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Start to …HHI!

Je ziet het goed. De scholengemeenschap heeft een nieuw logo. En een
nieuwe “Nieuwsbrief”. Drie keer in het
jaar zet deze brief één aspect van ons
schoolleven in de kijker. Deze keer
zetten we de spot op de onthaalmomenten waarmee we bij de eerstejaars op onze scholen de koudwatervrees proberen weg te nemen... Aan
de hand van een korte beschrijving,
eventueel wat getuigenissen en een
paar kiekjes krijg je een beeld van
hoe dat verloopt. Misschien zitten er
nuttige tips en tricks in om zelf mee
aan de slag te gaan.
Veel leesgenot !

Geef toe : het is een hele stap die je zet als
je voor het eerst naar het secundair onderwijs
gaat. Om deze grote stap iets makkelijker te
maken, organiseren we ieder jaar een startdag. En dinsdag 4 september was het weer zover ! Alle eerstejaars, samen 132 leerlingen,
brachten enkele dierbare voorwerpen mee en
in een groepsgesprek leerden ze mekaar beter
kennen. In de namiddag werden de grenzen
verlegd. In een totaal andere groepsamenstelling leerden de eerstejaars elkaar beter kennen via sportieve opdrachten. De dag werd
afgesloten met een korte bezinning :’Waar de
tijd niet stille bleef staan’.

ONTHAALDAGEN OLVP - Lokeren
Op donderdag 5 en vrijdag 6 september trokken we met de leerlingen van het eerste jaar
naar Waasmunster. De activiteiten die op het
programma stonden, waren een ﬁetstocht,
een excursie voor het vak aardrijkskunde,
een ﬁetsparcours, workshops, een bosspel
en natuurlijk niet te vergeten de grote Casino-quiz ! Op deze manier bevorderen we het
groepsgevoel en leren de leerlingen elkaar
beter kennen.
Dit alles vond plaats in het Heidepark, Ommegangsdreef 63 te Waasmunster (tel :
052/46 00 73).
Foto’s en getuigenissen van leerlingen zeggen dat het goed was…
W e zijn op donderdag 6 en vrijdag 7 september op tweedaagse gegaan
A an de hand van een kaart hebben we gewandeld.
A ls tussendoortje kregen we een fanta en
een koek.
S middags hebben we lekker gegeten.
M et water hebben we vaak gespeeld.
U iteindelijk zijn we in Las Vegas beland.
N a de casino zijn we allemaal gaan slapen.
S amen hebben we ontbeten.
T was héél leuk !
E indelijk gingen we naar huis.
R egen viel met bakken uit de hemel !
Imane El Yahiai (1A1)

W e ﬁetsten met het eerste jaar naar Waasmunster.
A l die tijd was het mooi weer !
A llemaal nieuwe vrienden erbij …
S amen gingen we op excursie.
M et water hebben we ons goed geamuseerd.
U iteindelijk was het tij voor de quiz.
N iemand wou slapen als het tijd was.
S ochtends waren de meesten nog moe.
T erug naar huis, jammer !
E r waren veel ﬁetsen met probleempjes.
R egen en wind hielden ons niet tegen op
de terugweg.
Alpay Revets (1A2)

De eerste dagen op STC
Hier volgt een kort verslagje met bijhorende
foto’s over de onthaalactiviteiten in het Sint-Teresiacollege van Eksaarde. Dankzij onze groene
infrastructuur vinden wij het niet nodig om ons
te verplaatsen naar een of andere locatie voor
ontmoetingsmomenten. Wij kunnen onze eerstejaars laten kennismaken met elkaar, maar
tegelijk met hun “eigen” nieuwe schoolomgeving. Twee vliegen in één klap dus…
Onze eerstes kwamen goedgemutst aan op 2
september. In het begin gedroegen ze zich nog
wat onwennig, maar niet lang daarna werden ze
hartelijk verwelkomd door enkele oudere collega’s van de leerlingenraad en uiteraard door
mevrouw de directeur.
Na een korte kennismaking met de klastitularis
maakten ze een rondleiding door de school, zodat ze zich al wat beter thuis voelden. En toen
mochten ze al naar huis!
De volgende dag begon goed: een ontbijt op
school. Zo konden onze nieuwelingen meteen
kennismaken met de mensen die voor het dagelijks onderhoud instaan en die vaak belangrijk werk op de achtergrond verrichten.
Ze kregen niet alleen een lekker hapje, maar
daarna ook een puzzelstukje om daarop hun
wensen voor het nieuwe schooljaar te noteren.
Toen werd het tijd om een collage te maken die
in het teken stond van het jaarthema: eerlijkheid.
Het werd een echte teambuildingsactiviteit en
uiteindelijk slaagde 1 Lat B erin om alle opdrachten feilloos af te werken.
Er restte nog één kennismakingsactiviteit, en
die vond woensdagvoormiddag plaats. Onder
leiding van hun klastitularis trokken onze eerstes hun stapschoenen aan voor een korte leerwandeling door Eksaarde.
Na een woordje uitleg over enkele afspraken op
onze school rinkelde de bel nog eens om het
einde van de kennismakingsactiviteiten aan te
kondigen.
De volgende dag begonnen ze dan echt…

