AL HET NIEUWS (OF TOCH HÉÉL VEEL) OVER ONZE SCHOOL UIT DE MAAND SEPTEMBER
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Aha!

September '17

Sportopia
Eerstejaars op avontuur!

Let's Go Urban
Street Shakin' School!

Pleintjesvoetbal op
de speelplaats
FC Kiel schrijft geschiedenis!

Schooljaar '17 - '18
We wagen samen de sprong!
HET ATHENEUM HOBOKEN IS EEN SCHOOL VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

Welkom bij Aha!
INFO

Atheneum Hoboken
Campus Noord
Hendriklei 67
2660 Hoboken
Tel: 03/828.62.26
Fax: 03/827.27.02

Campus Zuid
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken

De eerste weken zitten erop; het schooljaar 2017-2018 is definitief
op de sporen gezet. Als nieuw directieteam willen we jullie op de
hoogte houden van wat reilt en zeilt in de school; van wat leeft en
draait; waait en evolueert.

Tel: 03/827.27.99 Fax:
03/829.15.34
E-mail:
info@atheneumhoboken.be

Deze nieuwe Aha!, een maandelijkse nieuwsbrief, zal daarbij goed
van pas komen. We hopen jullie ermee te tonen hoe interessant en
bruisend het leven is op ons atheneum en hoe verrassend en
inspirerend zowel leerlingen als personeel elke dag weer uit de
hoek kunnen komen.

September was wat ons betreft een drukke, maar geslaagde maand.
Op naar de rest van het schooljaar!

Kim Van der Auwera - directeur
Luc Van Praet - co-directeur
Suzanne Van Oosterwyck - adjunct-directeur

INHOUD

02

VOORWOORD
De directie knipt het
schooljaarlintje door

04 PLEINTJESVOETBAL

FC Kiel doet de speelplaats sidderen

05 LGU ACADEMY

Dance 'till our pupils drop!

06

TAALTIP

07

CULTUUR OPSNUIVEN...

08

LEERLINGENRAAD

09

SPORTOPIA

10

PROJECT ROND MEERTALIGHEID

12

ROLSTOELWANDELING

12

AH-BUDDY-SYSTEEM

13

OUDERBIJEENKOMST

Het taalteam doet een
maandelijkse suggestie

Tweedejaars verkennen sport
en cultuur bij vrijetijdspartners

Inspraak op leerlingenmaat

Eerstejaars knallen er
sportief op los

AH gaat over de grenzen

5VZC in het echte leven

1+5+6 = pure winst!

Hobokens succesverhaal

Pleintjesvoetbal op de speelplaats van CN

FC Kiel
schrijft geschiedenis
De sportieve middagen op CN in september waren een
regelrechte voltreffer.

In een paar zinderende, van technisch vernuft
uitpuilende pleintjesmatchen zette FC Kiel al zijn
tegenstanders vakkundig opzij en gingen ze lopen met
de allereerste kampioenstitel van het eerste jaar.
De ploeg scoorde niet alleen een smakelijke verrassing,
maar kreeg ook speciale troefkaartjes waarmee ze
tijdens de lessen minstens voor één keer een stapje
voor hadden op al hun klasgenoten.
Goed gespeeld, serieus gesport en dan...genoten van de
verdiende prijs!
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Dance 'til our pupils drop!
Let's Go Urban Academy brengt street dance tot bij onze leerlingen

Street dance: de Let's Go Urban Academy probeert onze
jongeren mee te krijgen in hun enthousiasme.

Een speelplaats vol vonken: een toezichthoudende
leerkracht heeft dan de neiging om te denken aan minder
leuke dingen. Deze keer kwamen de vonken echter van
dansers die iedereen wisten mee te trekken in opzwepende
beats.

Het team van de LGU Academy doet dat door de komende
weken (van 10/10 tot 28/11) op dinsdagavond workshops te
geven waarin dansen, urban street art, coole muziek en
gewoon veel plezier centraal staan.
De workshops zijn specifiek gericht naar leerlingen van 1AB,
1AC, 1BA, 1BB, 2KVA, 2KVB en 2KVC.
Meer info is te vinden op http://www.lguacademy.be
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Taaltip van de maand
In ons atheneum staat taal met recht en reden
centraal. De werkgroep Taal ondersteunt de
leerkrachten in hun dagelijkse lespraktijk, met als
doel: de leerlingen zoveel mogelijk stimuleren en
vooruitstuwen in hun reis door de Nederlandse
taal.

September, wat weten we al?
De eerste maand van dit schooljaar zit er op. Je
hebt al wat meer voeling met de leerlingen in
jouw klas. Je kan ook al beter inschatten waar er
qua taal ondersteuning nodig is. Veel acties,
zoals het gebruik van een woordenboek in de klas,
zijn voor de leerkrachten van AH een evidentie.
Oktober, laat ons ondersteunen!
Naast de remediëringstrajecten is het van groot belang dat er ook qua taal in de klas wordt
ondersteund. Hieronder vind je alvast enkele tips. Maar er kan nog veel meer. Raadpleeg nu
alvast even de map Taaltips op Smartschool. (401 Werkgroepen – Taal – Materiaal – Taaltips)
De verzameling files in die map zullen jou zeker kunnen inspireren!

