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Infobrief januari 2021 
 

Het gehele schoolteam van basisschool atheneum 

Dendermonde wenst u en uw familie 

 

een fantastisch en geweldig 2021! 
 

Voor Kerst  en Nieuwjaar wensen we iedereen: 

ijspret, leesplezier, muziek, rustige momenten, 

interessante leermomenten, een schouderklopje, 

een goed rapport in januari, plezier met vrienden,  

sportieve momenten, een leuk familiemoment, heerlijke 

uitslaapmomenten, 

een nieuw spel voor je gameboy, 

kleine familiefeesten, fietsplezier, Netflix, leuke 

cadeautjes, een toffe film … en nog heel wat ander fraais 

zodat we iedereen met een fris hoofdje 

terugzien op maandag 4 januari 2021. 

 

Geniet van de kerstvakantie! 
 

 

 

 
 

 

 

 

1. Kees Van Overveld – pedagogische studiedag  
 

 

 

Tijdens de pedagogische studiedag van vrijdag 22 

januari 2021 maakt het volledig schoolteam kennis 

met dhr. Kees Van Overveld in het kader van het 

verder uittekenen en verfijnen van een algemeen 

beleidsplan rond sociale vaardigheden en actief 

burgerschap.  
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2. Wereldoriëntatie 

 
Vanuit de gekozen kernwaarden – zelfstandigheid – respect – innovatie – leerplezier en wereldburgerschap 

– leggen we op onze school een grote focus op wereldoriëntatie. De klemtoon ligt, naast het verwerven van 

kennis, op het bereiken van  noodzakelijke attitudes (o.a. respect voor medemens, natuur, …) en 

vaardigheden (correct ICT-gebruik, ontwikkelen van kaartvaardigheden, correct interpreteren van 

gegevens, determinatietabellen, bronnengebruik, …).  

 

Bij het aansnijden van een nieuw thema vertrekken we dus telkens vanuit de 10 bouwstenen voor een 

breed onderwijs: 

 

     1.WO is opvoedend van aard 

     2.WO brengt algemene vaardigheden 

     3. WO brengt specifieke vaardigheden bij 

     4. WO brengt kennis over zichzelf en de wereld bij 

5.Beleving en verwondering centraal stellen  

6.Vragen, interesses en talenten als uitgangspunt nemen  

7.Actief, interactief en constructief leren mogelijk maken  

8.Bewust kiezen voor thematisch en systematisch leren  

9.Samenhang garanderen  

10.Mens en maatschappij als centraal referentiepunt nemen  

 

 

3. Nieuw verkozen schoolraad 
 

 

Vanaf april start de nieuw verkozen schoolraad. Deze bestaat uit 3 

personeelsleden, 3 ouders en 2 personen uit de socio-economische 

geleding. 

Dit betekent concreet dat vanaf april 2021 onze schoolraad bestaat uit: 

 

- uit de geleding ouders: mevr. Sigi Van Gaever, dhr. Steve Beurms, 

dhr. Stijn De Ryck 

- uit de geleding personeel: mevr. Petra Bruneel, mevr. Linsy Beeckwee, 

mevr. Tessie De Keersmaecker 

- uit de socio-economische geleding: mevr. Kim De Decker, dhr. 

Patrick De Landtsheer 

 

 

 

 

 

Op dit moment – en tot en met eind maart 2021 - zetelen nog de volgende leden in onze schoolraad: 

mevr. Linda Van Den Meersche, dhr. Ian De Brandt, mevr. Pascale De Paepe, mevr. Elke Moortgat, 

mevr. Kim De Decker, mevr. Lies Tas, mevr. Petra Bruneel en mevr. Sigi Van Gaever. 

  

Al een dikke merci voor jullie constructieve input de voorbije jaren. 
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4. Doorstroming na de basisschool 
 

Omdat wij het als school belangrijk vinden voor onze leerlingen van het 6
de

 leerjaar - alsook onze leerlingen 

van het 5
de

 leerjaar die volgend schooljaar de stap zetten naar 1B - grondig voor te bereiden op de overstap 

naar het  secundair onderwijs in 1A optie Latijn, moderne wetenschappen, crea, sport, … starten wij vanaf  

januari met het doorstromingstraject waaraan doorheen het schooljaar een 7-tal grote activiteiten gekoppeld 

zijn: infomomenten voor leerlingen en ouders, een apart traject rond leren kiezen, doedagen ‘coronaproof’ in 

het secundair onderwijs, … 

 

 
 

Algemeen uitgangspunt: 

Jongeren ontdekken tijden hun schoolloopbaan wat ze willen en kunnen. Hun toekomstplannen opstellen 

en waar maken is een hele opgave. Gericht leren kiezen is een middel om binnen het zorgbeleid van de 

school het aspect onderwijsloopbaanbegeleiding te concretiseren. Het wil de keuzevaardigheid van de 

leerling vergroten. Gezien de belangrijke rol van de ouders worden ook zij systematisch betrokken bij het 

keuzeproces. 

 

 

Volgende thema's komen aanbod: 

• WATHOE ... kiezen: Ik leer wat 'kiezen' betekent. 

• WATHOE ... ik leer mezelf kennen: Hoe ben ik? Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Hoe is mijn inzet? 

