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Redactioneel
Hallo, beste lezer(es)!
In de nadagen van de jongste aanslagen -waarbij de naam 'Manchester United' een mooie,
verruimde betekenis heeft gekregen- en het gevaarlijke negationisme van een roodharige
idioot met onverantwoord veel feitelijke en morele macht, blikken wij terug op het afsluitende
trimester van het schooljaar 16-17.
Traditiegetrouw kom je eerst het familienieuws tegen, onmiddellijk gevolgd door een
lofbetuiging vanwege enkele leerlingen voor meneer Van Eylens leerwijzerpresentatie voor 3
ASO en TSO.
De verschillende stukjes die rond diversiteit zijn geschreven, getuigen van iets hoopgevends:
de blikken zijn immers duidelijk verruimd. Vooral het vooroordeel dat discriminatie uitsluitend
éénrichtingsverkeer zou zijn, vertrekkende vanuit een blanke, niet-islamitische context, is
bijgesteld. Een aantal leerlingen heeft geleerd dat kritisch nadenken iets positiefs is en dat
dat leidt tot toenadering. Moet het nog herhaald worden: kennis leidt tot inzicht en begrip.
Vandaar dat onderwijs zo belangrijk is, en dat vanaf de eerste dag van het schooljaar!
In diezelfde sfeer en context hebben enkele sociologen van de Universiteit Gent enkele van
onze leerlingen geïnterviewd en ze gingen daarbij na hoe jongeren een school-, buurt- en
culturele identiteit ontwikkelen op school.
Het paasproject van de tweede en derde graad BSO is duidelijk meer dan meegevallen, zo
getuigen de verslagjes en hun begeleidende foto's.
Hetzelfde kan gezegd worden van de projectdagen -ondertussen ook bekend onder de
naam 'Brusseldagen'- van 5 en 6 ASO en TSO. Onze leerlingen trokken in onze hoofdstad
onder meer naar de Odisee Hogeschool, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, het
Europees Parlement en het Koninklijk Meteorologisch Instituut.
Onze vijfdejaars hebben het ook een beetje verder gezocht; ze zijn hun deutsch gaan
oefenen in de stad Aken. 6 EMT en 5 WW hebben hun project dan weer binnen de
schoolmuren beleefd.
In de laatste editie van het schooljaar kunnen we natuurlijk niet voorbij aan de laatste 50
dagen van onze zesdejaars! Na een lekkere BBQ werd in heel de school een vlaggenspel
gespeeld. De redactie heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de politie er op een
bepaald moment op stond om mee te komen doen ... of zo. Enfin, ik denk dat je het bewuste
artikel misschien toch best zelf eens leest. Na een deugddoende (?) overnachting op school,
trokken onze 'anciens' naar Bobbejaanland. Naar verluidt viel de schade daar achteraf echt
nog wel mee!

Onze directeur, mevrouw Van den Houte, heeft in deze editie zelf ook een stukje gepleegd.
Aanleiding daarvoor is het feit dat de basisschool en het lyceum voortaan 'Campus
Assumpta' vormen, een titel die aangeeft dat de twee scholen in de toekomst nog nauwer
zullen samenwerken.
Zeer tot onze vreugde heeft het de kernraad behaagd om een wedstrijd te organiseren om
uit te maken wie de muur aan de trap op de gelijkvloerse verdieping mag schilderen. Laat
de visuele verwennerij van de drie beste inzendingen tot u komen!
Beginnen doen we met een knaller van formaat: creativiteit op verbaal, muzikaal en fysiek
vlak komen om de drie jaar tot een hoogtepunt in onze school en vooral in het cc van
Strombeek. Onze bescheidenheid weerhoudt ons er voorlopig nog van om van Europese
allures te spreken, maar in heel Brussel en de Rand staan we erom bekend, beste mensen:
het totaalspektakel!
'De boksster en andere sterren' veroorzaakte een chapliniaanse lach en traan bij zowel
spelers als publiek. Herkenbare situaties in een apocalyptische context: het publiek kon het
duidelijk smaken!
De redactie van deze vermaarde e-krant heeft enkele dagen tussen de coulissen
gekampeerd en zag dat het goed was. De acteurs, zangeressen, dansers en turners lieten
niets van hun vermoeidheid blijken en toonden zich enthousiast tot de laatste seconde van
het laatste optreden. 't Zal misschien wel met de jeugdige leeftijd te maken hebben. Dit
zeggen we zonder de minste zweem van jaloezie. Uiteraard. Deze redactie voelt immers
helemaal geen affiniteiten met de zieltogende bos bloemen op de composthoop in de tuin,
die er nog zo fris uitzag toen een bedeesde leerling hem zo vriendelijk overhandigde.
Mag ik u opnieuw uitnodigen uw strijkplank te laten staan -ze staat daar nu eenmaal zo
netjes gepuzzeld tussen de rommel van het bergkot- en het gras en het onkruid voorlopig te
laten groeien.
Wees andermaal deelgenoot van het leven zoals het is op Assumpta! Geniet ervan!

