Algemeen nieuws uit VTI Brugge
Kalender januari 2022
10/1

begin 2de trimester
Er werd een andere regeling uitgewerkt om de opstart van de nieuwe Campus
Vaartdijkstraat vlotter te laten verlopen. Je kan hier verder meer over lezen.

Beste leerlingen
Beste ouders
We kijken met gemengde gevoelens terug
op het voorbije jaar. Een jaar met steeds
weer schakelen tussen afstandsonderwijs en
lessen op school, je klasgenoten en leraren
missen... en toch ook weer niet. We blikken
graag hoopvol vooruit naar een beter 2022.
We wensen jullie een prettige kerstvakantie!
Geniet van een liefdevolle kerst en een
spetterend eindejaar.
Zorg goed voor elkaar en je dierbaren!

Julie Houwen, campusdirecteur Zandstraat
Wim Vanhoutte, campusdirecteur Boeveriestraat -> Vaartdijkstraat

Volg ons op:

Nieuwsbrief · 3de jaargang · nr. 4 · VTI Brugge · p. 1 van 7

Pastoraal jaarthema 2021-2022: De kracht van
Verbinden
December: Kerstmis

Kerst is het feest van verbondenheid.
Voor christenen is dit het geboortefeest van het Kind Jezus.
Zijn geboorte wordt gezien als het aanbreken van een nieuwe tijd. Met meer menselijkheid en compassie.
Dat loopt uit op vreugde en vrede voor alle mensen.
Voor christenen over de hele wereld is Kerst het feest van het licht.
Van de nieuwe morgen, het aanbreken van een nieuwe dag. Andere
gelovigen en ongelovigen vieren dit mee.
Kerst sluit strak aan bij het oorspronkelijke feest van de
zonnewende. Na maanden van korten gaan de dagen weer lengen.
Dat is fijn. Het licht geeft vrijheid, om te zien waar je bent, en met
wie je bent. Licht brengt de natuur tot leven, de bloemen tot bloei.
Toen het christelijk geloof bepalend werd, kreeg de wending van
mensen de nadruk. Belangrijker dan de lengende dagen zijn de
mensen die elkaar het licht in de ogen gunnen.

Het Kerstverhaal is vol symboliek. De geboorte in de nacht wijst op het voorbij gaan van de duisternis. Dat er
voor het kind geen plaats is in de herberg, of het gastenverblijf, geeft aan dat de geboorte van iets nieuws op
verzet kan stuiten. De tegenwerking van de maatschappelijke en geestelijke machthebbers verraadt het
karakter van het kerstkind.
Zijn geboorte voedt de hoop dat recht en compassie de wereldnacht gaan verlichten.
Het bekende kerstverhaal verbindt oude en nieuwe thema’s om de wereld mooier te maken.
Ad Alblas
‘Zalig kerstfeest: verbonden met het Licht!’
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Praktische indeling startdagen Vaartdijkstraat
We opteren voor een rustige start met ruimte voor leerkrachten en leerlingen om het gebouw te leren
kennen vooraleer ze aan de slag gaan.

Maandag 10 januari
Eerste graad
-

-

-

Eerste lesuur: Leerkrachten eerste graad krijgen de kans om nog eens het gebouw te verkennen
Tweede lesuur: start in het restaurant met wat algemene info
o Nog eens nadruk op verkeerssituatie
o Toekomen op Schooldomein
o Pauze en restaurant
o Toiletten tijdens de pauze
o Laatkomen
o Lockers
o Verzamelen na het belsignaal
o Respect voor jezelf, elkaar, personeel en gebouw
o Sportkledij
o …
Daarna rondgang in kleinere groepen in het gebouw (onder begeleiding van leerkrachten die het
tweede en derde lesuur les hebben in de klassen)
o Wat zijn de belangrijkste plaatsen waar leerlingen zullen komen, hoe komen ze daar…
Daarna, mogelijk tegen het einde van het derde lesuur, normaal verloop van de lesdag.

