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Jongeren de maximale kansen bieden om zich te kunnen ontplooien en te werken 
met up-to-date multimediatoestellen ... . 
Voor elke leerling in de klas een tablet beschikbaar hebben, zodat ieder, op zijn  
eigen tempo en volgens zijn eigen vaardigheden, kan werken aan de te verwerven 
leerstof ... . 
 
Iets wat eerst niet te realiseren leek, omwille van het gigantische kostenplaatje dat 
hier aan vast hing, is dan toch mogelijk geworden dankzij de schenking van de  
Rotary-afdelingen van Genk en Borgloon (respectievelijk 180 en 20 stuks). Zij 
schonken in het totaal maar liefst 200 splinternieuwe laptops met extern toetsenbord 
en wifi-connectie aan ons BuSO De Dageraad en het MPI De Dageraad (kleuter, 
lager en internaat).  
"Deze schenking werd mogelijk gemaakt dankzij de opbrengst van het jaarlijkse 
evenement 'Rotary Genker Folies',  en dankzij de steun van Rotary Borgloon en van 
het bedrijf Essec", aldus voorzitter Erwin Govarts van Rotary Genk. 
 
Multimedia beheersen de leefwereld van onze jongeren. Ze zijn hier letterlijk mee 
groot geworden. De grote verscheidenheid van de educatieve apps zorgen ervoor 
dat we spelenderwijs en ongedwongen kunnen werken aan sleutelvaardigheden die 
noodzakelijk zijn voor hun verdere toekomst en dit met een maximale, intrinsieke 
motivatie. Ondersteunende programma's kunnen jongeren helpen  bij hun specifieke 
moeilijkheden: voorleessoftware, typen met autocorrectie in functie van dyslexie, 
rekensoftware voor dyscalculie, ... . 
 
Concreter werken met prikkeling en ondersteuning van visuele en auditieve facto-
ren. Meer afwisseling brengen in werkvormen binnen de lessen en de overvloed 
aan informatie op het internet correct leren gebruiken. 
 
Het internet is niet weg te denken uit onze huidige maatschappij, met alle gevaren 
vandien. Het creëren van openheid voor gesprekken rond sociale media 
(cyberpesten, facebook, ...) en hen, samen met de ondersteuning van de ouders en 
de thuiscontext, op een gepaste manier hiermee leren omgaan. 
 
In naam van onze leerlingen en collega's: onze oprechte dank aan Rotary Genk, 
Rotary Borgloon en aan de firma Essec. Dankzij hen kunnen we nog meer onder-
wijs, zorg en ondersteuning op maat bieden aan al onze jongeren. 

K. Vlayen 



Wij namen afscheid van … 
mevrouw Domi Ngalula, mama van onze leerling Pierrette 
Bakima. 
 

Met vreugde melden wij u de geboorte van … 
Victor en Emiel, zoontjes van meester Luc Tureluren; 
Magnus, zoontje van onze collega Veerle Nicolaers. 

Deze editie kwam tot 
stand in samenwerking met :  

C. Gijbels,  
T. Meerten,  M. Nelissen,  

en Y. Vanrusselt. 
 

Tekstverwerking en lay-out: 
L. D’Haene. 
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Ondertussen wens ik u, in naam van alle leerlingen en personeelsleden, een fijne, 
zonnige en deugddoende paasvakantie. 

 
C. Driessens - directeur 

Het tweede trimester van het schooljaar is alweer bijna voorbij. 
 
