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Beste kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten,
De eerste periode van het schooljaar zit erop. Hopelijk hebben alle kinderen zich goed
aangepast aan hun nieuwe meester of juf en natuurlijk aan de nieuwe school.
De eerste weken was het echt wel zoeken naar een goede organisatie van speeltijden, rijen,
eetzalen,… doch stilaan geraakt alles wat op punt. Over de verkeersafwikkeling rond de
school zijn we samen met de stad en de politie nog in overleg. Hopelijk verloopt dat
binnenkort veiliger en minder chaotisch.
We willen alle ouders en vrijwilligers nogmaals bedanken voor de hulp die we kregen bij het
verhuizen en de opendeurdag. Het was een zware klus maar we zijn blij dat we het niet alleen
hebben moeten doen.
Tijdens de officiële opening op 30 september,
heeft de Vlaamse minister van onderwijs Hilde
Crevits , de scholencampus ingehuldigd. Samen
met de burgemeester in een hoogtewerker ,
besprenkelden ze symbolisch de verschillende
gebouwen op de campus.
Op zondag 2 oktober werd het grote publiek
uitgenodigd. Het was een ware volkstoeloop.
Nu de nieuwe school een feit is , nam onze voorzitster van de Raad van Bestuur, Bernadette
Creemers, afscheid en legde ze haar mandaat neer. Bernadette: Dank voor uw jarenlange
gedreven inzet voor onze school. Het ga u goed!
We werken dit jaar ook weer aan een verkeersveilige school. De zichtbaarheidsactie is
opgestart door Mie-Fluo-flits. We proberen op die manier de kinderen en ook de ouders te
sensibiliseren om met het fluo-vestje aan, naar school te komen.
Veel om te lezen….en hopelijk kunnen de kinderen genieten van rustig herfstweer.
Els Craeghs
directeur

Pastoraal jaarthema
Elk schooljaar is er een nieuw pastoraal thema
voor katholieke basisscholen. Het jaarthema van
dit schooljaar is:
GEEN DOLERS MAAR PELGRIMS
Zien waar het vuur brandt
Steeds wordt er gewerkt rond een bijbelverhaal.
Vicaris Jaak Janssen koos een verhaal uit het boek
Exodus: God spreekt met Mozes vanuit de
brandende braamstruik.
Vanuit het vuur vertrekt een weg...
Je gaat op weg.
Je bent op weg.
Dolend misschien?
Je kan dolen als een doler.
Of je kan dolen als een pelgrim.
Een doler doolt rond
in zijn eigen wereldje,
draait rondjes om zichzelf.
Dolen als een pelgrim is
open staan
voor wat zich op je weg aandient, wakker en ontvangend.
Waar het op aankomt in het leven, en zeker ook in onderwijs...
is: te zien waar het vuur brandt...
In een nieuw schooljaar
gaan we op weg met kinderen.
Kinderen de kans geven om zich te kunnen binden, te verbinden.
Kinderen laten ontdekken dat ze zichzelf mogen zijn zoals ze zijn, altijd schoon en goed
genoeg.
En de vreugde vrij maken in kinderen.

Boekentaswijding
Op woensdag 7 september
zegende Mhr De Deken ,
Tony Poorters, al onze
boekentassen en kregen we
de zegen voor een goed en
vreugdevol schooljaar aan
onze nieuwe school.

HET SCHOOLTEAM 2016-2017
Lager
6de leerjaar A: Kim Jansen (taal en rekenen) + Lieve Zurings
B: Ivo Creemers
5de leerjaar A: Luc Creemers
B: Karen Hendrix
de
4 leerjaar A: Nicole Schalley
B: Willy Ulenaers (taal en rekenen) + Nele Bollen
de
3 leerjaar A: Lieve Scheelen (taal en rekenen) + Kim Jansen
B: Benny Meuwis (taal en rekenen) + Joeri Creemers
de
2 leerjaar A: Rita Houben (enkel taal en rekenen) + Lisa Van Helden
B: Fabienne Wienen ( enkel taal en rekenen) + Jan Imants
ste
1 leerjaar A: Anita Knevels
B: Peggy Beckers
C: Greet Schoofs (taal en rekenen) en Steffi Paredis
Kleuters
5-jarige kleuters: K3A: Els Loos + Dorien Siemons
5- jarige kleuters: K3B: Lieve Aerts
4-jarige kleuters: K2A: Martine Smeets + Lotte Soors
4- jarige kleuters: K2B: Annick Leeters + Nathalie Arckens
3- jarige kleuters: K1A: Marianne Ceustermans + Nathalie Arckens
3- jarige kleuters: K1B: Eliene Vanoosterhout + Ilse Van den Berghen
3-jarige kleuters: K1C: Kristien Steegmans + Eliene Vanoosterhout
2,5- jarige kleuters: K0: Noëlla Kelchtermans + Krista Colaers
Zorgteam: Martine Smeets (kleuters), Marjolein Pepels (lager), Nele Bollen (lager),
Jan Imants (lager) , toegevoegde lkr vanuit buitengewoon onderwijs: Els Ulenaers
Turnleerkrachten: Jos Geuns (lager), Lotte Soors (kleuter, interimaris Katrien Schildermans),
Dorien Siemons (kleuter)
ICT-leerkrachten: Ralf Moors
Opvolging afwerking bouw en verkoop oude gebouwen : Swa Lauwers
Kinderverzorgster: Hilde van den Berk
Veiligheidscoördinator: Andrea Luts + Ludo Vandael
Administratie: Steven Lijnen en Ralf Moors
Boekhouding (voor de hele scholengemeenschap): Ria Cox
Onderhoudspersoneel: Lisette Schreurs, Sonja Kelchtermans, Anja Geinraert
Busbegeleidster: Marleen Simons (interim Philomène Vandijck)
Directie: Els Craeghs

