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UITGELICHT
Beste ouder, beste leerling
Op 13 maart, dag op dag 2 jaar na de eerste coronasluiting van de scholen, zetten we de
deuren van onze school weer wagenwijd open. We mikken op bezoekers uit de basisschool,
maar ook onze eigen leerlingen zijn welkom. We tonen ons als school met veel plezier aan het
brede publiek. Tegelijk is deze dag een belangrijke fase in het keuzeproces van onze leerlingen.
Het is immers het moment om je studiekeuze breed te verkennen, samen met je ouders. Elke
leerling in het 1ste jaar A staat voor de keuze voor een basisoptie, en elke leerling in het 2de of
4de jaar moet een keuze maken voor een studierichting in de volgende graad. Misschien zijn er
zelfs leerlingen die tussentijds nadenken over hun studiekeuze. Je kan je informeren via
filmpjes op de websites of via informatieve teksten in de brochure, maar een goed gesprek met
de vakleerkrachten biedt toch dat beetje extra.
Daarom een warme oproep aan iedereen die zich verdiept in zijn
studiekeuze: bezoek de opendeurdag en ga naar huis met een waaier aan
indrukken en gerichte informatie.
Tot dan! Pieter Kenis, directeur Agnetencollege

Check het laatste nieuws op

‘Vijfde jaar HW ontwerpt SOVA-spel
Maak een bordspel over sociale vaardigheden’. Met die
opdracht
daagde
Eddy
Indemans,
leerkracht
gedragswetenschappen,
het
5de
jaar
Humane
wetenschappen uit. Een trimester en veel vergaderingen
later ligt er een nagelnieuw educatief spel klaar. “Het
mooiste van alles: door dit spel te maken, hebben we onze
eigen sociale vaardigheden aanzienlijk aangescherpt”,
aldus de leerlingen.
Een trotse klasgroep poseert bij het zelfontworpen bordspel. “Het
was een stevig karwei”, vertellen Lana, Luca-Beth, Bente, Cynthia
en Lena. “Meneer Indemans vroeg om de theorie rond sociale
vaardigheden – kortweg SOVA - uit het vierde jaar, om te zetten in
een bordspel. Alles moest aan bod komen:

spreken voor publiek, luisteren, leren omgaan met kritiek, respectvol een mening uiten, enz. Een massa leerstof eigenlijk, die wij
zouden vertalen in handige weetvragen, originele doevragen en leuke filmvraagjes. Stel: jij krijgt als spreker te maken met een
passieve luisteraar. Heel vervelend uiteraard, maar via een doevraag doen we voor hoe je best op die situatie kan reageren. Of
een ander voorbeeld: je werkt als groep aan een gemeenschappelijk doel, maar door strubbelingen uit je je mening of frustraties
te fel. Via ons spel krijg je tips om hiermee om te gaan.”
“Door het maken van deze opdracht in klasverband, werden we zelf met onze – soms gebrekkige - sociale vaardigheden
geconfronteerd”, gaan de leerlingen verder. “Je leert ook dat iedereen zijn of haar eigen specialiteiten heeft en die nuttig kan
inzetten. De ene beet zich vast in de weetvragen, de andere in filmpjes, nog anderen in de vormelijke uitwerking van het bord, de
speldoos, enz. Als één van de evaluatiemomenten in het project gingen we ons spel eens spelen. Amai, dat viel tegen. We
botsten op de ene fout na de andere natuurlijk: de spelregels waren niet duidelijk, antwoorden klopten niet, de vragen waren
verwarrend. En opnieuw begonnen we met vergaderen, aanpassen, bijwerken en afwerken. Pas daarna werkte het spel écht en
was meneer Indemans tevreden.”

“Dat mag je inderdaad wel zeggen: hier staat een contente mens”, bevestigt Eddy Indemans. “Leerlingen vinden dit boeiend. Dit is
veel meer dan theorie: dit is met handen en voeten in de praktijk staan. Ze voelen zelf meteen waar de problemen ontstaan: bij
heldere communicatie, of een gebrek eraan. Dat begint al met het naleven van afspraken, het grondig doorlezen van de opdracht
of verslagen en een respectvolle omgang met elkaar. Op een bepaald moment maakten de leerlingen een WhatsApp-groep om
sneller te communiceren. Dat liep fout, want ettelijke honderden berichten later wist niemand nog wie, wat, waar en wanneer. Op
zich speelde dat wel in mijn kaarten. Ik kon er meteen op aansluiten dat WhatsApp geen discussieforum is. Correct
communiceren en afspraken maken doe je in groep of via verslagen. Elke keer als er zich een onvermijdelijk conflictje voordeed,
kwam ik terug met feedback over leren omgaan met kritiek, correct en respectvol je mening uiten, enz. Op den duur kwamen de
leerlingen mij zélf vertellen hoe moeilijk communicatie inderdaad is, als je het in praktijk uitvoert. Als een klas dan tot een
compromis komt – nóg zo een SOVA trouwens – over inhoud en vorm en ze schotelen dit resultaat voor, dan kan je alleen maar
trots zijn.”

