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Beste lezer, 

Met trots bieden we je de nieuwe uitgave aan van de schoolkrant. 

Via de schoolkrant willen we onze leerlingen laten schitteren. Het schoolleven kent zeer veel leerrijke momenten 
en ervaringen van geluk. Dat de leerlingen zich goed voelen is in onze school een basiszorg. Als de leerlingen 
zich goed voelen, kunnen ze ook beter functioneren. 

In het schoolgebouw is een mooie fotokader aangebracht dankzij de creativiteit van de leerlingen. Hier hangen 
we foto’s van mooie belevingen op. Zowel de passerende leerlingen, medewerkers en eventuele bezoekers 
genieten ervan. Het doet iedereen goed te zien dat leerlingen graag naar de school komen en echt gelukkige 
momenten beleven op school. 

Van buitenstaanders krijgen we regelmatig de vraag wat OV4-onderwijs eigenlijk is. Via deze weg willen we OV4 
even bondig en correct beschrijven.

OV4-onderwijs is buitengewoon onderwijs voor jongeren die later zullen werken in het gewone arbeidscircuit 
of verder studeren.

Onderwijs voor jongeren waar met de expertise, de handelingsplanmatige aanpak en de gespecialiseerde 
omkadering van het buitengewoon onderwijs de sleutelcompetenties, de eindtermen en de leerplannen van 
het gewoon onderwijs gerealiseerd worden. Toegegeven dat het een hele omschrijving is maar OV4 is nu 
eenmaal ook echt buitengewoon.  

Hoe korter de dagen worden, worden er meer lichtjes aangestoken. Via mooie verlichting, adventskransen en 
kerstversiering worden we aan Kerstmis herinnerd. 

Kerstmis herinnert ons aan de geboorte van Jezus die in een kribbe werd gelegd omdat er geen plaats was. 

We wensen iedereen veel liefde, vrede en vriendschap toe! We hopen dat er voor iedereen mooie kansen zijn 
zoals Jezus het wil! Samen kunnen we hiervoor ons best doen. 

Zalig Kerstmis 2022! Gelukkig Nieuwjaar 2023! 

Vanwege de ganse school, 

K. Knevels 

Algemeen directeur 
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Jaarlijks biedt RTC Limburg de leerlingen van 4O&L 
en 6KA de kans om in een realistische setting te 
leren werken met WMS en ERP-software. Het 
Mobiel Magazijn voorziet producten, stellingen, 
handscanners, ticketprinters en software die ons 
leren hoe een goederenstroom er in praktijk uitziet. 
Ontvangen, opslaan en orderpicken van goederen en 
telkens opstellen van de juiste handelsdocumenten 
komen uitvoerig aan bod. 

mevr. E. Janssen

O&L EN RTC-LIMBURG

Gisteren kregen we op school bezoek van 
GoodPlanet, een organisatie die via projecten, 
campagnes en workshops jong en oud wil inspireren 
om een duurzame samenleving te realiseren. Zij 
gingen met 3 en 4O&L op grondstoffenjacht. Via 
deze workshop leerden de leerlingen meer over 
urban mining, duurzaam produceren en recyclen.

mevr. D. Lenaerts

BEZOEK GOODPLANET

Eind januari vieren de laatstejaars van onze school 
Chrysostomos. Ten voordele van deze dag werden 
er tijdens het oudercontact heerlijke wafels en 
lekkere koffie of thee verkocht. Zowel ouders, 
leerlingen als leerkrachten kochten massaal. Op 
die manier kunnen de laatstejaars sparen voor hun 
uitstap en zorgen ze ervoor dat hun laatste honderd 
schooldagen goed zullen worden ingezet.

mevr. S. Creemers

X-MOS



Schoolnieuws
HET BELANG VAN OV4 – MAANDAG 12 DECEMBER 2022

3

Om kwart na negen vertrekken we met een gezonde dosis stress naar onze stageplaats, Kruidvat Lommel. In de 
auto stellen we aan onze leerkrachten heel wat vragen over wat er ons te wachten staat. Het is namelijk onze 
eerste stagedag.

