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Voorwoord
Het feit dat u onze eerste editie van Assumptimes van dit schooljaar ontvangt, betekent dat
het eerste trimester van het schooljaar 2018-2019 is afgerond en dat voor ons hele
schoolteam en onze leerlingen een deugddoende kerstvakantie voor de deur staat.
We kunnen terugblikken op een intense en drukke periode in een onderwijswereld die volop
in veranderingsmodus is. Op het Maria Assumptalyceum beschouwen wij deze
veranderingen als een rijke voedingsbodem die ons heel wat nieuwe kansen biedt. We zijn
de voorbije twee schooljaren met het team reeds op weg gegaan om de nakende
onderwijsvernieuwing concreet gestalte te geven waarbij we –aansluitend bij het ROK of
“referentiekader voor onderwijskwaliteit” - borgen wat goed is en bijsturen waar nodig. Als
resultaat van dit mooie denk- en teamwerk van de voorbije twee schooljaren kunnen we met
enige fierheid zeggen dat we “geland zijn” wat betreft onze lessentabellen in 1A en 1B zodat
we in januari kunnen starten met de concrete uitwerking en/of verfijning van lesmateriaal,
projecten enz. We hebben bij het bepalen van onze keuzes het aanbieden van een
kwalitatieve basisvorming centraal gezet en we hebben tegelijk resoluut de kaart getrokken
van inzetten op projectwerking, digitale vernieuwing en meertaligheid. We hebben vanuit
het beleid bij het maken van onze keuzes steeds de professionele sterktes van het
lerarenteam voor ogen gehouden. Het lerarenteam van Assumpta is al volop bezig met het
bestuderen van de nieuwe leerplannen (het gaat nog om ontwerpleerplannen) en gaan
hierover met elkaar ook al volop in overleg. Bent u nieuwsgierig naar wat dit allemaal
precies inhoudt? We informeren u op verschillende data en locaties. Ouders van toekomstige
leerlingen en uiteraard ook de leerlingen zelf kunnen kiezen uit heel wat verschillende
infomomenten. Het Maria Assumptalyceum is op zaterdag 12 januari e.k. (10.00 u. tot 14.00
u.) present op de scholenbeurs in Wemmel (Zijpcomplex - Zijp 101). Op woensdag 16 januari
e.k. (15.00 u. tot 19.00 u.) staan we op de scholenbeurs in Grimbergen. Noteer alvast ook
volgende data in uw agenda: op zaterdag 19 januari e.k. staat onze openschooldag
gepland en op donderdag 21 maart 2019 organiseren we ook een infoavond rond
“aanmelden en inschrijven met opendeurmoment”.
Voor u ligt een goed gevulde Assumptimes met een selectie aan activiteiten die tijdens het
eerste trimester hebben plaatsgevonden. Onze nieuwe leerlingen trokken op
ontmoetingsdagen en verkenden ook de eigen leefruimte. Voor onze leerlingen van het
tweede jaar werd er een bezinning georganiseerd en de leerlingen van 2L, 2M en 2 STV
konden hun economische skills oefenen tijdens “Topteam”. Naar jaarlijkse traditie trokken
onze leerlingen van 3 ASO-TSO naar Brussel om museum Magritte en onze hoofdstad te
verkennen. Onze leerlingen van de derde graad Mode en Verkoop delen met ons hun
duidelijk grote passie voor Mode.

We zetten ook graag twee leerlingen in de kijker: Imran Chouyakh uit 4 Eco4 die
ambassadeur is bij TADA en één van onze oud-leerlingen Yannick Honnoré die in september
na een vlekkeloos parcours aan de slag is gegaan als piloot. We laten ook twee collega’s
aan het woord: onze collega Lieve Van Itterbeeck werd geïnterviewd door “Kerk en Leven”
en liet in het artikel onze school mooi in beeld komen. Onze pedagogisch directeur, Yannick
Croonenberghs, geeft ons een warme en menselijke inkijk in de manier waarop hij zijn nieuwe
job ervaart.
We wensen ieder van jullie een Zalig Kerstmis, gezellige kerstdagen én een bruisende start
van een sprankelend nieuw jaar!
Els Van den Houte – Algemeen directeur Maria Assumptalyceum

Familienieuws
Werden geboren
Wout, Zoon van Wendy Gielis

Gingen van ons heen
Grootvader Maarten Lenvain
Grootmoeder Tom Van der Elst en Stefanie Van der Elst – Yvonne Braquez
Collega Geert Van den Bussche
Vader Johan Eliat – Vincent Eliat
Vader Diane Willems – Jan Willems
Moeder Lut Goossens – Carola Van Opstal
Grootmoeder Bart Rodrigues – Yvonne Van Aken
Schoonmoeder Christel Laermans – Ilse Friese
Nonkel Erna Vermeiren – Albert Vermeiren
Partner Sanne Ceulemans – Elkan Janssens
Grootmoeder Tom Venken (=partner Berenice Cremer) – Annie Rubberg
Grootmoeder Anke Pauwels (=partner Tom Van de Venne) – Maria De
Smedt
Grootmoeder Kim Weyenbergh en Vincent Laurent – Maria Blanpain
Grootvader man Anne Deconinck – Irene Segers
Moeder van Dirk Decock – Marie Josée De Sadeleer
Moeder van Erwina Sleutel - Rita De mooij
Grootmoeder van Elke Verstraete – Yvonne Fobelets

Stapten in het huwelijksbootje
Tom Van de Venne en Anke
Sylvie Binamé en Bart
Maarten Lenvain en Anke

Dit trimester in de kijker
Onthaalweek 1B
Een nieuw schooljaar – een splinternieuwe start. Dit
is wat de leerkrachten uit de B – stroom afgelopen
schooljaar dachten! Met de slogan van de school in
ons achterhoofd (“Assumpta waar talent groeit!”),
gingen we aan de slag. Zo hebben we voor de
leerlingen een volledige onthaalweek aangeboden
met tal van activiteiten… Krijgen jullie ook zin om
mee te doen?
Wat is er nu veranderd in 1B? Voortaan worden de
hoofdvakken (Nederlands – MAVO en Wiskunde)
door dezelfde leerkracht gegeven in één klas. Dit
om de leerlingen sneller met problemen te kunnen helpen. Ook kunnen we zo vaker in
projecten werken en wordt de overgang van de lagere school naar het secundair onderwijs
minder groot voor de leerlingen.
De eerste dag begon met een zoektocht door de school
op zoek naar de juiste rebusstukken. Al snel hadden de
leerlingen door dat er veel trappen zijn in onze school!
De leerkrachten uit de B – stroom leerden de leerlingen
kennen via een zoektocht rond de school.

Verder trokken we met onze leerlingen uit 1B naar het
domein van GRNS in Strombeek – Bever. Hier namen 1B1 en 1B2 het in allerlei competities tegen
elkaar op. Touwtrekken, estafettespelen, een fotoshoot, voetbal spelen, …

Wie er gewonnen heeft? Bij ons is iedereen een winnaar!