Tweede graad
De leerlingen van de tweede graad worden in de voormiddag niet op school verwacht (een aantal klassen
komen de volledige maandag niet omdat zij in hun normale lesdag maar 1 of 2 uur les hebben in de
namiddag. 3ETa, 3M en 3TWEa komen dus niet op maandag).
-

-

-

Zesde lesuur: Leerkrachten tweede graad krijgen de kans om nog eens het gebouw te verkennen
(het 5 de lesuur is het middaguur)
Zevende lesuur: start in het restaurant Wat algemene info
o Nog eens nadruk op verkeerssituatie
o Toekomen op Schooldomein
o Pauze en restaurant
o Toiletten tijdens de pauze
o Laatkomen
o Lockers
o Verzamelen na het belsignaal
o Respect voor jezelf, elkaar, personeel en gebouw
o Sportkledij
o …
Daarna rondgang in kleinere groepen in het gebouw (onder begeleiding van leerkrachten die het
tweede en derde lesuur les hebben in de klassen)
o Wat zijn de belangrijkste plaatsen waar leerlingen zullen komen, hoe komen ze daar…
Daarna, mogelijk tegen het einde van het achtste lesuur, normaal verloop van de lesdag.
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Dinsdag 11 januari
Derde graad
De derde graad start op dinsdag 11 januari – Deze leerlingen worden maandag niet op school verwacht
-

-

-

Eerste lesuur: Leerkrachten derde graad krijgen de kans om nog eens het gebouw te verkennen
Tweede lesuur: start in het restaurant Wat algemene info
o Nog eens nadruk op verkeerssituatie
o Toekomen op Schooldomein
o Pauze en restaurant
o Toiletten tijdens de pauze
o Laatkomen
o Lockers
o Verzamelen na het belsignaal
o Respect voor jezelf, elkaar, personeel en gebouw
o Sportkledij
o …
Daarna rondgang in kleinere groepen in het gebouw (onder begeleiding van leerkrachten die het
tweede en derde lesuur les hebben in de klassen)
o Wat zijn de belangrijkste plaatsen waar leerlingen zullen komen, hoe komen ze daar…
Daarna, mogelijk tegen het einde van het derde lesuur, normaal verloop van de lesdag.

Let wel: voor de leerlingen van de Campus Zandstraat begint het 2de trimester maandag 10/1/22 op het
normale tijdstip!

Covid maatregelen na kerstvakantie
Om de omikronverspreiding te vertragen, de gevolgen voor de ziekenhuizen te beperken en de heropening
van de scholen na de kerstvakantie niet in gevaar te brengen, heeft het overlegcomité een reeks bijkomende
beschermingsmaatregelen genomen die ingaan vanaf zondag 26 december.
Na het Overlegcomité kwamen de onderwijspartners samen om de heropstart na de kerstvakantie te
bespreken.
Volgende maatregelen werden genomen:
• het secundair onderwijs start na de kerstvakantie opnieuw op in voltijds contactonderwijs;
• de onderwijspartners vragen aan de politiek een plan om onze twaalf- tot achttienjarigen versneld
een boosterprik toe te dienen;
•

de minister werkt aan een kleurenbarometer, met daarin per kleur een basispakket van maatregelen
en duidelijke criteria om tussen kleuren te schakelen. Dit moet zorgen voor stabiliteit en
voorspelbaarheid in de schoolorganisatie;

•

alle maatregelen gelden tot vrijdag 28 januari. Meerdaagse uitstappen blijven dus minstens tot dan
verboden;
begin januari wordt een volgende Overlegcomité gepland voor een stand van zaken.

•
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Project SamenLezen
In samenwerking met Stad Brugge komen we
sinds september wekelijks samen met die
leerlingen die nog extra hun Nederlands moeten
oefenen. We eten eerst een hapje, en daarna
lezen we samen een verhaal. We sluiten altijd
af met een gedicht.
Omwille van de verstrengde Coronamaatregelen konden de laatste drie sessies
helaas niet doorgaan. Als troost kregen de
leerlingen daarom een klein geschenkje en een
gedichtenbundeltje, dit met de
lievelingsgedichten van de begeleiders van dit
project.
Hier alvast het lievelingsgedicht van mevr. Verstraete :

Jij bent
zo
mooi
anders
dan ik,
natuurlijk
niet meer of
minder
maar
zo mooi
anders,
ik zou je
nooit
anders dan
anders willen.
Hans Andreus
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