Nieuws van de oudervereniging
Ook voor de oudervereniging was de afgelopen grote vakantie anders dan anders. Halverwege
augustus hebben we onze schouders onder de grote verhuis gezet. Samen met leerkrachten,
ouders en de logistieke steun die we kregen was het een klus die vlot klaarde. Alle dozen en
materialen werden naar de desbetreffende lokalen gesjouwd en daar was het dan alle hens aan
dek voor de leerkrachten. Zij mochten alles inrichten zodat we op de openschooldag eind
augustus allemaal al eens heel nieuwsgierig konden binnengluren in de ohhhhh zo mooie
klassen. Op die openschooldag waren wij als oudervereniging natuurlijk ook weer van de
partij. We stonden met onze lekkere drankjes samen in 1 gebouw in plaats van op 3
vestigingen. Hoe leuk was dat! Aan onze stand konden ook nieuwe ouders zich aanmelden
om lid te worden van onze vereniging. Heel wat nieuwe namen werden genoteerd en deze
mensen werden uitgenodigd voor een vergadering ergens midden oktober.
Maar eerst moest er nog keihard gewerkt worden voor het grote openingsfeest! Wat een
mooie dagen waren dat toch! Super om te zien hoe de mAgneet versierd was in het nieuwe
kleurenpallet van de school. Kippenvel kregen we van het totaalplaatje! We kregen veel oohs
en aahs van de genodigden op vrijdag, maar het echte werk stond voor ons op zondag
gepland. Beetje jammer dat het zonnetje het liet afweten op 2 oktober, maar het weer hebben
we nu eenmaal niet zelf te kiezen. De algemene klanken waren superpositief die dag. Ouders
en kinderen, grootouders, buren en nieuwsgierigen, allemaal waren ze vol lof over de
aankleding, de animatie zoals goochelaar Jahon, het lasergamen, de ballonnenkunstenaar, de
schminkstand, de springkastelen. Bickyburgers, popcorn en taart werd smakelijk verorberd.
Kortom het was een schot in de roos. Ja ja, stiekem waren we heel fier, want ook voor ons
was dit een sprong in het duister.
Midden oktober konden we dan als “oude rotten” kennismaken op de vergadering met de
nieuwe geïnteresseerde ouders. Wat zijn we blij met zo een grote opkomst! Wij kijken er
alvast naar uit om samen onze schouders te zetten onder nog heel veel leuke projecten. Het
wordt een super jaar, vol veranderingen met heel veel nieuwe gezichten. Dit verhaal wordt
zeker en vast vervolgd J

Afscheid van de Preud’hommeschool op 30 juni 2016

Er was eens heel, heel lang geleden in Peer een school.
Niks speciaals zal je zeggen maar in die school waren enkel mensen van het mannelijk
geslacht. Al jaren sleten ze daar zo hun dagen..
De jongens die voetbalden en voetbalden en voetbalden.
Die meesters die liepen tijdens de speeltijden altijd naast elkaar over de speelplaats van links
naar rechts en van rechts naar links, altijd heen en weer.
Sommige bronnen beweren zelfs dat er een hierarchie was in leeftijd : de oudste meester in
het midden en de jongeren aan de buitenkant…Het keerpunt lag altijd op de dezelfde
onafgesproken plaats : op 17 stappen…
En het was goed in die school.
Iedereen gelukkig en tevreden.
Over schoolfeesten hadden ze hier nog niet gehoord. Ze hielden vlooienmarkten met
nachtbewaking ! En er was jaarlijks een pensenkermis.
Met de grote winsten werden pedagogisch verantwoorde materialen aan gekocht.
Toen mocht er nog ongeremd, royaal, zonder limieten aangekocht worden.
Iedereen gelukkig en tevreden.
Maar plots kwam er een goede fee die toverde het zwarte goud op de tafel. En zo konden de
mannen tijdens de speeltijd samen koffie drinken en discussiëren over pedagogisch
verantwoorde onderwerpen: h et voetbal, de koers, die knappe jonge stagiaire ( dat mocht wel
..), het weer en af en toe viel er ook wel eens een stilte.
Maar in het jaar 1996 gebeurde er iets magisch /iets tragisch !!
Een eind verderop in diezelfde straat was er nog een school. Een school waar alleen personen
van het vrouwelijk geslacht waren.
En die bazen van die scholen wilden van die 2 scholen 1 school maken.
En de mannen riepen : OH NEE !TOCH GEEN JUFFROUWEN OP ONZE SCHOOL. En er
was paniek! Ontsteltenis !
Wat gaat er nu gebeuren ! Maar die bazen van die scholen beslisten.
En zo gebeurde het .

Iedereen tevreden en gelukkig ?
Er volgden drastische veranderingen.
Een voor een druppelden de juffrouwen binnen. Elk met hun gaven en tekorten…
De één bracht rekenblokken mee van Aerts en Deckers. De ander bracht handwerkjes mee
Er waren echte schoolfeesten met dansjes .Joepie ! Een echte taakklas
Ze kregen ook een plaatsje in de koffiekamer en mengden zich in de gesprekken met de
meesters.
Het ging niet langer meer over pedagogisch didactische onderwerpen maar ook over : de
kinderen, kapsels, kleding, de mannen, de menopauze, opvliegers en andere
overgangsgesprekken.
Niet enkel het PMS voor de kinderen werd besproken maar ook dat van de juffen.
Iedereen gelukkig en tevreden
De school groeide en groeide …en de planlast werd te groot en ipv kabouters kreeg Els hulp
van administratieve hulpjes van het mannelijk en vrouwelijk geslacht.
Els gelukkig en tevreden
Regelmatig kwam er ook nieuw jong bloed omwille van zwangerschappen, deeltijds werken
en andere verlofstelsels.
Ook de digitalisering deed zijn intrede.
Iedereen tevreden en gelukkig
Maar vandaag nemen we afscheid van die jongensschool /Preud’homme-tijdperk.
En worden we aangetrokken tot de mAgneet in de A Morrenstraat.
Hopelijk zet het sprookje zich daar nog lang verder.
Hopelijk blijft iedereen gelukkig en tevreden

