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Nieuwsbrief KOBArT

Beste collega’s
Het zijn bevreemdende tijden. We kunnen moeilijk begrijpen wat er al gebeurd is en weten nog minder wat de toekomst voor ons in petto heeft. Toch brengt al die onzekerheid
rondom ons ook wat moois met zich mee. Sterker dan ooit tevoren voelen en zien we een
ongelofelijke saamhorigheid en solidariteit onder het onderwijzend personeel, de leerlingen, het ondersteunend en onderhoudspersoneel en de directies.
We zien een ongeziene energie en wilskracht waarbij iedereen de handen uit de mouwen
steekt. Extra oefenbundels, online lesgeven, challenges op Facebook en Instagram … bewijzen dat jullie, juffen, meesters en leerkrachten het onderste uit de kan halen om onze
leerlingen het gepaste onderwijs en de nodige ‘virtuele’ zorg te geven die ze verdienen.
Een welgemeende dank u wel hiervoor.
We zien gemotiveerd ondersteunend en onderhoudspersoneel flexibel inspelen op de situatie waardoor achter de schermen alles zijn gang blijft gaan. Aanpassingen worden
doorgevoerd om bijvoorbeeld infodagen online te organiseren. Maar ook de nodige voorbereidingen worden getroffen zodat ieder van ons op een veilige manier kan vergaderen
en werken. Ook hiervoor een oprechte dank u wel.
We zien bekommerde directies de nodige maatregelen nemen om een goede (virtuele)
werking te garanderen. Ze zorgen ervoor dat iedereen betrokken blijft bij het schoolgebeuren want #iedereen telt. Met appreciatie een dank u wel hiervoor.
Uiteraard beseffen we dat er veel meer gebeurt dan we opnoemen. Het afstemmen van
de onderwijscontext op de behoefte van vandaag vraagt van jullie een groot aanpassingsvermogen en een flinke dosis veerkracht, daadkracht en inzet. Nogmaals een respectvol
DANK U WEL.
Alleen #SAMENEN maken we hier een nog sterker verhaal van.
Paul Proost
voorzitter

