Algemeen nieuws uit VTI Brugge
Kalender na paasvakantie
22/4: Infoavond overstap van 2 naar 3 voor ouders
22/4: Nocturne (per Campus)
23/4: Opendeurdag (per Campus)
-> ouders die willen meehelpen kunnen zich nog melden via deze link
27/4: Sportdag 1ste tem 3de jaar + 4de jaar Zandstraat
11/5: Sportdag 4de jaren Vaartdijkstraat + 5de & 6de jaar
Beste leerlingen
Beste ouders
Hoe is het met jullie? Het is een vraag die we vandaag oprechter dan ooit stellen. Ziekte, oorlog en de impact
die de heeft op ons allen is groot. En binnen dit alles proberen we met zijn allen zo goed als mogelijk ons
eigen leven verder te zetten, onze persoonlijke veerkracht wordt serieus op de proef gesteld.
We kijken echter vol vertrouwen naar de toekomst. We denken volop na over acties die ons weer vooruit
moeten helpen, over die dingen die waardevol zijn en richting geven aan een duurzame toekomst. De
lentezon, elkaar weer mogen face to face ontmoeten, een open deur waar mensen door de gebouwen
mogen lopen…
We hebben er zin in.

Julie Houwen, campusdirecteur Zandstraat
Wim Vanhoutte, campusdirecteur Vaartdijkstraat

Volg ons op:
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Pastoraal jaarthema 2021-2022: De kracht van Verbinden
Februari-maart: ‘Echt verbonden zijn’

In een vriendschaps- of liefdesrelatie verbinden we ons vrijwillig
in een hechte band met een andere mens, uit liefde, uit graag
zien.
Dat is wonderlijk.
Met Valentijn kunnen we daarbij stilstaan. Verbindingen geven
kracht, maar zijn ook kwetsbaar.
De liefde tussen twee mensen is een mooi voorbeeld van de
kracht van verbinding.

Met Valentijn ging voor de leerlingen van het derde
jaar het project relationele en seksuele vorming door.
Dit project nam een volledige lesdag in beslag. Op de
projectdag werd het relationele vanuit verschillende
perspectieven benaderd. Thema’s zoals veilig vrijen,
voorbehoedsmiddelen,
puberteit,
gezondheid,
voorlichting, internetgevaren… kwamen aan bod. Ook
een bezinningsmoment stond op het programma. In de
godsdienstlessen werd vooraf nagedacht over het
mooie maar ook moeilijke dat een relatie met iemand
hebben, inhoudt.

‘Je moet van twee kanten komen
om elkaar te ontmoeten’,
zo begint een bekende tekst van Stef Bos.
Hoe verschillend we ook zijn,
het is in de ontmoeting met elkaar,
in de verbinding met elkaar,
dat er wonderlijke dingen kunnen gebeuren.
Dat wonder is de kracht van verbinding.
Laten we daarnaar op zoek gaan.
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’t Internaat in beeld
Jawel, drie maanden! En na die tijd kent het nieuwe internaat in Campus Vaartdijkstraat geen (of toch
nauwelijks) geheimen meer voor ons.
In een volgende nieuwsbrief laten we de internen zelf aan het woord.
De voorbije maanden leerden we het nieuwe gebouw kennen en los daarvan gingen we nog altijd even
enthousiast op pad met onze (al even enthousiaste) internen.
Gezelschapsspellenavond, een vuurspuwer op bezoek, bowling, muurklimmen, VR-game, snooker, gps-game,
stadsspel, karting, de sportzaal, … We kwamen soms tijd te kort!
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Nieuwe campusdirecteur voor Campus Vaartdijkstraat
De huidige campusdirecteur Dhr. Vanhoutte heeft beslist om voor een andere uitdaging te kiezen. VTI
Brugge wil Dhr. Vanhoutte dan ook van harte bedanken voor vele jaren van inzet voor de school en de fijne
samenwerking. Dhr. Vanhoutte blijft tot einde schooljaar op school en zal ondersteuning bieden bij
verschillende projecten. Vanaf dinsdag 19 april is Mevr. Vlaemynck de nieuwe campusdirecteur van campus
Vaartdijkstraat. Mevr. Vlaemynck is vertrouwd met de school door haar vele jaren ervaring als leerkracht en
coördinator. Ze zal voor het resterend schooljaar het vak wiskunde in 6TIW (8u.) voor haar rekening nemen
in combinatie met de functie als campusdirecteur.
Het schoolbestuur stelt het volste vertrouwen in de nieuwe campusdirecteur en is ervan overtuigd dat we
mogen vooruitblikken op een fijne samenwerking.

M. Kemel
Algemeen directeur VTI Brugge

Valkuilen van een vakantiejob – derdejaars
Jaarlijks wonen de leerlingen van het 3de jaar een uiteenzetting bij over vakantiejobs, de valkuilen,
het belang van een goed contract, de rechten van de jobstudent, minimale uurlonen en de
wetgeving die bestaat om jongeren te beschermen op het werk. Iedereen kreeg nadien een
brochure mee om later op terug te vallen mochten er vragen zijn. De activiteit werd op school door
erkende lesgevers van ACV-Brugge verzorgd op dinsdag 8 maart.