Afscheid Kloostertuin op 30 juni 2016
De leerkrachten van de Kloostertuin hadden een liedje gemaakt op de muziek van Raymond
Van Het Groenenwoud ‘Liefde voor muziek’:
Beminde Collega’s,
Vandaag nog gingen we naar de Kloostertuin, OLE, OLA
Tja, lieve collega’s, da’s hier één en al puin, OLE, OLA
Rommel en dozen in ieder klaslokaal, OLE, OLA
Maar och, lieve collega’s, ’t is verschrikkelijk voor ons allemaal, OLE OLA
Maar…
De nieuwe bouw, NIEUWE BOUW
En de verhuis, DE VERHUIS
Dat gaat vooruit , GAAT VOORUIT
DAT GAAT RAZEND GOED VOORUIT
Ze werken maar door, WERKEN MAAR DOOR
’t Wordt een prachtige bouw, PRACHTIGE BOUW
En wij ruimen maar op, RUIMEN OP
HEEL DE SCHOOL STAAT OP ZIJN KOP!
Wie weet nog het stinkend bureau van onze directrice, ELE, OLA
En niet te vergeten het water in de kelder, dat was vies, OLE, OLA
In de winter was het hier dikwijls echt vreselijk koud, OLE, OLA
En dat is iets waar niemand van houdt, OLE, OLA
Maar…
Computer en internet dat was hier echt niet te doen, OLE, OLA
Voor modernisering en vernieuwing was er gene poen, OLE, OLA
Voor een filmke of om iets op te zoeken moesten we naar de koffiekamer met de hele klas,
OLE, OLA
De juf die daar zat kon dan ophoepelen met haar ‘senseo-tas’, OLE, OLA
Maar…
De nieuwe school met alles op en aan staat daar nu te pronken, OLE, OLA
We kunnen nu allemaal al eens naar ons nieuw klasje lonken, OLE, OLA
Op 16 augustus vliegen we er met veel ijver weer tegenaan, ONEE, OJAA
Want op 1 september moet alles helemaal gedaan zijn, ONEE, OJAA
Maar…
WANT DE mAGNEET WORDT OP EN TOP

Afscheid van schooltje Maarlo op 30 juni 2016

We laten je niet graag in de steek, Het is alsof je hier nog maar bent een jaar, een maand een
week…
Je ziet er nog veel te goed en jong uit om je te verlaten, maar we gaan ons nu over de brug
vermaken. Misschien zien we je nog wel elke dag op de 1ste verdieping van de nieuwe bouw
en nemen we dus geen afscheid van jou.
Veel verhalen over vroeger leven hier nog: van muizen en ratten, van kachels ontploffen met
veel stof, van Alda en Jeanne, van Descamps en wat zusters, van klimmen en klauteren in het
bos, van veel leerlingen en soms wat weinig, van juffen en ook een paar meesters die kwamen
en ook weer gingen. Sommigen kort, anderen heel lang. Meer dan de helft van hun leven zijn
ze hier zelfs gebleven en zo is ’t Maarlo een heel speciaal plekje in hun leven.
Maar jammer, dit mooie kleine gezellige plekje heeft ook zijn tijd gehad. Aan alles is een
begin en een eind. En in dat nieuwe ‘reuze-complex’ wordt het ook heel fijn.
Ook deze juffen gaan mee zwemmen in de grote vijver aan de overkant: goudvisjes, dolfijnen,
bakvissen en kikkervissen, orka’s en zaagvissen, allemaal in 1 grote kom.
Onze directrice zal met deze school vissen alles gemakkelijker kunnen beslissen.
Misschien is er nog een centje over om een deeltje bij co-housing te kopen en kunnen we als
het te druk wordt nog even overlopen.
Tot onze grote spijt nemen we nu afscheid van jou, schooltje Maarlo.
Door de kleinschaligheid was het aangenaam vertoeven. Voor ons had verhuizen dan ook echt
niet gehoeven en waren we het nog lang niet moe.
Vandaag doen we hier ook de deuren toe. Je bent voor ons heel apart, maar met het hele team
maken we in de Albertus Morrenstraat een nieuwe start!

In kleurrijke stoet naar de nieuwe basisschool de mAgneet.
Op 1 september werden de kinderen van de basisschool niet aan de nieuwe school verwacht
maar aan hun oude vestigingsplaats. Zowel aan de Preud’hommeschool , de Kloostertuin als
aan school Maarlo kwamen kinderen en familie samen. Iedereen kreeg ballonnen en
crêpepapier in de kleuren van het nieuwe logo: wit en wijnrood. Fietsen, buggy’s,
bolderkarren,… werden versierd. Kinderen droegen het nieuwe T-shirt dat door het
schoolbestuur geschonken was. Leerkrachten waren present in polo met het logo. De
kleurrijke stoet vertrok aan de Kloostertuin richting Preud’hommeschool. Daar stonden ze
zenuwachtig te popelen om ook de tocht aan te vatten. Ook de leerlingen van Agnetendal
sloten er aan. De massa trok door de straten van Peer met voorop een orkestje. Aan de nieuwe
rotonde sloot de stoet van school Maarlo zich aan. Symbolischer kon het niet.
Op de speelplaats was er een kleine plechtigheid. Deken Tony Poorters zegende het gebouw,
de kinderen en de kruisjes. Tenslotte kregen alle kinderen een bellenblaas. Op het liedje van
10.000 luchtballonnen bliezen de kinderen duizenden zeepbellen de lucht in. Het was een
historisch moment!

