ST-L U C A S POSTKapellen

KINDEREN/JONGEREN
september 2021

Beste ouders, kinderen en jongeren,
Wat zijn wij blij terug de deuren volledig te mogen openen! WELKOM voor de nieuwe start van het
academiejaar! Voor sommigen misschien wel de eerste stapjes in de academie, voor anderen heel vertrouwd
terrein en een blij weerzien. Mits goede afspraken en extra veiligheidsmaatregelen hebben we het vertrouwen
dat alle leerlingen zich in een veilige omgeving creatief kunnen ontplooien.
In de vakantie hebben veel kinderen genoten van het zomerkamp ‘beestig bezig’ in Pigment. Zo ook tijdens de
zomerschetsweek eind augustus. Beelden zie website, facebook en instagram van St-Lucas.
Sommige kinderateliers zijn volzet maar er zijn nog enkele plekjes….Sta je op de wachtlijst, dan komt er
misschien wel een plekje vrij en contacteren we de ouders.Voor de jongeren is er nog voldoende plaats om in te
schrijven. Gelieve steeds het secretariaat te verwittigen indien je van klas wil wisselen, uitschrijven, of andere
vragen hebt.
Eén proefles kan, indien nog plaats, enkel na inschrijving (u betaalt nadien) tot uiterlijk 30 september. Hierna
worden de inschrijvingen afgesloten.
HOE INSCHRIJVEN?
Via mail of op afspraak: info.dko@st-lucas-kapellen.be
Via website: www.st-lucas-kapellen.be
LESLOCATIES
ST-LUCAS (hoofdvestigingsplaats), Bauwinlaan 1, Kapellen: Kinderateliers (6-12j) en jongerenateliers (12-18j)
PUTSE KNIPOOG naschoolse academie ism de Putse Knipoog in ’t Egeltje, Putte: kinderatelier (6-12j)
PIGMENT Van Den Bogaertlei 5, Kalmthout: kinderateliers (6-12j) en jongerenateliers (12-16j, = in uitbouw)
VISIE EN METHODIEK
We werken vanaf oktober rond één jaarthema met alle kinderateliers, dit blijft tot dan een GEHEIM!
De jongeren werken een periode rond het jaarthema, verdiepen zich in technieken en de beeldtaal.
De leerlingen van het 6e middelbaar werken zelfstandiger en eerder projectmatig naar een persoonlijk eindwerk.
Elke leerkracht legt eigen accenten, rekening houdend met de ontwikkelingsfase van uw kind.
We geven opdrachten waarin de leerlingen genoeg vrijheid krijgen om hun eigenheid te ontplooien.
We proberen niet te resultaatgericht te werken, de geleidelijkheid en het proces zijn ook belangrijk!
Experimenteren met materialen en technieken komt vaak aan bod, tevens het respectvol en juist leren
hanteren.
We houden rekening met de aangereikte creatieve ideeën en interesses van de kinderen en jongeren.
Verwondering is de basis van creativiteit en expressie.
We evalueren de kinderen 2 keer per jaar. Dit wordt via DKO3 per mail verstuurd in januari en juni

ZORG
We houden rekening met elk kind, iedereen heeft zijn eigen niveau en mogelijkheden. Moesten er
bezorgdheden zijn betreft aanpak, manier van werken (vb sommige kinderen werken liever alleen aan een tafel)
dan gebeurt dit in overleg met kind en ouder. Leerstoornissen zijn voor ons geen belemmering voor het creëren
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van ‘beeldende kunst’. We hoeven dit zelfs niet te weten, plakken niet graag etiketten. Meld wat u zelf belangrijk
vindt voor ons om te weten, zodat wij uw kind beter kunnen begeleiden.
PRAKTISCHE AFSPRAKEN
BRENGEN/HALEN: de lessen starten en eindigen stipt, gelieve dit te respecteren.
➢

o
o

o

Voor de kinderen: woensdag 1 september en zaterdag 4 september starten de lessen:
BRENGEN: de kinderen worden door 1 ouder voorbij de zwarte poort naar de speelplaats
gebracht, respecteer afstand en draag een mondmasker. De leerkracht wacht buiten de
kinderen op en begeleid ze naar de klas.
OPHALEN: wacht uw zoon/dochter buiten op de speelplaats op, voorbij de zwarte poort, en
vertrek onmiddellijk.
➢ Voor de jongeren: vijdag 3 september starten de lessen: Aan de poort kunnen leerlingen die
zich nog niet terug hebben ingeschreven zich aanmelden en de inschrijving in orde brengen.
Heel de maand september zal 1 leekracht iedereen aan de poort wegwijs maken. De jongeren
kunnen begeleid worden door één ouder tot aan de poort of zelfstandig komen.
Kom bij voorkeur met de FIETS. Deze kan je veilig parkeren onder de overdekte fietsenstalling vlakbij de
ingang van de school.
Op vraag van buren en buurtpolitie:
➢ Gelieve je auto bij voorkeur te parkeren op de grote parking links voor de school in de
Bauwinlaan en even te voet te wandelen tot de ingang van de academie. Vooral op
vrijdagavond belast het drukke autoverkeer de buurt. Tevens niet voor een oprit te parkeren,
aan de verkeerde kant van de straat of veel te manoevreren zodat het voor iedereen veilig
blijft.
Er is geen pauze voorzien voor de kinderen, wel voor de jongeren. Zij nemen zelf drinken en een
versnapering mee vermits de automaat (in de pauzeruimte) nu niet in gebruik is.