Gert Damen

algemeen directeur

Willy Brion

afgevaardigd bestuurder
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;; Droevig nieuws - Jasper Horsting
De HT²O- en PT²O-familie werd getroffen door het verlies
van hun geliefde collega Jasper Horsting. Jasper kwam op
dinsdag 11 februari om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Arendonk.
Jasper was zeer graag gezien bij leerlingen en leerkrachten.
Zijn overlijden kwam zeer hard aan. Als leerkracht Elektromechanica van de derde graad in HT²O wist hij z’n leerlingen
te boeien en uit te dagen en werkte hij met hen samen aan
diverse hoogtechnologische projecten. Dat daarvoor de middagpauze of woensdagnamiddagen moesten wijken, was bijkomstig. Het illustreert de tomeloze inzet en impact
die Jasper op z’n leerlingen had. Ook als collega zal hij gemist worden. Z’n vermogen om
mensen samen te brengen was ongezien. Met tal van leuke, fijne initiatieven slaagde hij
erin collega’s bij elkaar te brengen.
Tijdens een herdenkingsmoment zal in bijzijn van alle leerlingen, oud-leerlingen, collega’s
en familie op de HTCT-campus een boom geplant worden als blijvend aandenken.
Wij getuigen ons medeleven aan de familie, vrienden, kennissen en collega’s van Jasper.
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;; 1B in PT²O, projectdagen
Om het trimester op een originele manier af te sluiten, organiseerden we op PT²O voor
de kerstvakantie enkele projectdagen voor de 1B-klassen. Zo fietsten de leerlingen op
maandagnamiddag samen naar de Stadsboerderij in Turnhout waar ze zelf hun groenten
mochten oogsten. Terug op school hebben ze hiermee dan een lekkere soep gemaakt.
Op dinsdag konden de leerlingen hun circuskunsten testen tijdens een uitdagende circusworkshop waarbij ze leerden jongleren, met éénwielers rijden, evenwichtsoefeningen
doen … ’s Middags wachtte hen dan hun lekkere zelfgemaakte soep. In de namiddag
fietsten de leerlingen naar de Klein Engelandhoeve om daar een natuurwandeling te maken. De reeks projecten werd op woensdag afgesloten met een bezoek aan ’t Antwoord
waar ze samen met de bewoners hun komende kerstfeest voorbereidden. Het was zeer
fijn om onze leerlingen deze dagen zo enthousiast bezig te zien. Onopvallend werd op die
manier ook aan heel wat leerplandoelen gewerkt.
Voor de paasvakantie organiseren we opnieuw zulke projectdagen waarbij weer andere
doelen aan bod komen.
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;; Het Sint-Claracollege wint goud!
Valentijnsdag 2020 werd een memorabele dag voor het SCC. Niet alleen startte dan onze
jaarlijkse complimentjesweek maar genoten we plots veel belangstelling van de pers en
verschillende nieuwsdiensten.
Reden? Onze school kaapt dit jaar de hoofdprijs weg in de “Pesten, dat kan niet”-wedstrijd
2020. De jury van het Vlaamse netwerk tegen Pesten apprecieert het antipestbeleid om
volgende redenen:
“Het Sint-Claracollege uit Arendonk, een ‘School met P!T’, zet duurzaam in op het welbevinden, de verbondenheid en veerkracht bij de leerlingen. Vooral de peerwerking (peters
en meters en peer mediators) springt hierbij in het oog. Pesten voorkomen en vroegtijdig
in de kiem smoren lukt in deze school onder meer omdat men streeft naar een brede
samenwerking met leerlingen, leerkrachten en regelmatig ook met ouders en externe
partners zoals CLB of Arktos.
Fixers, leerkrachten die pestsituaties opvolgen, sturen dit op deskundige wijze aan. Het is
ook positief dat de school haar eigen werking regelmatig evalueert en bijstuurt. Dankzij
die oefening wordt er voortaan ingezet op proactieve cirkels, bounce en veerkrachttraining. Echt naar elkaar luisteren en goede afspraken maken én nakomen, voorkomen vaak
conflicten en pestsituaties. Tenslotte is ook de aandacht voor mediawijsheid en cyberpesten en het aangepaste gsm-beleid een grote meerwaarde in het antipestbeleid van het
SCC.”
Een beperkte delegatie mocht op 14 februari van Gie Deboutte een cheque van 2500 euro
in ontvangst nemen. Met dit bedrag zullen we initiatieven financieren die het welbevinden
van onze jongeren ten goede komen. Bovenal zijn we erg blij met de erkenning. Het is
een mooie stimulans om ons dagelijks te blijven inzetten voor een positief en hartelijk
schoolklimaat.
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;; HT²O, ook tijd voor ontspanning
Tijdens de pauzes maken we op HT²O tijd om onze hoofden helemaal leeg te maken.
Leerlingen kunnen buiten o.a. voetballen en gebruik maken van de pingpongtafel. De
leerlingenraad helpt mee activiteiten te bedenken en zorgt samen met een aantal leerkrachten voor de organisatie ervan. Zo wordt er wekelijks een spelletjesmiddag georganiseerd in het atrium. Intussen is ook het Kubb-tornooi gestart waarin verschillende klassen het tegen elkaar opnemen. Het is fijn om vast te stellen dat een groep enthousiaste
leerlingen zijn schouders zet onder tal van activiteiten. Deze zorgen voor een aangename
en ontspannen sfeer op school.
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;; Veilig naar school dankzij schoolstraat
Sinds vorig jaar in mei is de schoolstraat aan het Sint-Pietersinstuut als experiment in
voege. Na een bevraging bij de buurtbewoners, (groot)ouders, lagereschoolkinderen,
middelbarescholieren en leerkrachten blijkt deze proefopstelling een rustigere en
veiligere situatie te bieden. Maar liefst 7% meer lageschoolkinderen komen nu met de
fiets naar school. Dit succes kunnen we alleen maar toejuichen. De Hogestraat wordt dan
ook definitief een schoolstraat. Hierdoor wordt gemotoriseerd verkeer bij het begin en het
einde van iedere schooldag geweerd.
Artikel HLN
Artikel GVA

