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UITGELICHT
Beste ouder, dag leerling
Traditioneel is deze tijd van het jaar een drukke maar vooral ook vrolijke periode
voor onze school. Er komt dan veel jong bloed op bezoek, nieuwsgierig naar het
leven op het Agnetencollege. Denk maar aan de dag van de lagere school met
het zesde leerjaar van de ons omringende basisscholen. Of aan de opendeurdag
waarop nieuwe of eigen leerlingen en ouders zich komen informeren over onze
studierichtingen, … Allemaal momenten waarop we ons als school kunnen tonen
en dat doen we graag.
Ik moet u waarschijnlijk niet vertellen dat dat dit jaar anders gaat zijn. We
beseffen dat het voor jullie niet evident is om keuzes te maken op afstand. Maar
geen paniek … we hebben ons voorbereid. Zo wordt onze website een
belangrijke informatiebron. De leerlingen van de richting Communicatie & Media
maakten een leuk filmpje over het leven op het Agnetencollege. Emma en
Linde, de vrolijke meiden op de foto hierboven, leiden u rond in onze school. Ga
maar eens even kijken op www.agnetencollege.be.
Er worden ook twee belangrijke digitale infomomenten georganiseerd: op
zondagnamiddag 14 maart over onze interessepaden van het eerste jaar en op
maandagavond 10 mei over alle studierichtingen van het 2de t.e.m. het 7de jaar.
Hou in ieder geval onze website en Smartschool goed in de gaten! Hopelijk
ontmoet ik jullie dan bij gelegenheid online, maar nog
liever ontmoet ik jullie binnenkort terug in levenden lijve…
Anniek Vanvinckenroye
coördinator 1ste graad
Check het laatste nieuws op

De leercoach interviewt de leerling
Hoewel het huidige schooljaar nog loopt, loert voor vele
leerlingen het volgende al om de hoek. Zesdejaars die een
belangrijke studiekeuze maken, zijn al maanden in de
weer
met
openlesdagen,
studiekeuzedossiers,
infomomenten en doorgedreven gesprekken. Zo ook Nette
Vanderhoydonk uit het 6de jaar Sociale en technische
wetenschappen. Onder begeleiding van haar klastitularis
Traude Meelberghs heeft ze de knoop stilaan doorgehakt.
Het wordt leerkracht secundair onderwijs op de UCLL, met
optievakken biologie en gezondheidsopvoeding.
Traude: “Maar daar heb je wel lang over getwijfeld, hé.” (lacht)
Nette: “Heel lang. Op mijn eerste lijstje stonden ook nog toegepaste psychologie, toegepaste jeugdcriminologie,
criminologie, voedings- en dieetleer, enz. Een gigantische berg aan keuzes, maar sinds enkele dagen heb ik mijn beslissing
genomen.”
Traude: “Wie heeft jou dan over de streep getrokken?”
Nette: “Mijn familie en vrienden vooral, die wel echt een leerkracht in mij zien. Dankzij hen begon ik ook op dat spoor te
zoeken en vond ik eigenlijk alle facetten terug die ik in mijn job wil terugzien: vakkennis rond biologie en gezondheid,
jongeren helpen en begeleiden, sociaal contact en een job met veel zekerheid. Eigenlijk komt hier alles samen wat ik
zoek.”

Klastitularis Traude Meelberghs en leerling Nette Vanderhoydonk

Traude: “En wat is dan de rol van het Agnetencollege hierin?”
Nette: “In mijn geval speelde de school een heel belangrijke functie. Het uitgebreide studiekeuzedossier met allerlei
testen en vragen heeft mij geholpen om de massa aan opties te filteren. Het leerpad op Smartschool is eindeloos met
alle info die je nodig hebt: over scholen, het kotleven, een prijsberekening, knelpuntberoepen, contactadressen van oudleerlingen, enz. Ik heb het allemaal doorgenomen en ik heb er ook leerlingen van andere scholen mee voortgeholpen.”
Traude: “Misschien heeft jouw beeld van een leerkracht secundair onderwijs hier ook vorm gekregen?”
Nette: “Dat speelt zeker mee. Ik zou graag op diezelfde onbevangen manier willen lesgeven: jongeren vooruit helpen
maar tegelijk ook openstaan voor hun zorgen en hun leefwereld. Ik zie leerkrachten hier met plezier lesgeven, en dat
stimuleert wel om die keuze dan ook te maken. En mocht het uiteindelijk toch niets worden, dan kan ik met deze
opleiding nog andere kanten uit.”
Traude: “Dus ga je nu op kot je leven verderzetten.”
Nette: “Daar kijk ik enorm naar uit, ten minste… als corona voorbij is. Ik wil stilaan leren op mijn eigen benen te staan,
maar ik heb echt nood aan sociaal contact. Hopelijk wordt het vanaf volgend jaar weer gewoon.”
Traude: “Ik ben ervan overtuigd dat het in orde komt. Nette, ik wens je veel succes in je studieloopbaan!”