Eenmaal aangekomen op onze stageplaats worden we enthousiast onthaald door Nancy, filiaalmanager van 
Kruidvat Lommel. Om te beginnen mogen we ons rustig omkleden. Vervolgens toont ze ons het magazijn en 
geeft ze een woordje uitleg bij onze taken. Daarna mogen we aan de slag gaan. We vullen de rekken aan 
met producten uit de stock. Een eenvoudige klus? Nee hoor! In Kruidvat zijn er heel veel producten die op 
elkaar lijken. We moeten dus goed opletten. Daarbij kunnen we de kennis die we in de klas hebben opgedaan 
onmiddellijk in de praktijk toepassen. Zorgvuldig vergelijken we de EAN-codes op de producten met die op de 
aan te vullen rekken. Buiten enkele schoonheidsfoutjes lukt ons dit al heel goed.

Tegelijkertijd moeten we ook oog hebben voor de klanten in de winkel. Hier kunnen we nog aan werken. 
Alert zijn voor binnenkomende klanten terwijl we zo gefocust zijn op het aanvullen van de rekken is namelijk 
niet gemakkelijk. Om elf uur hebben we een kwartiertje pauze. We begeven ons naar het magazijn en daar 
overleggen we wat al goed ging en wat nog beter kan. Eenmaal onze pauze gedaan is, vliegen we er weer 
enthousiast in en voor we het goed en wel beseffen zit onze eerste stagedag er al op.

Tevreden en ontdaan van onze stress keren we terug naar school. Het was fijn, leerrijk en verrijkend. We denken 
er zelfs aan om misschien vakantiewerk aan te vragen bij Kruidvat Lommel. Wie weet … Alleszins kijken we al uit 
naar onze volgende stagedag in november.

dhr. D. Jannis

DAGBOEK 4 O&L - DINSDAG 11/10/2022
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Op dinsdag 25 oktober verkochten de leerlingen 
van 2A3 koekjes en chocomelk, met als 
thema ‘Halloween’. En dit op initiatief van het 
leerlingenparlement van de eerste graad. De 
verkoop was een groot succes! Op het einde van de 
middagpauze was alles uitverkocht. De opbrengst 
van de verkoop gaat onder andere naar projecten 
die het leerlingenparlement zullen ondersteunen.

dhr. V. Engelen

LEERLINGENPARLEMENT

Op woensdagochtend, 26 oktbober, bezochten 
de leerlingen van het tweede jaar A en B het 
zonnepark te Lommel. Daar kregen zij een uitleg 
over het ontstaan hiervan. Maar liefst 303 000 
zonnepanelen liggen er in dit park. Ze kunnen voor 
24 000 gezinnen elektriciteit voorzien. Toch gaat 
de volledige energieopbrengst momenteel naar 
één groot bedrijf, namelijk Nyrstar te Lommel, een 
metaalverwerkend bedrijf dat nog meer energie 
verbruikt dan het zonnepark kan opwekken.

Na de uitleg bezochten we nog een windmolen. 
Verbazingwekkend hoe groot deze is. Om 11u10 
vertrokken we, na een leerrijke uitstap, terug 
richting school.

dhr. D. Stevens

ZONNEPARK

Afscheid moeten nemen van een geliefde is 
moeilijk. Daarom nam de PAG het initiatief om in 
de aanloop naar Allerheiligen verlies zichtbaar en 
bespreekbaar te maken. In het hoofdgebouw werd 
een herinneringsplekje gecreëerd. Alle leerlingen 
mochten, onder begeleiding van hun leerkracht 
godsdienst, hun overleden geliefden een plekje 
geven op onze muur.

“Als ik dood ben, huil 
maar niet. Ik ben niet 
echt weg, moet je 
weten. Het is maar 
een lichaam dat ik 
achterliet. Dood ben 
ik pas, als jij me bent 
vergeten.”
~ Bram Vermeulen

mevr. B Lyen

NIEUWS VAN DE PAG
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Lief voor jezelf, lief voor de natuur.
Met deze slogan heeft de zaak van Goele Eerdekens, 
ex-collega van OV4, haar deuren enkele jaren geleden 
geopend.