• WATHOE ... de beroepenwereld: Welke beroepen bestaan er allemaal? Wat wil ik later worden? Ik ga op 

verkenning in de beroepenwereld. 

• WATHOE ... het secundair onderwijs: Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? 

• WATHOE ... ik maak mijn keuze: Ik weet wat het is om te kiezen. Ik weet nu ook heel wat over mezelf, 

over beroepen en over studierichtingen. Ik kan een studiekeuze maken. 
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5. Gedichtendag 2021 … SAMEN … 
 

Het thema van deze negende poëzieweek is ‘samen’. 

In onze klassen wordt er op donderdag 31 januari extra aandacht besteed aan poëzie. 

 

 

 

 

We leven in tijden van grote verschillen, het eigen gelijk, de 

een tegen de ander. Tegelijk is er ook samenhorigheid en 

zijn er verbindende initiatieven van onder uit, wereldwijd. 

Digitaal of op straat, stil of luidkeels, rond grote thema’s of 

kleinere, lokale projecten. En dat willen we in de kijker 

zetten met het thema ‘samen’. 

We vieren het samen-leven, samen-hangen, samen-zijn, 

samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, samen-werken, 

samen-lezen en samen-schrijven. Want samen kunnen we 

veel. Vanuit de eigenheid en het anders zijn van ieder 

individu. Niet samensmélten dus, maar bruggen bouwen. 

Tegen individualisme en voor inclusie. 

Poëzie is al lang niet meer voorbehouden aan de dichter in 

de eenzame zolderkamer. Dichters vinden elkaar via 

festivals en digitale fora. Ze nemen een standpunt in, 

engageren zich. Denk maar aan De Eenzame Uitvaart, de 

Klimaatdichters, de Partij voor de Poëzie, Dichters van 

Wacht, …  Hun woorden rijgen zich aaneen en vormen 

een levensader die pulseert en het hart vormt van onze 

samenleving. Ze verbinden en voeden ons, inspireren en 

brengen samen. 
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6. Wist je dat …                                                                   
 

… ons leerkrachtenteam zich naschoolt in functie van STEM. 

 

… ons leerkrachtenteam bezig is een nieuwe leerlijn uit te werken voor handschriftontwikkeling en 

schrijven. 

 

… we beetje bij beetje de nieuwe speelplaats lager vorm aan het geven zijn, gekoppeld aan voorstellen van 

de kinderen van de leerlingenraad. We kijken al uit naar de plaatsing van onderstaand toestel begin 2021 

… 

 

 
 

… onze leefschoolwerking in de vroegere vestiging Keur in januari zijn vijfde maand start, vandaar dat we 

in deze periode een kleine bevraging bij onze ouders organiseren gekoppeld aan ervaringen en visie op 

kernwaarden. 

 

… we in onze leefschool starten met een nieuwe ouderraad. Deze eerste ouderraad zal – gezien code 
oranje – digitaal plaatsvinden: 

 

Via LIVE bij Briefwisseling op 

smartschool 

donderdag 21 januari om 19.00 

 

 

… het zelfstandig lezen tijdens de middagpauze een succes blijft. Dagelijks zijn er heel wat kinderen die 

genieten van een 45-tal minuten ontspannend lezen in onze nieuwe bibliotheek …  

 

 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI 2021 

 

Januari 2021 

Aangezien de scholen ook na de kerstvakantie starten in code oranje vervallen opnieuw  

alle theater – en sportuitstappen in januari. 

Vr 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Za 2 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 4 ICT     2A                    Tech         -                  Meet    2B                   

Nieuwsbegrip 

Di 5 ICT    6A                      Tech   6B                    Meet   5A                    

Wo 6  

Do 7 ICT  3A                         Tech   4A                   Meet  4B                       
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Vr 8 Leefschool: verjaardagsnamiddag 

Za 9 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 10 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 11 ICT      2A                   Tech   -                         Vrij       2B                      

Sociale vaardigheden 

Di 12 ICT     6B                     Tech   5A                    Meet     5B                     

Wo 13  

Do 14 ICT    4A                      Tech     4B                   Meet  4C                      

Vr 15 Rapport DW 2 

Leefschool: Forum 

Za 16 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 17 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 18 ICT    2B                      Tech    -                    Meet       2A                    

Nieuwsbegrip 

Di 19 Oudercontact DW 2 (uitnodiging volgt begin januari) 

ICT     5A                     Tech     5B               Meet        6A                    

Wo 20  

Do 21 ICT  4B                        Tech  4C                   Meet    3A                       

Ouderraad Leefschool - digitaal 

Vr 22 Pedagogische studiedag  GO! basisschool atheneum en leefschool 

Za 23 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 24 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 25 Sociale vaardigheden 

Schoolraad om 19.00 – digitaal (uitnodiging volgt begin januari) 

Di 26 ICT       5B                   Tech      6A               Meet     6B                       

Wo 27  

Do 28 Gedichtendag ‘SAMEN’ 

ICT   4C                         Tech  3A                  Meet   4A                        

Vr 29 Leefschool: Forum 

Za 30 Coronaproof infomoment voor nieuwe peuters 

Zo 31 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

Ik wens jullie allen nog rustige feesten en een mooi 2021! 

 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Kathy Van Langenhoven 
Directeur 
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