
••• OV3  KRANT • MAANDAG 12 DECEMBER 2022 • NR. 22 •••

  Steenovenstraat 20   Tel.: 011 52 03 60  Website: www.elisa.be
  3990 PEER-WIJCHMAAL      E-mail: info@elisa.be

    

NINGLINSPO • P2 HALLOWEEN • P. 4OVERKOP PEER • P.3 VERWENDAG  • P. 7

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 gelukkige ervaringen. 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 van 
het schakelatelier. Hier hangen we foto’s van mooie belevingen op school 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. 

In opleidingsvorm 3 bereiden we intensief voor op betaalde arbeid. Dankzij de modernisering van 
opleidingsvorm 3 kunnen er volgend schooljaar in de kwalificatiefase nieuwe opleidingen gekozen 
worden. Het is een zoektocht voor de leerlingen, de ouders, de begeleid(st)ers en de leerkrachten om te 
ontdekken welke opleiding het beste is voor de leerling. Gelukkig kunnen we dit allemaal samen doen. 
Vele werksituaties veranderen. Daarom zijn ook de opleidingen in verandering. We vernieuwen om zo 
goed mogelijk in te spelen op de toekomst van onze leerlingen.

Hoe korter de dagen worden, des te meer lichtjes worden er 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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KEGELEN

Wij, van bct1 en 2, zijn gaan kegelen in 
september met juf Hilde en juf Sonja. Het was 
heel erg leuk. We hadden in de speeltuin na het 
kegelen nog  gewandeld. 
Toen gingen we middageten en Rafael heeft 
een wesp vermoord met zijn schoen, want 
deze wou zijn boterhammen pikken. Daarna 
gingen we met de auto naar de oude tennis 
academy van Kim Clijsters. We hebben 
daar gewandeld, maar toen we donkere 
wolken zagen, gingen we terug naar de auto.  
Na dit allemaal zijn we naar oma’s ijs geweest 
voor een lekker ijsje! Daarna zijn we naar het 
bos geweest en Mikaela had de schrik van 
haar leven door Jorne, die haar liet schrikken. 
Toen sloten we onze geweldige dag af met een 
breede glimlach op ons gezicht. 

BCT1+BCT2 

WANDELING NINGLINSPO

LA en BaLO starten het jaar met een uitdagende 
teambuilding: een wandeling aan de Ninglinspo 
in de Ardennen! 

Op dinsdag 6 september gingen we met alle 
leerlingen en leerkrachten van LA wandelen aan 
de  Ninglinspo. Dat is een heel mooi natuurgebied 
in de Ardennen waar veel hoogteverschillen en 
riviertjes stromen. 

We vertrokken ’s morgens met de bus en na 
een rit van een kleine 2 uur kwamen we aan. 
Na het eten van een kleine snack vertrokken 
we voor onze wandeling. We deden een actieve 
wandeling met veel hoogteverschillen. Er waren 
brugjes over water, we klommen langs rotsen… 
Sommige leerlingen vielen in het water. Gelukkig 
was het mooi weer! 

Tussendoor genoten we van een picknick waarna 
we onze tocht verder zetten. Aan het einde 
van onze wandeling kwamen we aan een punt 
waar we even konden rusten en een prachtig 
uitzicht hadden. Tegen 16u vertrokken we terug 
naar school. De meeste leerlingen vielen in de 
bus in slaap van de grote inspanning. Maar dat 
was het dan ook wel waard. Het was een hele 
leuke dag waarbij we alle andere leerlingen en 
leerkrachten konden leren kennen.
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 OVERKOP-HUIS PEER

Internationale week van de mentale gezondheid:
Wandeling met de klas naar OverKop-huis Peer.

 
Deze mooie dag was perfect om de wandeling aan te vatten naar Peer ( fysieke inspanning doet je ook 
beter voelen ).
Tijdens onze les Verzorgende Taken hebben we gepraat over het thema van deze week nl. 

“onze geestelijke gezondheid”.