G.D.

Familienieuws
Werden geboren





Matteo, kleinzoon van Carine Laermans
Gitte, kleindochter van Dirk De Cock
Mathis, kleindochter van Dirk De Cock
Simone, dochter van Jo Candries

Gingen van ons heen


Aline Maes, schoonmoeder van ex-collega mevrouw Renilde Rasschaert-Maes

Dit trimester in de kijker
Totaalspektakel “De boksster en andere sterren”
Dit jaar was het weer zover: het langverwachte
totaalspektakel was weer een feit.
Er kwam veel bij kijken: toneel, muziek, dans, turnen,
make-up, kostuums, … en dit vormde samen een
prachtig geheel, waarin we onze talenten de vrije loop
konden laten.
Er heerste een erg leuke sfeer, alle leerlingen werkten
samen. Na maanden van repetities hebben we het
eindelijk waargemaakt op het podium. De shows
waren een succes. Hoe langer het verliep, hoe
vermoeider we waren, maar de adrenaline zorgde ervoor dat we gefocust bleven. Het was
een ervaring om nooit meer te vergeten! Jammer dat er voor ons geen volgende keer meer
inzit.
Liam, Amaury, Océana, Aren en Cedric – 6WW7&8

VOET-dag 3 ASO - TSO
Presentatie Leerwijzer
De eerste twee lesuren hebben we uitleg gekregen van Mr. Van Eylen. Wij hebben
verschillende richtlijnen aangereikt gekregen om onze studieplanning goed te structureren.
Dank aan Mr. Van Eylen voor zijn interessante en leerzame uitleg.
Gizem Yanuz - 3 E4
Ik vond de presentatie van de Leerwijzer heel interessant. Ik heb veel bijgeleerd over de
manier waarop je best studeert en de psychologie achter het studeren. Mr. Van Eylen heeft
ook een interessante website aangereikt waarmee we onszelf kunnen overhoren.
Ilias Belhadj -3 E4

Workshop ‘De pot verwijt de ketel’
Voor het tweede gedeelte van de dag zijn we naar Naomie en Mitch gegaan. Bij hen heb ik
veel geleerd. Als ik vroeger iets hoorde over de islam dan werd ik onmiddellijk boos. We
hadden het over discriminatie, racisme, allochtonen enz. Ik heb ook geleerd hoe anderen
(holebi’s, christenen, joden) zich voelen als we lelijke dingen tegen hen zeggen.
Rania Amarouch - 3 E4
Tijdens het derde en het vierde lesuur waren we nog steeds bij Naomie en Mitch. Het was
interessant om te leren dat mensen heel veel vooroordelen hebben en om met mijn eigen
vooroordelen geconfronteerd te worden. Ik vond het heel mooi dat Mitch niet bang was om
te zeggen dat hij biseksueel was terwijl hij wist dat niet iedereen in de klas zich daar
comfortabel bij zou voelen. Ik vind dat de hele LGBT-community zo zou moeten reageren en
niet bang zou mogen zijn om te zijn wie ze zijn.
Sahel Oumaïma - 3 E4