Overgang 2 naar 3
Het is belangrijk om op elk scharnierpunt in het secundair onderwijs even stil te staan en vooruit te
blikken. De leerlingen van het 2de jaar werden door Johan Declerck van het CLB en Wouter Missinne,
coördinator van de 1ste graad, geïnformeerd over de mogelijkheden in het 3de jaar van het
Secundair Onderwijs, bij ons op school en in het Vlaamse onderwijslandschap. De ouders van de
leerlingen worden uitgenodigd om op 22 april op school
te komen luisteren naar dezelfde info.
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Infoavond nieuwe leerlingen
Op 11 maart kwamen
geïnteresseerde ouders en
potentiële leerlingen naar onze
school om zich te informeren. De
jongeren die dat wensten, hadden
zich ingeschreven voor een doeactiviteit en waren apetrots op hun
resultaat. Ze maakten een
dobbelspel of een lampje onder de
deskundige leiding van onze
leerkrachten techniek en proefden
op die manier van technisch
onderwijs. De ouders kregen ondertussen een beeld van ons aanbod in de 1ste en 2de graad. Er was
veel volk, de sfeer zat goed. We schreven ook al in voor het nieuwe schooljaar!

Infoavond hoger onderwijs
De leerlingen van het 6de jaar staan straks voor een belangrijke keuze. Wie kiest voor een job, wie
gaat verder studeren? In de loop van het schooljaar werden eerder stappen gezet om hen voor te
bereiden op hoger onderwijs. Zo werd reeds in de klas een overzicht van de mogelijkheden geboden
door het CLB, werd de onderwijskiezer voorgesteld, kregen de leerlingen de kans om de digitale
scholenbeurs te bezoeken,…
Op 18 maart werd dit parcours afgerond met een groots opgezette informatieavond waarop ouders
en leerlingen van de eindjaren werden uitgenodigd. De heer Wim Haegeman, opleidingshoofd VIVES,
campus Oostende informeerde de ouders van onze leerlingen over de moeilijke structuren in het
hoger onderwijs, welke mogelijkheden er zijn, waar vooral moet opgelet worden bij het kiezen van
de juiste school. Hij deed dat duidelijk en helder.
De leerlingen luisterden naar docenten van VIVES, HOGent, Artevelde Hogeschool, KUL, en Howest
die de verscheidenheid aan studierichtingen kwamen voorstellen.
De getuigenissen van oud-leerlingen die reeds een diploma op zak hebben en kwamen vertellen over
hun carrière, of die oud-leerlingen die volop bezig zijn met studeren en hun ervaringen kwamen
delen, waren een schot in de roos.
Nadien werd er gezellig bijgepraat in het schoolrestaurant in de Vaartdijkstraat.
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VCA-examens voor onze derde graad
Alle vijfdejaars hebben in februari deelgenomen aan het VCA-examen. VCA staat voor veiligheid,
gezondheid en milieu. Door dit attest te behalen leg je als werknemer de basis om iedere dag weer
veilig en gezond te werken. We geven onze leerlingen de kans om dit te behalen zodat ze ook op stage
op de hoogte zijn van alle veiligheids-en milieuvoorschriften. Dit jaar namen er 159 leerlingen (TSO en
BSO) deel aan dit examen. 66 procent slaagde in hun opzet en mag dit attest op zak steken. Voor de
andere leerlingen komt er nog een tweede kans later op het jaar.

Kangoeroewedstrijd
De Wiskunde Kangoeroe, ook wel
gewoon Kangoeroe of W4
Kangoeroe genoemd, is een reken- en
wiskundewedstrijd voor basis- en
middelbare scholen. De wedstrijd
wordt jaarlijks wereldwijd
georganiseerd.

Overal ter wereld wordt alles op dezelfde dag ingevuld; In 2022 werd de wedstrijd op 17 maart
georganiseerd. Zo ook bij ons in de eerste graad.

8 maart - Internationale Vrouwendag

In beide campussen werden de meisjes op onze school toch even extra in de watten gelegd voor ‘dag van de
vrouw’. Elke dag komen ze met een grote interesse voor techniek naar school. En dat doen ze nog eens heel
erg goed ook. Deze meiden worden opgeleid tot prima technici. En wees maar zeker: hun mannetje kunnen
ze wel staan op onze school.
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Nieuwsbrieven van de campussen:
De nieuwsbrieven werden aangepast. Er is telkens één nieuwsbrief met het algemene nieuws over VTI
Brugge. Daarnaast zijn er nog twee andere nieuwsbrieven per campus, zodat iedereen kan meekijken naar
de nieuwtjes uit beide campussen.
Hieronder kan je klikken om de nieuwsbrief te lezen die je wenst:
➔ Nieuwsbrief Campus Vaartdijkstraat
➔ Nieuwsbrief Campus Zandstraat
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