;; Twee literaire prijsbeesten
stellen boek voor op Sint-Pietersinstituut
Zowel Charlotte van den Broeck, die zich bliksemsnel van beloftevolle nieuwkomer tot
literaire A-lister ontpopte, als vaste waarde Koen Peeters zaten in het verleden op de
schoolbanken van het Sint-Pietersinstituut in Turnhout. Op woensdag 12 februari organiseerden de zesdejaarsleerlingen een succesvolle dubbele boekpresentatie waarin deze
twee auteurs een literaire babyborrel hielden.
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;; Leerlingen worden acteur voor een dag:

beeldcommunicatie door en voor jongeren

Beelden beheersen de leefwereld van onze jongeren als nooit tevoren. Hoog tijd om de
leerlingen van het eerste jaar van Sint-Pietersinstituut ook van de praktische kant van
beeldcultuur te laten proeven.
De leerlingen werkten mee aan een heuse videoclip voor jongeren die hun weg zoeken
naar het secundair onderwijs. De leerlingen leerden hierbij alles over het verdichten en
samenvatten van informatie en kwamen in contact met regie-aanwijzigingen, analyseerden en oefenden teksten voor audio-opnames en ondervonden de strakke opnameplanning. Alles werd levensecht gefilmd en ook de audio-opnames vonden plaats in de school
zelf. Op deze manier maakten de leerlingen het productieverloop van een typische draaidag van dichtbij mee en dit onder vakkundige begeleiding van filmmaker Lucas Bols. Het
resultaat, een professionele video-opname, wordt via de typische communicatiekanalen
voor jongeren verspreid.
Ook de pers kwam maar al te graag een kijkje nemen naar dit pedagogisch project.
Artikel HLN
Benieuwd naar het resultaat? https://vimeo.com/388087053
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;; Het dierenbos van Hoeven
Het is boeiend om samen met de dieren het bos te delen en daar weet Hoeven alles van.
Dit schooljaar zijn er al heel wat dieren de revue gepasseerd. Een klein overzichtje: een
eekhoorn, een roodborstje, een vleermuis, een uit het nest gevallen duif, koeien, paardjes, een hond, een specht, een pad …
Van het hertje dat langskwam, hebben we spijtig genoeg geen foto kunnen maken.
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;; Renovatiewerken in Sint-Pieter-Zevendonk
Fase 1 van de renovatiewerken in Sint-Pieter-Zevendonk is afgerond. Tijdens de krokusvakantie werd er
hard gewerkt om het sanitair blok in de kleuterschool
klaar te krijgen. Er kwamen extra toiletjes, een rechtstreekse doorgang met de eerste kleuterklas, nieuwe
wastafels met handige kraantjes en een ergonomische
verzorgingstafel. Fase 2 en 3 van de bouwwerken gaan
door tijdens de paas- en grote vakantie met nieuwe
wasbakken in de lagere school, een tweede volledig
vernieuwd sanitair blok in de kleuterschool, extra buitentoiletjes, nieuwe verlichting in het 1° en 2° leerjaar en de bouw van een extra klaslokaal. Buiten de
renovatiewerken staan nieuwe kapstokken en banken
in de gang van de kleuterschool ook nog op ons verlanglijstje .

;; Een eigen sporthal voor weg-wijzer
Sinds half maart is de weg-wijzer trotse eigenaar van een eigen sporthal! Jaren droomden kinderen en leerkrachten van een sporthal aan de school. Sinds 2001 werden de
plannen concreter. Ondertussen zijn we 19 jaar verder en pronkt er een mooie sporthal op
ons domein. Een hedendaagse sporthal die onderdak biedt aan meer dan 300 kinderen
en die na de schooluren de mogelijkheid zal bieden om het plaatsgebrek van de Desselse
sportclubs mee op te vangen.

GA NAAR OVERZICHT

;; Hoeven opende warm winkeltje

In het kader van de De Warmste Week koos Hoeven ervoor om zich dit jaar in te zetten voor De schakel. Zij helpen mee licht te brengen in het leven van mensen die het
financieel niet breed hebben. Dat is een mooie gedachte waar Hoeven heel graag aan wil
meewerken.
Alle kinderen knutselden erop los en verkochten hun zelfgemaakte kunstwerkjes in een
‘warm winkeltje’. Dit bracht € 225 op voor De Warmste Week.
Een hele grote dankjewel voor al die warme giften én het liefdevol geknutsel van alle
kinderen.

