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Stel dat ik de slimste ben, de beste op school,
diegene die op alles kan antwoorden,
‘de gouden schoen’ in het voetbal, basket-of volley
als ik geen vrienden heb, zal ik niet gelukkig zijn.
Al geef ik alles weg en neem het op voor de zwakste,
als ik geen vrienden heb, sta ik nergens.
Vriendschap is het mooiste, je krijgt het gratis.
Een vriend kan luisteren,
laat je nooit in de steek,
hij begrijpt je en is niet jaloers,
hij aanvaardt je zoals je bent, zelfs met je gebreken.
Hij zal je altijd verdedigen
en hij verdraagt niet dat iemand je pijn doet.
Vriendschap is het mooiste,
alles verdraagt ze,
alles gelooft ze.

September-oktober 2010

Vriendschap zal nooit vergaan.
(geïnspireerd door 1 Kor. 13)
Eric Stijnen

College Info wil een praktische gids zijn bij wat er in onze grote
Collegegemeenschap tijdens een schooljaar allemaal gebeurt.
Het infoblad verschijnt acht keer per jaar en bundelt vooral
nieuwe initiatieven en praktische info.
Religieuze, culturele en sportieve activiteiten zullen niet enkel
worden aangekondigd, maar worden ook kort toegelicht. Werkgroepen kunnen hun werking op school beknopt voorstellen en
speciale acties worden ongetwijfeld in dit tijdschriftje in de verf
gezet.
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ok dit jaar zijn we erg verheugd dat onze school het vertrouwen kreeg van vele ouders en nieuwe leerlingen: 254
leerlingen in het eerste jaar en 35 leerlingen ‘instromers‘
in de hogere jaren. In totaal: 1297 leerlingen! In ons eerste jaar
opteerden we voor 11 klasgroepen (6 ‘Latijnse’ en 5 ‘moderne’):
klasgroepen die zorgvuldig samengesteld zijn; ideaal om ‘de
groentjes’ zich snel te laten thuisvoelen op onze school.

Verdergaan op de ingeslagen weg
Voor drie jaar werd een inventaris gemaakt van aandachtspunten
die het leven op school vlotter en aangenamer kunnen laten verlopen. We bundelden de (vernieuwde) afspraken en maakten er ook
vorig schooljaar werk van. De aandacht voor deze afspraken en
de verbetering van de infrastructuur van onze school (de nieuwe
gang op de eerste verdieping, de bouw van een kleuterrefter, …)
zorgden dat we met velen ‘aangenaam school maakten’. We willen dit schooljaar op de ingeslagen weg verdergaan.

In een grote leefgemeenschap als onze school was en blijft het
met de regelmaat nodig eerder gemaakte afspraken eens opnieuw
onder de aandacht te brengen en hier en daar iets bij te sturen.
Daarbij moeten we opletten voor enkele valkuilen. Het is niet wijs
te ontkennen dat er hier en daar een probleem is. Van de andere
kant mogen we toch niet vergeten dat we binnen onze school zeer
tevreden mogen zijn over het gedrag van het overgrote gedeelte
van onze leerlingen, over de positieve, meewerkende houding
van onze ouders en over het enthousiaste engagement van ons
personeel.

Ze hoopt tegen beter weten in.

Wie vorig jaar op onze school zat, is ondertussen al vertrouwd
geraakt met College Info als communicatiemiddel tussen school,
ouders en leerlingen, maar aan de vele nieuwkomers willen we
ons toch even voorstellen.

school maken!

Erg tevreden en opletten voor valkuilen

KALENDER
-

Dankzij het voorbereidende
werk gedurende de laatste
weken van augustus was
het een goede start.

Met velen aangenaam

Wat is College-info?
In het schoolmagazine Ic Hou – verschijningsdatum: eind januari
en eind juni - wordt uitgebreid ingegaan op wat er leeft en
beweegt op onze school. We plaatsen er leerlingen (en oudleerlingen) en leerkrachten (en oud-leerkrachten) in de kijker en
publiceren er artikels over voorbije activiteiten en toekomstplannen.
Vanaf vorig jaar krijgt u alle nummers van College Info via de
post toegestuurd.

Ons eerste doel moet zijn: straffen voorkomen door duidelijke en
redelijke afspraken, die we met leerlingen en ouders goed communiceren.

In de gangen van de ‘blok van de eerstes’ zal er tijdens de remediëring ook dit jaar permanent toezicht zijn.