Project ‘Siddharta’
Tijdens het laatste gedeelte van de dag heeft de uitleg van Mr. Laurent mij geraakt. Ik vond
het heel triest om te zien dat veel mensen in de wereld zo arm zijn. Mr. Laurent heeft de
situatie goed uitgelegd; het was interessant. Het filmpje vond ik leuk om te zien.
Maélie Ronson - 3 L5
Het meest interessante van de dag was het gedeelte waarin Mr. Laurent ons vertelde over
hoe de adoptie van zijn kinderen was verlopen. De hele klas was heel geëmotioneerd. Ik
zag dat we allemaal zeer aandachtig naar hem luisterden. Ik wist niet dat Mr. Laurent zo veel
deed voor organisaties in arme landen. Tenslotte keken we naar een film over ‘Siddharta’,
een hulporganisatie in Afrika.
Ines Boulima - 3 E4

Project diversiteit
Vrijdag 31 maart 2017, zetten de leerlingen van de
werkgroep diversiteit op de speelplaats meerdere
standjes klaar. Elk standje stelde een land voor en was
versierd. Aan elk standje werd eten aangeboden.
Na de vastenvoettocht konden de andere leerlingen het
eten proeven en elk standje bewonderen. Het was een
gezellige voormiddag waarbij de leerlingen de
multiculturaliteit van de school hebben kunnen
ondervinden.
De leerlingen van de werkgroep diversiteit werkten heel
het jaar door aan dit gebeuren met de hulp van
mevrouw Nauwelaerts, mevrouw Van de Cauter en
mevrouw Lapauw. Een keer per maand kwamen we
samen om over diversiteit te spreken en om het
gebeuren in elkaar te steken. We maakten een video en
zorgden ervoor dat zoveel mogelijk nationaliteiten
werden vertegenwoordigd.
Het was een leerrijke en boeiende werkgroep!
Diane Ngalle - 6EMta

Paasproject 2e en 3e graad BSO
Het is stilletjesaan de gewoonte dat er in onze 2e en 3e
graad BSO enkele leerrijke projectdagen plaatsvinden
op het einde van elk trimester.
Terwijl de leerlingen van de 3e graad veel bijleerden
op blokstage, maakten de leerlingen van de 2e graad
enkele boeiende ervaringen mee:
“Op maandag gingen we naar Planckendael. Er werd
zelfs een rondleiding achter de schermen geregeld. Zo
kwamen we meer te weten over het voedsel of de gewoontes van de dieren. Daarnaast
moesten we op ontdekkingstocht gaan in het park en vragen oplossen.”

“Dinsdag zijn we met 3 & 4 Mode in Brussel de stagiaires van de 3° graad gaan bezoeken.
We konden ze aan het werk zien in verschillende winkels rond de Louisalaan. Zo wisten we
meteen waar we volgend jaar stage kunnen lopen. Daarna hebben we al de mooie
etalages van de Louisalaan bestudeerd, onder andere de winkels van Chanel, Versace,
Hermes en Louis Vuitton. Heel leerzaam.”

“Diezelfde dag gingen we met de leerlingen van 3 en 4 Haarzorg naar Sint-Niklaas. In de
voormiddag bezochten we het Stedelijk Museum en maakten we op een leerrijke en
interactieve manier kennis met de verschillende haartrends door de eeuwen heen. In de
namiddag waren er verschillende opdrachten voorzien in verband met de kapsalons ter
plaatse. In groepjes kregen zij op deze manier de kans om een duidelijker beeld te krijgen
van hoe het er echt aan toegaat in een kapsalon. De leerlingen hebben genoten van dit
leuke project en sloten de dag heel enthousiast af met een mooie groepsfoto!”

“Woensdag, tot slot, werd de speelplaats omgetoverd tot een creatief atelier. We kregen de
kans om onze eigen graffititag te ontwerpen en te maken. De schitterende resultaten zijn nu
te bewonderen aan het winkeltje, in het PO-lokaal en in de gangen.”
Wij kijken alvast uit naar de projectdagen in juni!