In het hele schoolverhaal zijn ook de ouders belangrijk!
Ook hen hebben we op een hartverwarmende manier proberen te ontvangen. De leerlingen
hadden voor hun ouders een heuse receptie voorbereid. Eerst hebben we samen een
boodschappenlijstje en menu opgesteld. Nadien hebben we samen onze inkopen gedaan in
de lokale supermarkt. Hierna gingen onze leerlingen alle hapjes samenstellen.
`s Avonds konden de ouders zich tijdens het eerste infomoment verlekkeren aan de verse
hapjes.
We sloten de week af met een bezoek aan het spiksplinternieuwe blote voetenpad in de
plantentuin van Meise. We moeten eerlijk zijn, de leerlingen stonden niet echt te springen voor
deze activiteit.
Hun
voeten
vuil
maken
?
“Nooit!
Eeeeiiih
!“
Het
zijn
maar
enkele
van
hun
eerste
reacties.
Stiekem vonden ze het allemaal wel leuk om doen want al snel legde de hele groep het hele
parcours gezwind af. Na afloop zagen we enkel maar lachende gezichten.

Ontmoetingsdagen eerste jaar

Firmabezoek Davines voor 5 en 6 HZ
Na een zeer vlotte treinreis werden we op de firma zeer vriendelijk ontvangen. Vervolgens
kregen we er een rondleiding. Wij mochten zelf ons eigen materiaal kiezen, waarbij we veel
informatie kregen over de materialen die we nodig hadden. De tondeuze die we graag
wilden kopen, mochten we ook eerst eens uittesten. Dit was zeer leerzaam voor ons: ze
wezen ons op de juiste instructie en ze legden ons uit hoe we er mee moeten werken.
Nadat iedereen zijn materiaal had gekozen konden we afrekenen en kregen we een mooie
korting. We hebben er ook nog wat staaltjes en een mooie zak bijgekregen. Dit was een zeer
leerrijke uitstap voor ons allemaal. Voortaan weten we op welke punten we in de toekomst
moeten letten als we nieuw materiaal willen aankopen.
Sandra Verhaeghe leerkracht haarzorg en de leerlingen van 5HZ

Bezinning tweedejaars
Op vrijdag 21 september kregen alle leerlingen van het tweede jaar een bezinningsdag. Er
werd vooral gewerkt rond groepsvorming en vertrouwen . Heel wat activiteiten stonden op
het programma en ook leerden de leerlingen elkaar op een andere manier kennen.
Er werden heel wat DOE - opdrachten uitgevoerd door de leerlingen. Zo moest de klas in
een zo snel mogelijke tijd door een fietsband kruipen zonder elkaar los te laten. Een hele
uitdaging en vooral heel veel plezier. Records werden die dag verbroken want de klas wou
deze opdracht altijd tegen een betere tijd uitvoeren.
Een opdracht die de leerlingen is bijgebleven, is de opdracht waarin ze met hun rug naar
elkaar moesten zitten. De leerlingen moesten om beurt luidop tot 20 kunnen tellen maar ze
mochten niet op hetzelfde moment het volgende cijfer zeggen. Helemaal niet gemakkelijk
want ze moesten wel veel opnieuw beginnen (tot frustratie van andere leerlingen). In deze
opdracht leerden de leerlingen vooral geduld uitoefenen en naar elkaar luisteren.
Na elke oefening deed de begeleider de klas nadenken over het nut van de opdracht. Zo
ontdekten de leerlingen dat het belangrijk is om elkaar te vertrouwen maar dat elke klas ook
bepaalde leidersfiguren heeft en ook leerlingen die niet zoveel initiatief nemen.
Er werden nog heel wat doeopdrachten uitgevoerd en af en toe moest de begeleider ook
een pauze inlassen omdat het niet lukte. In dit onderdeel leerden de leerlingen om niet te
snel op te geven en te blijven zoeken naar oplossingen.
Bij de denk - oefening moesten de leerlingen nadenken over waar ze nu samen als klas
stonden en waar ze samen op het einde van het jaar als klas wilden staan. Dit was helemaal
niet gemakkelijk. De begeleider liet de leerlingen hier ook uitleg bij geven.
Als slot moesten alle leerlingen een complimentje neerschrijven voot elke leerling van de klas.
Een hele uitdaging want de leerlingen kwamen tot de constatatie dat ze eigenlijk niet zoveel
complimentjes aan elkaar geven en dat dit eigenlijk wel fijn is.
Moe en vol inspiratie keerden de leerlingen naar huis.
Anne Deconinck – leerkracht Godsdienst

Excursie eigen leefruimte voor 1A en 1B
Tijdens de eerste week van oktober gingen alle eerstejaars op excursie in de eigen leefruimte.
De bus bracht ons naar verschillende stopplaatsen in het landelijke Grimbergen. We namen
het landschap waar met een aardrijkskundige blik.
Bij de eerste stopplaats leerden we over gesteenten en het ontstaan van een holle weg.
Op de kraaienberg hadden we een mooi uitzicht met het Atomium, het Koning
Boudewijnstadion, de Japanse toren, … als herkenningspunten. We oriënteerden ons via
deze herkenningspunten, een kaart, een kompas en de zon.
In de volkssterrenwacht Mira bestudeerden we de weertoestellen en bekeken we een
filmfragment over het ontstaan van een weerbericht.
Op de laatste stopplaats werden we verwelkomd door de koeien in de weide. We ontdekten
het reliëf door een hoger lager spel uit te voeren. Als echte geografen leerden we via de
hoogtelijnen en –punten het spel op te lossen.
We hebben tijdens deze dag veel nieuwe aardrijkskundige begrippen en vaardigheden
bijgeleerd. Door de verschillende stopplaatsen en andere opdrachten vloog de dag voorbij.
We vonden het enorm leerrijk en het was ook eens aangenaam om op andere plaatsen dan
een klaslokaal les te krijgen.
De leerlingen van 1Moderne en 1Latijn

Sportdag
Dinsdag 25 september werd er voor de hele school een sportdag georganiseerd. We zijn met
de zesdejaars naar een sportcentrum in Aalst geweest waar we een drietal sportieve
activiteiten hebben gedaan. Alle leerlingen in het zesde jaar kennen elkaar goed. De sfeer
was dus ideaal om mooie momenten te beleven. Sommigen van ons sportten heel intensief
terwijl anderen haastig naar de middagpauze verlangden. Maar ik denk dat iedereen wel
een leuk moment beleefd heeft. Squash was grappig, muurklimmen uitdagend en bowling
echt gezellig. Er zouden wel meer sportdagen in een jaar mogen georganiseerd worden!
Abou Bakr El Haouzi - 6 HW

Theatervoorstelling ‘A street concert’
Pieter Embrechts is geboren en opgegroeid op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Daar
verzamelde hij een pak verhalen van de buurtbewoners en die bracht hij op
donderdagnamiddag 11 oktober in het CC Strombeek naar voor.
Hij stond alleen met enkele gitaren op het podium en zong liedjes. Naast de opzwepende
muziek werden er filmfragmenten getoond waarin de buurtbewoners van de multiculturele
gemeente aan bod kwamen. Dat waren een Roemeense cafébazin, een geïmmigreerde
Marokkaanse man, een jonge Marokkaanse rapper en een poetsvrouw. Het toneelstuk ging
dus over gewone mensen die een ongelooflijke ervaring meemaakten.
De theatervoorstelling was inspirerend om naar te luisteren, het idee achter de voorstelling
was wonderlijk en de artiest getalenteerd.
Aurore Grilo Fonseca - 5 HW

