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Nieuwsbrief 6 VCSR  
vrijdag 27 januari 2023 

 
Geachte ouders, 
 
Een nieuw jaar. Een jaar vol kansen om onze oude droom van 
goedheid en nabijheid waar te maken, om te kijken, maar vooral te 
zien, om te luisteren, maar vooral te horen, om waar te nemen, maar 
vooral te voelen, om te verkondigen, maar vooral te doen. 
In deze Nieuwsbrief 6 bezorgen wij u de info betreffende de 
regelingen voor februari 2023. 
 
 
 
 
VCSR, waar we samen school maken. 
Ook op de site www.vcsr.be worden berichten gepubliceerd. 
 
 

Kalender VCSR - februari 2023 
Donderdag 2/2/23: zwemmen voor 3de en 4de leerjaar 
Donderdag 2/2/23: Bezoek aan de afdeling dierenverzorging Vabi PL1 A + PL1B 
Dinsdag 7/2/23: Techniekstudio RL6 
Woensdag 8/2/23: Pedagogische studiedag VCSR: GEEN SCHOOL 
Donderdag 9/2/23: zwemmen voor 1ste en 2de leerjaar 
Donderdag 16/2/23: zwemmen voor 3de en 4de leerjaar 
Maandag 20/2/23 – Vrijdag 24/2/23: KROKUSVAKANTIE 
 
Save the date… 
 

 
 

 
 
 
 
 
AANDACHTSPUNT- Stiptheid bij de start van elke schooldag 
We wensen voor alle ouders en leerlingen nogmaals onze starturen van de 
schooldag onder de aandacht te brengen. Gelieve ervoor te zorgen dat de 
leerlingen ten laatste 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig zijn. 
Dank voor jullie aandacht van opvolging hiervoor. 
AANWEZIG in VCSR Polenplein en Zuidstraat: uiterlijk 8u20  
AANWEZIG in VCSR A. Rodenbachstraat: uiterlijk 8u25 
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Pastoraal thema februari 2023 – gevoel en verstand laten spreken 
 
Ik draag je een warm hartje toe... 
Blij zijn voor iemand, iemand een warm hart toe dragen, je hart voor 
iemand laten kloppen. 
Dit zijn prachtige tekens van vertrouwen. 
Vertrouwen dat kinderen nodig hebben om te groeien. 
 
 
 
 
 

 
 
Medewerker VCSR in de kijker – Tessa Carette 
Tessa is sinds 2021 in dienst in de vestiging VCSR Polenplein. Ze is 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en opvang 
van onze leerlingen. We kennen haar als een gemotiveerde en loyale 
collega, steeds correct in haar opdracht en een warm hart voor de zorg 
van onze leerlingen. Haar openhartigheid en gemoedelijke omgang 
zorgen er voor dat alle leerlingen en vele ouders haar kennen. 
Bedankt Tessa, voor jouw grote inzet voor onze school! 
 
 
 
VCSR in vroegere tijden… 
 

        VCSR Polenplein                        VCSR A. Rodenbachstraat                                 VCSR Zuidstraat 

 
  Franciscanessenklooster                    Vincentiusklooster              Augustijnenklooster 
                erecta 1678                                                    erecta 1818                                                       erecta 1615 
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Superfood voor jongen helden trimester 2 
Ook in het tweede trimester bieden we in het kader van het project "Superfood voor jonge helden" aan 
elke leerling VCSR een gezond ontbijt aan op school en een aantal gezonde tussendoortjes . Zo willen we 
onze leerlingen informeren en sensibiliseren over het belang van gezonde voeding: 
 

15/2/23 een groente  
1/3/23 een gezond ontbijt 
22/3/23 een appel 
29/3/23 een milkshake  

 
 
 
Finalist Junior Stem Olympiade 
Een groot applaus voor Alex uit het 5de leerjaar VCSR. Hij is 1 van 64 finalisten 
op 26291 kandidaten. Hij wordt op 11 maart verwacht in Brussel in het 
ministerie van Onderwijs. Hij krijgt daar 16 theoretische STEM-vragen en 4 
praktische STEM-proeven, daarna voorziet minister Jo Brouns de 
prijsuitreiking.  
 
 
 

Volg ons op Facebook  
Op onze FB-pagina worden net zoals op de website 
met de klaskijkers regelmatig berichten gepost over 
het reilen en zeilen van onze school. 
 

