
 
 

 

Den Encadrement op der 7e 

 

Dat éischt Joer am Lycée ass en immens wichtegt Joer, an deem et vill Ännerunge gëtt, 

un déi ee sech gewinne muss : et ass een an enger neier Schoul, et huet een nei 

Klassekomeroden, nei Enseignanten… 

Fir den Iwwergang vun der Grondschoul an de Lycée ze vereinfachen, sinn am Ufank 

vun der Rentrée zwee Accueilsdeeg fir d’7e-Schüler virgesinn. Hei entdecke si 

d’Infrastrukture vum Lycée a léieren hire Regent kennen, deen hinnen erkläert wéi de 

Lycée funktionéiert an hinnen Informatiounen iwwert d’Liewen am Lycée gëtt. 

All Klass mécht tëscht Enn September an Ufank Oktober e pedagogeschen Ausfluch 

an d’Mariendall, deen et de Schüler erlabe soll, sech besser kennenzeléieren : si 

verbréngen zwee Deeg an eng Nuecht do a maachen Aktivitéiten, déi hiren 

Ekippegeescht weiderentwéckele sollen. 

Zousätzlech dozou gëtt et op de Classes inférieures vum ESG eng Tutoratsstonn pro 

Woch, déi fir d’Geréiere vun der Klass virgesinn ass. Wärend dëser Stonn mécht de 

Regent de Suivi vun de Schüler hirer Disziplin an hiren Absencen, mä och vun hire 

Resultater an hirer Motivatioun. De Service socio-éducatif vum Lycée an de SePAS 

kënne wärend dëse Stonnen och eng Interventioun maachen. 

Säit dem Schouljoer 2018-2019 sinn d’Klasse vun der 7G an der 7C no an no mat 

Tabletten equipéiert ginn. Vun der Rentrée 2020-2021 u sinn all d’7e-Klassen (ESC, 

ESG an d’Voie de préparation) IPAD-Klassen: Enn Oktober/ Ufank November kritt all 

7e-Schüler en IPAD mat engem Pencil, enger Housse an engem Clavier. Am LMA 

ginn d’Tablette komplementar zu de Bicher an den traditionellen Hefter benotzt.  

Am Fréijoer maachen all eis 7e-Klasse bei enger Semaine culturelle mat: wärend 

enger Woch ginn d’Schüler net an déi normal Coursen, mä si ginn op pedagogesch 

Ausflich an e Musée oder en Theater, si ginn op Concerten an entdecke Stied wéi 

Tréier oder Metz. Verschidde sportlech Aktivitéite stinn och um Programm. 

Eng gutt Zesummenaarbecht mat den Eltere vun de Schüler ass och e weesentleche 

Bestanddeel vum Lycée sengem Konzept vum Encadrement vun de Schüler. Fir 

d’Elteren och mam Lycée a sengem Fonctionement ze familiariséieren, si 

verschidden Treffen a Gespréicher am Laf vum Schouljoer virgesinn, wéi zum 

Beispill eng Informatiounsversammlung Enn September mam Regent vun der Klass, 

d’offiziellt Iwwerreeche vum IPAD, individuell Gespréicher mat den Enseignantë vun 

der Klass oder och d’Iwwerreeche vun den Zensuren. 