Stripverhalen en Magritte voor 3ASO-TSO
Op vrijdag 12 oktober trokken de
derdejaars eropuit om de
artistieke geheimen van onze
hoofdstad te ontdekken.
’s Ochtends stond een
bezoek aan het museum
van Magritte op ons
programma. In groepjes
leerden de leerlingen dankzij
een aantal gidsen het leven en de
interessante werken van onze landgenoot kennen. ‘Ceci
n’est pas une pipe’ kent voor hen geen geheimen meer, net
zoals vele andere surrealistische werken. De gidsen lieten hen
nadenken over de schilderijen, want vaak was het even zoeken
naar de betekenis. En wat ‘surrealisme’ nu eigenlijk betekent, weten
ze inmiddels ook!
Na een welverdiende middagpauze, trokken de leerlingen het Brussel der stripverhalen in. In
kleine groepjes, en geleid door uitgewerkte bundeltjes, moesten ze op zoek naar verschillende
stripfiguren die op muren geschilderd staan. Ze wisten hier al wat over, want in de les Frans
hebben ze gewerkt aan ‘projet BD’! Hoewel ze Brussel goed kennen, was het niet zo makkelijk
om hun weg alleen te vinden! Gelukkig scheen het zonnetje, en waren ze in goed gezelschap
.
Sirina Van Vyve – leerkracht Frans

Duurzame mode
Duurzame kleding is van zeer goede kwaliteit waar je zeer lang plezier aan hebt, in onze
huidige generatie wordt duurzame mode niet steeds au sérieux . Mensen/bedrijven denken
alleen maar aan geld en nog meer geld verdienen maar zij staan er niet bij stil dat dit veel
gevolgen heeft voor onze wereld. Hun productie wordt snel en gemakkelijk gemaakt in
andere landen zoals China, Pakistan, ...
De kledij die in deze landen wordt geproduceerd, is meestal van zeer lage kwaliteit.
Er wordt aan massaproductie gedaan waardoor het bijna wegwerpkleding is vanwege de
slechte kwaliteit. De personen die deze kledij maken, worden dan ook nog eens zeer oneerlijk
en weinig betaald. Op 7 november 2018 zijn we met enkele vrijwilligers (Wafa, Maelle, Rufije
en onze mode leerkracht mw. Van Moer ) naar een zeer interessante infoavond geweest
rond duurzame Mode.
Er was o.a. een modeontwerpster aanwezig die enkel duurzaam ontwerpt en produceert.
Zij legde ons stap voor stap heeft uit waarom, met wie, wat en waar.

Soraya Wancour - Studio AMA - conscious fashion:

Soraya is een 27-jarige vrouw die is afgestudeerd aan de modeschool ‘La Cambre ‘ te Brussel
richting ‘ Creation de Mode et Stylisme’. Ze werkte als freelancer, styliste en ontwerper voor
verschillende bedrijven, artiesten en particulieren. Ze wou absoluut verandering brengen in
de wereld waardoor ze koos om via haar carrière iets nuttigs en goeds te doen voor de
wereld, namelijk duurzame en ethisch verantwoorde kledij ontwerpen, maken en verkopen
Dit doet ze door restafval van de textielindustrie te hergebruiken. Haar recentste collectie
bestaat uit sweaters die ze maakt uit matrassenstof. Ze heeft een deal gesloten met een
matrassenfabriek waarvan zij stukken matrassencovers stof mocht gebruiken en daarvan
heeft ze hele mooie duurzame sweaters mee ontworpen. Voor het ontwerp en de productie
van de sweaters werkte ze samen met een sociaal maatwerkbedrijf. Er werden 66 sweaters
gemaakt. Voor de collectie werd het logo AMA op de achterkant in de hals geborduurd.

Soraya is zeer trots op haar werk en op alle mensen die hebben meegewerkt.
Haar vrienden en familie stonden dan ook zeer graag model voor de 1ste fotoshoot.

De sweaters kosten €122,00 euro per stuk en zijn unisex.
De prijs kan relatief laag gehouden worden, vanwege de korte keten, nl. Soraya doet bijna
alles zelf, ontwerp – aankoop stof – knippen & stikken + verkoop. Hoe minder tussenpersonen,
hoe goedkoper een product kan zijn.
Wafa - 6MV & Maëlle - 5MV

We are fashion
In November stond Fashion centraal in Brussel.
MAD (Mode & Design) organiseerde voor het eerst gedurende
een maand tentoonstellingen, shows, installaties,…. alles in het
teken van Mode en design..
Met 5 + 6 Mode bezochten we op vrijdag 9 november het
Kantmuseum, de Sint-Gorikshallen en het MAD zelf.
De verslagen van de leerlingen kunnen jullie hieronder
terugvinden.

Back Side - Fashion from behind

Vrijdag 9 november zijn we naar het KantMuseum in Brussel geweest.
De tijdelijke tentoonstelling ‘ Back Side - Fashion
From Behind’ toonde een 60-tal ontwerpen,
van zowel bekende als anonieme ontwerpers,
zoals Chanel, Jean-Paul Gaultier, Schiarparelli,
Olivier Thysekens, …
Het Kant-Museum heeft zijn krachten gebundeld
met het modemuseum Palais Galliera uit Parijs.
De kledingstukken dateren uit de 18de eeuw tot
het heden.
Het thema van dit jaar is ‘de rugzijde’ want ook
de rug verdient aandacht. Dit kan door mooie
rugdecolletés, of extra aandacht voor
versiering, stoffen of de lange sleep van de
bruidsjurk van Koningin Astrid van België.
Gaby & Yeliz - 5MV

Czech & Slovak fashion festival
Dit jaar vond het Tsjechische en Slowaakse modefestival in Brussel plaats van 8 tot 11
november tijdens de modemaand I AM FASHION georganiseerd door MAD. Bij deze
gelegenheid bieden het Tsjechische centrum in Brussel en zijn partners de mogelijkheid aan
drie Brusselse labels om deel te nemen aan het festival.Het festival ging door in de mooie SintGorikshallen te Brussel
Wat was er te zien?


een Showroom van Tsjechische, Slowaakse en Belgische ontwerpers



een Industry Program (professionele netwerking en workshop rond industry insights over de
Tsjechische, Slowaakse en Belgische markten)



een Cultureel programma
(voor het grote publiek met een workshop over upcycling, filmvertoningen en een
tentoonstelling)

De leerlingen waren enthousiast over de creatieve ontwerpen.
Ze waren echter te duur om zelf iets aan te kopen.

