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UITGELICHT
Beste ouder
2021. Een jaar waarbij we grote verwachtingen koesteren en hopelijk
snel ons vertrouwde leven kunnen opnemen. Ook leerlingen en
leerkrachten zullen 2020 niet licht vergeten. Leuke en leerrijke zaken
werden geschrapt en digitaal les volgen werd de norm. Maar we
zagen ook de noodzaak aan sociaal contact, de belangrijke rol van
school voor jongeren en de veerkracht van zovelen om daar op
school goed mee om te gaan. In naam van alle collega’s van het
Agnetencollege wens ik u en uw familie een gelukkig en gezond 2021.
Het nieuwe jaar brengt ons ook een nieuwe publicatie: Agnetencollage,
een tweemaandelijkse nieuwsbrief van het Agnetencollege. U leest nu
de eerste editie. In deze nieuwsbrief brengen we het kleine en het
grote nieuws van onze school. Het vervangt de communicatie via
Smartschool niet, maar vult ze wel aan voor ouders die graag meer
betrokken zijn bij het schoolse leven.

AGNETENFILES: WHO IS WHO - 3

We zoomen steeds in op een onderwijskundig thema, maken tijd voor
leerlingen en laten u kennismaken met medewerkers van de school.
We staan ook stil bij het verdriet van leerlingen en personeelsleden
die afscheid moesten nemen van een geliefde. U vindt tot slot de
planning van de belangrijkste activiteiten de komende twee maanden.

CREATIEF MET CORONA - 4

Veel leesplezier met deze eerste digitale nieuwsbrief. Hopelijk wordt u
snel een trouwe lezer.
Pieter Kenis, directeur

STUDIETIP - 4
Check het laatste nieuws op

KALENDER - 4

CORONA-ENQUÊTE:

IEDEREEN TELT MEE...

In de loop van het eerste trimester lanceerde de Vlaamse Scholierenkoepel een grootschalige enquête rond
welbevinden bij Vlaamse scholieren in het secundair onderwijs. De bevraging peilde vooral naar de ideeën,
gevoelens en bedenkingen die leerlingen hadden tijdens en na de eerste lockdown van maart tot mei. Ook
wij deden mee: maar liefst 861 van de 991 leerlingen van het Agnetencollege vulden de bevraging in. Een
meer dan representatieve steekproef dus.
De resultaten zijn bemoedigend, maar blijvende aandacht voor de zorgen van leerlingen is nodig. Een grote
meerderheid van de leerlingen begrijpt de mondmaskerplicht op school. Ze voelen zich veilig en beseffen dat ze
zichzelf, klasgenoten en familieleden beschermen. Ze hebben het schoolse leven ook gemist tijdens de lockdown. 78%
van onze leerlingen was blij om vanaf september weer elke dag naar school te mogen, ruim 96% was gelukkig om
dagelijks de vriendengroep te zien. Zowat alle leerlingen hebben er vertrouwen in dat het Agnetencollege er alles aan
zal doen om eventuele leerachterstanden te overbruggen.
Uiteraard zijn er ook bezorgdheden. Meer dan zeven op de tien leerlingen heeft wel eens fysiek last van het
mondmasker (hoofdpijn, hoesten, puistjes,...) en vreest dat het schooljaar zal passeren zonder leuke activiteiten. Het
afstandsonderwijs van vorig schooljaar verliep behoorlijk, maar ongeveer zes op de tien leerlingen vond de
communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en de school niet altijd optimaal.
Met onze ervaringen en de resultaten van deze enquête beslisten we in november om voor de 2de en 3de
graad over te schakelen naar dag-om-dag-onderwijs en niet naar het week-om-week-systeem. Door de leerlingen
om de andere dag te zien, houden we rekening met hun vraag naar fysieke ontmoetingen. Ze blijven verbonden aan
school en houden contact met hun vrienden. Bovendien verloopt het onderwijsleerproces en de communicatie een pak
vlotter als je leerlingen minstens twee maal per week fysiek 'bij de les' kan houden. Een geruststellend babbeltje loopt
trouwens ook gemakkelijker op school dan achter een pc-scherm.
We houden de vinger aan de pols en zullen ook in de toekomst deelnemen aan gelijkaardige bevragingen om de
impact van de coronamaatregelen op leerlingen te monitoren.