De leerlingen van 3 en 4 Haarzorg en Mode, Mevrouw Sleutel, Mevrouw Meganck en
mevrouw Thomas

Odisee – Stevens & Co
In het Kader van de lessen economie gingen wij,
5EMT, op maandag 17 april voor onze projectdag
naar Brussel. We begonnen onze dag met een
workshop aan de hogeschool Odisee. We leerden
er per twee ons eigen productiebedrijf te leiden
aan de hand van een spel. Tijdens de workshop
kregen we ook toelichting over hoe een
productiebedrijf in het dagelijks leven probeert te
functioneren. Als afsluiter volgde er nog een
bespreking over de best mogelijke manier om een
productiebedrijf te runnen.
Na onze middagpauze gingen we op bezoek bij A. STEVENS & Co, een familiaal recyclageen recuperatiebedrijf, gelegen in de Haven van Brussel aan het kanaal Brussel-Charleroi. Dit
bedrijf heeft meer dan 75 jaar vakervaring en intussen leidt de 3de generatie het bedrijf.
Het bedrijf streeft naar duurzaamheid en milieubewust werken en maakt optimaal gebruik
van het kanaal, waardoor de CO2-uitstoot in belangrijke mate gereduceerd wordt. Met
slechts 12 werknemers probeert de bedrijfsleiding dagelijks haar geliefde job uit te voeren.
Het bedrijf heeft ook een gouden regel: ‘Veiligheid boven alles!’. Ze heeft haar eigen
veiligheidsregels en ook wij moesten ons daaraan aanpassen.
De workshop en het bedrijfsbezoek waren beide heel leerrijk. Het was fijn om te zien hoe
bedrijven dagelijks functioneren. Bovendien was het ook heel aangenaam om te zien dat
er nog bedrijven zijn die het milieu willen beschermen. Het was een toffe ervaring om zeker
nog eens over te doen!
Ellen Decoster en Zoé Pické - 5EMT

Noord-Zuidsimulatiespel en bezoek KMSK Oude Kunst – 6 ASO-TSO
In de voormiddag speelden we het Noord-Zuidsimulatiespel. Ieder groepje van zesdejaars
werd een land toegekend. Dit land kon arm of rijk zijn. Het doel van het spel was welvaart te
creëren. Hiervoor kregen we een schaar, lat, potlood papier en stickers ter beschikking. Dit
materiaal werd gebruikt om kubussen te maken. Een rijk land had een overvloed aan
scharen, potloden en latten. Een arm land had veel papier. Het papier stelde de landbouw
voor. We leerden in dit spel hoe verschillende landen kunnen onderhandelen en hoe deze
onderhandelingen de realiteit weerspiegelen.
In de namiddag gingen we naar het Koninklijk Museum van Schone Kunsten in Brussel. Daar
moesten we een bundeltje met opdrachten invullen in het kader van de lessen godsdienst
en esthetica. Dankzij de schilderijen in het museum konden we de vragen invullen die
verband hielden met Jezus, de apostelen... Op deze manier hebben we meer inzicht
gekregen in het interpreteren van schilderijen en onze godsdienstige kennis vergroot.
Fanny Druez - 6 MTWE en Amaury van Lierde - 6 WW

KMI
5 wetenschappen is op 18 april op schoolreis gegaan naar het KMI. Het KMI is het Koninklijk
Meteorologisch Instituut van België. Het is verantwoordelijk voor de weersvoorspellingen. De
vijdejaars kregen er een rondleiding en een infomoment over het dagdagelijkse werk van
een meteoroloog.
De meteorologen van het KMI verzamelen elke dag alle gegevens verzamelen die nodig zijn
voor het voorspellen van het weer. Naast de satellietbeelden en andere elektronische
gegevens doen ze zelf ook metingen. Dat gebeurt om 8uur ’s morgens in hun daarvoor
speciaal uitgebouwd weerstation. De meteorologen meten dan de lichtintensiteit, de
neerslaghoeveelheid, de windkracht, de temperatuur, etc. Dan wordt al die informatie
verwerkt tot de weersvoorspellingen die we kennen en zo verkocht aan televisie zenders.
Het was een toffe en leerrijke dag waarbij de leerlingen van 5 wetenschappen zich
gedurende enkele uren als meteorologen hebben kunnen gedragen.
Anas Ben Moussa en Laurentz Nef - 5MTWE