;; Verwelkoming Thomas More op HTCT-campus
Op 1 september opende de High Tech Campus Turnhout
(HTCT) zijn deuren en werd HT²O verwelkomd als
eerste partner.
De voormalige Syntra-gebouwen, gelegen aan de
Kempenlaan te Turnhout, kregen immers een grondige
make-over en werden ingericht om een antwoord te bieden op de vraag van de bedrijfswereld naar meer afgestudeerden in gespecialiseerde richtingen. HT²O maakte hiervan
dankbaar gebruik en organiseert er een volwaardige STEM-richting.
Door de gunstige ligging en z’n aparte en interessante indeling biedt de HTCT-campus
nog meer troeven. Er zijn verschillende lesvleugels die allemaal uitgeven op een centrale
ontmoetingsplaats, het atrium. Dit biedt de mogelijkheid om naast het secundair STEMonderwijs nog andere spelers aan te trekken en samen onder te brengen op de campus
om zo synergie tussen de spelers te creëren.
Met Thomas More wordt een speler uit het hoger onderwijs aangetrokken. Volgend schooljaar start de hogeschool op de campus met de richting Graduaat EMS (Elektro-mechanische Systemen) en de opleiding van Leraar STEM.
De komst van de hogeschool op de HTCT-campus zal niet onopgemerkt voorbijgaan.
Zonder tegenbericht zal dan ook minister Ben Weyts op 28 april de heuglijke samenwerking van Thomas More met HT²O officieel maken.
Na ontvangst in het atrium volgen speeches van W. Brion, afgevaardigd bestuurder van
KOBArT en F. Biesemans en J. Roels, directeurs van HT²O. Daarna zal onze minister van
onderwijs zelf het woord nemen. Minister Weyts zal ook een canvas ontrollen, met daarop de logo’s van beide onderwijsinstellingen, als symbool van de veelbelovende samenwerking. Maar gezien de recente ontwikkelingen houden we in het achterhoofd dat deze
gebeurtenis noodgedwongen kan geannuleerd worden.
We zijn er zeker van dat de samenwerking met Thomas More garant staat voor innovatief,
vernieuwend onderwijs voor de maatschappij van morgen met zorg voor elke leerling.
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;; Kortingen voor personeelsleden
In het kader van de wet op overheidsopdrachten sluit KOBArT op regelmatige basis contracten af. Bij sommige leveranciers mogen ook de personeelsleden van KOBArT aankopen doen aan dezelfde voorwaarden.
Hierdoor krijg je bij De Verfspecialist een korting
van 30% op verf en dit op de schildersprijs. Bij
Central Point en Switch kan je als personeelslid
van KOBArT elk jaar een computer of laptop aankopen. Bij United Telecom kan je terecht voor een
gsm-abonnement.
Wil je graag gebruik maken van deze aanbiedingen?
Surf dan naar http://kobart.be/aanbiedingenpersoneel voor een overzicht. Door het online formulier in te vullen geef je ons de toestemming om je
gegevens te delen met de firma’s waarin je geïnteresseerd bent.

;; Opleidingen EHBO en brandbestrijding
Ondanks alle preventiemaatregelen zit een ongeluk soms
in een klein hoekje. Als werkgever bereidt KOBArT zich
hierop voor door het organiseren van diverse opleidingen.
In het najaar van 2019 volgden tientallen KOBArT-medewerkers de bijscholing hulpverlener. Deze cursus wordt
jaarlijks ingericht en zorgt ervoor dat de nodige kennis
EHBO binnen de scholen aanwezig is en blijft.
In het voorjaar van 2020 volgt een opleiding kleine blusmiddelen. Deze opleiding is bestemd voor de leden van de
interventieploeg. Tijdens een theoretisch gedeelte worden
naast wettelijke verplichtingen preventiemaatregelen en
brandbestrijding behandeld. Daarna nemen alle cursisten
actief deel aan praktijkoefeningen waar ‘echte’ branden
bestreden moeten worden.
Met deze opleidingen, gegeven door ervaren en geschoolde
lesgevers leren onze medewerkers hoe ze efficiënt moeten
handelen bij een ongeval of incident.
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Wanneer jij uittreedt
Wanneer jij uittreedt
zullen de klokken luiden
komen we op straat en
zullen we mekaar
omhelzen en knuffelen
als nooit tevoren
Wanneer jij uittreedt
zullen we mekaar bewonderen
voor zoveel veerkracht
zoveel doorzetting
zoveel solidariteit
Wanneer jij uittreedt
is jouw bezette oorlog
geschiedenis, ben jij
geïsoleerd en wij niet meer
Wanneer jij uittreedt
gaan we ons milieu
omarmen
Wanneer jij uittreedt
zullen we woorden tekort komen
Wanneer jij uittreedt
Dimitri Casteleyn
Lente 2020