Vijf tips voor in de klas

1. De leerkracht geeft de leerling steeds de kans om vragen te stellen.
2. Voorzie de nodige verbale en visuele ondersteuning (schrijfkader, schema, afbeeldingen,
bordschema, …) en herhaal!

3. Differentieer: zoek naar mogelijkheden om alle leerlingen op verschillende manieren
rond hetzelfde onderwerp te laten bezig zijn.

4.

Laat de leerling steeds een woordenboek (eventueel een beeldwoordenboek) gebruiken,
ook tijdens toetsen en examens.

5. De leerkracht probeert waar mogelijk opdrachten te vereenvoudigen, door o.a.
synoniemen te gebruiken, alleen de meest voorkomende woorden te gebruiken, vragen
concreet te maken met illustraties…
Meer informatie: www.klaretaalrendeert.be of contacteer taalcoach Betty Mommen.
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ultuurpartner zijn van het Atheneum Hoboken, betekent voor zowel Cultuur- &
Jeugdcentrum ’t Gravenhof als voor Jeugdhuis De Schietgang, dat ze
de jongeren over de vloer krijgen tot wie ze zich in hun dagelijkse
werking voortdurend richten.

De samenwerking leidde in de maand september tot een boeiende
sport- & cultuurdag, die door onze tweedejaars bijzonder gesmaakt
werd. Workshops die het hele spectrum tussen dansen, grafitti, naaien
en gevechtssporten verkenden, deden bij heel wat van onze leerlingen
een vrijetijdsbelletje rinkelen…
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De leerlingenraad op CN is ondertussen al
jaren een vaste waarde: maandelijkse
bijeenkomsten; leerlingen die enorm
betrokken zijn, niet alleen bij hun eigen
noden, maar ook bij die van de hele school.
Hier kun je een samenvatting vinden van de
onderwerpen die in september zijn
besproken.

De leerlingenraad schuift, op vraag van de
directie, drie actiepunten naar voren voor de
werking van dit jaar.

1. Een update van de toiletten: door het stijgend
aantal leerlingen op CN zou een opfrisbeurt van
de toiletten een goed idee zijn. De leerlingenraad
wil hier graag aan meedenken en meebouwen en
is ook bereid om het bewustzijn onder de
leerlingen rond het zorg dragen voor eigen proper
sanitair te verhogen, door acties uit te werken.

2. De leden van de leerlingenraad vragen zich af
of ze inspraak kunnen krijgen in het
uitstappenbeleid. Niet meteen om alleen nog
pretparken te bezoeken, maar om bijvoorbeeld
één keer per jaar per klas een didactische uitstap
uit te zoeken, die de leerlingen minder als
opgelegd ervaren.

3. De leerlingenraad vraagt aandacht voor de

Leerlingenraad
september '17

nood aan vernieuwing van klasmaterialen en meubilair. Kunnen de investeringen die daarrond
volop gaande zijn verhoogd/versneld worden
doorgevoerd?
Varia
De leerlingenraad wil het gebrek aan
sportfaciliteiten aankaarten bij de directie en
kijken of daarvoor een oplossing mogelijk is.
Doordat de Buurtsporthal tijdelijk niet
beschikbaar is wegens herstellingen, zijn lessen
LO afhankelijk van het weer. Zijn er misschien nog
mogelijkheden door in te grijpen in de
programmatie van onze eigen sporthal?

De vertegenwoordiger van het zesde jaar vraag zich af of er voor de honderd dagen een dagtrip
naar Amsterdam of Rotterdam mogelijk is. Ze zouden dit zelf graag plannen én financieren.
Een broodjeszaak of automaat op CN wordt hard gemist door de leerlingen. Oplossing?
Kan een firma worden aangesproken om een onderhoud van de ramen te komen doen? Een aantal
ervan gaan niet goed meer open, waardoor de lokalen niet altijd goed verlucht zijn.
Kan er iets gedaan worden aan de gemiddelde temperatuur van de klaslokalen? Die wordt door
vele mensen als té koud ervaren. Mogen leerlingen binnen schuilen als het buiten écht te koud is?
Kan er een lokaal beschikbaar gesteld worden waar de leerlingenraad kan vergaderen en van
waaruit eventuele acties kunnen starten?
De leerlingenraad stelt wandklokken voor in elk lokaal, om nodeloos gsm-gebruik te voorkomen.
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Onze eerstejaars leerden elkaar in september kennen - en genoten!
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In Sportopia - een groot overdekt sportpretpark - combineerden
ze samen plezier maken met het overwinnen van een paar
angstjes...