Onderzoeksproject ‘identiteit en samenleven’ Universiteit Gent
De school heeft haar medewerking toegezegd aan een onderzoek vanuit de vakgroep
Sociologie van de Universiteit Gent. Via interviews met leerlingen wordt de manier
onderzocht waarop een schoolcontext invloed uitoefent op de identiteit van jongeren en
hoe dit op zijn beurt het welzijn en het samenleven van de jongeren beïnvloedt. Zo willen de
onderzoekers bijvoorbeeld nagaan hoe jongeren een ‘schoolidentiteit’, ‘buurtidentiteit’ en
‘culturele identiteit’ ontwikkelen op school, en hoe dit hun zelfvertrouwen, studiemotieven en
vooroordelen beïnvloedt. In ruil voor haar deelname aan het project zal de school volgend
schooljaar een gepersonaliseerd rapport krijgen dat gekaderd wordt binnen de bevindingen
die gelden voor de andere deelnemende scholen.
De interviews van de leerlingen werden afgenomen op woensdag 19 en donderdag 20 april.
De onderzoekster heeft gedurende deze twee dagen tijdens elk van de lesuren één interview
afgenomen van één leerling uit de tweede graad. Ze was achteraf heel tevreden over de
inbreng van de leerlingen. Langs deze weg willen we dan ook Melvin, Kelly, Valeria, Julie,
Abou Bakr, Matthias, Jonas, Wiktoria, Premtim en Oumaïma nog eens extra bedanken voor
hun medewerking.
Johan Van Eylen – leerkracht

Le huitième jour + advocaat in de klas
Le 9 mai, une journée de projets, était consacré à la réalisation de
quelques compétences transversales.
La matinée nous avons regardé « le huitième jour » de Jaco Van
Dormael. Ce film, à la fois touchant et marrant, raconte l’amitié
grandissante entre Harry (Daniel Auteuil), un homme d’affaires
stressé, et Georges (Pascal Duquenne), un trisomique qui s’est enfui
d’un institut. Au début, Harry ne pense qu’au travail, mais, grâce à Georges, il prend petit à
petit du recul. En effet, Georges lui apprend non seulement l ’importance de la famille et de
ses proches, mais aussi qu’il faut pouvoir profiter des petites choses de la vie.
L’après-midi, une avocate nous a expliqué des termes et le
fonctionnement du monde judiciaire. C’était enrichissant pour notre
culture générale.
Bref, c’était une journée instructive et nos horizons se sont élargis !
Des élèves de 6 EMT.

Wiskundedag – dinsdag 9 mei
Dinsdag 9 mei was een speciale dag voor de wiskundige richting. Op die dag maakten we
voor het eerst een volledige dag met 7 lesuren wiskunde mee.
Wij zagen die dag als een grote uitdaging: 7 uur wiskunde op één dag, dat zagen we echt
niet zitten, zeker niet terwijl de leerlingen van de andere richtingen buitenschoolse
activiteiten zouden uitvoeren.
Maar tot onze grote verbazing viel het allemaal erg mee. We hebben ons best gedaan om
er een leuke dag van te maken: we maakten het gezellig, installeerden een mini-snackbuffet
en ’s middags bestelden we 𝞹zza’s.
Het laatste uur hebben we nog een ‘wiskundig’ spelletje gespeeld.
Het was een leuke dag.
Houda, Loïs, Priscillia en Rhama - 5WW7