Modewijk Dansaert

Ons bezoekje aan Brussel was heel interessant, we hebben veel gezien en
bijgeleerd over de mode maar ook meer dan dat.
We zijn het MAD (Mode & Design) gebouw gaan bezoeken, daar hebben
we uitleg gekregen hoe dit gebouw tot stand kwam, maar ook waarom
het helemaal in het wit is. Hun doelen en hun manier van doen hebben
ons vooral geïnspireerd

Anne Van Moer – leerkracht mode
Onze leerlingen aan het woord:





Sara: Ik was heel geïnteresseerd in wat we die dag hebben gedaan, zeker wanneer
we het MAD gebouw bezochten + de uitgebreide informatie die we via de
rondleiding kregen. Onze gids heeft ons alles heel goed uitgelegd. Ik was heel blij om
deze informatie te horen. De gids heeft ons veel laten zien in de straten en heeft ons
niet alleen over de mode verteld maar ook over de kunst en dat vond ik heel mooi.
Je zag dat hij zijn job heel graag doet.
Anais: Ik vond het leuk en boeiend, het was heel leerzaam en interessant.
Sephora: ik was die dag afwezig, maar het enthousiasme van Sara en Anaïs werkte
aanstekelijk. Volgende keer ga ik zeker mee.

Europese afvalverminderingsweek! MOS@Assumpta
Tijdens de week van 19 tot 23 november werd er op Assumpta
minder afval geproduceerd. De leerlingen kregen de vrijdag ervoor
een filmpje te zien (zie Facebook) waar ze werden uitgedaagd om
mee te doen aan de grote uitdaging. Tijdens de hele week
verzamelden de leerlingen van de eerste graad stempels. Een
stempel kon je verdienen wanneer je geen afval in je boekentas
had, maar wel een brooddoos en een drinkbus. Deze actie was
een groot succes. Er werden 5 verschillende winnaars getrokken uit
alle stempelkaarten. Drie leerlingen wonnen een leuke drinkbus en
twee leerlingen kregen een boterhammenzakje, waarin al een reep
chocolade zat!
Op de speelplaats kon je een hele week leerlingen van MOS in
fluovest tegenkomen, zij gaven extra sorteertips.
De week werd vrijdag afgesloten met een workshop Pimp je
brooddoos.
Liesbeth Verbist – Leerkracht, MOSverantwoordelijke

Topteam
Op woensdag 7 november 2018 kregen alle leerlingen van het tweede leerjaar Moderne
Wetenschappen, Latijn en Sociale en technische vorming een initiatie in de wereld van de
handel en de economie.
De tweedejaars voelden zich tijdens deze voormiddag echte bedrijfsleiders en runden samen
met hun medeleerlingen een bedrijf voor rugzakken.
Enkele indrukken van onze leerlingen:
De simulatie die we speelden ging over het leiden van een bedrijf en het omgaan met geld.
Dit was een goede voorbereiding op het bedrijfsleven.
Beperkte tijd, moeilijke beslissingen maken, verschillende berekeningen uitvoeren en een
goede strategie bedenken. Dit waren vier factoren die voor de nodige stress zorgden.
We vonden het tof om in groepjes van 4 een ‘echt’ bedrijf te runnen. Hierdoor hadden we
ook 4x zoveel kans om te winnen. We waren echte bedrijfsleiders en kregen een drankje en
koek tijdens de receptie.
Inge Hermans – Leerkracht S.E.I.

Leerling in de kijker
Onze man in de lucht
Enkele jaren geleden studeerde Yannick Honnoré af aan ons lyceum. Iedereen die ooit
binnen een perimeter van 10 meter rond hem heeft vertoefd, wist het: deze jongeman zou
aan een pilotenopleiding beginnen én hij zou slagen. Zelden zoveel motivatie, wat zeg ik,
passie gezien en gehoord bij één persoon!
Daarom, en ook omdat hij voor een niet zo alledaags beroep heeft gekozen, wilden wij hem
strikken voor een interview, dat hij ons heel enthousiast heeft toegestaan.
Lees en geniet!

1. Hoe oud was je toen je besluit vaststond dat je (om den brode) wou vliegen?
Zolang ik me kan herinneren, stond piloot worden eigenlijk aan de top van mijn toekomstig
joblijstje. Het is eigenlijk altijd al een droom geweest om hetzelfde beroep te kunnen
uitoefenen als mijn vader: lijnpiloot.
Telkens we nieuwe mensen leren kennen, hoor ik de verhalen die mijn ouders vertellen over
het feit dat ik in de kleuterschool en basisschool elk moment nam om toch even hemelwaarts
te kijken naar het overvliegend vliegtuig en eigenlijk, als ik eerlijk ben, is dat nog steeds zo.
2. Had je iemand die voor jou wat dat betreft een voorbeeld was?
Ja, zoals bij de vorige vraag vermeld, is mijn vader zelf lijnpiloot, eerst bij Sabena en na het
failliet bij enkele andere maatschappijen, waaronder Air Atlanta Icelandic, waarbij hij
vandaag de dag nog vliegt.
Ook merk ik dat ik eigenlijk opgegroeid ben in een luchtvaartfamilie. Mijn mama was
bijvoorbeeld ook cabineoverste ten tijde van Sabena, mijn peter was steward en de oom
van mijn vader was ook piloot bij Sabena, dus toch wel veel mensen in mijn directe
omgeving die in de luchtvaart tewerkgesteld waren.

