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Om opnieuw te beginnen

Colofon

De directie en het personeel van Het College wensen alle
leerlingen, ouders en lezers een zalig kerstfeest
en een voorspoedig 2018!

Inschrijvingen secundair onderwijs


Het Decreet betreffende het Inschrijvingsrecht verplicht scholen er toe een strikte
inschrijvingsprocedure met voorrangsregeling te volgen.



Broers en zussen van reeds in de school ingeschreven leerlingen, vormen een eerste
voorrangsgroep.



Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 (aanvang op 1 september 2018)
loopt die voorrangsperiode voor broers en zussen van 8 januari tot en met 23 februari 2018.



Wie zich voor het schooljaar 2018-2019 wenst in te schrijven en al een broer of zus
in de school heeft, maakt best gebruik van deze voorrangsperiode.



Inschrijven gebeurt in de school van uw keuze, u maakt hiertoe vooraf een afspraak,
telefonisch 02 257 10 40. Later inschrijven is mogelijk, maar dan vervalt de voorrang
en dient strikt de volgorde van het inschrijvingsregister te worden gerespecteerd.



Elke ingeschreven leerling dient tussen 28 juni en 4 juli 2018 zijn/haar inschrijving
te bevestigen. Opdat de inschrijving rechtsgeldig zou zijn moet op dat ogenblik:
- het schoolreglement en het opvoedingsproject worden ondertekend door de ouders
en de meerderjarige leerling
- het vereiste schoolrapport, attest of getuigschrift voorgelegd waaruit blijkt dat
hij/zij kan worden toegelaten tot het aangevraagde leerjaar en studierichting.
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Dwars door alles heen
(vrij naar: Leeftocht Light, jrg. 33,
nummer 5—januari ‘18)

Thema januari: Dromen en idealen

Islam, dit is ook onze geschiedenis!
Onmiddellijk na de
kerstvakantie gaan
Wat je moet weten
we met de derdejaars en vierdejaars
dinsdag 9/1 L1-5: alle vierdes
naar de tentoonstel(zonder
4T)
ling “Islam, dit is ook
donderdag 11/1 L1-5:alle deronze Geschiedenis!
des + 4T
Europa en zijn islamitische erfenis” in
hartje Brussel. In de
kostprijs? € 6,5 (museum)
Europese, zowel isla+
± € 4,64 (trein) (vaste kost)
mitische als nietislamitische beeldvorming, heerst soms het
hardnekkige vooroordeel dat de aanwezigheid van moslims
op Europese bodem een recent en hedendaags fenomeen is
van immigratiegolven in de tweede helft van de 20e eeuw.
De tentoonstelling toont dat dat niet zo is. Sinds zijn ontstaan tot vandaag is de islam aanwezig in de beschaving van
dit continent. Materiële sporen in Spanje, Sicilië of de
Balkan; spirituele sporen op het hele continent. Het zijn
deze nalatenschappen die de tentoonstelling ons laat ontdekken. Een manier om verleden en heden te verbinden.
Decors, kostbare objecten, gevarieerde iconografie, kunstwerken van gisteren en vandaag vertellen het verhaal van
13 eeuwen moslimaanwezigheid in Europa. De leerlingen
zullen ontdekken dat dit inderdaad om een gedeelde geschiedenis gaat, waarbij in elke periode zowel heldere facetten (ontmoeting, artistieke creatie, wederzijdse invloeden) als een donkere kant aanwezig waren (conflicten,
grenzen, moeilijke integratie). O.a. in de lessen geschiedenis, godsdienst, wiskunde, esthetica, PO, MO, Frans, Grieks
en biologie zal dit uitvoerig ingeleid en besproken worden.
Dit is dus een vakoverstijgend project.





‘k Maak een ballonnetje vol,
een ballonnetje vol dromen.
’t Wordt behoorlijk bol,
en moeilijk in te tomen.
‘k Laat een ballonnetje op,
een ballonnetje vol dromen.
’t Stijgt ons boven de kop,
over daken, tussen bomen.
Er daalt een ballonnetje neer,
een ballonnetje vol dromen.

Marijke De Sadeleer, Leen Dewulf, Bernadette Vandermeulen, Koen Van Huele, Ine Heiremans, Stijn Vanwijnendael, Tim Nonneman, Filip Leemans, Anja Van Craenenbroeck, Astrid Pauwels, Nicole Dhondt, Greetje Biermans,
Lore Wittesaele, Jasmin Hulsens, Jelena Topalovic, Filip
Van Leemput, Evelyne Van Eyck, Joke Gauquie, Erik Ceuppens en Saïdja Gielen.

Hier en elders, keer na keer,
wordt het door iemand opgenomen.
‘k Adem een ballonnetje in,
een ballonnetje vol dromen.
’t Vervult me diep van bin’,
met moois dat mogelijks kan komen.
‘k Laat een ballonnetje leeg,
een ballonnetje vol dromen.
In ons water, in ons deeg,
onze genen, onze genomen.
Zo worden dromen waar,
na wat zweven beneden en boven.
Onder mensen bij elkaar,
die kinds genoeg zijn
om in ballonnetjes te geloven.
Iesja

De Sint en zijn 2 pieten kwamen ook langs in
Het College om zoetigheden uit te delen.

Vlaamse Wiskunde olympiade

geTIKt?