Als je ecologisch(er) wil leven en/of op zoek bent naar 
duurzame cadeaus, dan is deze winkel in Bree jouw 
‘place to be’. Een concept wat dus hand in hand gaat 
met dat van onze eigen virtuele leerwinkel, Be Seven. 
Dat overtuigde ons om er op dinsdag 27 september 

samen met de leerlingen van 7KAG een kijkje te nemen.

Eenmaal aangekomen kregen we een korte inleiding van Goele. Zo vertelde ze dat ze de passie en energie voor 
het lesgeven wat verloren was en dus op zoek was gegaan naar een nieuwe uitdaging. Ecologisch(er) leven 
heeft haar altijd geïnteresseerd en zo is ze dus in de markt van duurzame en ecologische producten beland. 
Stap voor stap breidde haar assortiment uit tot wat het nu is. Dit ging van ‘shampoo bars’ tot waterflessen en 
van scheermesjes tot technologie met een duurzaam hart. Daarna mochten de leerlingen vrij snuisteren in 
de gezellige zaak. Zo konden ze observeren dat ook de winkelinrichting ecologisch doordacht was. Er werden 
onder andere paletten en houten wielen gebruikt en tweedehandskasten werden nieuw leven ingeblazen. 
Vervolgens hadden de leerlingen zich goed voorbereid en observeerde ze, vanuit de vragen die ze hadden, de 
winkel gericht. Ze toonden veel interesse in het uitgebreide assortiment. 

Uiteindelijk sloten we ons bezoek af met een vragenrondje. Daarbij kwamen we te 
weten dat Goele niet enkel deze winkel uitbaat, maar ook verschillende homeparty’s 
geeft en workshops organiseert. Met al deze vergaarde kennis vertrokken we terug 
richting Pelt.

mevr. M. Winters

UITSTAP NAAR ECO ON MY MIND 

De leerlingen van 1A en 1B die voor keuzeatelier sport werden geselecteerd, doen elke week een ‘alternatieve 
sport’. Zo komt onder andere torbal, rolstoelbasket en honkbal aan bod.

dhr. P. Smeets

ALTERNATIEVE SPORT



Schoolnieuws
HET BELANG VAN OV4 – MAANDAG 12 DECEMBER 2022

6

Op 22 september 2022 trokken de leerlingen van 3 
en 4 Maatschappij en Welzijn naar de Limburghallen 
in Genk. Daar vond de expo ‘Het Reuzenhuis’ 
plaats. Hier kropen de leerlingen bijna letterlijk in 
de schoenen van een peuter. Zo waanden ze zich 
even peuter en konden ze op die manier inschatten 
welke situaties veilig of onveilig waren.

mevr. S. Creemers

REUZENHUIS
Tijdens deze eerste periode hebben de leerlingen 
van de basisoptie maatschappij en welzijn binnen 
2A zeker niet stilgezeten. Binnen het thema ‘Uit 
de veren’ onderzochten we onze ochtendroutine, 
leerden we waarom het belangrijk is dat tieners 
genoeg slapen en wat er tijdens onze slaap precies 
met ons lichaam gebeurt. Ook onderzochten we 
hoe we fris aan onze dag kunnen beginnen. De 
leerlingen maakten daarom zelf een deodorantstick! 

Tot slot inspecteerden we binnen dit thema of er 
leerlingen met een ochtendhumeur zijn, maakten ze 
een opdracht over hun favoriete outfit en kwamen 
we te weten hoe je power uit je ontbijt kan halen. 
Het fijnste vonden ze dan ook het maken van een 
voedzaam ontbijt: ontbijtkoekjes, broodpudding, 
pannenkoeken en overnight oats. Zo kunnen ze 
vanaf nu op een optimale manier aan hun dag 
beginnen!

mevr.  S. Hensen

BASISOPTIE M&W

De leerlingen van 3O&L hebben als taaltaak voor 
het vak Engels een keer mogen ‘daten’ met hun 
eigen klasgenoten. Dankzij YouTube werd er een 
gezellige sfeer in de klas gecreëerd. De leerlingen 
stelden elkaar veel vragen zoals ‘Who is you 
favourite actor?’ en ‘Do you like cats?’. Zo kwamen 
ze meer over elkaar te weten.