Groepswerken: goede afspraken - reservatie
We willen het leerlingen gemakkelijk maken om op een efficiënte
wijze aan een groepswerk te werken tijdens de middagpauze. De
verbeterde infrastructuur van ons open leercentrum en de hulp bij
het plannen en reserveren van ‘een plaats’ door de OLC-leerkrachtenploeg dragen hiertoe bij.
Voor de groepswerken geldt volgende procedure. De vakleerkracht
noteert in de schoolagenda de namen van de leerlingen die een
groepswerk willen voorbereiden. Als zij een beamer nodig hebben
wordt dat ook vermeld.
De leerlingen gaan met hun schoolagenda naar het OLC om een
plaats en een dag te reserveren in de regel in het OLC zelf of in
lokalen B114 en B115.
Het aantal groepjes wordt beperkt tot een werkbare capaciteit.
Leerkrachten kunnen te allen tijde afspreken met hun leerlingen
aan de leraarskamer om hen te woord te staan, een woordje extra
uitleg te geven enz. Ze kiezen zelf een lokaal.

Toegangen van de school
Om de oudste leerlingen de gelegenheid te geven om voor en
na schooltijd ongestoord een praatje te maken met medeleerlingen (schoolerf: Van Britsomstraat) en om de veiligheid voor alle
weggebruikers in de Stationsstraat te vergroten geldt volgende
afspraak in verband met de toegang van de school.
Collegestraat 31: nooit voor leerlingen, tenzij onder begeleiding
van een leerkracht. Tussen 12.30 en 13 uur voor iedereen gesloten!

Meer lokalen met beamers

Van Britsomstraat: ’s morgens en na de les tot 17.30 uur; voetgangers van alle jaren en fietsers van 4e, 5e en 6e jaar (nietexternen).

De klaslokalen worden meer en meer uitgerust met beamers
waardoor lokaalomwisselingen minder frequent hoeven. (Dank
aan het oudercomité voor de sponsoring voor een extra beamer
en laptop!).

Stationsstraat: fietsers van 1e, 2e en 3e jaar; voetgangers van
alle jaren; ’s middags alleen externen; tussen 17.30 en 18.30 uur
de enige uitgang van de school.

Remediëring in één gebouw
Alle remediëring (behalve wetenschappen) blijft gegroepeerd
in ‘de blok van de eerstes’ (volle schooldagen van 12.30 uur tot
13.15 uur). Leerkrachten en leerlingen evalueerden dit erg positief; geen reden dus om hier iets aan te wijzigen!

Alleen externen mogen over de middag de school verlaten om
thuis te gaan eten. Zelfs om een broodje te gaan halen kunnen
wij geen toestemming geven vermits ons cateringbedrijf Prorest
ervoor kan zorgen dat iedereen ’s middags iets te eten heeft.
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Goede afspraken …

Strafstudie is een zware straf

Om op een vlotte en aangename wijze samen school te maken is
het goed om bij het begin van het nieuwe schooljaar een aantal
afspraken toch iets scherper te stellen. Het blijft - en we willen dit
benadrukken - altijd de bedoeling om straffen te voorkomen.

Strafstudie op woensdag (12 tot 15 uur), op vrijdag (16 tot 17.30
uur) en - nog zwaarder – op zaterdag (9 tot 12, eventueel tot 17
uur) zijn zware straffen! Ze worden enkel na ruggespraak met de
directie uitgesproken en ze hebben altijd strafwerk voor die hele
studietijd tot gevolg!
Te laat komen (op school, in de les, enz.) stoort een vlot verloop
van de lessen. Hier willen we de touwtjes strak blijven aantrekken:
bij derde keer strafstudie.

• Als de leerlingen een lokaal binnenkomen nemen ze hun
plaats in en leggen ze hun materiaal klaar. Ze staan recht als
de leerkracht binnenkomt en worden stil. Dit is het signaal dat
de les begint.

De schoolagenda: communicatiemiddel bij uitstek
De leerlingen mogen enkel tijdens de speeltijden naar het
secretariaat, naar hun locker, naar de leraarskamer. Tijdens
de andere leswisselingen mag dat geenszins! Dit wordt
beschouwd als een ‘klein vergrijp’. Arrogante reacties van
leerlingen kunnen in geen geval.
• Het gebruik van gsm is op school niet toegestaan. Ook in
geval van ziekte niet! Dan contacteert het leerlingensecretariaat de ouders als het nodig is. Hierdoor vermijden we onnodig
opbellen van de ouders. Bij misbruik wordt de gsm tot het
einde van de schooldag in beslag genomen door de directie.

Opmerkingen i.v.m. ‘vergeten’ en gedrag
•

•

Materiaal vergeten
Opmerkingen i.v.m. ‘vergeten’ (o.a. handboeken) worden op
blz. XXVII in de schoolagenda genoteerd.
De leerling toont deze opmerking aan de klassenleraar en bij
de vierde opmerking wordt de leerling naar de prefect
gestuurd voor een strafwerk. De prefect kaart ‘problemen’ aan
op de cel leerlingenbegeleiding.
Gedrag
Opmerkingen i.v.m. gedrag worden genoteerd op blz. XXIX in
de schoolagenda.

