Herhalingslessen schooljaar 2018-2019
Herhalingslessen 1e jaar
(wekelijks)
Latijn
Wiskunde

Mevr. Desmedt
Dhr. Pelkmans

maandag
dinsdag

(om de twee weken, raadpleeg de digitale agenda)
Nederlands
Mevr. Van Den Bossche
donderdag
Frans
Mevr. Hering
donderdag

LOKAAL 1A
LOKAAL 1E
LOKAAL 1D
LOKAAL 1C

Herhalingslessen 2e jaar
(wekelijks)
Latijn
Wiskunde

Mevr. Keppens
Dhr. Pelkmans

maandag
vrijdag

(om de twee weken, raadpleeg de digitale agenda)
Nederlands
Mevr. Van Den Bossche
donderdag
Frans
Mevr. Hering
donderdag

LOKAAL 1E
LOKAAL 1E
LOKAAL 1D
LOKAAL 1C

Herhalingslessen 3e jaar
(wekelijks)
Latijn
Wiskunde
Economie

Dhr. Wils
Dhr. Genbrugge
Mevr. Groeninckx

donderdag
maandag
dinsdag

(om de twee weken, raadpleeg de digitale agenda)
Frans
Mevr. Moscoso Perez
donderdag
Nederlands
Mevr. De Ridder
donderdag

LOKAAL 1B
LOKAAL CHEMIE
LOKAAL 1A
LOKAAL 1A
LOKAAL 1E

Herhalingslessen 4e jaar
(wekelijks)
Latijn
Wiskunde
Fysica

Dhr. Bockstael
Mevr. Deforche
Dhr. Vanautgaerden

maandag
dinsdag
maandag

(om de twee weken, raadpleeg de digitale agenda)
Frans
Mevr. Moscoso Perez
donderdag
Nederlands
Mevr. De Ridder
donderdag

LOKAAL 1D
LOKAAL 1C
FYSICALOKAAL
LOKAAL 1A
LOKAAL 1E

Herhalingslessen 5e en 6e jaar
(wekelijks)
Fysica (5/6)
Chemie (5/6)

Dhr. Van Bemst
Mevr. Mensch

donderdag
dinsdag

FYSICALOKAAL
CHEMIELOKAAL

(om de twee weken afwisselend 5 en 6, raadpleeg de digitale agenda)
Wiskunde (6)
Dhr. Bruggeman
dinsdag
LOKAAL 1B
(vraaggestuurd via leerling, leerkracht, klassenraad en/of directie)
Frans (5/6)
Dhr. Meulemans
Nederlands (4/5/6) Mevr. De Ridder
studiebegeleiding retorica: Dhr. Jacquemin

Herhalingslessen
Er zijn herhalingslessen die wekelijks of tweewekelijks doorgaan.
Wekelijkse herhalingslessen vinden elke week op dezelfde dag plaats in hetzelfde lokaal.
Voor tweewekelijkse herhalingslessen kunt u best de digitale agenda raadplegen. Deze herhalingsles
wordt in de digitale agenda aangekondigd op het 9e lesuur. In principe zullen deze herhalingslessen
ook steeds op dezelfde dag van de week en in hetzelfde lokaal plaatsvinden.
Vraaggestuurde herhalingslessen vinden enkel plaats nadat er een hulpvraag gesteld is. Zij worden
dus vooraf afgesproken met leerkrachten of directie (tijdstip en lokaal worden nadien meegedeeld).
Het einde van de herhalingsles wordt aangegeven met een belsignaal waarna de leerlingen het
schoolgebouw enkel kunnen verlaten via de glazen deur. De leerlingen die met de trein naar huis gaan,
begeven zich in groep naar Centraal Station.
Voor wie zijn de herhalingslessen bestemd?
Voor alle leerlingen die de leerstof onvoldoende begrijpen.
Niettegenstaande de leerkracht van de herhalingsles de bereidheid heeft om in te gaan op alle vragen,
mag de herhalingsles niet verworden tot het verduidelijken van kleine problemen of onduidelijkheden.
Dergelijke zaken dienen tijdens de les zelf door de vakleerkracht van de betrokken leerling behandeld
te worden. De vakleerkracht zal bovendien ook vaak buiten het lesuur bereid zijn om in te gaan op
vragen van leerlingen.
De herhalingsles zelf mag dus niet herleid worden tot een vragenuurtje. Een herhalingsles is
daarentegen wel een gelegenheid om structurele (lees: terugkerende inzichtelijke) problemen aan te
pakken of om leerlingen die occasioneel niet mee zijn (omwille van redenen zoals afwezigheid door
ziekte, moeilijkheidsgraad van een specifiek lesonderdeel, inzichtelijke problemen bij een specifiek
lesonderdeel, …) te helpen. Daarom zullen leerkrachten vaak slechts één specifiek thema behandelen,
met name een thema of lesonderdeel dat op dat ogenblik in de les behandeld wordt of net achter de rug
is.
De herhalingsles is vanzelfsprekend niet bedoeld voor leerlingen die zelf onvoldoende tijd besteden
aan hun studie en evenmin voor leerlingen die tijdens de les niet opletten en / of de lessen storen.
Van wie gaat deelname aan een herhalingsles uit?
In de eerste plaats zal de leerling zelf aanvoelen dat hij/zij de leerstof onvoldoende begrijpt. Hij/zij kan
dan zelf het initiatief nemen om naar de herhalingsles te gaan. De vraag kan echter ook van de ouders
komen.
Vaak echter zullen de leerkrachten tijdens de klassenraadbespreking voorstellen om een leerling te
laten deelnemen aan herhalingslessen. Dit wordt doorgaans ook gecommuniceerd via het rapport of
mondeling meegedeeld tijdens een oudercontact.
Wanneer en waar vinden de herhalingslessen plaats?
Op de keerzijde van dit blad vindt u het overzicht per jaar, met het wekelijkse tijdstip, de naam van de
lesgever en het lokaal. De herhalingslessen starten op maandag 17 september 2018. Startuur:
15u20 / Einduur: 16u10.
Tweewekelijkse herhalingslessen of herhalingslessen die volledig thematisch zijn, worden ook
aangekondigd in de digitale agenda (zie 9e lesuur).

