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

Soms is het hartverwarmend om te zien hoe leerkrachten, zonder
zichzelf daar vragen bij te stellen, the extra mile gaan om kinderen
in hun school een unieke ervaring te bezorgen.
 
Alhoewel we dat in ons atheneum dagelijks zien gebeuren, passeert
er tijdens de maand oktober traditioneel één van die momenten
waarop die betrokkenheid extra in de verf wordt gezet.
 
Het team op bovenstaande foto toonde dit jaar (samen met nog een
paar in het beeld ontbrekende mensen én de collega’s van
Basisschool De Schakel) hoe innovatief en aantrekkelijk een
doorstromingsproject tussen basis en secundair kan zijn.
Meegenieten en -griezelen kunnen jullie vanaf pagina 4 & 5.
 
Maar dat is niet alles…zo ongeveer elke foto en tekst in deze
nieuwsbrief toont ons atheneum voor wat het is: een groot
onderwijsbad waarin leerlingen, leerkrachten en al het personeel
samen de dagelijkse bruisbal van onze school met veel plezier
activeren.
 
Welkom in deze Aha!
 
 
Kim Van der Auwera - directeur
 
Luc Van Praet - co-directeur
 
Suzanne Van Oosterwyck - adjunct-directeur

http://www.atheneumhoboken.be
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  Schudden, beven, grollen, grauwen, daveren en trillen...

De muren fluisteren; de vloeren bewegen; op het plafond dansen vlammende pompoenen hun sinistere dans. De kinderen van het zesde jaar van
Basisschool De Schakel griezelden hun weg doorheen een sfeervol, maar gedurfd ingericht Atheneum Hoboken. Een boel vakken droegen hun
bloederig steentje bij om van de Nacht van De Schakel en het Atheneum Hoboken a night to remember te maken voor de kinderen die volgend jaar de
overstap naar ‘de grote school’ wagen.
 
En of ze het leuk vonden…tijdens hun spannende ontdekkingstocht door de donkere gangen van het Atheneum werden zenuwpeesjes links en rechts
gespannen en gilspieren uitbundig getraind. En ondertussen… maakten ze kennis met Enge Economie en Trillende Techniek; Frivool Frans, Eek!!!-
Engels en AAAAAARGH!-Aardrijkskunde. Ze huiverden bij Wanky Wiskunde; proefden verschrikkelijk boeiende dingen bij Vollenbak Verzorging en
gingen getikt door de menselijke bocht bij Bio-Dactylo. Maakten het gruwelijke plaatje compleet: Leipo LO; Nagelbijtend Nederlands; Geschifte
Geschiedenis en PoWWow PO…

AH en De Schakel griezelen!
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Klik hier voor bloedstollende
foto's uit onze photo booth!
Als je durft!
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NodO+ in actie!
De VDAB heeft het ondersteuningsproject NodO+ opgebouwd rond de 3
pijlers van taalgericht onderwijs: Context, Interactie, Taalsteun. NodO+
wil taaldrempels permanent wegnemen op de opleidingsvloer, onder
andere door een krachtige taalleeromgeving in de niet-taalvakken te
creëren.
 

Praktisch: hoe doe je dat?
 
 
* Zorg voor hulpmiddelen in
jouw buurt: een fotomap met
woordenlijsten, lange
instructies op het bord
schrijven, spreek- en
schrijfkaders, internet,
woordenboeken, e.a.
 
 
* Bied taal op verschillende
manieren aan:
   
- uitleg visueel ondersteunen
aan de hand van demonstraties,
een bordschema, een filmpje...
 
 - een mondelinge uitleg ook op
papier geven en stimuleren om
te noteren
 
Enkele collega's die dit
schooljaar in het verhaal van
NodO+ zijn gestapt, tonen hier
alvast goede praktijken in hun
klas.



Ouderwerking dompelt mama/papa onder in de werking van de school

Ouders op de

HOOGTE
Samen aan de slag in ons
nagelnieuw PO-lokaal...samen op
verkenning in de
SmartSchoolwereld waarin de
school tegenwoordig zo actief is...
 
Onze ouderwerking organiseerde
in oktober verschillende
workshops voor ouders, waarin ze
niet alleen leerden hoe ze hun
ouderlijke rol via internet en
SmartSchool konden opnemen,
maar waarin ze ook de kans kregen
om aan den lijve te ondervinden
welke talenten bij ons op school
worden aangeboord.
 
