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NIEUWSBRIEF

Officiële opening campus Ieperstraat

VOORWOORD

Op vrijdag 17 februari vond de officiële opening van onze gloednieuwe eerstegraadscampus
plaats. Tijdens de academische zitting kregen de genodigden via woord en beeld een overzicht
van alle stappen die zijn gezet in het proces van concept naar realisatie. Nadien volgde een
rondleiding door de nieuwe gebouwen en er werd afgesloten met een receptie.

Het huidige schooljaar is halverwege, het nieuwe staat voor
de deur met z’n infoavonden en
opendeurdag. De nieuwe campus is geopend, de oude gesloten.
De oude website wordt binnenkort vervangen door een nieuwe.
De werken die de verhuis van
Kunst en STW moeten voorbereiden zijn volop aan de gang.
Jullie werken allemaal dag in
dag uit om kOsh beter en beter
te maken, bedankt daarvoor.
Patrick Heremans

Buitenlandse reizen

Leerlingenaantallen
1 februari

Ongetwijfeld zijn er intussen al groepjes op buitenlandse reis geweest, maar tegelijk zullen er
nog heel wat andere zijn die dit de komende weken op hun agenda hebben.
Wij willen van de gelegenheid gebruikmaken om iedere collega te bedanken die hier extra tijd
voor maakt en extra inspanningen voor levert. Wij zouden ook willen vragen om ons nadien
eventueel een paar leuke foto’s te bezorgen zodat we een artikel op onze website kunnen plaatsen of kunnen doorsturen naar de pers. Wij zijn er immers van overtuigd dat onze leerlingen
dit heel erg appreciëren en deze momenten niet willen missen.

overzicht van de afgelopen vijf jaar:
1/2/2013.................................2896 lln.
1/2/2014.....................2778 lln. (-118)
1/2/2015........................ 2779 lln. (+1)
1/2/2016.......................2715 lln. (-64)

Hervorming secundair onderwijs

1/2/2017...........................2715 lln. (0)

Op 14 maart komt Kathleen Helsen (voorzitter Commissie Onderwijs Vlaams Parlement) naar
kOsh om een toelichting te geven bij de hervormingsplannen van het secundair onderwijs.
Op dit moment zijn hier 10 collega’s voor ingeschreven. Als je wil komen en nog niet ingeschreven bent, stuur dan even een berichtje via Smartschool. De mogelijkheid bestaat ook om
op voorhand vragen door te geven. Mevr. Helsen zal deze dan zeker trachten te beantwoorden.

kOshklapper

Infoavonden en opendeurdag

8 maart: infoavond eerste graad - Campus
Ieperstraat - 19 en 20 uur.

De infoavonden en opendeurdag komen er weer aan! Op 8 maart (19 en 20 uur) is het de
infoavond eerste graad en 25 april voor de tweede/derde graad. Beide infoavonden vinden
plaats in campus Ieperstraat. De opendeurdag vindt plaats op zondag 7 mei. Voor de eerste
graad tussen 10 en 17 uur en voor de tweede/derde graad van 11 tot 16 uur. Op dit moment
gaan we ervan uit in de werkgroep die zich hierover buigt dat alle collega’s voor de hele periode
aanwezig zijn. Als uit de organisatie blijkt dat dit niet hoeft, dan zullen daar andere afspraken
over worden gemaakt. We houden jullie hierover op de hoogte. Alvast bedankt om kOsh op
deze superbelangrijke PR-momenten zo goed mogelijk voor de dag te laten komen.

25 april: infoavond tweede en derde
graad - Ieperstraat - 19u30
7 mei: opendeurdag
eerste graad: van 10 tot 17 uur
tweede en derde graad: van 11 tot 16 uur
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Geslaagde uitwisseling
Vorige week vond een boeiende internationale uitwisseling
plaats tussen het Calscollege uit het Nederlandse IJsselstein
en kOsh Campus Ieperstraat. De leerlingen van beide
scholen kregen een gegidste historische stadswandeling
door Herentals, een verbroedering op de schaatsbaan van
Sport Vlaanderen, een historische stadswandeling door
Antwerpen en een pak activiteiten op school: sport, techniek, artistieke oefeningen, en uiteraard volgden de Nederlandse leerlingen les in de nagelnieuwe Campus Ieperstraat.
Ze sliepen bij gastgezinnen en de begeleidende docenten bij
Herentalse leerkrachten. In mei gaan onze leerlingen 3 dagen naar IJsselstein voor een gelijkaardige EU-uitwisseling.

K N A P P E I N I T I AT I E V E N

Politiek project
Sfeerbeeldvan het geslaagde politiek project 2017 kOsh
campus Collegestraat!

Elfjes gebundeld
Een “elfje” is het meest eenvoudige gedicht dat je kan
schrijven. Het werkt volgens het 1-2-3-4-1 principe, 11
woorden dus die worden geplaatst op 5 regels. De leerlingen van 7publiciteit waagden zich naar aanleiding van
gedichtendag aan 3 eigen schrijfsels. Dit schrijfproject kreeg
nog een grafisch staartje. Bij de elfjes werden illustraties
gemaakt en alles werd gebundeld in een mooi boekje.

Valentijn, fuif en hotdogs voor “To Walk Again”
Tijdens de Warmste Week van kOsh werden
er in campus COL, BOV en IEP samen 3500
hotdogs verkocht. In campus SCH koos men
voor andere activiteiten.

eerste keer. Daan van 6OH zorgde voor vele
lichteffecten en degelijk geluid. 6 DJ’s
stonden garant voor een goeie sfeer!
Het werd een lange nacht.

Op 14 februari konden we elkaar een roos
aanbieden. 220 rozen zorgden zo voor een
“Valentijnsgevoel”. Het was de eerste maal.
Zou dit een effect zijn van de vervrouwelijking van onze campus (40% dames)?

Alle opbrengsten gaan naar “To Walk
Again”! Dank aan Iedereen!

Op vrijdag 17 februari organiseerde dezelfde leerlingenraad een spetterende
Neonparty in zaal ’t Hof. Ook dit voor de
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