Een dagje tussen de Duitsers – dinsdag 9 mei
Onze trip naar Aken werd ’s ochtends al heel goed ingezet, we
werden namelijk behandeld als supersterren en mochten reizen
in de officiële bus van R.S.C. Anderlecht. We waren allemaal
verbaasd dat de school deze bus geregeld had want meestal zijn
de schoolbussen iets primitiever ….Wir hatten also eine megatolle
Fahrt richtung Aachen !
Ter plaatse konden we dankzij onze Duitse ‘Wort für Wort’- lijsten ‘die Führerin problemlos’
begrijpen bij het bezoek aan de ‘Aachener Dom und Schatzkammer’. Later genoten we van
onze middagpauze met een heerlijke ‘Döner Kebab’, een Duitse specialiteit, raar maar waar.
Na de middagpauze kregen we de kans om aan de hand
van een stadsspel het oude Aken wat beter te leren
kennen en ons Duits te oefenen. Dit allemaal in prachtig,
zonnig weer.
We sloten onze trip naar Aken af met een heerlijke Latte
Macchiato in een koffiebar en reden terug naar
Assumpta-city achtervolgd door paparazzi ;-)
Margot Valgaeren und Camille Laga - 5 MTWE

Brusseldag – dinsdag 9 mei
Op dinsdag 9 mei hebben 5 Humane
wetenschappen, 5 Schoonheidszorgen en 5
Handel het Europees parlement, het
Parlamentarium en het BELvue-museum
bezocht in Brussel.
Om 8:00 zijn we op school vertrokken naar het
Europees parlement, dat zich in het centrum
van Brussel bevindt. Tijdens de rondleiding die
we daar kregen hebben we geleerd hoe het
Parlement werkt en hoe het mogelijk is om
zoveel vertegenwoordigers van andere
landen samen te brengen. We hebben
vervolgens zelf plaats mogen nemen in de
grote zaal waar alle vertegenwoordigers van
verschillende landen samen komen. Dat was
heel speciaal, want wat we op tv zagen
hebben we voor het eerst in het echt kunnen
bezichtigen.
Na de rondleiding hebben we het Parlamentarium
bezocht, waar we zelfstandig mochten rondlopen
en ondertussen naar de interactieve audiogids
konden luisteren. Daar zijn we meer te weten
gekomen over de geschiedenis van de Europese
Unie en al haar lidstaten en hoe het democratische
besluitvormingssysteem van de Europese Unie
precies werkt.

Na de middag zijn we naar het BELvue-museum
geweest. Daar moesten we zelf een eigen stad
bouwen. Het was de bedoeling dat we in de huid
van onze parlementsleden kropen om zo tot een
democratisch besluit te komen en onze eigen
standpunten te verdedigen. Dit vonden we
persoonlijk het minst interessant van alles en de minst
leuke activiteit van de dag.
Leslie, Dorian en June - 5HW

50 laatste dagen
Laten we het even hebben over onze laatste 50.
We vierden onze laatste leuke momenten samen met een ‘slaap’-feestje. De avond begon
met een gezellige BBQ en toen het eindelijk donker werd, speelden we het vlaggenspel in
heel de school.
We gingen er compleet in op en waren zo tactisch bezig dat de politie langskwam omdat ze
dachten dat we inbrekers waren. Uiteindelijk hebben we nog gezellig tot in de vroege uurtjes
gebabbeld in de refter. Er werd dus niet veel geslapen.
Met onze blije en vermoeide ‘kopjes’ trokken we de volgende dag naar Bobbejaanland. Alle
attracties hebben eraan mogen geloven en nu zijn onze herinneringen onbetaalbaar.
An-Sophie - 6LW8, Alexis - 6WW7, Katrijn - 6WW8, Marie - 6LW7

Met 2BVLb naar het chemielokaal
Op vrijdag 19 mei zijn wij, 2BVLb, naar het chemielokaal geweest.
Daar hebben we proefjes gedaan met een labojas en veiligheidsbril.
Het was leuk en interessant om iets nieuws en leuks te proberen.
We moesten van onze veiligheidscoördinator heel voorzichtig zijn. En we hebben niets laten
ontploffen. 
Groetjes van: Laila, Blerina, Chayma, Melissa, Princesse, Fatma, Beyza, Melis, Luan, Anthony
en Mvr. Verbist
De leerlingen van 2BVLb en Mevrouw Verbist

Eigen webshop – 5Handel
De leerlingen van 5 Handel creëerden voor bedrijfseconomie een eigen webshop. Hun
product mochten ze zelf kiezen, hun creativiteit mochten ze de vrije loop laten. Hieronder
een paar impressies.
Annemie Verbeeck – Leerkracht bedrijfseconomie