Deze tekst werd overgenomen uit het infoboekje dat opgemaakt werd door de projectleider
Rik Schepers.

Agneteninternaat

Agnetencollege

INHULDIGING
NIEUWE SCHOLENCAMPUS PEER
30 SEPTEMBER 2016

Basisschool De mAgneet

Sporthal College

SCHOLENCAMPUS PEER
De zoektocht naar een geschikte locatie voor een scholencampus werd al gestart in 2005. Er was
dringend nood aan nieuwbouw, omwille van veroudering en slijtage van de bestaande
schoolgebouwen. Sommige delen waren immers meer dan 100 jaar oud. Bovendien was het
onderwijsaanbod versnipperd over zes locaties: drie voor de basisschool en drie voor de
middelbare school. Een campus, waar leerlingen terecht zouden kunnen van 2,5 tot 18 jaar, leek
dan ook de beste oplossing. Omdat in het collegegebouw langs de Collegelaan al meer dan 125
jaar onderwijs werd verstrekt en dit gebouw een duidelijk onderwijsgerelateerd
herkenningspunt is voor de Peerse bevolking, leek die omgeving voor het Stadsbestuur dan ook
de ideale inplantingsplaats voor de nieuwe scholencampus.

Collegegebouw
De scholencampus in Peer is het derde grootste bouwproject van de 165 die in het kader van de
inhaalbeweging scholenbouw “DBFM Scholen van Morgen” gerealiseerd worden. De publiekprivate samenwerking Scholen van Morgen omvat zowel het ontwerp, de bouw, de financiering
als het eigenaars-onderhoud van alle gebouwen gedurende 30 jaar. Tijdens deze periode
betalen de schoolbesturen een vaste beschikbaarheidsvergoeding. Nadien worden ze kosteloos
eigenaar van de gebouwen. Binnen Scholen van Morgen neemt AG Real Estate de taak op van
Afgevaardigd Bouwheer, die verantwoordelijk is voor de operationele uitvoering van het
programma.

De campus heeft een totale oppervlakte van 4,5 hectare. Op dit terrein werden vier gebouwen
opgetrokken: de middelbare school Agnetencollege, de Basisschool De mAgneet, het autonome
regionale Agneteninternaat en de Sporthal College. Deze vier gebouwen hebben samen een
vloeroppervlakte van 18.500 m2. Het Peerse bouwproject is een vrij complex dossier. Hierbij zijn
immers drie verschillende schoolbesturen betrokken en tevens de Stad Peer, die als bijkomende
partner mee heeft geïnvesteerd in de bouw van de sporthal, omdat deze hal buiten de
schooluren wordt gebruikt door de Peerse sportverenigingen. Ook voor de ontsluiting van de
campus en de aanleg van het binnengebied is nauw samengewerkt tussen de scholen en het
Stadsbestuur.
Van bij de eerste concepten is duidelijk geopteerd voor “open scholen”. Buiten de schooluren
zal een deel van de gebouwen gebruikt worden voor andere activiteiten. In het Agnetencollege
zullen cursussen volwassenenonderwijs doorgaan. De teken- en muziekacademie NoordLimburg en bepaalde sport-verenigingen vinden onderdak in Basisschool De mAgneet. Het
Agneten-internaat stelt tijdens weekends zijn refter ter beschikking als feestzaal en tijdens de
zomervakantie is het internaat de ideale locatie voor taal- en sportkampen. De sporthal staat
buiten de schooluren ter beschikking van de Peerse sportverenigingen. Het binnengebied van de
campus wordt na de schooluren als wandel- en speelterrein opengesteld voor de Peerse
bevolking. Op deze manier is het Peerse project een schoolvoorbeeld van “open school”, zoals
gepropageerd door de Vlaamse overheid.

Overzicht campus

HISTORIEK BOUWPROJECT
Op 1 maart 2011 werd het Voorcontract met de DBFM-vennootschap ondertekend. Volgens de
spelregels van Scholen van Morgen werd op 30 juni van datzelfde jaar de minicompetitie tussen
architectenbureaus opgestart. Aan vijf kandidaat-architecten werd gevraagd om een ruw
ontwerp uit te tekenen op basis van de projectdefinitie die intussen door de schoolbesturen
werd uitgeschreven. De jury bekroonde
op 13 oktober 2011 het ontwerp van
architectenbureau Bekkering-Adams uit Rotterdam als winnaar.

Juliette
Bekkering

Monica
Adams

Frank
de Vleeschhouwer

Vanaf dan volgden de ontwerpen mekaar in snel tempo op. Omdat het collegegebouw, waar
toen nog de eerste graad van Agnetendal gehuisvest was, in 2016 zou komen leeg te staan,
werd op vraag van de Stad een nieuw ontwerp gemaakt, waarbij getracht werd een deel van de
grote sporthal te integreren in het collegegebouw, maar dat bleek uiteindelijk toch geen
haalbare kaart.
Op het terrein diende ook rekening gehouden te worden met een door het Agentschap
Onroerend Erfgoed Vlaanderen beschermde hoeve. Gezien die in het midden van het gebied
gelegen was, zorgde dat toch wel voor een aantal beperkingen bij het uittekenen van de
plannen.
Gelukkig heeft de Stad beslist om na restauratie
er op termijn de buiten-schoolse kinderopvang
in onder te brengen. Op die manier sluit de
hoeve dan toch mooi aan bij de scholen-campus.

Hoeve Vermeulen

Bodemonderzoek

Archeologisch onderzoek

Zoals op alle grote werven bleek ook
bodemonderzoek noodzakelijk. Omdat
in de buurt van de Scholencampus ooit
een middeleeuwse burcht zou gestaan
hebben, moest er ook archeologisch
onderzoek gebeuren en moest een deel
van het terrein zelfs opgegraven
worden. Spijtig genoeg, of moeten we
zeggen gelukkig,
werden er geen
waardevolle schatten gevonden.