Sinds 9 november  2015 volgen alle leerlingen van onze school de lessen in de ves-
tiging Kortessem. 
Alle leerlingen van het Bu.S.O. De Dageraad op 1 grote campus. Een meerwaarde 
voor de leerlingen, want heel wat leerlingen zitten minder lang op onze schoolbussen. 
En, eveneens een meerwaarde binnen de begeleiding en zorg op maat die wij dagelijks 
bieden. 
Ook voor onze leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, opvoeders, directie en stafme-
dewerkers is het traject Kortessem - Borgloon verleden tijd. 
De kinderziektes van een nieuwe, grote school zijn stilaan weggewerkt en zowel leer-
lingen als begeleiders hebben hun draai gevonden en voelen zich goed op school. 
Een groot welbevinden zorgt voor een grote tevredenheid bij heel wat leerlingen en 
ouders. 
Op 15 april zal de nieuwbouw OV3 officieel geopend worden in aanwezigheid van 
de Voorzitter van de Raad van het GO,  de heer Eddy Baldewijns en door de heer 
Rudi Wouters, Voorzitter van de Raad van Bestuur van onze Scholengroep. Tal van 
andere prominenten zullen aanwezig zijn. 
In februari van dit schooljaar kregen wij van de leden van de Serviceclub Rotary 
Genk niet minder dan 100 tablets met extern toetsenbord cadeau om onze leerlingen 
op een pedagogisch didactische manier te leren omgaan met dit medium. Ook onze 
leerlingen van het MPI en het internaat kregen nog eens 100 stuks. De leden van de 
serviceclub Rotary Haspengouw hebben eveneens hun steentje bijgedragen. Tijdens de 
plechtige overhandiging en rondgang in onze gebouwen waren de aanwezigen vol lof 
over de begeleiding van onze leerlingen. 
In deze editie kan u tevens getuige zijn van alle andere leuke en leerrijke projecten 
die wij organiseerden voor en met onze leerlingen. 
Na de vakantie begint men stilaan met de voorbereidingen van het tuinfeest op zon-
dag 22 mei. Voor het Bu.S.O  is er, na 23 schooljaren, opnieuw een tuinfeest voor alle 
opleidingsvormen op dezelfde dag. Kortom, één groot, gezellig feest met alles erop en 
eraan. Ik hoop u allen te mogen ontmoeten op dit feest. 



De  leerlingengroep "OASsE"   

                                          in De Dageraad ... 
 

OASE ... een vruchtbare plaats in een dorre omgeving ... 
OASE ... een oase van rust ... 

OASE ... een rustige plek in een onrustige omgeving ... 
OASE ... een plaats waar men soelaas vindt ... 

 

De OASsE ...  
een plaats binnen De Dageraad waar onze leerlingen met autistische kenmerken (ASS) hun rustig plekje vin-
den in een, voor hen, onrustige omgeving.  
 
De OASsE ... 
Een plaats waar ze soelaas vinden.  
Een pedagogische eenheid waar prikkelarm gewerkt wordt en waar rekening gehouden wordt met de noden 
eigen aan deze jongeren. 
 
Deze leerlingen, met een (rand-)normale begaafdheid en autisme krijgen in De OASsE een intensief bege-
leidingstraject op maat. De  werking van De OASsE valt onder OV1- type 9. 

De OASsE en onze afdeling Bakkersgast …  

                                                                       een symbiose ...  

Bij deze willen we ook eventjes onze afdeling Bakkersgast in de kijker zetten. 
Deze afdeling is heel productief en levert wekelijks een groot aantal producten af die best gezien en zeker 
"gesmaakt" mogen worden.  
Sinds de terugkeer van OV3 naar de moederschool, is men gestart met een mini-onderneming: ‘t Winkeltje. 
De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen ervan ligt hoofdzakelijk bij de leerlingen van de afdeling 
OASsE. Zij zorgen voor  alle aspecten die te maken hebben met de verkoop (zeg maar de marketing): orga-
nisatie, public relations, ontvangst van de klanten, verkoop van de producten. 
Onze bakkers zijn de jongens die achter de schermen werken, de jongens die je nooit in ‘t Winkeltje ziet! 
De leerlingen van de afdeling Bakkersgast die zorgen voor  de lekkere producten die dagelijks in de toonbank 
komen te liggen. Vers uit de oven! Zonder bakkers: geen brood en lekkernijen, geen verkoop!  
Brood, sandwiches, pistolekes, alle mogelijke soorten koffiekoeken en taarten, …: ze liggen daar te lonken 
achter het glas. Ondertussen hebben we onder de buren, het schoolpersoneel en de ouders een aantal vaste 
klanten en … een complimentje is nooit ver weg!                                                                                           

                                                            L. D’Haene 
 
 



O.V.1 ... 