De schoolagenda is het communicatiemiddel bij uitstek tussen
ouders en school. Aantekeningen in de schoolagenda ( door leerkrachten, opvoedend personeel en directie) moeten altijd door de
ouders worden ondertekend en moeten worden voorgelegd aan
de klassenleraar. Bovendien is de schoolagenda een basis van beoordeling van de school bij doorlichting en in conflictsituaties. Hij
moet dus altijd in orde en verzorgd zijn.

Extra aandacht voor volgende afspraken!
• In de refters gebruiken leerlingen een dienblad voor
soep-middagmaal-fruit.
• Jassen steeds in de gang.
• De avondstudie begint voortaan om 16.15 uur (einde om
17.35 uur); leerlingen die avondstudie volgen mogen de school
niet verlaten tussen 16.05 uur en 16.15 uur.
• Leerlingenpasjes van vorig school worden gebruikt en zijn
geldig tot begin oktober 2010.
• Op trappen en op tafels zitten is verboden.
• Lockers: sleutel vergeten: je aanmelden bij mevr. Rombaut of
dhr. Verdurmen (je krijgt een opmerking in je schoolagenda voor
stiptheid, bij herhaling een strafwerk – je locker wordt voor
even open gemaakt)
• Een beleefde en correcte houding tegenover medeleerlingen
en personeelsleden is een absolute prioriteit!

Die namiddag ... op de speelplaats ...
“Ongetwijfeld heb je de voorbije dagen al gemerkt dat de speelplaats er vrij proper bij ligt, vooral om 15.05: geen rondslingerend
papier, geen lege flesjes, geen plastic of drankkartonnetjes… De
blauwe zakken aan het balkon boven de bruine poort zullen je
ook wel al opgevallen zijn.”
… de eerste regels van het bericht dat in maart van vorig schooljaar in de klassen voorgelezen werd. Toen vond gedurende twee
weken een proefproject plaats waarbij met enkele klassen van
het 1ste tot het 6de jaar een opruimactie op de speelplaats doorging. Dit project zou achteraf geëvalueerd worden, zowel door de
verschillende inspraakorganen voor leerlingen, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en de directie. Die fase werd eind vorig
schooljaar afgerond. De conclusie was dat zowel leerlingen als
personeelsleden overwegend positief hiertegenover staan en dat
dit systeem vanaf september 2010 in werking zal treden.

Wat verandert er nu?
Elke klas zal tijdens het schooljaar 2 keer aan de beurt komen om
het rondslingerend afval op de grote speelplaats op te ruimen. In
principe gaat de opruimactie door bij het begin van het 5de lesuur.
Wie aan de beurt is, vind je op de smartschool en op de info op
de schermen in de gangen. Afvalemmertjes, plastic handschoenen
en vuilniszakken staan ter beschikking. Nadien kunnen de handen
nog gewassen worden.

Betekent dit nu een besparing voor de school?
Uiteraard wel, de poetsfirma zal machinaal minder moeten vegen.
Het is wel de bedoeling dat het uitgespaarde bedrag de leerlingen
volledig ten goede komt. Daarom worden nu al extra banken voor
de speelplaats aangekocht (plaatsing half september) zodat de
leerlingen er van bij de start van het schooljaar gebruik van kunnen maken.

De juiste houding
Het financiële is echter niet het belangrijkste. Het is de bedoeling
dat een houding wordt aangeleerd waarbij allerlei soorten afval in
de vuilnisbak belanden in plaats van op de grond. Daarom werden
vorig schooljaar nog extra vuilnisbakken aangekocht, zodat de afstand tot de dichtstbijzijnde afvalbak alvast geen reden kan zijn
om het papiertje, de plastic wikkel, het drankkartonnetje zomaar
op de grond te werpen. De collega’s die toezicht houden op de
speelplaats zullen hiertegen nog steeds optreden. Als er minder
afval op de grond belandt, hoef je ook minder op te rapen.
We zijn er ons ook terdege van bewust dat een meerderheid van
onze leerlingen hun afval wel in de vuilnisbakken werpen. Maar
een minderheid kan er voor zorgen dat een speelplaats na enkele
dagen al zeer slordig oogt. Als zij nu ook nog te overtuigen zijn …

Evaluatie
De milieuwerkgroep onKRUID stond aan de wieg van dit initiatief.
Kruid zal in de komende maanden samen met de leerlingenraden
en de pedagogische raad de ‘opruimactie’ evalueren en bijsturen.

Deze opmerkingen kunnen onmiddellijk door de cel leerlingenbegeleiding behandeld worden:
 in eerste instantie is er een gesprek met een leerlingen		
begeleider
 bij herhaalde ‘problemen’ worden de ouders gecontac		
teerd en kan eventueel de klassenraad worden samen		
geroepen.