Jojo Mpeti – 5 Handel

Faiza Nawaz – 5 Handel

Nora Sulejmani – 5 Handel

Ümit Calik – 5 Handel

Uitstap 5HW Kortenberg
Op dinsdag 18 april ging 5HW naar het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.
Daar worden mensen geholpen met emotionele, psychische of psychiatrische problemen.
We hebben daar kennis gemaakt met verschillende vormen van therapie. Zo kregen we een
voorsmaakje van muziektherapie, beeldtherapie en bewegingstherapie. Deze therapieën
worden gebruikt zodat de patiënten hun gevoelens kunnen uiten zonder woorden daarbij te
gebruiken. We hebben dit zelf kunnen ervaren zoals de patiënten daar. Ons oorspronkelijk
beeld over de psychiatrie werd door deze rondleiding helemaal veranderd. Het is geen
gevangenis, zoals we aanvankelijk dachten maar meer een ziekenhuis.
Na de rondleiding kwam een theoretisch gedeelte. We hebben ons eerst afgevraagd wat nu
normaal of abnormaal pubergedrag is. Dat je eens een glaasje teveel op hebt, vonden we
normaal, maar elke dag dronken zijn is volgens ons abnormaal. Zo bespraken we nog een
aantal thema’s waar de vraag telkens gesteld werd of het normaal of abnormaal gedrag
was. Vervolgens gingen we na hoe therapeuten tot een diagnose komen wanneer jongeren
met problemen zich aanmelden. We kregen uitleg over de DSM 5, een soort handleiding
waarin alle psychische stoornissen in beschreven staan. Tenslotte zijn we geëindigd met een
overzicht van alle persoonlijkheidsstoornissen. Het was een leuke, leerrijke dag.
June Blondeel - 5HW

Campus Assumpta: basisschool Maria Assumpta en het Maria
Assumptalyceum gaan nog intensiever samenwerken
De huidige lagere school “Kristus Koning Assumpta” en onze school werken al gedurende
verschillende schooljaren samen op onderwijskundig vlak. Zo ondersteunen twee leraren van
ons lyceum de lagere school op het vlak van bv. “leren leren”. De expertise die onze
collega’s opdoen, stroomt dan weer door naar onze school waardoor we de overstap van
de lagere school naar het middelbaar onderwijs voor onze eerstejaars steeds vlotter kunnen
laten verlopen. Ook de directies van beide scholen zitten op regelmatige tijdstippen samen
om het beleid steeds efficiënter op mekaar af te stemmen. Zo konden ouders op het
schoolfeest van de lagere school informatie inwinnen op de mooie, kwalitatief uitgewerkte
informatiestand van onze school en niet alleen kennismaken met een aantal leraren maar
ook met het uitgebreide studieaanbod van het Maria Assumptalyceum. Leraren en
leerlingen van onze studierichtingen Haarzorg, Mode en Schoonheidsverzorging zorgden
voor een aantal leuk uitgewerkte workshops.
Onze samenwerking wordt vanaf 1 september ook in onze externe communicatie duidelijk.
We spreken vanaf dan niet meer van de lagere school “Kristus Koning Assumpta”, maar van
basisschool “Maria Assumpta”. Eén september is ook de dag waarop er kleuters op onze
campus zullen rondlopen. We wensen directeur dhr. Han Vanackere en zijn team veel succes
met deze nieuwe uitdaging.
Daarnaast starten we met een gemeenschappelijke website voor onze campus “Maria
Assumpta” waarop ouders makkelijk kunnen doorklikken naar de basisschool “Maria
Assumpta” en de middelbare school “Maria Assumptalyceum”. De website van beide
scholen werd ook grondig herwerkt en de eerste versie die we al hebben kunnen bekijken
ziet er alvast veelbelovend uit en kon op heel wat enthousiaste reacties rekenen. Beide
scholen zullen ook hetzelfde logo gebruiken (ook het logo werd gerestyled) maar in een
verschillende kleur om voor ouders het verschil visueel duidelijk te maken tussen de
basisschool en de middelbare school.
Els Van den Houte – Algemeen directeur Maria Assumptalyceum