Schots en Scheef ... en carnaval ... 
 
Op donderdag 4 februari 2016 hebben we met onze leerlingen van PE1-4 een daguitstap gemaakt met een 
variatie aan activiteiten. We startten de dag met een toneelvoorstelling "Schots en Scheef" in het Cultuurcen-
trum te Hasselt. Tafels stonden centraal tijdens deze voorstelling: er werden torens mee gebouwd waarop de 
acteurs vrij bewogen. Op het einde van de voorstelling mochten de leerlingen zelf torens maken met allerlei 
blokken. Dit viel zeker in de smaak! 
 
Na het toneel reden we verder naar The Square in Kermt om onze lunchpak-
ketten op te eten.  
De zaak verraste alle leerlingen met een lekker ijsje. Smullen maar! 

De paaskonijnen zijn in aantocht ... 
 
Het  laatste dagje voor de paasvakantie sluiten we met alle OV1-leerlingen op een spor-
tieve wijze af! 
In de voormiddag wagen we ons aan een wedstrijdje bowlen in Diepenbeek. Daar mo-
gen we ook onze lunchpakketten  opeten. Daarna trekken we via het fiets- en wandel-
routenetwerk richting Demerstrand. Groot en klein kan zich hier uitleven op de volledig 
vernieuwde speel- en sportterreinen. 
Laat ons hopen dat alle paaskonijnen en -klokken verblind worden door een stralen-
de lentezon!  Geniet van de vakantie!                                                            H. Boyen                                                                                                              

Tenslotte sloten we de dag af met een bezoek aan de hangaar in Tuilt. Er staan veel carnavalswagens die 
onze leerlingen mochten bewonderen. Ze genoten ook van een ritje met zo een praalwagen onder begelei-
ding van de nodige muziek. Na het feesten kregen ze nog allemaal een drankje. Bij het vertrek terug naar 
school mochten ze ook een zak snoep meenemen en een leuk hebbedingetje zoals dit bij een carnavalsop-
tocht hoort. 
Het was een leuke ervaring voor onze leerlingen en ze genoten heel erg van deze dag.                      J. Veraa 

 

Swimmathon ... 
 
Met 2 zwemploegen vertrokken we naar de Swimmathon in het zwembad de Dommelslag. De Swimmathon 
is een zwemwedstrijd waarin verschillende scholen van het buitengewoon onderwijs het tegen elkaar opne-
men. Buiten de wedstrijd is er ook heel wat randanimatie voor de atleten: een sauna, een wildwaterbaan, ... . 
Onze leerlingen hebben natuurlijk allemaal "stinkend" hun best gedaan en hebben bovenal een leuke dag 
gehad.                                                                                                                                            K. Cartenstadt 



En fuiven maar ... 
 

Carnaval ...  
 

Kwam eraan! Iedereen had er weer zin in en iedereen was dan ook verkleed voor de carnavalfuif van OV1! 
Er werd geopend met een stoelendans. Erna dansten onze leerlingen de pannen van het dak. De muziek 
galmde dan ook luid door de zaal! Zweetdruppels parelden al snel op ieders voorhoofd!  

Het was toch weer fijn ...!  
                                 T. Putzeys 

De Mac Queen ...  
 

Voor onze leerlingen van OV1 werd het zwemmen afgeblazen op dinsdag 1 maart. Want ... er werd een fuif 
georganiseerd in discotheek "Mac Queen" te Borgloon, voor personen met een handicap. Elke leerling keek 
er naar uit om te kunnen dansen met heel wat oud-leerlingen en met "gasten" van andere scholen en voor-
zieningen. Op luide muziek werd uitbundig gedanst en gezongen. De leerlingen genoten van de muziek, het 
gezelschap en de toffe sfeer. 
We kijken alweer uit naar een volgende plezante fuif.                                                                         K. Pollaris 



O.V.2 ... 