Opgraving

Een maand nadat bij notariële akte de grondverhandelingen en de erfpachten werden
vastgelegd, heeft de “DBFM Scholen van Morgen” het aanbestedingsdossier gepubliceerd en
kon de zoektocht naar een geschikte aannemer beginnen. Dat werd de Tijdelijke
Handelsvennootschap Strabag-Zublin.

V.l.n.r.: Ivan Oosterbosch, Jelle Vercammen, Marc Notermans, Paul Franck

Vervolgens kwam alles in een stroomversnelling terecht. Op 13 augustus 2014 werd het
Individueel DBFM-contract ondertekend, op 26 augustus volgde de akte Zakelijk Recht, op 1
september werd het aanvangsbevel voor de werken gegeven en op 30 september werd door
minister Crevits de eerste steen van de nieuwe scholencampus gelegd.

Ondertekening iDBFM-contract

Ondertekening akte Zakelijk Recht

Eerstesteenlegging
Vandaag zijn we exact 2 jaar verder en zijn de gebouwen reeds een maand in gebruik. Het is een
echte krachttoer geweest om op 2 jaar tijd zo’n gigantische campus te realiseren. Met dank aan
de architecten en hun studiebureaus, de aannemer en onderaannemers, de projectmanager bij
de afgevaardigd bouwheer AG Real Estate, AGIOn, de Bouwcommissie en de Stad Peer.

BOUWCOMMISSIE
Om de communicatie tussen de 3 betrokken VZW’s Inrichtende Machten vlot te laten verlopen,
werd eind 2005 een Bouwcommissie opgericht. Daarin werden per VZW een drie- à viertal
personen afgevaardigd om te overleggen over alle belangrijke facetten van het bouwproject.
Ook werden in die commissie de beslissingen voorbereid die door de Raden van Bestuur
dienden genomen te worden. Tot op vandaag is die commissie 57 keer samengekomen, van
2005 tot begin 2011 onder voorzitterschap van Etienne Geurts, daarna heeft Rik Schepers de
fakkel overgenomen.
Naargelang de plannen meer concreet werden, was al snel duidelijk dat er behoefte was aan
een soort Dagelijks Bestuur om korter op de bal te kunnen spelen. Daarom werd een Kerngroep
in het leven geroepen, bestaande uit 6 personen, die in principe wekelijks vergaderden en er
bovendien een zeer druk mailverkeer op nahielden. Ook de projectmanager van Scholen van
Morgen woonde de vergaderingen in de mate van het mogelijke bij. Dit team heeft een zeer
belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de nieuwe scholencampus. Vanuit dit team
werden Ludo Vandael en Rik Schepers afgevaardigd om namens de Inrichtende Machten deel te
nemen aan de wekelijkse werfvergaderingen met de aannemer, de architecten en de
afgevaardigd bouwheer.

ETIENNE GEURTS
Oud-voorzitter
Bouwcommissie

WILLY PAUWELS
Directeur
Agneteninternaat

LUDO VANDAEL
Coördinator
Nieuwbouw

SWA LAUWERS
Coördinator
Basisschool
De mAgneet

DENISE TOPS
Adjunct-directeur
Agnetencollege

RIK SCHEPERS
Voorzitter
Bouwcommissie

GEORGES MEURS
Secretaris I.M.
Agnetencollege

OMGEVINGSAANLEG
Ook voor de ontsluiting en de aanleg van het binnengebied werd nauw samengewerkt met de
Stad. Bij de uitbouw van de campus is veel belang gehecht aan de verkeersafwikkeling. Het
gebruik van het openbaar vervoer en van de fiets wordt sterk gestimuleerd. Het binnengebied is
enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers en vlak bij de campus is er een nieuwe bushalte.
Voor de fietsers werden zes overdekte fietsenstallingen gebouwd.
BUITENSPORTTERREINEN

voetbal
en trefbal

voetbal

basket
+ volley

speel
bos

Parkeerplaatsen zijn enkel voorzien aan de rand van de campus en zowel aan het
Agnetencollege als aan de Basisschool zien we een kiss-and-ridezone. Om de verkeersafwikkeling
naar en van de campus vlot te laten verlopen is geopteerd voor de aanleg van een nieuwe
rotonde en een parkeerontsluitings-weg, die parallel loopt met de bestaande Albertus
Morrenstraat.
Ook wordt ervoor gezorgd dat er voldoende groene ruimtes
beschikbaar zijn en voor de aanplanting van de bomen wordt
vooral gekozen voor inheemse soorten, zodat de leerlingen
ook tijdens de lessen biologie niet ver hoeven te lopen om hun
kennis bij te spijkeren.
Zowel de leerlingen als de Peerse bevolking kunnen gebruik
maken van een moderne buitenaccommodatie met publieke
groenzone, een speelbos, een klauter-bos, wandelpaden,
speelpleinen, een atletiekbaan, een sprintpiste, een
verspringbak, een volleybalveld, een basketbalterrein en een
voetbalveld.

DAT HET EEN GROENE EN OPEN CAMPUS WORDT STAAT BUITEN KIJF!

