NIEUWSBRIEF
NOVEMBER

2021-2022

ACTIVITEITEN VOOR DE MAAND NOVEMBER
1 - 7 NOVEMBER
DO 11 NOVEMBER
8 - 12 NOVEMBER
WOE 17 NOVEMBER
DI 30 NOVEMBER

HERFSTVAKANTIE
WETTELIJKE FEESTDAG
EXAMENPLANNINGWEEK
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (ALLE LEERLINGEN)
UITDELEN RAPPORTEN (2DE & 3DE GRAAD)

EXAMENPLANNING (8-12 NOV)
2de & 3de jaar : Examenplanningen

worden gemaakt in de klas. De

leerlingen krijgen een bundel met de leerstofoverzichten en tips. De
coaches, studie- en leerzorgbegeleider helpen de leerlingen bij het maken
en inschatten van hun planning.

! Alle leerlingen krijgen in de week van 8 november hun

examenrooster .

EXAMENS: BELANGRIJKE DATA

20, 21 en 22 december :
klassenraden (alle leerlingen vrij)

donderdag 23 december :
rapport & coaching (voormiddag)
oudercontact* (namiddag, vanaf 16.30u)

vrijdag 24 december:
alle leerlingen vrij

*Gelieve als ouders samen afspraken vast te leggen voor uw kind (geen 2
afspraken bij dezelfde leraar). Weet dat indien het goed gaat, u niet
verplicht bent om een afspraak te maken.

TE LAAT KOMEN
We hebben gemerkt dat verschillende leerlingen uit de 2de en 3de graad
regelmatig te laat komen. Dit kan iedereen overkomen, maar vanaf de derde

nablijven . A l s e e n l e e r l i n g 2 0
tuchtprocedure o p g e s t a r t . D i t b e t e k e n t een dag
geen automatische deelname aan de GWP .

keer in 1 periode moeten de leerlingen

keer te

laat is, wordt de

uitsluiting

en

LERARENTEKORT
Helaas treft het groot lerarentekort ook ook onze school. Vooral in 1, 2 en 3
hebben veel klassen meerdere uren per week studie. Als u mensen kent die
willen starten als leraar in uw netwerk (ook zonder specifieke
lerarenopleiding kan je starten), spreek hen gerust aan en laat hen contact
opnemen met de directie via directie@kaetterbeek.be.

Onze

openstaande vacatures :

Leerkracht aardrijkskunde (2de graad & 5de jaar)
Leerkracht natuurwetenschappen/techniek (1ste graad)
Leerzorgbegeleider / studiebegeleider

Tijdens het overleg met de ouderraad bleek dat enkele ouders bereid waren
om bv. gedurende een week te helpen met studie, ondersteuning in de studie
of zelfs een interessante gastles te geven aan onze leerlingen.

wil helpen, kan u zich via deze link als vrijwilliger opgeven .

Als u mee

COVID SAFE TICKET: UITSTAPPEN
In heel België is voor heel wat activiteiten een

Covid Safe Certificaat

nodig. Dat kan een leerling hebben door bewijs van een negatieve PCR-test
(max. 72u oud), volledige vaccinatie of bewijs herstellend te zijn van Covid
(minder dan 180 dagen geleden).

Voor de GWP’s in het buitenland is de kans groot dat dit vereist is bij
bepaalde activiteiten. Dit zal regio-afhankelijk zijn. Indien de leerling niet
gevaccineerd is, is het de verantwoordelijkheid van de leerling en de ouder
om te zorgen dat ze covid safe zijn (= zelf gaan testen en betalen, ook ter
plaatse).

FOTO'S
Binnenkort krijgt u de map met klasfoto's en individuele foto's. Deze is voor

€10

reeds gefactureerd in de maximumfactuur. De bijbestellingen kunnen via

de coach van uw zoon/dochter bijbesteld worden. Indien u de foto's niet
wenst, dan geeft u het volledige mapje terug.

