
Beste ouder, dag leerling

Lachende gezichten, zoals op de foto hierboven... Zo zien we ze graag, onze
leerlingen. Graag zouden we hen allemaal een plaats willen geven in deze
AgnetencollAge, maar daar hebben we nog wat edities voor nodig.

'Wat is AgnetencollAge?", denkt u? Wel, het is onze digitale nieuwsbrief, waarmee
we u met beeld en tekst willen betrekken bij wat leeft op onze school. Een viertal
keer per jaar mag u deze publicatie verwachten. Deze AgnetencollAge vervangt
de communicatie via Smartschool niet, maar is er voor mensen die graag wat
breder op de hoogte zijn van wat er speelt in onze school.

In deze eerste aflevering vindt u een gesprek met Hilde Van Put, leerkracht Frans,
die samen met haar team vooruitkijkt naar de introductie van laptops via het
project Digisprong. Dit schooljaar zijn de leerlingen van het eerste en derde jaar
aan de beurt, volgend jaar is het dan aan alle andere leerlingen.

U zal de komende afleveringen telkens een studietip vinden, omdat we leren
studeren immers wat meer in de kijker willen plaatsen. Ook creatieve en/of
ondernemende leerlingen laten we aan het woord, want dat is waar we naar
streven: dat leerlingen uit zichzelf breken en doen wat ze graag doen. En omdat
we sinds september ook ons team leerlingbegeleiding hebben uitgebreid, maken
we  kennis met onze nieuwe collega Lien Neven. 

Een collAge van nieuws, zeg maar. Kleine en grote verhalen, 
speelse en soms ernstige pedagogische onderwerpen. 

Veel leesplezier... en een fijne herfstvakantie!
Pieter Kenis, directeur Agnetencollege
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“Misschien wel het grootste voordeel is de mogelijkheid om te differentiëren”, gaat Hilde Van Put verder. “In de huidige klascontext ben
je meestal voor de hele klas aan het lesgeven, terwijl je weet dat sommige leerlingen meer aankunnen en anderen moeite hebben om
te volgen. Laptops helpen daarbij: je kan perfect op hetzelfde moment uitbreidingsoefeningen voor de ene of remediëringsoefeningen
voor de andere leerling activeren."

Nog een weg te gaan

Nieuwe mogelijkheden dus, maar die vragen een flinke aanpassingsperiode. Hilde Van Put: “Klopt. Onze huidige handboeken matchen
bijvoorbeeld nog niet helemaal met die digitale middelen. De kans dat een leerling én laptop én boeken moet meebrengen is in die
aanvangsperiode niet onbestaande. Dat geldt voor vele vakken, vermoed ik. Ook de grootte van de bankjes wordt getest nu. Naast een
pennenzak en boeken komt er nu een laptop bij. Oké, die laptop moet die boeken op termijn vervangen, maar op één-twee-drie lukt
dat niet. Om van lege batterijen nog niet te spreken. Maar goed, laat ons vooral uitgaan van nieuwe kansen die we krijgen. Dit is een
proefjaar om een en ander te testen en bij te sturen naar volgend jaar.”

Even alles op een rij. In de nasleep van de coronacrisis en het online thuisonderwijs, trekt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts
375 miljoen euro uit voor Digisprong. Noem het maar een forse inhaalbeweging, zodat alle scholen en leerlingen met de nodige
digitale middelen les kunnen geven of volgen. En zo delen we dit schooljaar aan elke leerling van het 1ste en het 3de jaar een laptop
uit. Volgend schooljaar komen dan alle andere jaren aan bod.

Vraag is dan wat de leerlingen ermee gaan doen. Leerkracht Frans Hilde Van Put licht toe: “De mogelijkheden zijn quasi eindeloos. We
zetten nu al sterk in op al het les- en oefenmateriaal in Smartschool. Waar de leerlingen voordien vooral thuis moesten oefenen,
downloaden en uploaden, kan dat nu allemaal in de klas. Ook Bookwidgets – een online (p)remediëringsinstrument – kan vlot
toegepast worden. Net zoals apps en programma’s als Kahoot, Mentimeter, Quizlet, Socrative en Educaplay. Allemaal tools die het
(inter)actieve karakter van de les Frans stimuleren en die ook meer effectieve lestijd Frans opleveren. Nog handig trouwens: we
kunnen kijken met welke hulpprogramma’s de leerlingen hun Frans oefenen. Vaak gebruiken ze thuis het relatief onbetrouwbare
Google Translate, maar daar willen wij vanaf. Andere tools als Context Reverso en Mijn woordenboek zijn veel beter. We kunnen hen
dat tonen, meteen laten inoefenen en de juiste vaardigheden aanleren.”