Met de grote letter ‘A’ in De mAgneet wordt verwezen naar het voormalige Agnetenklooster,
waarin de Zusters van Maria zich vestigden in 1872, toen ze gestart zijn met onderwijs in Peer.
Een magneet doet alles samentrekken: de vroegere Kloostertuin, Preud’hommeschool en school
Maarlo zijn nu samen ge-bracht op één vestigingsplaats, één grote basisschool. Samen met het
Agneten-college, het Agneteninternaat en de Sporthal College hebben we alle moge-lijkheden
op één campus om voor een goede begeleiding te zorgen voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar. In
het logo zit een hoefijzer verwerkt: teken van geluk!
Op dit ogenblik telt de basisschool 420 kinderen: 160 kleuters en 260 leerlingen lager onderwijs.
Voor de kleuters zijn er op het gelijkvloers 8 klassen met speelzolders voorzien. Vanuit hun klas
kunnen de kleuters rechtstreeks naar hun eigen speelpleintjes. Ook die zijn heel kleurrijk
ingevuld. De leerlingen lager onderwijs beschikken op de verdieping over 15 modern ingerichte
klaslokalen met interactieve borden en een polyvalente ruimte die tevens dienst doet als
eetzaal. Ook op het gelijkvloers is er een polyvalente ruimte, die bestemd is voor de kleuters.
Eén deel van die ruimte wordt gebruikt als turnzaal, het andere als eetzaal. Verder vinden we
nog 4 administratieve ruimtes: het leraarslokaal, het zorglokaal, het secretariaat en het
directielokaal.
De Basisschool heeft ook een eigen sportzaal met een oppervlakte van 485 m2, waar de
kinderen ook op sport- en bewegingsvlak zich ten volle kunnen ontplooien.
EEN BREDE SCHOOL
• sportclubs in de sportzaal
• Noord-Limburgse academie (muzische vorming, muziek, theater, dans, beeldende kunst): voor
deze leerlingen staan 8 klaslokalen ter beschikking met de nodige voorzieningen
• buitenschoolse kinderopvang Plons tijdens de schoolvakanties

Logo van ‘de mAgneet’ uit keramiek.
Twee kleuterjuffen, Marianne Ceustermans en
juf Annick Leeters, die in hun vrije tijd een
beetje creatief bezig zijn met klei hadden het
idee om een keramiek 'kunstwerk' te maken voor
de nieuwe school.
In overleg met de directie werd gekozen voor het
logo van school "de mAgneet".
Op 27 april zijn ze begonnen met het vormen
van het werk.
Omwille van de stevigheid werd gewerkt met
een grove kleisoort waar veel chamotte
(steentjes) in verwerkt zit.
De klei werd manueel door verschillende kleipersen,
met verschillende diameter, geduwd.
De
letters van het logo konden nu gevormd worden. Hier
werd reeds enkele weken aan gewerkt. Om de letters
mooi glad te maken was afwerking heel belangrijk.
Week na week werd alles luchtdicht ingepakt om
uitdroging te voorkomen en telkens met een natte klei
weer aan de slag te kunnen gaan.
Negen weken later (eind juni) was het werk klaar om
geleidelijk aan te drogen.
Half augustus werden de letters voor het eerst in een
oven (biscuit) gebakken op 950°.
De
spanning was groot... Het minste lucht wat nog
aanwezig zou zijn zou voor scheuren of barsten kunnen
zorgen.
Gedurende 4 dagen lagen de afzonderlijk gemaakte letters te bakken en
weer geleidelijk af te koelen. De opluchting was dan ook groot als bleek
dat alles nog in zijn geheel gebleven was.

Klaar voor de volgende stap: het
glazuren.
Met veel zorg en precisie werden
3 lagen glazuur op de letters
aangebracht in de kleuren van
het logo. Om vervolgens voor
een tweede keer gebakken te
worden. Dit noemt men
glazuurbak en gebeurt op
1050°C.
Weer was de spanning groot.
Ook deze glazuurbak is bang
afwachten naar het resultaat.
Geen barsten ? De verwachtte
kleuren ? Kleuren nauwkeurig op z'n plaats gebleven in de oven ?
Tot grote opluchting van de keramisten hadden alle stukken de tweede bak doorstaan.
Doch hier en daar hadden de kleuren zich om één of andere reden in de oven lichtjes gemengd.
Na evaluatie en overleg werd beslist om plaatselijk glazuur weg te halen d.m.v. een
diamantslijpschijf. Dit bracht met zich dat deze plaatsen opnieuw moesten geglazuurd worden.
De herstelde delen werden opnieuw in de oven geplaatst en gebakken.
Enkele dagen later , begin september, lagen alle letters klaar om op een witgeschilderde MDF
plaat bevestigd te worden.
Met man en macht werd het 30 kg zware werk opgehangen in de hal van onze nieuwe school.

Heel veel lekker fruit in K3A!

juf. Els en juf Dorien

Waar zijn die paddenstoelen?
De kinderen van het 1ste leerjaar trokken begin oktober naar het bos achter Monsheide . Gids
René gaf ons deze keer een moeilijke opdracht: ”Ga op zoek naar paddenstoelen!”

Na intensief speurwerk werden er eindelijk enkele plofzwammen gevonden. Maar andere
exemplaren waren er in dit bos niet te vinden, zelfs nu niet in de herfst. Willen jullie weten hoe
dit komt? Vraag het aan de kinderen van het 1ste leerjaar, zij weten het antwoord!