3. Wat trekt je precies aan in de job?
“Wat trekt me niet aan in de job”, is misschien een betere vraag waar een véél korter
antwoord op kan volgen, namelijk niets!
Elk aspect van de job vind ik interessant. Alleen, als ik heel eerlijk ben, kunnen sommige
mensen misschien wel het sociaal aspect aankaarten.
In de luchtvaart bestaat het concept “weekend” eigenlijk niet en het woord “vakantie” heeft
in de luchtvaartwereld een heel andere betekenis.
Om even op “weekend” terug te komen: elke dag van de week, ook zaterdag en zondag,
zijn er vluchten die aankomen en vertrekken en die worden allemaal bemand/gecontroleerd
door mensen, mensen met een familie, met een gezin. Dit zorgt er dan voor dat er telkens
mensen klaarstaan om die vluchten tot een succesvol einde te brengen.
Wat vakantie betreft, voor de ‘normale’ mens betekent vakantie meestal niet gaan werken,
maar bij ons is dat juist het hoogseizoen dan is het bijna alle hens aan dek bij de
passagiersmaatschappijen om al de klanten veilig van en naar hun bestemming te brengen.
Maar ik zeg het, persoonlijk vind ik elk aspect van de job interessant omdat deze zo divers is.
4. Hoe moeilijk moeten we ons de opleiding die je hebt gevolgd voorstellen? Kan je dat wat
verduidelijken?
Veel mensen stellen mij die vraag en dat is niet abnormaal, maar wat ik dan altijd antwoord,
is dat het eigenlijk niet echt moeilijk is. Als je weet waar je aan begint en je hebt de motivatie
(wat hier wel érg belangrijk is) kom je er wel volgens mij.
Ik zeg nu ook niet dat het makkelijk is, zeker niet. De moeilijkheidsgraad qua leerstof ligt niet
extreem hoog; het is alleen héél intens. Tijdens de 8 maanden waarbij we alleen maar
theorielessen kregen, was mijn sociaal leven bijna nihil. De lessen begonnen elke weekdag
(soms ook eens een zaterdag) van 8:20 tot 17:20 waarna we thuis kwamen en mijn
medestudenten en ik (zoals elke goede student) de lessen van die dag nakeken/ de lessen
van de volgende dag al eens inkeken.
Deze theorie-opleiding werd opgesplitst in twee delen die elk afgesloten werden met 2
examenreeksen (1 interne en 1 voor de luchtvaartautoriteiten). Tussen deze twee
theoriedelen, kregen we 1 week “vakantie”.
Hierna was het dan tijd voor mij en de eerste helft van onze promotie om onze
praktijkopleiding te starten in de VS, in de warme woestijn in Arizona. Daar leerden we de
basis van het vliegen, leerden we navigeren aan de hand van visuele referenties en kregen
we een initiatie voor het vliegen op instrumenten (waarbij we dus niet naar buiten (konden)
kijken.Eenmaal dit deel afgerond, moesten we voor de skill test (een vliegproef waarbij onze
“skills” getest werden) slagen, die ons dan commercieel piloot maakte (waardoor ik dan
eigenlijk geld mag vragen om met mensen te vliegen)
Na het succesvol afronden van dat onderdeel, dat ongeveer 6-7 maand geduurd heeft,
mochten we weer huiswaarts keren om dan 5 dagen later weer te vertrekken naar het Britse
Oxford. Hier leerden we in het 'prachtige' Britse weer leren vliegen op instrumenten en in het
Europese luchtruim.
Dit deel duurde 4-5 maand. Om dit deel dan af te ronden moesten we onze IR (Instrument
Rating) halen en dit zou ons dan toelaten om in bijna alle weersomstandigheden te vliegen.
En dan werd het tijd voor de kers op de taart, de MCC. Het onderdeel van de opleiding
waar iedereen naar uitkeek, het moment waarop we in de simulator van de B737NG (het
toestel dat Ryanair/Tui/... gebruiken) mochten vliegen.
Dit duurde een maand en in deze periode leerden we hoe we moeten samenwerken in de
cockpit en hoe we moeten vliegen met een jet, vermits we tot nu toe enkel met
propellertoestellen hadden gevlogen en dit een groot verschil is qua gewicht en snelheid.
Eenmaal die opleiding achter de rug was en we een positieve evaluatie hadden gekregen,
werd het tijd om ons op de arbeidsmarkt te begeven.

En nu kan ik heel blij zeggen dat ik begin te vliegen bij ASL Airlines Belgium, de maatschappij
die opgebouwd is uit de funderingen van het vroegere TNT.
5. Was de richting die je bij ons op school hebt gevolgd een goede 'vooropleiding'?
Vooropleiding kun je het moeilijk noemen, dit door het erg specifieke karakter van de
opleiding tot piloot.
Heeft mijn schoolcarrière op het Maria Assumptalyceum me geholpen? Zeker en vast, ik heb
hier de mogelijkheid gehad om een mooie basis op te bouwen in de belangrijkste richtingen:
wiskunde en fysica.
Natuurlijk valt het vereiste niveau Engels niet te onderschatten vermits de hele luchtvaart
rond het Engels draait.
6. Aan welke fysieke, psychische, financiële, ... voorwaarden moet een toekomstige piloot
voldoen om te mogen starten aan de opleiding?
Om te mogen starten bij een vliegschool, moet je eerst bepaalde selectietesten afleggen.
Deze bestaan uit oefeningen die bepaalde aspecten van de job al toetsen, zoals
bijvoorbeeld multitasken, hoofdrekenen, basisbegrippen van fysica, Engels,... Ook kan er een
soort van psychologische assessment gemaakt worden over jou, zoals bv. jouw mentale
stabiliteit, om een incident zoals dat van Germanwings in de Alpen te vermijden (was één
van de vele aanbevelingen van de luchtvaartautoriteiten), maar hier wordt op schoolniveau
volgens mij vooral gepolst naar de motivatie van de kandidaten (want die is wel echt
nodig!).
Alle scholen hebben zo hun testprogramma's, maar in het algemeen testen ze wel hetzelfde.
Wat fysiek betreft: je moet een medische keuring ondergaan bij een geaggregeerd centrum.
Hier moet je dan een “Class 1-medical” halen. In de burgerluchtvaart is dat het hoogste
niveau qua medische keuring, wat ook normaal is, omdat je dan ook de meeste
verantwoordelijkheid draagt vermits je meestal dan ook commercieel piloot bent. Als je nu
bv. enkel voor jouw plezier (privaatpiloot) wilt vliegen, voldoet een “Class 2- medical”.
Je moet nu niet denken dat alle piloten super fit zijn. Wat nagekeken wordt, is de algemene
fysieke conditie. We moeten geen marathon kunnen afleggen, maar wel over een goede
algemene gezondheid beschikken.
Ik krijg ook vaak te horen dat indien je een bril zou dragen, je geen piloot meer kunt zijn/
worden. Dat is niet waar! Je mag een bril dragen maar dan moet je bepaalde restricties
volgen.
Het financiële aspect is alweer een ander verhaal. Het is waar dat de opleiding niet gegeven
is. Hierdoor moeten de meeste studenten een lening aangaan bij een bank en is dit ook wel
een drempel waar menig student over moet om uiteindelijk de beslissing te nemen om deze
droomjob (persoonlijke mening, dat weet ik wel) achterna te jagen. Vaak hoor ik ook bij
mensen die eigenlijk wel piloot hadden willen worden, dat dit hen weerhouden heeft.
7. Waar heb je je opleiding(en) gevolgd?
Mijn vliegopleiding heb ik gevolgd bij CAE Oxford Aviation Academy Brussels, de school die
gefundeerd is op de laatste basissen van de Sabena Flight Academy, de vliegschool van
onze nationale maatschappij die in 2001 failliet ging.
Deze keuze was eigenlijk snel gemaakt door de duur van de opleiding, de kwaliteit en ook
(wat niet onbelangrijk is) de reputatie van de school. Dit kan misschien raar overkomen, maar
de luchtvaart is een kleine wereld en een naam kan soms wel het verschil maken bij de
maatschappijen, zoals bijvoorbeeld tijdens de initiële CV-screening later.
Hier werden we opgeleid tot piloot. Hierna volgde dan nog de typespecifieke cursus die
gegeven werd door de maatschappij die jou aanneemt.

