
Nieuwsbrief klas 9 
Beste ouders,

Vooruitblik

Graag wil ik eerst alle ouders en leerlingen bedanken voor hun hulp in het werkweekend. Er is veel 
werk verzet, waardoor we in een fijne opgeruimde klas zijn kunnen beginnen.
We zijn goed gestart in onze nieuwe vestiging in ABC. Ons team is versterkt met vier nieuwe 
leerkrachten. Zowel van de leerlingen als van de leerkrachten hoor ik positieve reacties. De 
afwisseling doet de leerlingen goed. 

Hieronder volgt een korte introductie van de leerkracht die samen met mij het periode onderwijs zal
vormgeven. 
Nieuwe vakleraar wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde klas 9:
Ik stel me graag even voor.
Mijn naam is Marc Vandersmissen en ik ben wat men noemt een zij-instromer in het onderwijs. Ik 
heb een lange ervaring in ontwikkelingssamenwerking waar ik veel heb gewerkt in projecten 
gerelateerd met waterbeheer en plattelandsontwikkeling. Veel landen waar ik heb gewerkt hebben 
maatschappelijke en structurele problemen en ik heb toch wel gemerkt dat dit dikwijls samengaat 
met een gebrekkig onderwijssysteem. Deze ervaringen en mijn opleiding biologie zijn mijn bron 
van inspiratie voor een engagement in het onderwijs en om op die manier bij te dragen aan de 
vorming van mensen met een visie van duurzaamheid en respect.

De leerlingen zijn begonnen met een wiskundeperiode. Marc en ik wisselen af met periodes. De 
volgende periode zal Nederlands zijn. We gaan naar het WTC gebouw en zullen veel stelopdrachten
doen die te maken hebben met architectuur en de onderwerpen die in de verschillende exposerende 
werkgroepen naar voren komen. Dit alles heeft te maken met de volgende vraag: Hoe passen we 
onze manier van wonen, werken en bewegen zo aan dat we de klimaatdoelen écht kunnen halen?

We zijn deze week nog niet begonnen in de Cellebroerstraat, waar Odisee, de lerarenopleiding 
lokalen heeft, die we mogen gebruiken voor P.O. We zullen de komende tijd af en toe daar gaan 
werken en samenwerken met de leraren van de hogeschool, die graag hun leerlingen af en toe stage 
willen laten lopen in de klas. Het lokaal dat we mogen gebruiken is een zeer ruim lokaal met 
watervoorzieningen en veel licht. Ideaal dus. Wanneer Odisee geen gebruik maakt van het P.O. 
lokaal kunnen we zelfs gebruik maken van hun materialen, zoals ezels e.d. 
Zo genieten we van verschillende samenwerkingsverbanden. 

Praktisch
• In samenspraak met ABC willen we graag dat de leerlingen een drinkbus meenemen naar 

school. We willen vermijden dat de leerlingen steeds door het gebouw moeten lopen als er 
andere groepen aanwezig zijn. In onze klas is namelijk geen water. 

• Het zou fijn zijn als alle leerlingen maandag in orde zijn met hun materialen. Meester Jasper
vraagt om goede turnkledij en loopschoenen.

Belangrijke data
20 – 9 – 2018 Ouderavond om 20.00 uur op de Sint-Janskruidlaan samen met klas 7 en 8
28 – 9 – 2018 Michaëlsfeest 

Met vriendelijke groet,
Margot