De leerlingenraad ... 
 

In OV3 is de leerlingenraad al jaren een gekend initi-
atief. Dit schooljaar zijn we in OV2 ook van start ge-
gaan met een leerlingenraad. Alle leerlingen werden 
hiervan op de hoogte gebracht. Wie zich kandidaat 
wilde stellen, mocht een affiche maken met punten 
die zij graag anders zouden willen zien. Vervolgens 
werden er verkiezingen gehouden en werden volgen-
de leerlingen verkozen: Bram Herlitska (A1), Anna-
Paulien Jorissen (F1), Lucas Vangronsveld ( G1), 
Michael Heinz (H1), Gaëtan Dez (A2), Michiel Stie-
nen (A2), Timmy Neyns (B2) & Ynina Vanclee (C2). 
 
Ongeveer 1 keer per maand komen we samen met 
de leerlingenraad. We zijn vooral bezig geweest met 
de vraag "Hoe kunnen we de speelplaats aangena-
mer maken?". Ondertussen hebben ze al een aantal 
dingen kunnen realiseren. 
 

 Er werd een basketbalring geplaatst. 
 Tijdens de middagpauze hebben ze een groter voetbalterrein op de speelplaats van het MPI. 
 Juf Nadine heeft bekeken welk materiaal we beschikbaar hebben dat gebruikt kan worden op de 

speelplaats. De leerlingen van de leerlingenraad hebben voorgesteld om in te staan bij het ontlenen 
van dit materiaal. Per week is er een duo aangesteld die deze taak op zich neemt. 

 We mochten ook een radio aankopen. Deze zal elke vrijdag, tijdens de middagspeeltijd, voor een 
leuke en muzikale sfeer kunnen zorgen. 

 Om wat centjes in te zamelen verkochten de leerlingen chocomelk en soep.                            S. Bex 

Gewonnen !!!!! ... 
 
... 2de prijs voor onze deelname aan 
de wedstrijd "Maak een jungle". 
 
Uit de officiële brief:  
 
" Bedankt voor jullie creatieve inzen-
ding. De deskundige jury heeft na lang 
beraad, de meest creatieve en origine-
le inzendingen geselecteerd. De jury 
was erg onder de indruk van het knut-
selwerk geleverd door jullie klas. Daar-
om willen we jullie graag feliciteren 
met de 2de prijs!".        
                
               Vanwege het Klasexpo-team  

 

Gezondheid ... 
 

De week voor de paasvakantie is het onze jaarlijkse gezondheidsweek. Tijdens deze week wordt er de nodi-
ge aandacht besteed aan het verruimen van de kennis van onze leerlingen over gezondheid, persoonlijke 
hygiëne en zelfredzaamheid. 
Dit jaar zijn de meisjes van OV2 uitgenodigd door de afdelingen Haartooi en Schoonheidsverzorging van 
KTA2 te Hasselt. Er wordt een haar- en handverzorging aangeboden aan onze leerlingen. Deze dag zal 
plaats vinden op 21 maart. Onze meisjes kijken hier enorm naar uit. Wordt vervolgd!     

 

E. Vanstraelen en C. Gijbels 



Als een vis in het water ... 
 

Zwemmen is een watersport waarbij de zwemmer door middel van arm- en beenbewegingen voortbeweegt in 
het water. 
Voor deze activiteit kan je de leerlingen van OV2 fase 1 elke maandagnamiddag aan het werk zien in het 
zwembad te Genk. 
 
Zwemmen is een gezonde vorm van recreatie en lichaamsbeweging. Je kweekt spieren en je werkt aan je 
conditie omdat vrijwel alle spieren van het lichaam gebruikt worden. Daar het lichaam gedragen wordt door 
het water zijn er geen harde stootbewegingen. Aldus worden de gewrichten niet zo zwaar belast als bij ande-
re sporten, wat de kans op blessures klein maakt. 
 