Ik heb net deze specifieke cursus afgerond bij ASLB en ben nu bezig met mijn typerating. Dit is
een verdere “opleiding” waarin we de operationele kneepjes van het vak leren kennen.
8. Is de 'pilotenschool' (nog steeds) een mannenbastion? Welke indruk heb je?
Toch wel, de vlieg-/pilotenwereld is toch nog steeds een mannenwereld, ja. De
maatschappijen proberen dit te veranderen door meer vrouwelijke piloten aan te trekken.
Als we dan kijken naar de opleiding in de school waar ik mijn opleiding gevolgd heb, starten
er jaarlijks 4 promoties met gemiddeld 22 studenten. Van deze 22 studenten zijn er meestal 12 meisjes in de groep. In mijn promotie bijvoorbeeld zijn we met 26 gestart, 0 daarvan waren
van het vrouwelijk geslacht.
9. Wat vond je (onmiddellijke) omgeving van je studiekeuze?
Allesbehalve onverwacht!
Ik moet zeggen dat iedereen me steeds heel goed heeft gesteund in mijn beslissing.
Om eerlijk te zijn, ze verwachtten het wel, de vraag was alleen wanneer ik de stap zou zetten.
Mijn ouders waren, zoals altijd eigenlijk, fantastisch! Ze hebben me van begin tot einde
gesteund, ook wanneer na 6-7 maanden intensieve theoretische training we met al die
boeken, cijfers en procedures, soms eens uit het oog verloren wáárom we deze opleiding
volgden. Ook toen hielpen ze me erdoor, door me weer voor ogen te brengen waarom ik dit
deed.
Eveneens hielpen ze het moreel hoog te houden toen we door een instructeurtekort
vertraging opliepen in Phoenix en i.p.v. de verwachte 5-6 maand het eerder 6-7 maand
werden.
Ik begrijp dat de persoon die dit nu leest, zegt: “komaan, een maandje meer, is dat zo erg?”
Maar als je op bijna een dag vliegen met 9 uur tijdsverschil zit, begin je na 6 maand wel te
verlangen terug thuis te zijn.
Maar ik zeg het, geen seconde twijfel gehad over mijn keuze!
10. We weten dat je nog maar net begonnen bent aan je carrière, maar zijn er nu al zaken
waarvan je kan zeggen dat je ze helemaal niet verwacht had?
Goh, toch niet zo meteen. Ik heb het geluk dat
mijn beide ouders in de luchtvaart zitten/ zaten
waardoor ik eigenlijk altijd een vrij objectieve kijk
had op de zaak.
Ze konden me de mooie verhalen vertellen alsook
de “downside” van de job. Hiermee bedoel ik
vooral het sociale aspect, omdat ja, je hebt geen
9 to 5 job waardoor je niet elke dag thuis zult zijn
voor jouw (in mijn geval hopelijk toekomstig) gezin.
Ook zouden sommige mensen de onregelmatige
uren nadelig vinden, maar dat stoort mij zeker niet.
Voor mij wegen de positieve aspecten veel meer
door bij de job als piloot dan de ‘negatieve’.

11. Heb je al gevaarlijke/grappige/
bizarre/ ... situaties meegemaakt op de
grond of in de lucht?
Al een paar ja, maar 1 situatie die ik me
wel goed herinner, deed zich voor
tijdens één van mijn solo
navigatievluchten.
Het opstarten, opstijgen en klimmen
verliepen allemaal vlekkeloos. Eenmaal
op kruishoogte (ongeveer 9000 voet =
3km in training met de
propellertoestellen) begon er een
lampje te branden wat wij de “Master
Caution” noemen. Dit is een lampje dat
begint te branden om aan te tonen dat
er iets niet volledig juist is met het vliegtuig.
Het probleem bleek een “Alternator failure” te zijn, dit is in normale mensentaal een
probleem met het element dat de elektriciteit opwekt voor de instrumenten via het roteren
van de motor. Wanneer de alternator niet meer werkt, hebben we nog steeds een batterij
die ons ongeveer 30 minuten van elektriciteit voorziet.
Hier moest ik dan beslissen wat ik zou doen, terugkeren naar de luchthaven waar ik was
vertrokken en de laatste 5 minuten mogelijk radiocontact verliezen met de toren of een
andere luchthaven zoeken. Ik heb uiteindelijk de beslissing genomen terug te keren naar mijn
luchthaven van vertrek, wat ook onze basis was met de technische dienst.
Uiteindelijk had ik nog 5 minuten speling op de batterij, maar zo zie je dus maar dat om het
even waar in jouw carrière/opleiding, je toch steeds aandachtig moet zijn en de situatie
koelbloedig en professioneel proberen analyseren.
12. Hoe waren je simulatorervaringen? Wil je daar iets over kwijt?
De simulator op het einde was fantastisch!
Daar leerden we echt met het “grote beest” vliegen. De cockpit is volledig nagemaakt, elk
knopje werkt en de simulator beweegt, waardoor je soms het gevoel hebt dat je echt aan
het vliegen bent terwijl je eigenlijk gewoon in een grijze doos in Steenokkerzeel zit.
Tijdens deze sessies leerden we samenwerken in teamverband, leerden we vliegen met jets
(lijnvliegtuigen met turbines, geen pistons zoals de kleine private vliegtuigjes of de auto) die
zwaarder zijn, wat wilt zeggen: meer inertie (zul je wel leren bij fysica) en hogere snelheden,
waardoor we meer moeten anticiperen.
Maar dit waren echt fantastische ervaringen omdat we daar ook procedures leerden
toepassen zoals de “échte” piloten.
13. Klopt het (nog steeds) dat er in passagiersvliegtuigen geen 13de rij zetels is?
Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik dit hoor. Dit is me eigenlijk nooit opgevallen en ik heb het
eens nagevraagd en volgens de mensen zou er wel degelijk een 13de rij zijn.
Ik zou graag willen zeggen dat ik het eens ga nakijken in onze vliegtuigen, maar vermits ik
voor een cargomaatschappij vlieg, hebben we niet echt vliegtuigen met veel
passagierszetels.

14. Is er nog iets wat je zeker wil vertellen en dat ik je vergeten te vragen ben?
Eigenlijk niet, maar zoals je hierboven vermeldde, ben ik
eigenlijk net gestart met vliegen.
Ik heb net mijn typerating afgerond (cursus waarbij we
het toestel en de systemen ervan leren kennen en er ook
mee leren vliegen), waardoor ik nu eigenlijk start met
mijn line-training. Dit is de “cursus” die ons eigenlijk in
staat stelt operationele kennis te vergaren. Die houdt in
dat we lijnvluchten doen, maar er zit wel steeds een
instructeur in de zetel van de commandant.
Ook is er een grappige vraag die ik vaak krijg en deze
luidt als volgt “dus nu ben je copiloot, wanneer wordt je
dan echt piloot?”
Ik vind dit wel grappig omdat we als copiloot wel al
degelijk piloot zijn, we hebben onze licentie.
Het verschil tussen de commandant en de copiloot is de
ervaring (en het loon haha). Als commandant heb je
namelijk x aantal uren nodig vooraleer je de
upgradecursus mag/kunt volgen.
Het grote verschil is dus eigenlijk de ervaring en het feit
dat de commandant uiteindelijk de
eindverantwoordelijkheid heeft.
Elke Van Hoeymissen en Greet Demuynck