mevr. T. Claes

‘DATEN’ IN HET ENGELS
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Samen met de onderwijsvernieuwing implementeren we een andere manier van evalueren en een andere 
manier van kijken naar de leerling, namelijk het competentiegericht evalueren. Voorlopig is dit van toepassing 
in de eerste en de tweede graad. Vanaf volgend schooljaar starten we hiermee in het vijfde jaar. De reden van 
deze omslag is om onze schoolvisie waar te maken, namelijk elke jongere te laten uitgroeien tot de beste versie 
van zichzelf. Een jongere die zicht heeft op wat zijn competenties zijn en die deze ook optimaal kan benutten 
in het verdere leven.

Eén van de hulpmiddelen om ons proces binnen het competentiegericht evalueren te verrijken en te versterken, 
zijn de leerlingcontacten. We willen namelijk niet enkel praten over de leerling, zoals bij een oudercontact, 
maar ook met de leerling. Bovendien willen we hen zo de vaardigheid aanleren om zicht te krijgen op het eigen 
functioneren en om hun sterktes en zwaktes te benoemen.

Een leerlingcontact is ook een uitgelezen kans voor onze leerlingen en klascoaches om samen naar het 
leerproces te kijken. Wie ziet wat? Welke leernoden ontdekken we? Hoe kunnen we er in de toekomst samen 
aan werken? Zo krijgen onze jongeren inzicht in hun eigen leerproces en bieden we hen een sterke troef voor 
de toekomst, met name eigenaarschap van hun eigen leren. Rond elke rapportperiode organiseren we deze 
leerlingcontacten, op maat van de leerling. Ze kunnen zowel fysiek als online plaatsvinden, met of zonder 
visuele ondersteuning, voor of na de vakantie.

dhr. W. Govaert

LEERLINGCONTACT, WAT EN WAAROM?

Als een leerling van school wegblijft en daar geen passende verklaring voor kan geven, zal de school dat 
registreren als een problematische afwezigheid, ook al gaat het maar om een halve dag. De school spreekt de 
leerling erover aan, verwittigt de ouders en probeert om samen naar een oplossing te zoeken.
Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheid schakelt de school het centrum voor leerlingenbegeleiding 
(CLB) in voor begeleiding van de spijbelende leerling. Dat gebeurt ook als die 5 halve dagen gespreid zijn 
over het schooljaar. (Vóór het schooljaar 2016-2017 was dat nog uiterlijk na 10 halve dagen problematisch 
afwezigheid).
De school en het CLB gaan op zoek naar de oorzaak van het spijbelen. Zij zoeken samen met de ouders en 
de leerling  naar een oplossing. Vaak zorgen de school en het CLB voor extra begeleiding van de leerling en 
eventueel de ouders,  of schakelen zij externe hulpverleningsdiensten in.
Als de leerling zonder reden van school blijft (bijvoorbeeld om op café te gaan of op straat rond te hangen), 
of als de leerling of de ouders de begeleiding door school en CLB en andere hulpverleningsdiensten weigeren, 
dan kunnen de school of het CLB verdere stappen ondernemen:
 • De school kan de politie inschakelen. Afhankelijk van lokale afspraken kan die een gesprek hebben met  
 de leerling en/of zijn ouders of een spijbelcontract met hen afsluiten. Als de leerling opnieuw spijbelt,  
 stelt de politie een proces-verbaal (pv) op dat naar het parket gaat. Dat kan de leerling en de ouders   
 uitnodigen voor een gesprek met de parketcriminoloog. Het parket kan een hulpverleningstraject  
 voorstellen of een sanctie opleggen.
 • Scholen en CLB’s kunnen een zorgwekkend dossier opmaken en doorsturen naar het ministerie van  
 Onderwijs en Vorming, dat maatregelen kan nemen.
 Als je kind veel spijbelt, kan je je recht op een schooltoelage verliezen en kan het ministerie een al  
 uitbetaalde schooltoelage terugvorderen.
Als ouder word je niet in alle gevallen verantwoordelijk gesteld voor het spijbelgedrag van je kind. Of je 
als ouder een sanctie krijgt, hangt af van de omstandigheden: het onderscheid tussen onwil en onmacht is 
beslissend voor het bepalen van maatregelen voor spijbelaars en hun ouders.

mevr. M. Vandael

WAT GEBEURT ER ALS JE KIND SPIJBELT?