Leren veilig bewegen/overleven is een basisbehoefte/basisvaardigheid waarop elk kind recht heeft. Het recht 
op ongeremd en spelend te bewegen in het water, zich veilig te voelen en  te kunnen zwemmen is levensbe-
langrijk. Verdrinking is immers nog steeds een te grote doodsoorzaak. 
5 topredenen om regelmatig te gaan Zwemmen met hoofdletter "Z": 

 zwemmen kost niet veel; 

 zwemmen kan stress en gespannen spieren aanzienlijk verlichten, het is ontspannend; 

 zwemmen is een leuke, actieve en sociale activiteit voor alle leeftijden; 

 zwemmen is goed voor je conditie; 

 zwemmen is plezierig en je wordt zelfredzaam in de letterlijke betekenis van het woord. 
 
Om te besluiten denken onze leerlingen er zo 
over ...  
 
Wekelijks gaan zwemmen is geen druppel op 
een hete plaat, want met veilig in het water kun-
nen bewegen, houden ze ons niet meer te-
gen ... ! 
Het is boven water gekomen dat de leerlingen 
van OV2 van zwemmen dromen! 
We voelen ons als visjes in het water, zeker nu 
en hopelijk ook nog later! 
Misschien is de lente een mooie periode om 
met fijne en prachtige zwemsport van start te 
gaan. 
Wij wensen iedereen alvast veel zwemplezier! 
                                                             N. Malfait 

Onderhoud ... 
 

Eén van de lessen BGV is 'algemeen onderhoud'. 
We leren de juiste werkmethode aan met stappenplannen. 
Er zijn interessante, voorbereidende oefeningen om de vaardighe-
den aan te leren. 
Deze geven echt goede resultaten. 

We starten in fase1 met ra-
men wassen, om vervolgens 
verder te gaan met stofzuigen, 
borstelen, dweilen, stof vegen 
en meubilair onderhouden. 
In fase 2 moeten de leerlingen 
al deze aangeleerde technie-
ken kunnen toepassen bij het 
onderhouden van een hele 
ruimte.                 
      De leerlingen van OV2 

 

 



OBS ... 
De obsen bakken voor de cliniclowns ...  
 

Jaarlijks bakken de obsen zich in het zweet voor het goede doel.  
Vorig jaar schonken wij een mooie opbrengst aan Ambulance Wens. Dit jaar willen wij onze steun betuigen 
aan de Cliniclowns. Zij bezoeken iedere dag van de week zieke kinderen en bieden hen dan een moment 
van afleiding en ontspanning. Ook zieke kinderen moeten trouwens de kans krijgen om zich kind te voelen. 
Bovendien kan afleiding ervoor zorgen dat de kinderen even hun pijn vergeten. De Cliniclowns brengen aflei-
ding en plezier door middel van humor, spel, verbeelding en creativiteit. Elk kind is uniek en elk kind verdient 
deze speciale aandacht. 
Daarom, beste lezers, doen wij bij deze een warme oproep aan jullie allemaal. 
Koop tijdens de week van 21 maart 2016 onze zelfgemaakte lekkernijen en steun op die manier de Clini-
clowns. 
U vindt onze actie op het, door u allen gekende, sociale medium Facebook. Klik en deel zoveel mogelijk. 
En ... natuurlijk niet vergeten te bestellen! 
 
Bestel koekjes via onze evenementenpagina op Facebook. 
U kan deze koekjes afhalen in de obs-paviljoenen gelegen aan de Nieuwstraat te Kortessem. 
Onze verkoopstand zal georganiseerd worden op: 

 maandag 21 maart 2016 tussen 13.00 u en 15.00 u; 

 dinsdag 22 maart 2016 tussen 13.00 u en 15.00 u; 

 donderdag 24 maart 2016 tussen 13.00 en 15.00 u. 
 