Leerkracht Frans Hilde Van Put over
de voordelen van Digisprong 

Digisprong… of gratis laptops voor het secundair onderwijs. Vlaams minister
van Onderwijs Ben Weyts heeft er al een tijdje de mond van vol. Maar wat
betekent dat concreet? En hoe profiteren leerlingen daar van? Leerkracht
Frans Hilde Van Put bewandelt met de vakgroep Frans 2de graad al een tijdje
het digitale pad en legt de mogelijkheden van de laptop in de klas uit.

Het wordt een vertrouwd beeld:
de laptop als vast instrument 

in de klas



† Alice Peeters, oma van Aïscha en Lovely Kelders
† Hilda Van den Eynde, plusoma van Lenny Latet
† Theo Jans, opa van Katrina Jans en Leah Jans
† Ria Bex, oma van Robbe en Lander Truyen
† Magda Royackers en Jef Tuyaerts, oma en opa van Lana Tuyaerts
† Oma van Brian Lijnen
† Jaak Keunen, opa van Rune en Imme Keunen
† Jef Hoogmartens, grootvader van Fleur en Noor Hoogmartens
† Liza Ceyssens, oma van Borre Schrijvers
† Henri Friet, opa van Lotte Palmans
† Mia Verheyen, oma van Maren Maggen
† Lisa Schrijvers, overgrootmoeder van Noë Geelen
† Mia Schrooten, oma van Bente en Jilke Luyten
† Lizette Landerloos, overgrootmoeder van Yano Paduano
† Mia Heynickx, oma van collega Hanne Corstjens
† Albert Hamal, overgrootvader van Tenne en Lene Swinnen, Jytte en Lenke Scheelen

                                                       Aan allen onze oprechte deelneming

Lief en Leed
° Vik, zoontje van collega Sanne Vaes en Bart Gijsbers
° Amée, dochtertje van collega Annemieke Steijvers en Arjan van Mierlo
° Bob, zoontje van collega Bart Vliegen en Liesbeth Renders
° Paulien, dochtertje van Elien Peeters (internaat) en Michael Waton
° Nand, zoontje van collega Falke Houben en Andries Vandebroeck

                                          Proficiat aan de jonge ouders

01/11   Herfstvakantie t.e.m. 7/11
09/11   Oudercontact online, 16.00 - 20.00
11/11   Wapenstilstand, leerlingen vrij
12/11   Vrije dag
16/11   Personeelsvergadering (geen 8ste uur,
avondstudie, studiebegeleiding of inhaallessen)

Studietip
Joepie, een weekje herfstvakantie! 

Dik verdiend!
 

In november opnieuw aan de slag, en een
goede studiemethode kan je daarbij helpen.
Je leert  sneller en grondiger, met veel betere

resultaten. Het is dus zeker de moeite om
hieraan te werken, anders blijf je misschien

te veel, te weinig of verkeerd studeren.
 

Tip: Als je ziet dat je voor bepaalde
vakken slechte resultaten haalt door

enkel voor de toetsen te studeren,
steek er dan meer tijd in. Bekijk vóór
elke les de leerstof, zodat je meteen terug

kan volgen. Studeer de leerstof ook
tussendoor (vb. elk weekend). Neem via

Smartschool of via je titularis contact op
met de studiebegeleiding als 

je er zelf niet in slaagt 
je studiemethode 

te verbeteren.
Succes!

 

WIE IS WIE?

Sinds dit schooljaar is er een nieuwe kracht bij het team
leerlingenbegeleiding. Leerlingen en leerkrachten hebben namelijk nood
aan ondersteuning van professionals die zorgnoden rond welbevinden,
leren en studeren kunnen opvangen. We stellen haar kort voor.

Naam: Lien Neven

Diploma: Orthopedagogie, aangevuld met een lerarenopleiding en een banaba
buitengewoon onderwijs. 