"Prima opgevangen!"
Dat leerlingen zich goed voelen, blijkt ook uit de reacties
van eerstejaars Fleur Schetz (1B1) en Robbe Thys (1A4). Ze
poseren netjes op anderhalve meter terwijl ze hun eerste
maanden op school overlopen.
“Ik kende het Agnetencollege al en was hier als leerling van
de Magneet al een paar keer over de vloer geweest”, steekt
Robbe van wal. “Toch was die eerste schooldag nog een
beetje spannend omdat je niet weet wat je allemaal te
wachten staat. Maar we werden prima opgevangen.”
Fleur knikt: "Op de eerste schooldag had ik het gezelschap
van twee vroegere klasgenootjes, dus ik was niet alleen.
Eens in de klas was het ijs snel gebroken."
"Het was even wennen aan het feit dat we elk uur een
andere leerkracht voor ons krijgen”, klinkt het in koor.
“Maar dat is ook best wel leuk: iedereen pakt de lessen
anders aan en dat zorgt voor afwisseling!”

Lief en Leed

Mijn nieuwjaarsbrief begint
met dankbaar terugkijken
naar alle mooie momenten
van alledaags tot zeer intens
die ik met jullie mocht beleven.
Daarom dank je wel!

° Tijn, zoontje van collega Tom Jaeken en Iris Daems
° Thibe, zoontje van collega Bart Thijs en Leen Houben
° Miel, zoontje van collega Sanne Donné en Johny Kauffmann
° Leonie, dochtertje van collega Nina Boonen en Gert Soors
Proficiat aan de jonge ouders

Mijn nieuwjaarsbrief gaat verder
met liefdevol rondkijken
naar jullie allemaal
prachtige jonge mensen.
die er stuk voor stuk mogen zijn
Meer dan de moeite waard
om echt te leren kennen.
Mijn nieuwjaarsbrief besluit
met hoopvol vooruitkijken
naar de weg die voor ons ligt
waarin we samen mogen groeien
In zin en betekenis
en meer mens mogen worden.

† Lei Stinkens, vader van collega Gerda Stinkens
† Theo Vanmol, grootvader van Maud Vanmol
† Frans Cardinaels, grootvader van Zoë Cardinaels
† Jos Hendrix, grootvader van Mirthe Winters
† Joannes Maesen, grootvader van Kaat Luys
† Rik Vrolijkx, grootvader van Roos Heyninckx
† Jef Scheelen, grootvader van Yindra Scheelen
† Emma Paredis, moeder van collega Rob Winters en grootmoeder van Senna Winters
† Mia Vandael, schoonmoeder van collega Davy Scheelen en grootmoeder van Lize en Jolein Scheelen
† Hilda Goven, grootmoeder van Merle en Gerbe Winters
† Henri Vandekerkhof, man van gepensioneerd collega Marie Josée Jans
† René Van Gool, grootvader van Mare en Lieke Van Gool
† Jeanne Rosvelds, moeder van collega Lily Laumen

Aan allen onze oprechte deelneming

Agnetenfiles: who is who?
Naam: Mark Reyskens
Functie: drukkerij en leerlingenadministratie
Op Agnetencollege: 16 jaar
Leuk aan de job: afwisseling, fijne
collega's, de Romereis als hoofdbegeleider
Minder leuk: als het vele werk
zich opstapelt tijdens examens.
Vrije tijd: lekker eten, KRC Genk ('de beste ploeg
van België'!) en helpen in de retrowinkel van
mijn vrouw, Miss Red Lips in Genk

Agnetencollege is top:
omdat we oprecht inzetten op welzijn en warme activiteiten
zoals kerstvieringen, uitstappen en buitenlandse reizen

Creatief met corona

De leerlingen van Verzorging maakten een filmpje van
hun stages tijdens corona. Klik maar op deze foto...

De leerkrachten missen hun leerlingen

Corona zal
ons de mond
niet snoeren...
Trickfotografie met een
mondmasker
Coronaproof bootcamp, door LOleerkrachten ontwikkeld

Agnetenchallenges met
gehamsterd wc-papier

De mooiste kapsels achter een computerscherm

27/1
Pedagogische studiedag - leerlingen vrij
29/1
Chrysostomos - ontbijt 6de jaar
8/2
Vriendschapsweek
15/2 - 21/2 Krokusvakantie
24/2
Wereldburgerschapsdag

Kalender

Studietip
Na een examenperiode is het belangrijk dat een
leerling kan genieten van een welverdiende
vakantie.
Daarnaast is het voor sommigen nodig om eens
terug te kijken over een minder goed rapport.
Probeer samen met je kind open en begripvol na
te gaan waar het misliep en naar oplossingen te
zoeken.