VTI Lokeren geeft het startschot in...
Het Laathof – Hingene
Het Laathof, W.d’Urselstraat 7, 2880 HingeneBornem, tel. 03 889 59 66, fax. 03 899 04 16
– laathof@cjt.be – www.hetlaathof.be
In de uiterste westhoek van het arrondissement
Mechelen ligt Het Land van Bornem. Als groene long in het dichtbevolkte kerngebied tussen
Brussel, Antwerpen en Gent is Bornem zeker het
bezoeken waard. De gemeente ligt in een uniek
natuurgebied van dijken, polders, bomen, wijmenvelden (wilgen), wielen en grachten.
Het Laathof zelf is gelegen in de deelgemeente
Hingene op het 28ha grote, prachtige domein
d’Ursel, eigendom van de provincie Antwerpen.
In vroegere tijden deed het gebouw dienst als
koetshuis van het kasteel. De bedienden van de
hertogelijke familie d’Ursel hadden er hun slaapvertrekken en op de benedenverdieping werd de
pacht betaald. De naam ‘Laathof’ verwijst hier
trouwens naar.
Sinds 1992 is het Laathof eigendom van Toerisme Vlaanderen en wordt uitgebaat door het Centrum voor Jeugdtoerisme, kortweg CJT. Groepen
tot 76 personen kunnen hier het hele jaar door
terecht voor een verblijf in volpension. Iedereen
is welkom.
Kostprijs: 90 euro vol pension (ontbijt, 10-uurtje, middagmaal, 4-uurtje, avondmaal)
Wat? Inleefdagen georganiseerd in het kader
van leefsleutels.
Een greep uit de activiteiten:
• rode draad (keuken-spel, kubb, voetbal of
quiz, speedminton en circustechnieken)
• zoekspel in het domein
• stratego
• werken rond het klasgebeuren
• casinoavond (met gezelschapsspelletjes)
• bezoek De Zilverreiger Weert Bornem
• avondspel en muziekinstrumenten maken
• bosspel
Het was tof in Hingene we hebben veel plezier
gemaakt. En het eten was ook heel lekker.
Maandagavond hebben we spelletjes gespeeld.
Het allerleukste spel was het bosspel. Dinsdag hebben wij ook spelletjes gespeeld en het
was ook leuk. Vrijdag hebben we onze valies
ingepakt en dan mochten we nog een beetje
voetballen en dan was het juichen, zwaaien en
bedanken voor het lekkere eten.
Geschreven door Ilias