Werkervaring: Heeft gewerkt in een kinderpsychiatrisch centrum en het
buitengewoon onderwijs.

Hoe verliepen de eerste maanden?: "Ik heb intussen al goed mijn draai
gevonden op onze school. Ik werkt nauw samen met de andere collega's van
leerlingenbegeleiding. Ik beschouw het als een grote meerwaarde om
constructief en gemoedelijk met elkaar te kunnen overleggen over moeilijke
situaties. Er is altijd een second opinion en dat geeft wel steun."

Wie kan bij haar terecht? "Ik begeleid leerlingen van alle jaren, wat een
verrijkende uitdaging is. Het is heerlijk om iedere middagpauze op de speelplaats
van de 1ste graad informele babbeltjes te doen met de jongere leerlingen en de
dynamiek te observeren. Maar net zo goed is het fijn om bijvoorbeeld zesdejaars
te helpen met studiebegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag na school.
Deze afwisseling van publiek en taken maken de job erg gevarieerd."

Vrije tijd: Lien vertoeft graag in de natuur en beoefent yoga en pilates. Ook haar
6 maanden oude dochtertje Mare slorpt heel wat aandacht op.

Kalender



CreAgneten
Creatief en ondernemend talent. Dat is er voldoende op het Agnetencollege. We proberen het op geregelde basis een stem
te geven in AgnetencollAge. In deze editie: de familie Estercam. Leerlingen Wout en Hannelore Estercam stampten samen
met zus en oud-leerling Sarah hun eigen bedrijfje uit de grond: Scanme-qr. Geen verloren zaak, zo blijkt...

"Mevrouw, ik ben mijn pennenzak kwijt". "Kijk eens op het rek
van de verloren voorwerpen". Het gebeurt vaak dat deze
situatie zich afspeelt op het secretariaat. Maar daar hebben
de broers en zussen Estercam iets op gevonden: het online
platform Scanme-QR. 

"Scanme-QR - wat je trouwens ook kan lezen als Scanme Cure
- werkt simpel: je voorziet je spullen van een QR-code. Geraak
je ze kwijt, dan kan de vinder de QR-code scannen en via onze
site met jou in contact komen. De QR biedt dus een cure - een
genezing - voor jouw verloren geraakte knuffel, lievelingsjas of
zelfs je boterhamdoos."

"Ons platform bestaat nu één jaar en daar zijn we trots op.
We kregen al veel media-aandacht en mochten bij de
burgemeester langsgaan. Door corona verplaatsten mensen
zich minder en raakten minder spullen verloren. Nu het
gewone leven terug op gang is, merken we  dat ons platform
echt wel nodig is."

Wil je spullen labelen en zo sneller terugvinden? Neem zeker
een kijkje op de website https://scanme-qr.com/ en op de
Facebook- en Instagrampagina.

 

Leerlingen 1ste jaar: “Vrienden maken is hier
gemakkelijk”

 
Kiara Jehoul van klas 1B1 en Raphaël Karijodrono van klas 1A2
stapten dit jaar voor het eerst door een schoolpoort van het
middelbaar onderwijs. Voor Raphaël was dat maar een kleine stap
van De Magneet naar onze campus. Kiara uit Grote-Brogel deed haar
lager onderwijs in Het Stokpaardje in Erpekom. “Ik kende alleen maar
iemand van het vierde jaar in het Agnetencollege, dus voor mij was
die eerste schooldag best wel spannend”, vertelt Kiara. “Maar die
stress viel snel weg: na een week had ik al een heleboel nieuwe
vrienden. Iedereen is hier ook erg vriendelijk.” Raphaël bevestigt: “Ik
kende al veel mensen op de speelplaats, dus ik was vrij relax."

Raphaël moest wel wat wennen aan het tempo tijdens de lessen: “Er
moet veel gestudeerd worden en de punten vallen soms een beetje
tegen, maar met de hulp van de leerkrachten lukt het wel.” Kiara
krijgt vooral taken en die vallen wel mee. Na bijna twee maanden zijn
beiden heel goed ingeburgerd op onze school. “Vrienden maken is
hier helemaal niet moeilijk”, klinkt het in koor. “Je gaat op de
speelplaats bij een groepje mensen staan en je babbelt gewoon
mee. Gewoon chill zijn!”

 

https://scanme-qr.com/