Ga eens de boer op!
Dit werd in de maand oktober waar gemaakt door de leerlingen van 2 B.
Van boerin Fini leerden ze de dieren kennen en mochten ze de dieren verzorgen:
pony’s borstelen, geiten eten geven,knuffelen met cavia’s, konijnen kammen, kalveren snoepjes
geven,….
De voormiddag was helaas zo voorbij. Bedankt Fini voor de leuke leerwandeling , die in teken
stond van de natuurknapmaand.
Klas 2B

Wat is leuk? Wat niet?
We vroegen aan de leerlingen van 3A hun mening over onze fonkelnieuwe school.
Wat vinden jullie leuk ?
Wat vinden jullie minder leuk ?
Hieronder vinden jullie hun bevindingen.
-

In het derde leerjaar zitten
Nieuwe juffen
Leren tot 1000
Mooie juffen Kim en Lieve !!
Leuke rekenlessen
Mooie stoelen en banken
Een cool, digitaal bord
Leuke WO lessen
Mooie boeken
Mooie turnzaal
Het uitzicht van onze klas
Grote speelplaats
De wereldbol
Leuke knutselwerken en Muzo
Alles netjes opgeruimd
Basketveld
Leuke liedjes
Zwemmen
Een stille klas

-

Dat ze me teckelen op de speelplaats
Soms pesten
Dat we niet mogen kiezen waar we eten
Druk op de speelplaats
Jongens !
toetsen

Sprookjesnieuws
Door zesde leerjaar B

Doornroosje te zien
in reclame
“sleepy”.
(Bram 6B)

Rapunzel doneert
haar aan stichting
‘kom op tegen
kanker’ (lena 6B)

Pinokkio wordt
bedreigd door
houtwormen!
(Leen 6B)

Hoofddoekverbod brengt
Roodkapje in problemen!
Door het verbod van
het dragen van een
hoofddoek zit
Roodkapje met de
handen in het haar.
Hoe gaan mensen haar
nu nog herkennen?
Het arme kind ziet de
toekomst somber in.
Als het verbod
aanblijft, zal ze op
zoek moeten naar een
andere naam. En wat
met al die
sprookjesboeken
waarin ze Roodkapje
heet? Dit verhaal krijgt
zeker nog een staartje.
(Lore G. 6B)

Liefde tussen
Belle en het
beest voorbij!

De goedlachse Belle
heeft gezegd dat de
liefde tussen haar en
het beest voorbij is.
Reden zou zijn dat het
beest een relatie heeft
met Sneeuwwitje.
(Nikita 6B)

Geest uit oude
fles zoekt nieuwe
fles.

De geest van de
wonderlamp, nu 217 jaar
oud, wil een nieuwe fles.
Als je denkt dat je er een
hebt, breng hem dan naar
het stadhuis. (Rune 6B)

SPORT
Initiaties
Dit schooljaar hebben al 2 sportclubs nl. volleybal en handbal initiatielessen komen geven aan
onze school. De volleybalinitiatie is door gegaan op dinsdag 13 september en dit was alleen voor
het derde leerjaar. De handbalinitiatie, gegeven door handbalclub Arena van Hechtel, was er voor
het eerste tot het zesde leerjaar. Ze willen in Peer, als er genoeg jeugdspelers zijn, terug een
handbalvereniging oprichten. Maandag 26 september en dinsdag 4 oktober waren de trainers van
de handbalclub bij ons te gast om iedere klas wat handbalvaardigheden bij te brengen.
Hieronder enkele foto’s van de handbalinitiatie.

Wistjedatjes
-

-

-

-

-

-

-

-

De leerlingenraad voor de eerste keer is samengekomen o.l.v. juf Marjolein. Elke klas van
het lager heeft één vertegenwoordiger gekozen om te zetelen in die raad: Cilou,
Allexander, Lode, Anaïs, Ilyas, Jelle, Tijs, Lonne, Lene, Lennert, Emiel; Kilian. Zij
komen een 5-tal keren per jaar samen om problemen en/of initiatieven te bespreken.
Inge Serdons heeft voor een tijdje haar mandaat als lid van de schoolraad neergelegd. Ze
wordt opgevolgd door Sabine Van Bree. Dank je wel!
De oudervereniging heeft een heel mooie kalender gemaakt met foto’s van alle klassen .
Er zijn nog kalenders te koop : €7,50 per stuk.
Alle klassen van het lager werken nu met digitale borden. In de kleuterklassen wordt
gewerkt met verrijdbare digitale borden.
De politie voerde in de maand oktober fietscontroles uit. Een fiets die in orde is, is een
veilige fiets. Dank aan de politie voor deze actie!
Op vrijdag 28 oktober vierden we St Krispijn , de patroonheilige van de leerlooiers. We
zijn met alle kinderen gaan zingen bij schoenwinkel ‘De Backer’ . Van ‘Uw vakman’
hebben we snoep gekregen en uitgegooid aan school.
Woensdag 19 oktober is de fruitschool gestart. Tot eind juni krijgen de kinderen 30 weken
lang op woensdag een stuk fruit. Alle basisscholen krijgen hiervoor subsidies zodat de
ouders slechts €3 moeten betalen.
Op woensdag 26 oktober hielden een herdenkingsviering voor alle overledenen van onze
school.
Er vonden al heel wat ouderavonden en openklasdagen plaats. In de loop van de maand
november zijn er nog enkele klassen die de deuren open zetten.
Midden september werd een interactieve voorstelling ‘Victor en zijn goedgevoel machine’
opgevoerd voor de kinderen van het 1ste leerjaar. Samen met Victor gingen de kinderen
op zoek naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen , gedachten en gevoelens of naar
aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag.
We zijn nog altijd blij met lege batterijen en inktpatronen. Hoe meer we verzamelen, hoe
meer punten we krijgen om materialen aan te kopen. Ook verzamelen we nog steeds
plastieken dopjes verzamelen. Deze actie wordt georganiseerd door de stad ten voordele
van de blindegeleidehonden.
In het begin van het schooljaar heeft u een aanvraagformulier ontvangen om een
schooltoelage aan te vragen. Mocht u daarover vragen hebben dan kan u steeds bij de
directie terecht of op www.schooltoelage.be
Op donderdagavond 17 november nodigen we alle ouders uit die een kindje hebben dat na
nieuwjaar naar school mag komen. Ze krijgen dan info over de schoolwerking en kunnen
ze een kijkje nemen in de kleuterklasjes.
De leerlingen van het Agnetencollege zullen ons na de herfstvakantie komen helpen in de
eetzaal van de kleutertjes. Dank je wel!
In de maand november komt men bomen en struiken aanplanten op de speelplaats en rond
de school!
Op dit moment tellen we 432 kinderen aan onze school: 232 jongens en 200 meisjes. Na
de herfstvakantie zullen nieuwe kleuters van 2.5 jaar instappen.