Eerstes Sint-Lodewijkscollege
starten in Westmalle
http://heibrand.be/
In de Kempen, dicht bij het trappistenklooster van
Westmalle, ingebed in een bosrijke omgeving met
weilanden en omgeven door wandel- en ﬁetspaden,
ligt het domein Heibrand.
Op zeven hectare dennen- en loofbos, speelweiden
en sportvelden, biedt Heibrand een volledige infrastructuur voor groepsverblijven tot 248 personen.
Sinds 1969 trekken onze eerstelingen drie dagen
op schoolkamp naar Heibrand in Westmalle.
Deze dagen kaderen in ons opvoedingsproject en
dragen bij tot het realiseren van de eindtermen. De
school heeft, gespreid over zes jaar, een duidelijk
raamplan relatievorming. De eerste stap, het “elkaar leren kennen” wordt tijdens deze driedaagse
grondig uitgewerkt.
Op woensdag 4 september om 8.40 u. verzamelden we op de speelplaats met 194 leerlingen, 9
klassenleraars en 4 oud-leerlingen (als keukenprinsessen). Twee uur later pakten de leerlingen uit,
verkenden ze terrein, aten en maakten zich daarna
klaar voor het eerste van drie klasmomenten. In
het eerste klasmoment leert iedereen van dezelfde
klas (de klassenleraar inclusief) iedereen bij naam.
Na een vieruurtje kondigde zich het eerste gezamenlijke spel aan: konijnenjacht. De leerlingen leren nu de aanwezige leerkrachten beter kennen en
de leerkrachten de leerlingen bij naam.
’s Avonds worden de leerlingen vergast op ‘Klassen
zonder grenzen’, een spel waarbij de klassen het
tegen elkaar opnemen. Een vertegenwoordiger zal
telkens de klaskleuren verdedigen.
Donderdag 5 september: het opdrachtenspel. In
een 2de klasmoment werd gepolst hoe er voor een
ﬁjne sfeer in de klas kan worden gezorgd. Daarna
leerden de leerlingen samen zelf vijf klasopdrachten tot een goed einde te brengen. Belangrijk om
als klasgroep goed te kunnen samenwerken!
Donderdagnamiddag, het laatste klasmoment. Het
opdrachtenspel wordt besproken, en het schoolreglement aan de hand van een quiz verkend.
En dan volgt het ‘spel der spellen’: Smokkelaar en
douanier. Leerkrachten spelen tegen leerlingen! Een
verkwikkende douche en een voedzaam avondmaal
gingen dan de bezinning en het avondspel van de
donderdagavond vooraf. Het avondspel is een spel
om stil te leren zijn wanneer het nodig is. De laatste dag werden de Westmalse Spelen gespeeld:
een mengeling van Olympische Spelen en jeugdbewegingopdrachten. Na het uitreiken van bekers en
medailles trokken we vrijdagnamiddag vermoeid,
maar gelukkig weer huiswaarts. Voor iedereen kan
het schooljaar dan echt beginnen.

Een nieuwe start in OLVI–PIUS X
De eerste schooldag van een nieuw schooljaar
heeft altijd iets speciaals, zeker voor wie de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs maakt. In OLVI – PIUS X verzamelen de
eerstejaars op een ander beginuur dan de andere
leerlingen, dit schept de mogelijkheid om er echt
iets aparts van te maken.
We starten in de zaal met de verwelkoming door
de directie en met een korte toelichting over wat
onze nieuwelingen mogen verwachten tijdens de
twee onthaaldagen die door de klasleraren worden
geleid. De klasgroepen vertrekken daarna naar het
gebouw van de eerste graad voor een eerste kennismaking.
De leerlingen ontvangen in hun klas de onthaalbrochure die de leidraad vormt voor de eerste dagen.
Volgende aspecten komen in gevarieerde werkvormen aan bod: praktische info, schoolafspraken, de
schoolagenda, boekentas ordenen, voorstelling van
de vakken…
Uiteraard worden de leerlingen ook rondgeleid op
de campus, in het gebouw van de eerste graad en
in het hoofdgebouw.
De tweede onthaaldag wordt afgesloten met een
spelgedeelte in het sport- en wandelpark “Ter Elst”,
met de bedoeling om de teamgeest in de klas en de
integratie te bevorderen.
Enkele reacties…
“We werden geholpen als we iets niet wisten, tot
in de puntjes werd ons alles uitgelegd. Wij voelen
ons nu al thuis in onze nieuwe school.”
(Luna De Brauwer)
“De klasindeling was goed georganiseerd en we
kregen een zeer goede rondleiding.” (Arthur Huys)
“Goed in elkaar gestoken onthaaldagen. De rondleiding was handig om mijn weg nu te vinden. De
toneeltjes over het schoolreglement waren leuk.”
(Pieter-Jan Tack)
“We hebben met de klas al leren samenwerken, wat
ook nodig is voor het schooljaar.” (Wout D’heer)
“Ik heb veel nieuwe vrienden nu. Dat kwam zeker
en vast door de spelnamiddag. Het was wel warm,
maar dat had ik er zeker voor over.”
(Caroline Van Acker)
De tweede vrijdag van september plannen we een
infoavond voor de ouders van onze eerstejaars.
Na het algemeen gedeelte geeft elke klasleraar in
het klaslokaal informatie over de schoolagenda en
het rapport. De avond wordt gezellig afgesloten bij
een drankje in de zaal.