Imran Chouyakh – 4 economie
Graag laten we één van onze leerlingen, Imran Chouyakh, aan het woord die ambassadeur
is bij TADA of ToekomstAtelierdel’Avenir. De organisatie TADA biedt maatschappelijk
kwetsbare tieners uit Brusselse buurten zoals Molenbeek, Kuregem en Sint-Joost-ten-Node de
mogelijkheid om elk weekend naar de zaterdagschool te gaan. Het doel van TADA is om
deze tieners gemotiveerd in het leven te doen staan, met een positief zelfbeeld en goed
geïnformeerd over zichzelf en de samenleving/arbeidsmarkt.
Ik ben Imran en ben 17 jaar oud. Ik zit nu in 4 economie moderne talen. Misschien
hebben jullie mij op TV gezien of op de radio gehoord of een artikel over me in de
krant gelezen. Heel wat mensen hebben mijn ontmoeting gezien met het koningspaar
en met de Franse president Emanuel Macron en zijn vrouw Brigitte.
Ik heb een opleiding tot ambassadeur voor TADA gevolgd in de Amerikaanse
ambassade en sinds april 2018 ben ik effectief ambassadeur van
ToekomstAtelierdel’Avenir of kort gezegd TADA. Als ambassadeur moet ik heel wat
interviews houden met verschillende media. Mijn hoofdtaak bestaat eruit om steeds
meer mensen aan te trekken en te overtuigen dat ze naar TADA moeten komen. Ik
geef bv. ook computerlessen aan bejaarde mensen wat niet steeds evident is. Een fijn
en leerrijk aspect van mijn taak als ambassadeur is dat ik heel wat gesprekken mag
voeren met belangrijke personen zoals ministers en ondernemers, enz…

Personeelslid in de kijker
Yannick Croonenberghs – pedagogisch directeur
Terugblik op 1 jaar directeur.
4 september 2017. Ik voel met net een nieuwe leerling op school. Met knikkende knieën open
ik de deur voor een nieuw begin…
Na 14 jaar leerkracht op Assumpta weet ik gelukkig al wel hoe de school in mekaar zit. Weet
ik wat Assumpta zo bijzonder maakt. Dat is ook waarom ik zes maanden eerder voor deze job
heb gesolliciteerd.
De eerste maanden zijn een rollercoaster. Ik kom terecht in een wereld van afkortingen waar
ik nog nooit van gehoord heb en die je gretig om de oren vliegen. Enkel voor de letter “C”
heb je al CAO, CKG, CLB, COC, CODI, CODO, COV, COWE, CPBW.
Ik krijg vragen. Veel vragen. Van ouders, leerlingen, leerkrachten. Het grote verschil met
vroeger: nu ben ik het die de antwoorden moet geven. Het dikwijls zoeken, zelden
improviseren. Want gelukkig kan ik terugvallen op een gedreven collega én een goed
geolied secretariaatsteam. Toelatingsklassenraden, weekplanningen, tuchtdossiers,
vervangingen van leerkrachten, de bus voor een uitstap, inhaaltoetsen regelen,
inschrijvingen, het voorschot voor een uitstap betalen, een zieke leerling opvangen, ouders
bellen, wegwijs geraken in het nieuwe ondersteuningsnetwerk, ... ieder heeft zijn eigen
specialiteit. Hoe goed ze zijn en hoeveel werk ze verrichten, merk je pas al er af en toe eens
zo’n schakeltje uitvalt.
De dagen zijn goed gevuld. Vergaderingen, gesprekken met collega’s, af en toe een stoute
leerling, … De mails stromen binnen, het zijn er vaak véél, maar ik leer er ook veel van bij.
Delegeren wordt wel een must. Na een paar maanden weet ik aan wie ik bepaalde vragen
met een gerust hart kan doorgeven. Professionaliteit van collega’s is een onderschatte
zegen. De druk kan af en toe van de ketel.
Voor ik het goed en wel besef is het Kersttoneel. De relatie met collega’s is de afgelopen
maanden niet spectaculair veranderd. In de leraarskamer of na de schooluren blijft het
dikwijls nog grappen en grollen. Gelukkig maar, want dit is iets waar ik veel energie van krijg.
Maar met het Kersttoneel doet het toch een beetje pijn. Tot vorig jaar altijd achter de
schermen meegedraaid, vooral om te genieten van de sfeer onder de collega’s. Dat zit er
dit jaar niet meer in. Teveel ander werk. Het is vroeg donker, de school redelijk verlaten, …
Directeur zijn is soms ook wel een eenzame job, besef ik.
2018 is nog maar net van start gegaan, maar in de directiehoofden is het al 1 september
2018. Vooruitblikken en plannen voor de toekomst, beleid uitzetten voor de school,
inschrijvingen, de modernisering van het onderwijs, ... Terwijl ik de eerste maanden werd
opgeslorpt door de orde van de dag, bepaal ik nu kan mee de richting voor Assumpta 2.0,
… De balans tussen korte en langere termijn komt in evenwicht. Ik besef ook dat het een luxe
is om te kunnen werken met een collega-directeur die op dezelfde lijn zit, waar ik met mijn

vragen terecht kan en die een goed klankbord is voor soms moeilijke besprekingen. Dat
geeft rust.
Diezelfde rust ervaar ik ook thuis. Het is goed om af en toe de knop te kunnen afzetten. Om
intens te genieten van momenten met mijn gezin of met vrienden. Om eventjes de school
‘on hold’ te zetten.
Half augustus. De vakantie is gedaan, ik begin aan mijn tweede jaar. Van routine is nog geen
sprake. Gelukkig maar. Dat houdt me scherp voor de toekomst. Laat die modernisering van
het onderwijs maar komen…
Yannick Croonenberghs – Pedagogisch directeur

Lieve Van Itterbeeck – leerkracht mode

Agenda
*JANUARI 2019
dinsdag 8 januari 2019

1B2: leerkeuken

donderdag 10 januari
2019

6HC: werkdag GIP
5ASO, 5TSO: EHBO + My 2050 + leerwijzer 3de graad
6HW: junior college dag 'filosofie'
6EMT, 6MTWE: junior college dag 'taal'
6LWI, 6WW: junior college dag 'stem'

vrijdag 11 januari 2019

1B1: leerkeuken
6ASO, 6TSO: SID-in

zaterdag 12 januari 2019

10 uur - 14 uur: scholenbeurs Wemmel

dinsdag 15 januari 2019

1B2: leerkeuken

woensdag 16 januari
2019

15 uur - 19 uur: scholenmarkt Grimbergen

donderdag 17 januari
2019

2STV: leerkeuken
3Ec4, 3Lat4, 3BSO: medisch onderzoek

vrijdag 18 januari 2019

1B1: leerkeuken
werkgroep diversiteit
6S: bedrijfsbezoek + demonstratie Districos

zaterdag 19 januari 2019

openschooldag

dinsdag 22 januari 2019

1B2: leerkeuken
6ASO, 6TSO: studiekeuze

woensdag 23 januari
2019

1B, 2BVL: film 'Liyana'
3ASO: 'de pot verwijt de ketel' + leerwijzer 2de graad
6HZ: schoolcontest Joico

donderdag 24 januari
2019

2STV: leerkeuken
3W, 3Ec5, 3La5, 3HW: medisch onderzoek
4BSO: workshop studentenjobs

vrijdag 25 januari 2019

1B1: leerkeuken

maandag 28 januari 2019 6S, 6HC: stageweek
dinsdag 29 januari 2019

6S, 6HC: stageweek
1B2: leerkeuken

woensdag 30 januari
2019

6S, 6HC: stageweek
3ASO: 'de pot verwijt de ketel' + leerwijzer 2de graad

donderdag 31 januari
2019

6S, 6HC: stageweek
2STV: leerkeuken
6BSO: jump naar werk
4ASO, 4TSO: skillville 'financiële geletterdheid'
*FEBRUARI 2019

vrijdag 1 februari 2019

6S, 6HC: stageweek
1B1: leerkeuken

maandag 4 februari 2019

5S, 6S, 6HC: stageweek
5HC: projectweek

dinsdag 5 februari 2019

5S, 6S, 6HC: stageweek
5HC: projectweek
4MP: portfolio
6MV: GIP

woensdag 6 februari 2019 5S, 6S, 6HC: stageweek
5HC: projectweek
donderdag 7 februari
2019