COMMUNICATIE
o
o
o

U zal in het verdere academiejaar regelmatig een mail ontvangen met meldingen van de leerkracht van
uw kind. Belangrijke algemene informatie ontvangt u via de PIGMENTPOST of PRIKBORDKALENDER.
Indien u vragen hebt, bezorgdheden of een afwezigheid wil melden, gelieve dit ook in eerste instantie
per mail te doen. Een briefje (zie bijlage) kan je ook een week later afgeven.
Je kan ons artistieke proces volgen op facebookpagina en op
instagram st_lucas_dko en
st_lucas_jongeren

ZIEKTE/ COVID-MAATREGELINGEN
o
o
o
o

De mondaskerplicht is afgeschaft.
De klasruimte wordt voldoende verlucht tijdens de les.
Indien ziekteverschijnselen van COVID 19, gelieve de school te verwittigen en uw zoon/dochter thuis te
laten. Indien een positieve test, tevens onmiddellijk de school verwittigen.
Is de leerkracht ziek, proberen we u tijdig via mail te verwittigen en hangen we een melding uit aan de
voordeur van de academie. Kijk dus steeds voor u vertrekt of er zeker niets uithangt.

MATERIAAL
o
o
o

Voor de eerste lessen is zeker voldoende materiaal aanwezig.
Draag geen te beste kledij en/of voorzie een schort, er kan wel eens een verfplek ‘ontstaan’.
Een eigen tekenkoffer met kwaliteitsvol genaamtekend materiaal (zie materiaallijst) is aangewezen,
zeker nu in deze corona-tijden, maar niet verplicht.

2

o

Van de jongeren verwachten we dat iedereen basismateriaal (zie materiaallijst) bij heeft. De jongeren
van 1e 2e middelbaar krijgen een schetsboek van de academie. Gelieve deze zelf te voorzien of verder te
gebruiken vanaf het 3e middelbaar.

KALENDER (zie bijlage) grijze vakjes is geen les. opgelet: de 1e vrijdag/zaterdag van vakantieperiode = lesdag.
BELEIDSTEAM/SECRETARIAAT:
ERIC DILLIEN
Algemeen directeur
eric@st-lucas-kapellen.be

CARLA FERILLI
Artistiek directeur
carla@st-lucas-kapellen.be

JULIE SPRUYT
Administratief medewerker
veiligheidscoördinator
julie@st-lucas-kapellen.be

HILDE VAN PASSEN
Pedagogisch coördinator
Zorg coördinator
hilde@st-lucas-kapellen.be

SECRETARIAAT (Kapellen) 03 / 664 65 02 mail naar:
Openingsuren: maandag, dinsdag en donderdag:
in september: ook op zaterdag van 9u30 tot 12u

info.dko@st-lucas-kapellen.be

van 10u tot 14u en van 19u tot 21u

LEERKRACHTENTEAM
AN VAN DOOREN

MIEP EMBRECHTS

an.vd@st-lucas-kapellen.be

miep@st-lucas-kapellen.be

SANJA ZOVKO

SOFIE VAN CRIMPEN

sanja@st-lucas-kapellen.be

sofie@st-lucas-kapellen.be

EWALD STUER

LOTTE DE RYDT

ewald@st-lucas-kapellen.be

lotte@st-lucas-kapellen.be

LESMOMENTEN
woensdag

13u30-15u10

1e 2e lj: Miep Embrechts, 3e 4e lj: An Van Dooren, 5e 6e lj: Sofie Van Crimpen

vrijdag

18u30-22u

1e 2e middelbaar: An Van Dooren, 3e 4e middelbaar: Ewald Stuer,
5e middelbaar: Miep Embrechts, 6e middelbaar: Lotte De Rydt

zaterdag

9u-10u40
11u-12u40
9u-12u30

1e 2e 3e lj: Sanja Zovko, 4e 5e 6e lj: Sofie Van Crimpen
1e 2e 3e lj: Miep Embrechts, 4e 5e 6e lj: Sofie Van Crimpen
1e 2e 3e middelbaar: An Van Dooren

ALLE INFO zie: www.st-lucas-kapellen.be
.
Wij wensen alle kinderen en jongeren een fantastisch NIEUW creatief, kunstzinnig en gezond academiejaar!
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