Vrijdag 9 februari 2018
In de kijker
Duaal leren in lassen-constructie

Als enige school in Vlaanderen die voltijds onderwijs aanbiedt zijn we vanuit ‘t saam Diksmuide met de afdeling
lassen-constructie mee gestapt in het (proef)traject voor duaal leren. Dit houdt in dat een leerling de
praktijklessen niet op school moet volgen, maar ervoor kan kiezen om dit in een bedrijf te doen. Niet eender welk
bedrijf komt hiervoor in aanmerking. Het bedrijf moet bereid zijn om mee te investeren in de jongere zodat net
dezelfde doelstellingen als op school bereikt en geëvalueerd worden. Op het einde van de rit zullen zowel de
leerlingen die voltijds op school blijven als diegenen die voor duaal onderwijs kiezen net hetzelfde diploma
krijgen. Een leerkracht aangesteld als trajectbegeleider blijft je de hele tijd ondersteunen en begeleiden. Een
mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek. Je ziet de afdeling
mechanica zit niet stil en helpt mee om jongeren op een intensieve manier aan een boeiende job te helpen.
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E-Magazine ‘Contact’
Familienieuws: overlijden
Irène Debuf (°12 nov 1927 + 31 jan 2018°)
Grootmoeder van Frederik en Charlotte Depoorter - Loncke (leerkrachten) en Warre Loncke
(leerling uit 2 EHM C) en Seppe Loncke (4 HT).
De begrafenis had plaats op woensdag 7 februari

Inhoud nieuwsbrief
Stem Olympiade

Vorige week namen de leerlingen van 1 en 2STEM deel aan de STEM Olympiade samen met nog 21.356 leerlingen
uit Vlaanderen.
De Vlaamse STEM Olympiade wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken, de maatschappelijke
beeldvorming rond technologie bijstellen en leerlingen uit het secundair onderwijs stimuleren om een hogere
opleiding in de technologie te volgen. Tijdens de voorronde krijgen de leerlingen een reeks uitdagende
meerkeuzevragen voorgeschoteld die ze binnen 50 minuten moeten oplossen.
De gemiddelde score was 54,8 %. Niemand had alles juist ... en ondertussen werden 48 kandidaat finalisten
gecontacteerd waaronder Iebe Degrijse van 1STEM. Alvast een welgemeende proficiat van het ’t Saam campus
Cardijnlaan.
Iebe mag op zaterdag 3 maart te Leuven deelnemen aan de finale. Spannend!

Wiskunde Olympiade
Zonet kregen we de melding dat drie leerlingen uit ’t Saam campus Cardijn
schitterende resultaten behaalden op de Vlaamse Wiskunde Olympiade.
Met dit resultaat stromen ze door naar de tweede ronde.
Op de VWO haalden Tristan Toye (135/150) , Pieter-Jan Geeraerts (112/150)
beide uit het 4de jaar STEM-IW en Jochen Demey uit het 3 de jaar STEM-IW (100/150).
Het aantal deelnemers was meer dan 12 000 en hun gemiddelde score was 72.
De hoogste score in Vlaanderen was 145 en werd slechts door 2 deelnemers behaald.
De volgende ronde gaat door op 7 maart in de KULAK te Kortrijk.

Strafstudie
Leerlingen die 4 negatieve punten hebben worden op de strafstudie verwacht, woensdag 21 februari van 12.30 u.
tot 16.00 u. De leerlingen verlaten de school niet over de middag, ze brengen hun lunchpakket mee.
De betrokken leerlingen en ouders werden op per e-mail / smartbericht hiervan op de hoogte gebracht.

Brief inleefdag 2° jaars
Klik op onderstaande link om de brief te lezen
brief inleefdag, kijk eens door een andere bril!

Start 40-dagen naar Pasen
14 februari ’18 : ASWOENSDAG : start 40-dagentijd naar
Pasen

Februari = hot-dogs

Eskimoon

bandjesverkoop ESKIMOON
ma 19/2, di 20/2, do 22/2 & vrij 23/2