Gelukkig kunnen wij als leerlingen terecht bij de therapeuten die altijd klaarstaan als we ons niet goed 
voelen of als we problemen hebben. Ook na school zijn er vanuit de overheid instanties waar mensen 
terecht kunnen die depressief, alleen of ongelukkig zijn. Daarom wandelden wij met de klas samen 
naar het “OverKop-Huis” in Peer. Velen van onze klasgenoten kennen dit huis en sommigen zijn er 
al geweest. Goed om er even bij stil te staan en vooral om er over te kunnen praten tijdens een 
klasgesprek. 

Het OverKop-huis is een Belgische, gesubsidieerde organisatie die veilige ontmoetingsplekken, 
zogenaamde overkophuizen, aanbiedt voor jongeren tot 25 jaar. Zij kunnen hier gratis en vrijblijvend 
langskomen om aan verschillende activiteiten deel te nemen of om therapeutische hulp te ontvangen.

Klas van 4LA en 5LA
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PROJECTDAG HALLOWEEN

Op 27 oktober hadden we een projectdag in het kapsalon rond het thema Halloween.
We mochten make-up in dit thema aanbrengen op elkaar. Eerst moesten we op internet foto’s zoeken 
zodat we dit dan konden namaken. Er werd niet enkel make-up aangebracht, maar er werd ook een 
toepasselijk kapsel gecreëerd. Ik mocht mijn klasgenoot Sterre omtoveren. De leerkrachten waren 
tevreden van mijn werk, maar zeiden dat er nog wat meer versiering aangebracht mocht worden. 
Daarom bracht ik nog wat spinnen en spinnenwebben bij Sterre aan. Na het werk volgde er een 
fotoshoot. Het was een hele leuke voormiddag. Het stukje cake dat we van de leerkrachten kregen, 
droeg daar zeker aan bij. 
Dank je wel aan de leerkrachten voor deze schitterende les.

Sanne Engelen – 5KM
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MEESTER GEERT

1. Ik heet: Geert Ceyssens
2. Ik woon in: Heusden-Zolder
3. Ik ben jarig op: 25 februari
4. Mijn hobby’s zijn: voetbal 
5. Mijn lievelingseten is: Chinees 
6. Ik luister graag naar: rustige muziek
7. Ik kijk graag naar: voetbal
8. Zoveel jaren werk ik al in onze school: 
16 jaar
9. Ik ben dit schooljaar klascoach in: 1OBSD
10. Ik geef les in: OV1,OV2,OV3
11. Ik geef de vakken: L.O. & zwemmen
12. Het leukste aan lesgeven vind ik: Mee 
sporten met de leerlingen
13. Het hoogtepunt van het schooljaar vind 
ik: Fun -Athlon 
14. Als ik 1 wens mocht doen, wenste ik: 
gezond blijven met veel sporten
15. Dit wens ik iedereen toe: dat iedereen een 
gelukkig en gezond leven heeft 

JUF RUTH

 

1. Ik heet: Ruth Moors
2. Ik woon in: Overpelt
3. Ik ben jarig op: 28 april
4. Mijn hobby’s zijn: fitness - padel
5. Mijn lievelingseten is: kroketten met                 
pepersaus
6. Ik luister graag naar: alle muziek behalve 
Hardcore 
7. Ik kijk graag naar: Familie, Blind Getrouwd 
en series
8. Zoveel jaren werk ik al in onze school:         
8 jaar
9. Ik ben dit schooljaar klascoach in: BHV1
10. Ik geef les in: OV1 godsdienst, OV3 BHV
11. Ik geef de vakken: Het leukste vak dat er is!
12. Het leukste aan lesgeven vind ik: De 
uitdaging om samen op weg te gaan met 
leerlingen om hun te helpen groeien in hun 
persoonlijke ontwikkeling dat ze iemand zijn 
die de moeite waard is. Ik vind het ook fijn om 
leerlingen te begeleiden in hun technieken en 
dat ze achteraf trots zijn op zichzelf over wat ze 
bereikt hebben. 
13. Het hoogtepunt van het schooljaar vind 
ik: dat alles weer mag
14. Als ik 1 wens mocht doen, wenste ik: dat 
iedereen gezond is
15. Dit wens ik iedereen toe: dat iedereen 
gezond en gelukkig is
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SWITCH

Via deze weg willen we toch ook onze 
eigen hulpinstantie eens in de kijker 
zetten.  De switch ontvangt dagelijks 
een hoop leerlingen en staat steeds in 
de frontlinie.  

