FEBRUARI 2021 – 1E

@NWSFLASH
JOMA SECUNDAIR @NWSFLASH 1E

Aan het werk

Voorstelling
@nwsflash
KATRIEN HULSELMANS
Deze @nwsflash is het resultaat van het intensieve
werk van de leerlingen van 1E tijdens het oriëntatievak
@nws. Zij onderzochten de actualiteit en maken nu
zelf het nieuws.

Interview met mevrouw Van
Hecken
EVELIEN, ILANA, JANA, RAIHAN
Op maandag 25 januari hebben we Mevrouw Van Hecken, onze
klastitularis, geïnterviewd.
1) Wat vindt u ervan om titularis te zijn?
Ik vind het heel leuk om titularis te zijn, omdat ik het namelijk fijn vindt
om de verantwoordelijkheid te hebben over de klas.
2) Bent u al lang titularis?
Nee, ik ben nog niet lang titularis. Dit is namelijk mijn eerste jaar.

Afkoelingsweek:
Succes!
LEERKRACHTEN EERSTE GRAAD
Beste leerlingen
Wij wensen jullie heel veel succes met het
afstandsonderwijs van 8 tot 12 februari.
Alle informatie over lesonderwerpen,
taken en lessen vinden jullie op
Ga ervoor! En nadien een welverdiende vakantie!

3) Bent u in meerdere klassen titularis?
Ik ben alleen maar titularis in klas 1e en ben er heel erg blij mee.
4) Wat houdt dat allemaal in om titularis te zijn?
Titularis zijn dat houdt in: rapporten maken, conflicten oplossen,
gesprekken leiden en de klas begeleiden.
5) Welke vakken geeft u allemaal?
Ik geef Frans in het 1ste en 2de jaar en ook in 3 en 4 VV. In het 1ste
jaar geef ik ook @vip en in het 1ste en 2de jaar Leren op maat. Verder
is er in het 2de jaar ook economie en organisatie en het vak moderne
talen. Dit zijn dus heel wat verschillende vakken.
Hartelijk dank voor dit interview!
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Interview met Aliye en Asiye

LO in coronatijden

ASHIA, ELINA, MARYAN, NAOMI
Op 26 januari 2021 interviewden we 2 leerlingen van 4stwb: Aliye en Asiya. Wij
vroegen hen hoe het was om online les te krijgen.
Hoe is het om halftijds thuis en halftijds op school te zijn?
Het is een beetje vermoeiend, omdat het moeilijk is om mee te volgen en het is
niet altijd leuk om zo veel achter de computer te zitten.
Kunnen jullie de lessen goed mee volgen?
Het valt wel mee, want je kan zelf alles in plannen.
Hebben jullie veel live lessen?
Nee, twee keer per dag.
Wat haat je aan online les?
Het is niet leuk om je microfoon de hele
tijd aan te moeten zetten.
Wat dragen jullie tijdens de online
les?
Wij dragen pyjama’s tijdens de online les.

KIANO, LENNERT, STIJN
LO is helemaal anders in coronatijden.
In plaats van gymnastiek en contactspelletjes
doen we nu natuurwandelingen,
afstandspelletjes en buitenspelletjes met
mondmasker en genoeg afstand. We mogen
ons niet helemaal omkleden, alleen onze
sportschoenen aandoen. Als het regent, gaan
we naar de turnzaal met genoeg afstand en
mondmasker. We spelen bv honkbal,
badminton enz.
Wij moeten eerst naar de klas en dan legt
meneer Jacquemyn uit wat er aan het
gebeuren is in de wereld. En dan legt hij uit wat
we gaan doen. We zijn blij dat we toch kunnen
bewegen. Maar we denken dat iedereen het
mist om te sporten zonder mondmasker en
zonder afstand.
Bedankt voor het lezen en blijf gezond!

Om hoe laat start de online les?
Tijdens de normale schooltijden
Hoelang zitten jullie achter de computer per dag?
Wij hebben maar 2 keer per dag online les en voor de rest krijgen we
opdrachten en filmpjes.
Dank jullie voor het interview en nog veel succes!

PROJECT

@VIP
LEART, PAIMAN, SANDER
Willen jullie weten wat we doen in @VIP? Lees hieronder.
1 uur per week krijgen de leerlingen van het eerste jaar @VIP. Het vak wordt
gegeven door de titularissen van de eerste jaren.
@VIP bestaat uit 3 punten: Leren Leren, ICT en Mijn klas en ik.
Bij Leren Leren leren wij hoe we ons moeten voorbereiden op toetsen en
examens.
Bij Mijn klas en ik leren we hoe wij kunnen samenleven in de klas.
Tijdens ICT leren wij omgaan met computers en smartschool.

Leerbeest

Het vak @VIP bestaat al 2 jaar. Vroeger kreeg je in plaats van @VIP de twee
vakken ICT en Leefsleutels.
Het is een heel leuk vak, want met computers omgaan is heel interessant.
Wij hebben vandaag leren focussen en vorige week hebben wij multitasking
gedaan. De les vindt plaats in een ICT-lokaal, maar enkele keren krijgen we het
in de klas.
Het vak heet @VIP, omdat je het 1 uur krijgt van je titularis.
Dit is een aanrader voor andere scholen..
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