DANK DANK DANK
Dank aan
-

… Bernadette Creemers als voorzitster van de Raad van Bestuur. Meer dan 30 j geleden
werd ze door de toenmalige directie van de meisjesschool , Hilde Bomans, gevraagd om
haar te helpen met de boekhouding. Daarna ‘rolde’ ze automatisch in de Raad van Bestuur
en sinds 2005 was ze voorzitster. Na de vele bouwvergaderingen en de voltooiing van het
schoolgebouw, geeft ze de scepter door. Bernadette: heel veel dank voor die jarenlange
inzet!
Op de Algemene vergadering van 14 november zal een nieuwe voorzitter gekozen
worden.

-

… Leendert Richard , die voor ons het schoollogo, beach-vlaggen, vlag en banners
ontworpen heeft.

-

… Els Vossen en Luc Segers die samen een nieuwe schoolwebsite ontworpen hebben
www.bsdemagneet.be Een vrolijke, frisse en overzichtelijke website!

-

… alle ouders die geholpen hebben met het verhuizen. Op één dag tijd waren alle
materialen van de 3 scholen naar de nieuwe locatie gebracht!!

-

… Nordine Nakkach en Martine! Zij hebben de prachtige foto’s en schoolkalender
gemaakt.

-

… ‘schoenen De Backer’ en ‘Uw vakman’ voor de lekkere St. Krispijn-snoepjes!

Belangrijke data schooljaar 2016-2017
maandag 31/10/16- zondag 6/11/16: herfstvakantie
vrijdag 11/11/16: Wapenstilstand , vrij
maandag 5/12/16: lokale verlofdag, geen school
ma 26/12/16 – zondag 8/1/17: kerstvakantie
woe 8/2/17: conferentie voor leerkrachten, geen school
maandag 20/2/17: schoolraad
maandag 27/2/17 – zondag 5/3/17: krokusvakantie
maandag 3/4/17 – maandag 17/4/17: paasvakantie + paasmaandag
zaterdag 22/4/17: 30+ fuif
zondag 30/4/17: eerste communie
maandag 1/5/17: dag van de arbeid, vrij
zondag 14/5/17: moederdag
zaterdag 20/5/17: schoolfeest vanaf 16 uur
donderdag 25/5/17: Hemelvaartsdag, vrij
vrijdag 26/5/17: brugdag, vrij
zondag 28/5/17: Vormsel
maandag 5/6/17: pinkstermaandag, vrij
zondag 11/6/17: vaderdag
maandag 12/6/17: schoolraad
vrijdag 30/6/17: laatste schooldag, ’s middags begint de vakantie voor de kinderen

Na de herfstvakantie: soep aan school
Op maandagmiddag zullen de kinderen aan school soep kunnen eten (1 jeton).
Dank aan de soepouders!

NIEUWS VAN HET AGNETENCOLLEGE
De eerstejaarsleerlingen van het Agnetencollege zitten nu al enkele weken in de nieuwe
school. Graag willen wij weten wat hun eerste indrukken zijn. We vroegen het aan de
leerlingen van klas 1A2 die de richting Taal en Actualiteit volgen:
Britt – Ansley – Frederik – Noa – Yalenka – Jarne – Hanne – Lonit -Katrijn
Wat vinden jullie van onze nieuwe school?
- Wij vinden de school modern, met veel mooie, witte muren. Het is groot en proper.
- Het is een mooi geheel, in de klassen is er weinig kleur, behalve de stoelen.
- De speelplaats is groot, de klaslokalen zijn aangenaam.
Hoe werden jullie hier opgevangen de eerste dagen van september?
- We kregen een warm welkom en voelden ons meteen thuis.
- Eerst was er een optreden en daarna kregen we hapjes. We werden per klas ingedeeld en
leerden elkaar beter kennen tijdens de groepsvormingsdag.
- We deden een speurtocht om het nieuwe gebouw te verkennen. We leerden een dansje dat
we achteraf met heel het eerste jaar gedaan hebben. We werden entertaind door oudleerlingen.
Welke verschillen zijn er met de basisschool?
- Elk uur krijgen we een andere leerkracht. Je mag praten in de eetzaal en we mogen onze
gsm gebruiken buiten de lessen.
- Soms moet je ook les volgen in een ander lokaal.
- In onze klas is er een groep leerlingen die de richting Taal en Actualiteit heeft gekozen en
een groep die Sociaal-creatief heeft gekozen.
Wat vinden jullie van de lessen?
- Tot nu toe is het vooral herhaling van de leerstof van vorig jaar, maar er komt telkens
nieuwe leerstof bij.
- We vinden de lessen interessant omdat we elk uur een andere leerkracht krijgen.
- De ene dag zijn de lessen al leuker dan de andere dag.
Zijn jullie tevreden over je schoolkeuze?
- Ja, want we zitten in een gloednieuw gebouw en het is veel leuker dan we verwacht
hadden!
- We zijn heel tevreden!
- Er is hier een warme sfeer en we maakten meteen nieuwe vrienden, want onze school is
sociaal.
Wat verwachten jullie nog van de school?
- Dat we veel nieuwe dingen gaan leren en dat we een hechte groep worden.
- Dat de leerkrachten ons veel bijbrengen, goed lesgeven en ons goed opvangen.
- We hopen dat we goed behandeld worden, verder hebben we geen speciale wensen.

Bedankt voor jullie antwoorden. We wensen jullie een aangenaam en succesvol schooljaar
in het Agnetencollege!

Wie wordt onze
nieuwe sponsor?