Kalender

Lief en Leed

Een mooi leventje kwam erbij...
° Siem, zoontje van collega Lien Bosmans en Kenny Stieners
Wij namen de voorbije periode afscheid van de volgende mensen...
+ Rik Bleux, opa van Lena en Anne Driesen
+ Willy Viaene, schoonvader van collega Jo Geldof en opa van Emma en Xander Monteyne
+ Rosalie Camps, oma van Britt en Joyce Brebels
+ Lène Cornelissen, schoonmoeder van collega Linda Schrijvers
+ Germaine Royackers, oma van Amber Laenen
+ Rosalie Gassenhuber, oma van Yana Vanderbiesen - Ashley en Chelsea Simoens
+ Jaak Hoydonkx, opa van Finne Camps
+ Helena Habraken, moeder van collega Mia Maesen en oma van Lotte Maesen
+ Josée Vanduffel, moeder van collega Stefaan Simons en schoonmoeder van collega Vera Goossens
+ Jan Truyen, opa van collega Lotte Truyen
+ Maria Simons, oma van Zehra Aslan
+ Maria Vrolix, oma van Brecht Waelbers
+ Frans Hendrix, opa van Linde Winters
+ Marcel Dams, opa van Giel en Tijl Dams
+ Hubert Donné, broer van Jaak Donné (RVB)
+ Mia Peeters, oma van collega Nina Boonen
+ Godlief Braekers, oma van collega An Smeets
+ Mathieu Van Eygen, opa van Femke Smeers
+ René Ressen, plusopa van Kobe en Sem Winters
+ Johan Agten, opa van Kaatje Hermans - Zowy en Emily Agten
+ Lizette Geebelen, oma van Marianne Hubrechts

Aan allen onze oprechte deelneming

NIEUW:
Schoonheidsverzorging

Zeg niet meer Haarzorg, maar
Haar- en schoonheidsverzorging.
En daar hoort een splinternieuw
beautysalon bij. Derdejaars Mies
Gielis en Elke van Maanen
vertellen kort over hun eerste
ervaringen.
En dames, hoe bevalt de richting
jullie?
Elke: "Super dit is een fijne combinatie,
met meer keuze in de toekomst. We
kunnen namelijk echt voor de richting
schoonheids-verzorging kiezen in de
derde graad."
Mies: "In het begin was het meer
theorie, nu meer praktijk. Ik doe
eigenlijk zowel haar- als
schoonheidsverzorging graag. Ik houd
ervan om mezelf en mensen mooi te
maken."
Wat denken jullie van het lokaal?
Beiden: "Prachtig ingericht, zeg. Acht
behandelingstafels, de nodige
kastruimte, gordijnen voor de privacy.
Hier kunnen we zeker de nodige skills
leren om mensen te verzorgen. Het is
ook aangenaam trouwens om in een
kleine en behulpzame klasgroep te
zitten. Ook dat helpt om beter te
worden in het vak

Van 28/2 tot 6/3
Krokusvakantie
13/3
Opendeurdag
25/3
Rapporten 3de
graad
28/3
Einde examens
(1ste/2de graad)
29/3
Einde lessen
(1ste/2de/3de
graad)
1/4 (14-18u)
Uitdelen
rapporten
1ste/2de graad

