DNA-NIEUWSBRIEF … even met vakantie!

Van harte
een deugddoende zomer,
een heerlijke vakantie.
Met dank
voor uw vertrouwen in uw WICO-school.

Wij zijn klaar voor meer samenwerking vanaf 1 september 2018.
Op elke school maken vakgroepen afspraken over het handboek, het jaarplan en de evaluatie. Het
DNA-project en een betere samenwerking tussen de scholen vereisen overleg op WICO-niveau.

In de maand mei organiseerden wij vakvergaderingen met afgevaardigden van elke school.

-

Vakgroepen van de 1e graad
Onze eerste doelstelling: per vak eenzelfde jaarplan voor alle WICO-scholen.


Doel bereikt. Een goede voorbereiding en een grote bereidheid tot samenwerken zorgden
voor een goede, gelijklopende planning voor het nieuwe schooljaar. Elke leerling kan dus
op elk moment en zonder problemen overstappen van de ene naar de andere WICOschool.

Onze tweede doelstelling: per vak een eerste overleg over een gemeenschappelijk handboek en
indien mogelijk komen tot een beslissing.


Doel bereikt. De verschillende handboeken werden vergeleken, de plussen en minnen
werden besproken.
o

o

De volgende vakgroepen maakten al een keuze en starten op 1 september voor elk
leerplan met één gemeenschappelijk handboek: aardrijkskunde, Nederlands, Frans,
wiskunde, Latijn en natuurwetenschappen.
Enkele vakgroepen vroegen nog bedenktijd en hebben WICO-vakvergaderingen
afgesproken. Dit gaat o.a. over vakgroepen waar gewerkt wordt met een eigen
cursus, bv. techniek.
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-

Vakgroepen van de 2e en de 3e graad
In de 2e en de 3e graad brachten wij de vakgroepen van de algemene vakken samen voor een
kennismaking, het opmaken van een jaarplan en een eerste overleg over het invullen van het
complementair gedeelte.
Onze doelstelling: voor elk algemeen vak met hetzelfde leerplan ook eenzelfde jaarplan voor alle
WICO-scholen.


Doel bereikt. Er werden jaarplannen opgemaakt voor:
o aardrijkskunde
o Duits
o economie
o Engels
o esthetica
o Frans
o godsdienst
o LO
o Nederlands
o wetenschappen (natuurwetenschappen, chemie, biologie en fysica)
o wiskunde
o integrale opdrachten
o sociale wetenschappen
o …

In elke school werd er hard gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe schooljaar.
Wij zijn klaar voor 2018-2019.
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