Ondertussen zijn de inschrijvingen voor de Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO)
afgesloten. Dit initiatief wil leerlingen laten kennismaken met verrassende, leuke, boeiende, soms pittige, maar nooit
saaie wiskundevragen. Op die manier
Wat je moet weten
willen ze de leerlingen wiskundig en
wetenschappelijk motiveren.
Praktisch betekent dit dat de Vlaamse
woensdag 17 januari 2018 van
leerlingen van de 2e en de 3e graad op
12.30 tot 15.30
woensdag 17 januari 2018 30 meerkeuzevragen voorgeschoteld krijgen.
waar? refter Leemans
De eerste ronde vindt plaats op Het
College zelf. Van Het College zullen 37
meenemen: schrijfgerief (zeker
leerlingen (17 uit de 2e graad en 20
uit de 3e graad) proberen door te
een zwarte balpen), potlood en
stoten naar de 2e ronde. Deze 2e rongom, geodriehoek en passer
de wordt provinciaal georganiseerd op
woensdag 7 maart 2018. Wie het ook
daar zeer goed doet, mag deelnemen aan de finale op woensdag 25 april 2018 in
Brussel. Deze deelnemers worden dan op 23 mei 2018, samen met hun ouders,
uitgenodigd op de plechtige proclamatie en prijsuitreiking in Leuven.
We wensen alle deelnemende leerlingen, en in het bijzonder onze 37 deelnemers,
alvast heel veel succes en plezier op woensdag 17 januari!

De klok tikt ongenadig. Tijd is er
altijd te weinig. Tijd vliegt voorbij,
zet ons onder druk. Tijd is alles –
zeker voor een drummer!
De drie heren Sam, Jef en Bert –
allemaal ietwat van hun lotje getikt –
brengen hun publiek al jarenlang van
slag. In het visueel slagwerkspektakel
“geTIKt” krijgen timing, ritme en
power een nieuwe dimensie. Het energieke trio Percussive rijgt de spectaculaire acts, doorspekt met verbluffende muziek – en gelijmd met een
tijdloos thema – naadloos aan elkaar.
“geTIKt klinkt als een klok! BAM!





Klaas Nachtergaele
leerkracht Nederlands 1e graad

De leerkrachten wiskunde van de tweede en de derde graad

Wat je moet weten

 wie? Alle leerlingen van de
eerste graad

 wanneer? maandag 22/1 om
10.30u in CC Bolwerk

 kostprijs? €6 (vaste kost)

Examenblooper!
Een leuk antwoord in het proefwerk
wiskunde eerste graad:
Op de vraag "Welke grensvlakken zijn
zichtbaar bij volgende ruimtefiguur?"
antwoordde een leerling: "voorvlak,
linkerzijvlak en zitvlak"
( juiste antwoord voor dat laatste:
"grondvlak")
Maarten Stroeykens
leerkracht wiskunde 1e graad

Engels toneelgezelschap The Big Wheel
Theatergezelschap The Big Wheel rolt naar jaarlijkse gewoonte onze school binnen. Het Britse gezelschap brengt op vrijdag 26 januari twee opvoeringen: Meaning in the Mud (vijfdes) en Shakespeare & Tragedy (zesdes). Let wel, The Big Wheel
heeft vaak nood aan extra acteurs uit het publiek.
Meaning in the Mud vertaalt de ervaringen van The Great War (1914-18) naar een levendige voorstelling met veel oog voor
propaganda en kunst. Uiteraard passen enkele gedichten van The War Poets in dit alles.
King Lear, Othello, Hamlet, of nog... Romeo & Julliet. William Shakespeare kan je niet wegstoppen want zijn werk kruipt
door onze cultuur heen, zoals onlangs in de verfilming van Black. The Big Wheel gaat dieper in op de bouw van zijn tragedies.
Frederik Van de plas, leerkracht Engels 3e graad

Wat je moet weten

 vrijdag 26 januari
 8.30u-10u: 5e jaars
11.10u-12.50u: 6e jaars

 plaats? aula
 kostprijs? € 8 ( vaste kost)

Noteer in je agenda
13-01-18 studiemarkt Meise van 10u tot 14u
15-01-18 ouderraad van 19,30u tot 21u
16-01-18 KOV-receptie voor alle personeelsleden
23-12-17 start kerstvakantie

alle leerlingen verlaten de school om 14,35u
17-01-18 remediërende en inhaalproefwerken
studiemarkt Grimbergen van 13u tot 19,45u
18-01-18 medisch onderzoek 3W+ 3T

08-01-18 start tweede trimester

19-01-18 medisch onderzoek 1E

start isnchrijvingsperiode broers en zussen

20-01-18 studiemarkt Eppegem van 14u tot 16u

secundair onderwijs Het College

22-01-18 Muzikaal spektakel "Getikt!" voor 1e graad

start Fluo-Roulette 1e graad

23-01-18 infoavond International Village om 19u

09-01-18 tentoonstelling " Islam, dit is ook onze ge
schiedenis"
4e jaars( behalve 4T)

naschoolse sport: dans
26-01-18 Engels toneel " Meaning in the Mud" voor

10-01-18 remediërende en inhaalproefwerken
11-01-18 tentoonstelling " Islam, dit is ook onze
geschiedenis"
3e jaars + 4T

24-01-18 VFP eerste ronde

5e jaars en 6e jaars
26-01-18 medisch onderzoek 3E
29-01 en 2-2 workshop Beatbox 1e graad
01-02-18 infoavond skireis 2e jaars

De meest recente versie van onze jaarkalender vind je op onze website www.kov.be.
Klik links op kalender en je krijgt de laatste update van onze agenda.
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