CreAgneten
Creatief talent, dat is er voldoende op het Agnetencollege. We geven het op geregelde basis een stem in
AgnetencollAge. In deze editie: Lien Fransens en nog enkele winnaars van onze jaarlijkse poëziewedstrijd.
In Bree staat binnenkort de grootscheepse musical 'Joseph and the
technicolor dreamcoat' op het programma. Ook leerlingen van het
Agnetencollege doen mee, zoals Lien Fransens uit het 6de jaar LatijnWiskunde, die zal dansen en zingen. Lien: "Twee jaar geleden deed ik
auditie, maar door corona werden de voorstellingen een jaar
verschoven. In mei is het eindelijk zover en daar heb ik vreselijk veel
zin in. Er doen trouwens nog andere leerlingen van de school mee."
Toen Lien vijf was, zette ze haar eerste stapjes in de dansschool.
Meteen het begin van een grote passie voor de podiumkunsten. Lien:
“Ik speel al 8 jaar dwarsfluit en ik maak momenteel deel uit van zowel
het Jeugdorkest als de Koninklijke Harmonie van Peer. Ik volg
bovendien al 6 jaar zanglessen en musicallessen en zing in een koor.
Als er dan nog tijd over is, speel ik ook graag piano en ukelele. Het is
geweldig om met een groep mensen iets moois te creëren en op die
manier andere mensen blij te maken.

En dat is exact wat we nu doen met de musical. Kom
gerust eens kijken in de Zeepziederij in Bree".
Wil je Lien aan het werk zien? Check deze site voor alle info.

Poëziewedstrijd over natuur
Al ooit van een Spotify-gedicht gehoord? Lees even links de titels van songteksten en
u bent meteen mee. Floor Indemans won er de poëziewedstrijd 2de graad mee.

Elias Dreesen uit 1A3 won met zijn gedicht
'Een schilderij' de competitie voor de 1ste
graad. Hij beschreef de natuur als een
seizoen na seizoen veranderend schilderij.
Hiernaast een klein fragment uit zijn
creatieve vondst.

Instapoëzie, was dat al bekend? Een bewegend gedicht op Instagram, dat van
plaatje naar plaatje swipet, begeleid door tekst. Het was de winnende
inzending van de 3de graad, namens Julie Smeets en Kristof Plessers.

Uitbreiding fietsenstalling / parking sporthal College
Een productieve samenwerking tussen de stad en de school

Kenny Bruckers, Stijn Knevels en Katleen Deelkens leiden het project

STUDIETIP
Oefenen in oefenen? Dat kan!
Leerlingen studeren vaak oplossingen van oefeningen,
zonder zelfs maar de opdracht te bekijken. Dat levert tijdens
toetsen problemen op, want plots staat daar een opdracht
die ze niet of maar half herkennen.
Studeer daarom oefeningen alsof ze op een toets staan.
Schrijf de opdracht over op een blanco blad en begin stap
voor stap aan de oefening. Pas als je vastloopt, spiek je even
in de oplossing en werk je weer verder. Het zal je helpen om
oefeningen systematisch en met meer begrip te studeren.
Maar nu eerst...

H A P P Y

holidays

Begin februari zijn de werken gestart voor een uitbreiding van
de fietsenstalling en bijkomende parkeerplaatsen aan de
sporthal van onze school. Dit wordt een fietsenstalling, deels
voor leerlingen en deels voor leerkrachten, waarbij je je fiets kan
opladen met ter plaatse opgewekte elektriciteit. De
fietsenstalling kleurt helemaal groen, want ze is ook nog
voorzien van een groendak, infiltratie van regenwater en er
komen nieuwe aanplantingen. Bijkomend leggen we 18
parkeerplaatsen aan voor personeelsleden.
Na schooltijd kunnen de sporters van Peer gebruik maken van
zowel de fietsenstalling als de parking. De realisatie hiervan is
een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen de
stad Peer en het Agnetencollege. Die samenwerking is er zowel
op het vlak van de financiering als van de uitvoering van het
project.
Kenny Bruckers, deskundige openbare werken, behartigt dit
bouwdossier
voor
de
stad
Peer.
Stijn
Knevels,
secretariaatsmedewerker van de school, is betrokken van bij het
opmaken van de plannen tot bij het opvolgen van de uitvoering.
Stijn zorgt er ook voor dat de werken veilig afgescheiden zijn
voor de leerlingen en hij volgt de timing op, zodat er
bijvoorbeeld geen geluidshinder is tijdens examens. Vanuit onze
scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Sint Michiel (KOSM)
beheert Katleen Deelkens het bouwproject. Katleen houdt de
budgettering in de gaten en voorziet oplossingen voor de
praktische moeilijkheden die in de aanloop naar en bij de
uitvoering van zo’n project soms opduiken. Kenny, Stijn en
Katleen hebben er alle vertrouwen in dat we na de paasvakantie
onze splinternieuwe parking en fietsenstalling in gebruik kunnen
nemen.