5S, 6S, 6HC: stageweek
5HC: projectweek
4ASO, 4TSO: skillville 'financiële geletterdheid'
5MV: portfolio
2ASO, 2BVL: Jean Bosco Safari

vrijdag 8 februari 2019

5S, 6S, 6HC: stageweek
5HC: projectweek
voorlopig proefwerkenrooster

dinsdag 12 februari 2019

1B2: leerkeuken
3ASO, 3TSO, 4BSO, 5BSO, 6BSO, 4ASO, 4TSO: theatervoorstelling 'Le chicon'

vrijdag 15 februari 2019

facultatieve vrije dag

maandag 18 februari
2019

werkgroep diversiteit

dinsdag 19 februari 2019

5ASO, 5TSO: You Legend

woensdag 20 februari
2019

4ASO, 4TSO: Parijs

donderdag 21 februari
2019

4ASO, 4TSO: Parijs
19 uur - 21 uur: ouderraad

vrijdag 22 februari 2019

4ASO, 4TSO: Parijs
voorschotfactuur 1 (meerdaagse studiereis 4ASO, 4TSO, 6ASO, 6TSO)

dinsdag 26 februari 2019

3de graad: filmvoorstelling 'M.'

donderdag 28 februari
2019

2STV: leerkeuken
2de graad ASO, TSO: 'English Theatre Company'
*MAART 2019

vrijdag 1 maart 2019

1B1: leerkeuken

maandag 4 maart 2019 vrijdag 8 maart 2019

krokusvakantie

maandag 11 maart 2019

6HZ: GIP

dinsdag 12 maart 2019

2La: democracity Brussel

donderdag 14 maart 2019 2STV: leerkeuken
2ASO, 2BVL: workshop Arabische percussie
6MV: GIP retouche
4ASO: infoavond studiekeuze
woensdag 20 maart 2019

6S: GIP

donderdag 21 maart 2019 infoavond rond aanmelden en inschrijven met opendeurmoment
vrijdag 22 maart 2019

1ste en 2de graad ASO, TSO: rapport dagelijks werk

zaterdag 23 maart 2019

inschrijvingsdag

dinsdag 26 maart 2019

6ASO, 6TSO: vertrek Berlijn
2La: begin proefwerken

woensdag 27 maart 2019

1La, 2M: begin proefwerken

donderdag 28 maart 2019 derde graad HZ en MV: start stage

1M, 2de graad ASO, TSO: begin proefwerken
vrijdag 29 maart 2019

derde graad HZ en MV: stage

zaterdag 30 maart 2019

6ASO, 6TSO: terugkomst Berlijn
*APRIL 2019

maandag 1 april 2019

derde graad HZ en MV: stage
B-stroom, BSO: projectdag

dinsdag 2 april 2019

derde graad HZ en MV: stage
6WW, 6MTWE: KBIN
B-stroom, BSO: projectdag
einde proefwerken

woensdag 3 april 2019

derde graad HZ en MV: stage
klassenraaddag, lesvrij voor ASO en TSO
BSO: film

donderdag 4 april 2019

klassenraaddag, lesvrij
3de graad: buitenlandse reis Lissabon

vrijdag 5 april 2019

schoolpastorale dag
rapport
individueel leerlingen- en oudercontact

maandag 8 april 2019 vrijdag 19 april 2019

paasvakantie

Assumpta: inspirerend en innoverend
onderwijs
Zoals je ook reeds in onze vorige edities van Assumptimes kon lezen, hebben we de officiële
start van de onderwijsvernieuwing (1 september 2019) niet afgewacht om reeds (pro)actief
aan de slag te gaan. Zo organiseren we in het eerste leerjaar van onze A-stroom al sinds 1
september 2017 onze ta²lenturen en we blijven deze ta²lenturen ook tijdens het schooljaar
2019-2020 organiseren. Dit schooljaar hebben we in het eerste leerjaar van de B-stroom
concreet gestalte gegeven aan “LIS” of “leren in samenhang” wat ons ook de mogelijkheid
biedt om flexuren te organiseren. Een kleine toelichting bij dit onderwijskundig jargon: de
vakken Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming worden door één leraar
gegeven. Hierdoor kunnen we meer inspelen op differentiatie en doorbreken we de strikte
vakkenstructuur. Op donderdagnamiddag mengen we de twee klassen van 1B en gaan
groepjes leerlingen aan de slag met materiaal dat op maat is uitgewerkt. Om alles in
onderwijskundig goede banen te leiden, werken we op dat moment via co-teaching met
een extra leraar in deze klasgroep. Uit de evaluatie van het eerste trimester is gebleken dat
de leerwinst én het welbevinden van de leerlingen is toegenomen.
Uiteraard mogen de logistieke voorwaarden niet ontbreken om uitdagend onderwijs te
organiseren in de 21-ste eeuw. Daarom hebben we vanuit de school geïnvesteerd in een
moderne én gezellige polyvalente ruimte.

Op donderdagnamiddag vinden we hier onze leerlingen van 1B. Ook onze leerlingen van 3
STW maken gretig gebruik van onze nieuwe ruimte. Op 1 september zijn we deze populaire
studierichting gestart. Jammer genoeg moesten we heel wat leerlingen weigeren omdat de
maximumcapaciteit al heel snel was bereikt.
Tijdens de grote vakantie stond de logistieke activiteit niet stil op het Maria Assumptalyceum.
Er werd hard gewerkt aan onze nieuwe speelplaats die grotendeels klaar was bij de start van
het nieuwe speelplaats. Hier hebben met het hele schoolteam en de leerlingen lange tijd
hoopvol naar uitgekeken!

Nu is het enkel nog wachten op de nieuwe luifel en daarna starten we met nieuwe
projecten. We installeren nog dit schooljaar een nieuwe lift en pakken ook de ramen van
blok C (gedeelte dat grenst aan onze lagere school, de Maria Assumpta basisschool) aan.
We zullen nog meer inzetten op ervaringsgericht leren en zullen dit schooljaar een gedeelte
van de fietsenstalling ombouwen tot een heuse buitenklas. Tegelijk wordt ook de muur aan
de fietsenstalling in overleg met het rusthuis hersteld.
Els Van den Houte – Algemeen directeur Maria Assumptalyceum