Schoolnieuws
HET BELANG VAN OV4 – MAANDAG 12 DECEMBER 2022

8

NUTTIGE DATA 2022 - 2023
•  Vrijdag 27 januari 2023= Chrysostomos
•  Dinsdag 31 januari 2023 =  infoavond 
    “wat na de eerste graad OV4”
    infoavond “wat na de tweede graad OV4”
    infoavond “wat na de derde graad OV4”
•  Maandag 6 februari 2023= pedagogische studiedag    
    (= leerlingen vrij) 
•  Zaterdag 18 februari tot en met zondag 26 februari  
    2023= Krokusvakantie (= iedereen vrij) 
•  Woensdag 8 maart 2023= evaluatiedag (= leerlingen     
    vrij)
•  Zaterdag 4 maart 2023= infodag voor de ouders van  
    nieuwe leerlingen (OV1, OV2, OV3 en OV4)
•  Zaterdag 11 maart 2023= infodag voor de ouders  
    van nieuwe leerlingen (OV1, OV2, OV3 en OV4)
•  Dinsdag 28 maart 2023= evaluatiedag (= leerlingen  
    vrij)
•  Woensdag 29 april 2023= evaluatiedag (= leerlingen  
    vrij)
•  Donderdag 30 april 2023=  evaluatiedag   
 (=  leerlingen vrij)
•  Donderdag 30 maart 2023 = Oudercontacten van  
    15.00u – 19.00u
•  Vrijdag 31 maart 2023 = evaluatiedag (= leerlingen  
     vrij)
•  Zaterdag 01 april tot en met zondag 16 april 2023=  
    Paasvakantie (= iedereen vrij)
•  Maandag 1 mei 2023= Feest van de arbeid (=  
    iedereen vrij)
•  Vrijdagavond 5 mei 2023= Open avond Campus  
 OV4
•  Zaterdag 6 mei 2023= infodag voor de ouders van  
    nieuwe leerlingen (OV1, OV2 en OV3)
•  Vrijdag 12 mei 2023= Funathlon voor OV1, OV2,  
    OV3 en OV4
•   Zondag 14 mei 2023= Elisa jump 2
•  Donderdag 18 mei 2023= Onze Lieve Heer  
    Hemelvaart (= iedereen vrij)

COLOFON
Hoofdredactie en vormgeving:
 Elke Janssen, Stéfanie Vandael
 Joke Wijnants
Redactie:  Leerlingen en schoolmedewerkers
Proeflezers:  Ans Boels en Ann Nysen
Lay-out: Joke Wijnants 
Doelgroep:  Leerlingen OV4, ouders, medewerkers   
 en sympathisanten
Coördinator: Ellen Paesen

•  Vrijdag 19 mei 2023= brugdag (= iedereen vrij)
•  Maandag 29 mei 2023 = Pinksterenmaandag  
      (= iedereen vrij)
•  Zondag 11 juni 2023= schoolfeest OV1, OV2 en  
      OV3 te Wijchmaal
• Maandag 12 juni 2023= lokale verlofdag  
 (= iedereen vrij).
• Maandag 26 juni 2023= voormiddag laatste  
 examen (1 ste en 2de graad)
  namiddag afsluitende activiteit (1 ste en 2de   
 graad)
• Maandag 26 juni 2023= Evaluatiedag (6de en  
 7 de jaar)
• Dinsdag 27 juni 2023= Evaluatiedag (= leerlingen  
 vrij)
• Dinsdagavond 27 juni 2023= proclamatie
• Woensdag 28 juni 2023= evaluatiedag  
 (= leerlingen vrij)
• Donderdag 29 juni 2023= evaluatiedag  
 (= leerlingen vrij)
• Donderdag 29 juni 2023= oudercontact  
 van 15.00u – 20.00u
• Vrijdag 30 juni 2023= Evaluatiedag  
 (= leerlingen vrij)