Als school zijn we terecht fier op dit 
team.  Ze staan altijd paraat met raad 
en daad en bieden een luisterend oor 
voor onze leerlingen.  Dankzij jullie 
krijgen onze jongeren ruimte om te 
groeien, om te ventileren en tot rust te 
komen.

Dank je wel voor jullie positiviteit en 
bergen geduld.

Jullie werk is van grote betekenis 
voor onze leerlingen.  Een hele grote 

DANK JE WEL! ♥
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VERWENDAG

Op donderdag 8 november werd er een verwendag in het kapsalon van onze school gehouden. Met 
onze klas moesten we een groepje van klanten verwennen die zich hiervoor ingeschreven hadden. 
Hun haren werden gewassen en nadien moesten we deze föhnen. Ook werden hun handen verzorgd. 
Hun nagels werden geknipt, geveild en gelakt. Tussendoor konden ze genieten van een lekker tasje 
koffie en een stukje taart. Het was leuk om deze mensen in de watten te leggen.

Leonard en Asja – BHV3

POV

In het 5de jaar ga je wekelijks op praktijk op verplaatsing. Dit schooljaar gaan het 4de en 5de jaar 
logistiek assistent samen. Dit doen we op dinsdag en donderdag een hele dag. We leren dan hoe het is 
om op de werkvloer onze taken uit te voeren. Alle leerlingen worden in 2 groepen verdeeld. Op dinsdag 
gaat mijn groep naar WZC Hoevezavel in Lommel met juffrouw Veerle en juffrouw Martine. Juf Lut gaat 
dan met de andere groep naar het WZC in Peer. Op donderdag gaat mijn groep naar de Klimroos in 
Pelt met juf Isabelle terwijl de andere groep met juf Annelies naar het CLB in Bree of Sint-Oda in Pelt 
gaat. Op onze werkplek in het WZC maken we de bedden op, brengen we was rond en helpen we bij 
het ondersteunen van de maaltijd. Het gebeurt ook dat we eens met bewoners gaan wandelen. In Sint-
Oda en op het CLB voeren we voornamelijk onderhoudstaken uit. 
Het zijn leerrijke en leuke lessen.

Esra Pellens – 5LA
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WAT GEBEURT ER ALS JE (KIND) SPIJBELT?

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.
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ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

BEZOEK AAN KERKHOF

Naar aanleiding van de reiligieuze hoogdagen ‘Allerheiligen’ 
en ‘Allerzielen’ brachten de leerlingen van BOL2 samen met 
juf Veerle een bezoek aan het kerkhof van Wijchmaal.

Aan de hand van een interactieve rondleiding en verdiepende 
opdrachten achterhaalden de jongeren de ware betekenis 
van deze christelijke feestdagen en de toepassing ervan in 
het dagelijkse leven.
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SPONTAAN KLASBEZOEK VAN EEN 
OUD-LEERLING

Deze periode kwam Silke spontaan langs 
in de klas om even goedendag te zeggen 
en te horen hoe het met de klasgenoten 
en haar leerkrachten gaat.

Wat een leuke verrassing!

We hebben genoten van haar bezoek en 
babbel.

Tijdens het gesprek kwam het belang van 
vriendschap, relaties en werken gaan 
aan bod.

Een mooie toekomst tegemoet!

ZORG DRAGEN VOOR JEZELF, 
VOOR DE ANDER EN VOOR DE 

NATUUR

Tijdens de godsdienstles leerden de 
leerlingen van 4 KM over Gods Droom 
en het hieruit voortvloeiende belang van 
zorg dragen voor jezelf, voor de ander en 
voor de natuur.

Als afsluiter maakten we 
in de schoolomgeving een 
bezinningswandeling.