En ja, met de boormachine in de
hand, tijdens het fabriceren van
een dobbelsteen, mocht dat
laatste bij momenten écht wel
letterlijk worden genomen...
Ook een muzikaal lesje Engels
mocht niet ontbreken: knutsel-en
taaltalent gingen die dag hand in
hand.
 
Met meer dan twintig ouders van
onze eerstejaars die aanwezig
waren, smaakt dit initiatief zeker
en vast naar meer!
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AH 

Ons atheneum stuurde op de Youca Action Day zonen en dochters ui om voor het goede
doel werkvloeren in Vlaanderen talent te laten zien.
 
Zo werkten ze mee aan een Indonesisch kunstproject aan het MAS in Antwerpen; werd er
high-tech lesgegeven aan OKAN-kinderen in Merksem; droegen ze zorg voor
dementerende bejaarden in Niel en staken ze de handen uit de mouwen op het domein
van het Nike-verdeelcentrum in Laakdal. Om van onze nieuwe directeur-voor-één-dag
nog maar te zwijgen!
 
Wàt ze ook deden: onze jongens en meisjes deden het met een hart voor de job. En voor
de goede zaak, dat spreekt!

gaat voor YOUCA



Verzorging in

Wat is perfecter om de stiel onder de knie te krijgen dan
het bezoek van échte baby's, inclusief een rasechte
tweeling aan onze verzorgingsafdeling? De leerlingen van
5VZC konden verschonen, flesjes geven en spelen dat het
een lieve lust was. 

Babybezoek!

Vrijwillig aan de slag Vrijwillig kinderen uit kansarme
wijken van de stad helpen bij hun
huiswerk en samen bouwen een een
vredevolle samenleving over alle
verschillen van cultuur, godsdienst
en nationaliteit heen...dàt is het
motto van de School van de Vrede in
Hoboken. Twee van onze 5VZC-
leerlingen, Yasmina en Naoual, gààn
ervoor. De rest van de klas: zie
volgende maand! Mogen we daar
even trots op zijn?

De projecten rond vrijwilligerswerk
die in Sint-Egidius op stapel staan
(eerste voorbeeld: zie hieronder!)
vereisen planning en duidelijke
afspraken. De leerlingen van 5VZC
gingen op plaatsbezoek en planden
met een groot hart vooruit voor de
rest van het schooljaar... Hou deze
pagina's in de gaten!

Plannen en...

...afspraken maken!



8

 
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 oktober zijn besproken.

Leerlingenraad

oktober '17
 
De promotour door de klassen van het Atheneum viel mee. Er was vooral veel interesse van de
eerste graad. De leerlingenraad hoopt op onze volgende vergaderingen dan ook meer leerlingen te
bereiken in alle klassen.
 
Chemie: de leerlingen van 4 WET stellen voor om de voorste banken van het labo met tegels te
bedekken, zodat er op een veilige manier chemische proeven kon gedaan. De overtollige banken
uit het chemielokaal kunnen volgens hen een plaats vinden in het lokaal van
natuurwetenschappen.
 
De leerlingenraad wil pleiten voor meer milieubewustzijn in de klassen. Om het energiegebruik
van de hele school te beperken, stelt de leerlingenraad voor om de gordijnen alleen dicht te doen
bij beamergebruik en om zoveel mogelijk kunstlicht te vervangen door daglicht.
 
De leerlingenraad stelt voor om de school samen een opruimbeurt te geven. Dat kan zijn als actie
van de leerlingenraad of als actiedag van alle leerlingen samen.
 
De leerlingenraad pleit opnieuw voor een extra leereiland op woensdagnamiddag. Van 13 tot 15
uur zouden de leerlingen een goed idee vinden, zodat ze kunnen werken aan taken en
groepswerken waarbij ze een computer kunnen gebruiken.
 
De leerlingenraad bespreekt de mogelijkheid om een eindejaarsfuif te organiseren, na de
examens. Dat zou ’s avonds van 6 tot 10 kunnen, mits toestemming van de directie, natuurlijk.
 