 
 
 
 
 

AANDACHTSPUNT   Afspraak afhalen leerlingen tijdens lestijd 
We willen uitdrukkelijk vragen om de leerlingen niet zomaar voortijdig 
uit de lessen te komen ophalen. De enige uitzondering hierop zijn 
enerzijds de lopende afspraken bij revalidatie en anderzijds dringende 
doktersafspraken. Gelieve zo veel als mogelijk doktersafspraken in te 
plannen na 16u zodat de leerlingen de lessen niet verliezen. 
 
 
 



    
                                                                                 
                               
²                                                                                                                        

     
 
 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

                            Scholengroep Arkorum-vzw –M.z. Kattenstraat 33 - 8800 Roeselare                 algemene.diensten@arkorum.be 

                         ondernemingsnummer 0410 581 895                                                             051 62 12 10  

  
 
 
 

A. Rodenbachstraat 16        
             051 24 28 40                        

     

Polenplein 21             
051 20 35 98 

Zuidstraat 33 
051 26 47 33 

  ellen.broeckaert@arkorum.be                  william.doom@arkorum.be  
 
  www.vcsr.be 
 

Renovatie kleuterklassen VCSR Polenplein 
De renovatie van de benedenverdieping VCSR Polenplein is volop bezig. De inkomhal is afgewerkt. De 
streefdatum krokusvakantie 2023 als opleveringsdatum zal niet gehaald worden en werd verplaatst naar 
13/3/23.  Onze dank voor jullie begrip dat deze werken de nodige hinder teweeg brengen. 

 
 
 
Aanmeldingen nieuwe kleuters voor het schooljaar 2023-2024 

 
De aanmelding voor instappende nieuwe kleuters voor het schooljaar 2023-2023 gebeurt in Roeselare 
steeds via www.kieseenschoolinroeselare.be van dinsdag 28 februari 2023 tot dinsdag 21 maart 2023. 
Verdere info en rondleidingen op school kunnen steeds op afspraak via een e-mail aan 
secretariaat.vcsr@arkorum.be 
 
 
 
Informatiemomenten voor ouders ‘Op stap naar het secundair onderwijs’ 
Het CLB organiseert een  informatiemoment op: 
 
16 februari 2023 om 18.30 uur of om 20.00 uur in De Spil (Hippoliet Spillboutdreef 1, Roeselare) 
Inschrijven link: https://forms.gle/ZpqN2P1MwdBCxNVV8 
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Nieuws van de brugfiguren Roeselare 
Samen op bezoek naar De Living  
WOENSDAG 15 FEBRUARI 2023  - 9u tot 11u  
 
Heb je een baby of peuter?   
Ga mee op bezoek naar ‘De Living’.  
De Living is een leuke ontmoetingsplek waar je andere ouders kan ontmoeten en kan spelen 
samen met je kind.    Iedereen is er welkom! 
 

 
 
Voor wie?  Ouders en hun baby en peuter (tot 2,5 jaar).    Zwanger?  Je bent ook welkom.   
Waar?               De Living, Noordstraat 155 in Roeselare 
Wanneer?  Woensdag 15 februari 2023 van 9u tot 11u 
€  GRATIS 
 
Meer info? Inschrijven? Contacteer je brugfiguur op school.    Katrien gaat mee op bezoek.   
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Naar het secundair onderwijs… 
We ontvangen geregeld vragen over de onderwijsstructuur van het secundair onderwijs en welke school 
jullie best voor jullie kind kiezen. 
Hieronder alvast 3 interessante links waarbij u info vindt over het secundair onderwijs. 

1. CLB Trikant 
https://sites.google.com/clbtrikant.be/onderwijsloopbaan/op-stap-naar-secundair-onderwijs 
Onder het luik 'Het CLB geeft uitleg' vindt u enkele filmpjes die alles inzichtelijk maken bv. over 
de A- en B-stroom, de keuze-opties, ...  
 

2. Van basis naar secundair 
https://vanbasisnaarsecundair.be/ 
 

Een interessante website die hulp biedt bij het ontdekken van de kwaliteiten en het vinden van een goeie 
studierichting. Deze website is zeker eens de moeite om samen met uw kind uit te pluizen. 

3. Scholengroep Sint-Michiel: studieaanbod 
https://www.sint-michiel.be/studieaanbod/studieaanbod-voor-wie-start-in-de-eerste-graad-
en-het-derde-jaar/ 
 
Herinrichting speelplaats VCSR Polenplein 
Deze werken zijn thans in uitvoering 

             
 
 
 
Het onderwijsteam VCSR       
Ellen Broeckaert - Directeur 
William Doom - Directeur  
 

 
 
 
 
 
Bij opmerkingen en/of aanvullende vragen kan u steeds een schrijven richten naar william.doom@arkorum.be en/of ellen.broeckaert@arkorum.be.         


