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Essen, september 2017
Jaarthema en info werking 2017-2018
Beste ouders en leerlingen
Niet iedereen lukte erin aanwezig te zijn op onze infoavonden begin schooljaar, vandaar ook graag dit jaar weer deze
brief met meer duiding en uitleg bij wat we allemaal van plan zijn in onze werking dit schooljaar.
Met het jaarthema ‘Back to FUNdamentals’* willen we weer extra focussen op waar het echt om moet draaien: het
goed leren en leven van onze jongeren, met bewuste aandacht voor de ‘basics’ en de kwaliteit van alle processen die
op een school lopen. …Doen we eigenlijk altijd, maar dit jaar willen we dat ook bewuster GRAAG en met PLEZIER
doen, samen met jullie!
Hieronder graag ter info een aantal specifieke initiatieven dit schooljaar waarmee we dit jaarthema extra willen doen
slagen:
- Herschrijven en ‘OMDENKEN’ van ons eigen opvoedingsproject met betrokkenheid en inbreng van
leerlingen, ouders en personeel
o In het eerste trimester bevragen we al onze leerlingen over hun welbevinden op onze school
(bevraging aangereikt door inspectie onderwijs) en krijgen ook alle ouders een uitnodiging tot
deelname aan een bevraging over onze werking.
o Ons team reflecteert het hele jaar op regelmatige tijdstippen over het opvoedingsproject en hoe we
dat vorm geven tot op de klasvloer.
Jullie mogen tussentijds meer informatie verwachten over hoe dit traject verloopt (o.a. rapporten van de
bevragingen, …).
- Krachtige, veilige en ‘FUN’ leer- en leefomgeving:
o De kleedkamers aan de turnzaal werden fris gerenoveerd door onze eigen onderhoudsploeg.
o Speelplaats C werd heraangelegd zodat er veiliger gesport kan worden.
o Verschillende groepsbevorderende initiatieven: bv. FUN klasfoto, nieuwe ‘Talentendagen’ in het 5de
jaar, begeleiding Tongerlo door 6dejaars met verdere opvolging doorheen het schooljaar,…
o Sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid (XIU, Slimme Mobiele School,…) met oprichting
van een fonds t.b.v. de toegankelijkheid van onze school en een duurzame werking rond dit
belangrijke thema.
o Samenwerking met ondersteuningsnetwerk VOKAN ter ondersteuning van de noden van individuele
leerlingen, maar ook de noden van ons leerkrachten(team).
- Beleidsfocus professionalisering leerkrachten:
o Verdere visievorming ‘evaluatie en rapportering’: vervolg traject 2016-2017 onder begeleiding van o.a.
de Diocesane Pedagogische begeleiders van Bisdom Antwerpen, met dit jaar een proefproject voor
leerplangerichtere evaluatie van de moderne vreemde talen (meer info later!).
o Binnenklasdifferentiatie / aangepaste en creatieve werkvormen
Wij hebben er alvast zin in!
Nancy Lenaert
directeur
namens het hele enthousiaste Sint-Jozefteam
* met dank aan een aantal constructief kritische ouders die het goed voorhebben met onze school en me zo onbewust
mee op dit idee brachten…!