De leerlingenraad vraagt nu al naar de mogelijkheid om de examenroosters in te kijken, zodat ze
eventueel inspraak kunnen krijgen. De leerlingen willen vermijden dat hoofdvakken samen
worden ingepland op dezelfde dag. Het zou ook interessant zijn voor de leerlingen om zo vroeg
mogelijk te weten hoe die planning in elkaar zit, zodat ze hun studeerplanning erop kunnen
afstemmen.
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Ondertussen, in OKAN...
(nieuws uit onze Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers)

De leerlingen van A4 bezochten samen
met mevrouw Leen en meneer Patrick het
arboretum in Kalmthout. Ondankt het
minder goede weer, werd 20 oktober een
topdag. Twee leerlingen schreven een
verslagje voor AHA
 
 
 
 
Samen naar de plantentuin
 
Wij hebben tram 10 genomen naar het
stadspark.
Dan wij hebben bus 720 genomen naar
Kapellen.
Wij hebben samen met de gids bloemen,
planten en bomen bekeken.
Dan zijn we gaan eten.
Eerst heb ik een koekje gekocht.
En dan hebben wij de trein genomen.
En dan hebben wij tram 10 genomen naar
de school.
 
Bushra Sidiqi klas A4
 
 
 
 
 
Samen naar de plantentuin
 
Ik heb geluisterd
We gingen met de bus.
Er was veel plezier daar.
Er waren veel bomen.
Ik heb ook boterhammen gegeten.
De bloemen zijn mooi.
Het was koud.
Er was zoet fruit met zoete geur.
We gingen terug naar trein en tram.
Vrijdag was geweldig.
 
Bayantsogtht Orkhon klas A4
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De stroom stroomt...De stroom stroomt...
Doorstromingsproject lanceert nieuwe leerlingen in ons atheneum

In ons atheneum pakken we
doorstroming op een efficiënte,
hands on-manier aan: we laten
leerlingen uit het laatste jaar van
het basisonderwijs op een leuke en
zo volledig mogelijke manier zien
wat studeren bij AH inhoudt. Zo
komen ze dus terecht in de les
Verzorging, waar ze baby's wassen,
bedden opmaken en
reanimatietechnieken leren; bakken
ze de perfecte pannenkoek in de les
voeding; spelen ze trefbal deluxe
tijdens een demolesje LO; gaan ze
op verkenning in de wereld van
zaken en handel en leven ze zich uit
op Mexicaanse doodshoofden in een
les PO. Veel te doen; en dus héél
veel te fotograferen.
 Geniet van de beelden!
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Hmmmm… lekker!
 
De leerlingen van schakelklas A hebben de afgelopen weken gewerkt rond voeding
en gezondheid. Na vele uren zwoegen in de klas mogen ze al hun kennis
samenbrengen in een gezond voedingsrecept. In jeugdhuis De Schietgang krijgen ze
de kans om samen hun recept om te zetten in een heerlijke maaltijd. Hmmmm...
lekker! 

, in OKAN
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OKAN

Bootje varen...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Op vrijdag 20 oktober trokken de OKAN-ers van A5/6 en A7 naar het Zuiderpershuis in Antwerpen.
Daar genoten ze samen met enkele CVO-klassen van de meertalige theatervoorstelling Bruiloft.
Nadien maakten ze nog een wandeling naar Linkeroever, om terug te komen met de veerboot. Wel
veel wind, daar op de Schelde…



Feeëriek mozaïek: vervolg
Het mozaïekproject waar
onze eerstejaars ook in
oktober deel van
uitmaakten, levert
beelden op die gewoon té
leuk zijn om te laten
passeren, 'omdat we er in
de Aha! van september al
iets mee gedaan hebben'.
Langzaam maar zeker
veranderen de mini-
jachtjes die het hart van
het project uitmaken, in
ware kunststukjes waar de
kleur én de betrokkenheid
van afspat. Nice!

Yo! Onthaal! You diggin' this?!?

Herkennen jullie deze twee rappers from the hood? Ze hebben nog geen label en kunnen nog
wat extra homeboys gebruiken, maar de boodschap rond gsm-gebruik en het altijd in orde zijn
met materiaal, kwam bij de leerlingen van Onthaal wel extra stevig binnen! Zo werd October 
toch een beetje Old Style op AH...



De AH-PHOTO BOOTH

geinig bibberen!

Genoeg gezien? Word je té bang?
Klik op het oog om terug te gaan!

http://www.joomag.com/mg/0773802001509347530/p17
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