Assumpta creatief
Muurschildering
De kernraad organiseerde een wedstrijd om de muur aan de grote trap te schilderen. Enkele
leerlingen gingen aan de slag en dienden een ontwerp binnen. Uit al de inzendingen werden
3 tekeningen geselecteerd. Alle leerlingen mochten stemmen op hun voorkeur. De stemmen
werden in drie brievenbussen gedeponeerd en er kon ook via facebook gestemd worden.
Winnaar:

1ste laureaat:

2de laureaat:

Leerling in de kijker
Provinciaal kampioenschap atletiek
Op woensdag 3 mei 2017 werd het provinciaal kampioenschap atletiek voor middelbare
scholen georganiseerd. Dit jaar ging deze wedstrijd door in het alom bekende Koning
Boudewijnstadion.
Hier konden leerlingen uit verschillende scholen uit Vlaanderen zich met elkaar meten in vele
atletiekdisciplines.
Voor onze school vertegenwoordigden Josué David Morales uit 3HAN en Souhail Melas uit
3HW onze school. De leerlingen kozen twee disciplines waarin ze ten strijde trokken tegen
andere scholen.
José behaalde een bronzen medaille op de 100 m sprint met een mooie tijd van 12.64 sec en
Souhail behaalde een 3de plaats op de 800 m met 2’31.21 sec.
Het LO-team wil beide van harte feliciteren met hun mooie prestaties, Proficiat jongens!
Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst volgende jaar.
Geo Van Rode en Elsie Van Landuyt – leerkrachten L.O

Agenda
*AUGUSTUS 2017
donderdag 24 augustus

uitgestelde proeven en bespreking vakantietaken

vrijdag 25 augustus

uitgestelde proeven en bespreking vakantietaken

woensdag 30 augustus

proclamatie uitgestelde proeven
*SEPTEMBER 2017

vrijdag 1 september

pedagogische studiedag (lesvrij)

maandag 4 september

eerste schooldag (lesvrij in namiddag)

dinsdag 5 september

infoavond 1A en 1B

maandag 11 september

schoolfotograaf (klas- en individuele foto's)

dinsdag 12 september

infoavond BVL, 3 BSO en 3BE + nieuwe leerlingen BSO en BE
infoavond nieuwe leerlingen tweede leerjaar A-stroom (2M en 2
STV), ASO en Handel

donderdag 14 september

ontmoetingsdagen 1A en 1B

vrijdag 15 september

ontmoetingsdagen 1A en 1B

maandag 18 september

infoavond derde graad S, 6 Handel én BSO

dinsdag 26 september

sportdag

donderdag 28 september

Ouderraad
*OKTOBER 2017

dinsdag 17 oktober

klassenraaddag (lesvrij)

vrijdag 20 oktober

rapport DW 1 + oudercontact met klastitularis

donderdag 26 oktober

ouderraad

maandag 30 oktober vrijdag 3 november

herfstvakantie

*NOVEMBER 2017
maandag 23 november

ouderraad

woensdag 29 november

Sinterklaas op school

donderdag 30 november

infoavond "aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar Astroom" met opendeuravond

vrijdag 1 december

*DECEMBER 2017
rapport DW 1 (eerste graad A-stroom én tweede en derde
graad ASO-TSO)

maandag 18 december

projectdagen B-stroom en BSO

dinsdag 19 december

projectdagen B-stroom en BSO
klassikale bespreking van de proefwerken en projectwerking
voor de leerlingen van het vierde leerjaar ASO-TSO én de derde
graad ASO-TSO
einde proefwerkenperiode voor de leerlingen van de eerste
graad A-stroom en het derde leerjaar ASO-TSO

woensdag 20 december

klassenraaddag (lesvrij)

donderdag 21 december

klassenraaddag (lesvrij)
oud-leerlingendag

vrijdag 22 december

kersttoneel Rapport DW1 en PW1 Leerlingen- en oudercontact
(namiddag)

maandag 25 decembervrijdag 5 januari

kerstvakantie