Lief en Leed
14/3
17/3
2/4
10/5

Studietip

Online opendeurdag 1ste jaar
Wereldburgerdag 2de graad
Online rapport afhalen, vanaf 16.00u
Online infoavond bovenbouw

Binnenkort komen de examens er weer aan. Een
planning maken en volgen is dus noodzakelijk.
Voldoende studeren en het schoolwerk spreiden
zorgt ervoor dat leerlingen hun leerstof kunnen
herhalen. Dit komt de resultaten ten goede. Je
kan in het gezinsleven rekening houden met
deze planning door bijv. wat stiller te zijn tijdens
studiemomenten, activiteiten even uit te stellen,
het startuur in de gaten te houden, af en toe
eens een verwennerij te voorzien, enz.

Kalender

° Lou, dochtertje van collega Michelle Lambrecks en Steven Jaspers
° Kato, dochtertje van collega Katrien Declerck en Dries Vandebeeck

LEVENSBLOEM

Proficiat aan de jonge ouders

† Diane De Jonghe, grootmoeder van Eden de Kort
† Maria Gerits, grootmoeder van Lore Thomassetti
† Jean Colaers, grootvader van Senne Jaspers
† Nand Hendrix, schoonvader van gepensioneerd collega Willy Pauwels
† Marcel Kerkhofs, grootvader van Sem en Mattias Vandervoort
† Godelieve Lacroix, grootmoeder van Emiel Collin
† Mia Schaekers, grootmoeder van Rares Gania

Tot bloei komen brengt LENTE in je leven,
geeft nieuwe energie voor daar waar je naar
verlangt te zijn.
Om vervolgens te constateren dat nieuwe bloei
zich aandient tot overstromens toe.
Tot bloei komen schenkt vervulling van wensen,
maakt dromen tot een realiteit.
Niet omdat je het al ziet, maar omdat je weet dat
beloften wachten openbaar te worden.
Wilma Veen

Aan allen onze oprechte deelneming

Who is who?
Naam: Katrien Bergmans
Functie: leerkracht LO 1ste graad
Op Agnetencollege: 15 jaar
Wat heeft corona jou afgenomen? Normale lessen LO,
omdat afstand houden tijdens sport en spel niet evident
is. Sporten met mondmasker en zonder kleedkamer heeft
echt wel gevolgen. Het moet allemaal een pak minder
intensief zijn, want je kan moeilijk ademen en je kan je niet
omkleden of verfrissen.
Wat heeft corona jou gebracht? Veel creativiteit in het
lesaanbod: een wandel- en loopchallenge, work-outvideo's, Strava-art, een minigolfparcours in de sporthal en
uiteraard nieuwe sporten zoals kinbal, streetracket en
speedminton.
Hoe sportief ben je zelf? Best veel. Tennis is nu niet
mogelijk, maar wandelen en lopen wel. Badmintonnen en
tafeltennissen met de kids telt niet zeker?
Agnetencollege is top... omdat ik me er thuis voel!

Samen...

Gedichtendag gaat in het Agnetencollege niet onopgemerkt
voorbij. Onze leerlingen goten hun zielenroerselen bij het
begrip ‘SAMEN’ in pakkende poëzie, waarna een jury de beste
gedichten bekroonde. Wij spraken met de laureaten, en ze
brachten een fragmentje van hun poëtische worp mee.

Emmi Voeten uit 1A7 leest eigenlijk niet graag,
maar toch slaagde ze erin om een knap gedicht
op papier te zetten. "Ik dans graag en teken ook
veel, dus kunstzinnig ben ik wel", lacht Emmi. "Ik
kan niet wachten tot de bioscopen weer
opengaan, om met vriendinnen het filmticket
dat ik won te verzilveren."

Dylan Peetermans uit 2B2 genoot
van de poëzieopdracht. "Ik doe dit
graag. In mijn vrije tijd schrijf ik
pianomuziek en lees ik graag
spannende en grappige boeken."

Voor Maarten Claus uit het 4de jaar
sportwetenschappen is creativiteit een
tweede natuur. "Ik hou van kunst en
fotografie. Naast sporten doe ik graag aan
creatieve beeld- en tekstbewerking. Ook in
dit gedicht speel ik met lettertypes om zo
boodschappen met een diepere betekenis
te kunnen overbrengen.

Lukas Verdonk uit het 5de jaar Latijn-wiskunde reflecteert in zijn gedicht over corona en hoe
de vele uren alleen ook rustgevend zijn. "Ik lees graag over geschiedenis en cultuur, en via
Latijn krijg ik ook geregeld een portie poëzie op mijn schoolbord. Ik werkte een aantal dagen
aan mijn gedicht. Daarvoor was toch tijd, nu het orkest waarin ik speel nog een tijdje stilligt."

Kunst verzacht de zeden... en dus knutselden de 2de-jaars moderne talen en wetenschappen een poëziebeurs in elkaar.
In het vak moderne talen maakten ze een creatieve verwerkingsopdracht bij een bundel met hun favoriete gedichten.
Heel wat nieuwsgierige passanten waren onder de indruk van de mooie werkjes