Leuk dat we onze stappen tegelijkertijd 
konden laten meetellen voor de 
spannende schoolwedstrijd van de The 
Daily Mile .
                                                                    
de leerlingen van 4 KM en Juf Veerle
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 MUZIKAAL TALENT

Elk individu is uniek en schittert van talent.

Zo mochten we dit schooljaar het verborgen muzikale talent van onze nieuwe, lieve 
leerling Genessa uit klas BHV3 ontdekken.
Op een keer vroeg ze aan juf Veerle of ze eventjes een stukje mocht zingen.
En ja hoor… Het werd een kippenvelmoment! Ze blies ons omver met haar mooie, 
warme stem en zang. Zalig om te horen!
Nu bereidt de leerkracht Genessa stapsgewijs voor op een zangcarrière tijdens de 
vieringen in de kerk. Op de steun van haar klasgenoten kan ze zeker rekenen.
We zijn fier op jou, Genessa!
Veel zangplezier!

de leerlingen van BHV3 en Juf Veerle 

WOORDZOEKER
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BELANGRIJKE DATA

• vrijdag 27 januari 2023: Chrysostomos
• maandag 6 februari 2023: pedagogische studiedag: 

alle leerlingen vrij
• maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 

februari 2023: krokusvakantie
• zaterdag 4 maart 2023: infodag voor de ouders van 

nieuwe leerlingen
• woensdag 8 maart 2023: evaluatiedag:   

alle leerlingen vrij
• zaterdag 11 maart 2023: infodag voor de ouders van 

nieuwe leerlingen
• donderdag 30 maart 2023: evaluatiedag:   

alle leerlingen vrij
• donderdagnamiddag 30 maart 2023 van 14.00u – 

18.00u: oudercontacten voor de ouders van alle 
leerlingen

• vrijdag 31 maart 2023: evaluatiedag: alle leerlingen vrij
• maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023: 

paasvakantie
• maandag 1 mei 2023: Dag van de Arbeid (iedereen vrij) 
• vrijdag 5 mei 2023: Open avond Campus OV4 te Pelt
• zaterdag 6 mei 2023: infodag voor de ouders van 

nieuwe leerlingen (OV1, OV2 en OV3)
• vrijdag 12 mei 2023: Funathlon
• zondag 14 mei 2023: Elisa Jump 2
• donderdag 18 mei 2023: O.L.H. – Hemelvaart: 

iedereen vrij
• vrijdag 19 mei 2023: brugdag: iedereen vrij 
• dinsdag 23 mei 2023: schoolreizen (OV1, OV2 en OV3)
• maandag 29 mei 2023: pinkstermaandag: iedereen vrij 
• dinsdag 6 juni 2023: kwalificatieproeven OV3   
• zondag 11 juni 2023: schoolfeest te Wijchmaal
• maandag 12 juni 2023: lokale verlofdag: iedereen vrij
• dinsdag 27 juni 2023: Elisa-Rock 
• dinsdagavond 27 juni 2023: proclamatie voor 

laatstejaars 
• woensdag 28 juni 2023: evaluatiedag:   

alle leerlingen vrij
• donderdag 29 juni 2023: evaluatiedag:   

alle leerlingen vrij
• donderdagnamiddag 29 juni 2023 van 14.00u – 18.00u: 

oudercontacten voor de ouders van alle leerlingen
• vrijdag 30 juni 2023: evaluatiedag: alle leerlingen vrij

COLOFON

Hoofdredactie en vormgeving: 
Joris Vrolix en Jelle Rijcken

Redactie:
Leerlingen en schoolmedewerkers

Proeflezer:
Ans Boels en Ann Nysen

Lay-out:
Jelle Rijcken
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leerlingen OV3, ouders, medewerkers en sympathisanten

Coördinator:
Ellen Paesen

KERSTWENS

Wij wensen jullie…

feestdagen vol warmte,
licht en gezelligheid.

Een nieuw jaar vol geluk
met veel tijd om te genieten 

van de kleine en bijzondere dingen 
in het leven!

We wensen al onze leerlingen, 
hun familie en vrienden

 fijne kerstdagen 
en een fantastisch 2023!

De godsdienstleerkrachten