Op donderdag 24 maart 2016 vindt u onze stand in de inkomhal van het Jessaziekenhuis te Hasselt 
van 10.00 tot 12.00 u.. 
 
Met dank aan de papa van Jurgen de Temmerman voor het mooie ontwerp van  
de affiche. 
 

Schenk een ziek kind een moment van vreugde! 

Kerstquiz bij de obsen ...  
 

Het is al even geleden maar zeker niet vergeten ... 
De vrijdag voor het kerstverlof werd er in het observatiejaar een kerstquiz georganiseerd. Het voornaamste 
doel van de quiz was drieledig: iedereen een leuke dag bezorgen, al spelend iets bijleren en daarbij winst 
genereren. De 7 quizploegen van telkens 4 leerlingen streden om de eerste prijs. 
Weetvragen, rebussen, doe-activiteiten, opzoekvragen wisselden elkaar af. En iedere deelnemer deed zijn 
uiterste best om winst te bekomen voor zijn of haar ploeg.  
Proficiat voor de mooie samenwerking, obsen! De ploeg van Allen, Dieter, Doran en Adam werd de winnende 
ploeg. Zij mochten als eersten een geschenk uitkiezen van onder de kerstboom. 



Een dag uit het leven van de obsen ... 
 

                           Poetsen, bakken, leren, boren, spelen, lassen …  

                              We doen het in alle klassen … 

                                Samen, helpen, delen, vriendschap, kameraden … 

                                   Het  is de intentie die telt, niet altijd onze daden …  

Femke en Doran bakken 
paasbroodjes ... 

Enise en Jurgen borstelen het 
werkhuis Interieurbouw ... 

Kevin, Ignas en Lincy.  
Lachen en diep nadenken 
in de godsdienstles ... 

Met veel vonken en  
                metaallawaai ... 

Tijdens de speeltijd veel 
fairplay bij het voetballen ... 

Renzo en Wouter druk in de weer 
met de boormachine ... 



L. D’Haene 

O.V.3 ... 

Het is alweer een paar maandjes geleden, 
dat we alle boeken en spullen in verhuisdozen deden. 

In ons hoofd duizend en één vragen, 
om uiteindelijk de grote sprong te wagen. 

Van Borgloon naar Kortessem in 7 dagen! 
 

Ondertussen genieten we van nieuwe lokalen, 
geen signalen meer van leerlingen die verdwalen 

of van allerlei andere, gekke verhalen! 
Iedereen, van groot tot klein, 

weet ondertussen waar de toiletten zijn. 
Gelukkig! 

 
We hebben nu mooie nieuwe klassen. 
Het is wel eventjes van op te passen! 

Niet met pennen op muren te krassen! 
Ga je dan toch even in de fout, 

dan hebben we nu een leuke time-out! 
 

Tot spijt van wie het benijdt, 
de kinderziektes zijn bijna verleden tijd. 

Het was toch nog wel eventjes een strijd, 
om alles opnieuw te organiseren. 

om je steeds opnieuw te moeten realiseren, 
dat alles nu anders is. 

 
Maar als ik me niet vergis, 

dan zien we straks allemaal vanuit het raam, 
de bloeiende appelbomen staan 

met een stralend Dageraadje er tegen aan! 
En dan denken we allemaal tesaam, 

hoe mooi onze nieuwe school wel niet is! 
Gelukkig! 

Onze nieuwe school ... 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wij zorgen voor zang, 
 dans, toneel, 

en voor de musical 
“Hoogmoed  komt voor de val”. 

 
Gastoptreden : 
“Toeternietoe” 

 
Wij presenteren onze modeshow. 

 
Huisbereid roomijs,  

truffels, pralines  
en gebak 

naar hartelust aan onze  
bakkerijwinkel  in de 

nieuwbouw OV3. 

 
 

Wij nodigen u uit 
op ons 

“Tuinfeest” 
te Kortessem 

op zondag 22 mei 2016. 
 