on
el

Er werd dus gelachen en gesport; stoer gedaan en
met bange hartjes afgewacht of die nieuwe
vriendjes het allemaal wel zouden aandurven…tot
het tijd was om…zelf de sprong te wagen!

e

Sp

or
tk

ri

eb

el

s!
9

KA2 erasmus+ project MULTI ESKOLA wil internationaal tro

AH doe
IGO! scholengroep Antwerpen is partner
in het KA2 erasmus+ project MULTI
ESKOLA met als thema meertaligheid bij
leerlingen en het versterken van leraren
in het omgaan hiermee.
Onze scholengroep wordt
vertegenwoordigd door Betty Mommen
(Atheneum Hoboken) en Yolanda Heyligen
(KA MXM). Samen met collega's uit Spanje,
Polen en Schotland denken zij na over het
ontwerpen van een toolkit voor de leraar.
Deze toolkit moet de leraar kunnen
versterken in het omgaan met de
anderstaligheid van de leerling.

De tweede partnermeeting van het MULTI ESKOLA-pro
donderdag 21 september 2017 en was ook de start va

De voornaamste doelstelling van de afgelopen project
toolkit voor leraren dient te bestaan en de verdere pla

De volgende meetings vinden dit schooljaar nog plaat
testperiode, de evaluatie van de toolkit zal worden be

Op de foto boven: taalcoach Betty Mommen deelt in G
collega's.
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oeven aanreiken om meertalige leerlingen te ondersteunen

et mee!

oject vond plaats in Glasgow op
an het inhoudelijke werk van het project.

tmeeting was uitklaren waaruit de
anning van het project.

ts in Polen en Antwerpen waar, na een
esproken.

Glasgow haar expertise met Europese
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Ons Atheneum was al ee
buddy-systeem; dit scho
als stageproject van coll
door Eva Delestré en Suz

Alle
bud

Meer dan 20 leerlingen uit 5-6 ASO/TSO begeleiden vrijwillig 1 of 2 leerlingen uit 1ASO. Zo helpen ze o
verteerbaar te maken door open te staan voor problemen; onthalen ze de nieuwtjes op de kennismaking
studeren en zorgen ze ervoor dat de eerstejaars zich veilig en thuis voelen. Ook de buddies worden beg
altijd bij hun begeleiders terecht.

Echte zorg in een échte we
Zoveel mogelijk praktijkervaring opdoen in vaak
complexe, maar soms ook even eenvoudige en
hartverwarmende situaties: daar gaat het meestal om in
onze richting Verzorging.
De leerlingen van 5VZC brachten dat in september met
hun leerkracht Pascale Pecher nog maar eens in praktijk.
Omdat bij de pakken blijven zitten niets voor hen is, togen
ze naar Woon- & Zorgcentrum Vinck Heymans aan de
Goemaerelei in Antwerpen.
Ze namen er de bewoners mee naar buiten voor een
bezoekje aan de plaatselijke markt; oefenden hun
rolstoelskills en zorgden voor een heel menselijk uitstapje
voor ouderen die van die luxe echt niet alle dagen meer
kunnen genieten.
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en tijd aan het broeden op een
ooljaar starten we er helemaal mee
lega Alexandra Dirckx, ondersteund
zanne Van Oosterwyck.

emaal
ddies!

AH en ouders:
partners in onderwijs
Begin september ging traditioneel ook de eerste
ouderbijeenkomst door.
Vanaf dit jaar is het collega Suad Jaffal die dit voor haar
rekening neemt. Het is een traditie waar onze school de
laatste jaren opmerkelijk is gegroeid: ons besef dat we de
ouders als partners in het onderwijsproces nodig hebben,
werpt steeds vaker vruchten af.
Tijdens de eerste bijeenkomst, waar meer dan de helft
van de papa's of mama's van onze eerstejaars aanwezig
was, werd vooral algemene info over de school gegeven.
Ook van de hogere graden en jaren dagen er trouwens
steeds meer en steeds vaker geïnteresseerde ouders op.

om de overgang van lager naar middelbaar
gsdag; geven ze tips bij plannen en
geleid: ze krijgen info-sessies en kunnen

ereld...
Ze kregen uitleg over de twee campussen; werden
voorgesteld aan de nieuwe directie; konden kennis maken
met leerlingbegeleiders en opvoeders en werden ingelicht
over belangrijke data in het schooljaar en over wat er van
hen wordt verwacht wanneer zoon of dochter afwezig is.
De bijeenkomst werd georganiseerd met hulp van de
leerlingen van 7 Onthaal, die ouders naar de refter
begeleidden, hen drankjes aanboden en hielpen met
tolken.
Maar het was het praatje achteraf dat door alle ouders het
meest op prijs werd gesteld - persoonlijk contact is ook
voor onze papa's en mama's duidelijk de poort naar een
geslaagde relatie met de school.
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