B

este ouders en leerlingen, we hopen dat dit schooljaar voor iedereen brengt wat
mag verwacht worden: een aan ieders mogelijkheden aangepaste studierichting met uitdagingen en kansen én een leef-en leeromgeving die opvoedt en aan iedereen de kans
geeft zich te ontplooien ons opvoedingspatroon getrouw.
We wensen aan alle leerlingen: geduld, volharding, creativiteit en veel levensvreugde.
Met die ingrediënten als grondstof kunnen we samen met iedereen die deel uitmaakt
van de uitgebreide collegefamilie (leerlingen, ouders en alle personeelsleden) van dit
203de jaar van onze school ongetwijfeld een succesvol jaar maken.
Danny Van Royen - Marc Buytaert - Walter Roggeman
september 2010
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Correct verwijzen
Bronnen en literatuur
We willen ook dit schooljaar extra aandacht schenken aan het correct verwijzen
naar bronnen en literatuur en het correct
omgaan met het gebruik van bronnen.
We willen alle leerlingen leren om correcte
verwijzingen te vermelden bij het gebruik
van informatie die ze vinden in boeken,
tijdschriften, interviews of op het internet.
We opteerden voor een eenduidige aanpak. Niet de enige zaligmakende (aan
universiteiten en hogescholen worden uiteenlopende systemen gebruikt), maar wel
één richtlijn waar we ons met zijn allen
aan willen houden. De nadruk ligt immers
in de eerste plaats op het aanleren van een
attitude bij alle leerlingen om correct te
verwijzen, nu en in latere opleidingen.
Op de website van de school en op smartschool staan twee handige bestanden met
duidelijke afspraken hieromtrent: een document voor leerlingen van de 1ste en de

2de graad en een uitgebreider voor leerlingen van de 3de graad. Zo kunnen we
tijdens de lessen de leerlingen stap voor
stap leren om nauwgezet te verwijzen naar
geraadpleegde bronnen.

Het internet levert een erg grote schat aan
informatie. Uiteraard mogen leerlingen die
gebruiken, mits ze er correct naar verwijzen.
Zijn de verwijzingen onbestaande of uiterst
summier en twijfelen leerkrachten over de
authenticiteit van een tekst dan kunnen ze
ook gebruik maken van Ephorus.
Dit programma helpt bij het onderzoeken
van de authenticiteit van teksten; het markeert en specificeert de geraadpleegde
bronnen en ontmaskert diegene die…
andermans veren op zijn eigen hoed wil
steken.
Alle leerkrachten van onze school kunnen
gebruik maken van dit programma.

Nederlands
1ste jaar
2de-3de jaar

Nicole De Cnyf
Herman Schack
Leen Verhelst
Annemie Verbeke

Jeffrey De Block
Valérie Vastenhaeck
Hilde Van den Berghe

Engels
2de graad

Ingrid Dekeyser

Wiskunde
1ste jaar
2de jaar
3de jaar

Marc Smet
Rik Verniers
Annelies Droessaert

Natuurwetenschappen
2de graad
Danny Baart

Stevig engagement

Een duwtje in de rug voor

Nederlands, Frans, Latijn, Engels, wiskunde of natuurwetenschappen?
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Frans		
1ste jaar
2de jaar
3de jaar
4de jaar

Klassieke talen
1ste en
Isabelle Snoeck
2de graad		

Ephorus helpt

Wanneer een leerkracht merkt dat een
van z’n leerlingen een probleempje heeft
voor zijn vak dan zal die altijd trachten om
die leerling zo goed mogelijk te helpen:
soms kan het volstaan om na de les nog
eens even uit te leggen hoe het nu juist
in mekaar zit of moet de leerling wat extra oefeningen meekrijgen naar huis, maar
soms zit het probleem dieper en merken
leerkrachten dat bepaalde leerlingen het
niveau wel aankunnen, maar bepaalde
leemten hebben in hun voorkennis. Soms
gebeurt dit omdat iemand gedurende een
langere periode ziek was, maar het is ook
mogelijk dat een leerling een bepaald onderdeel van de leerstof niet zo goed begrijpt. Om dit op te vangen hebben wij
een aantal leerkrachten gedurende enkele
uren per week vrijgesteld om leerlingen te
begeleiden.

Samen-school-maken

Hoe werkt ons systeem?

In onderstaand overzicht ziet u welke leerkrachten voor welke vakken zijn aangesteld.
Een leerling kan op eigen initiatief naar de
extra begeleiding stappen. Een vakleerkracht kan een leerling(e) ook aansporen
om tijdens de middagpauze naar de extra begeleiding te stappen. De aanwezigheid in de remediëring of in de extra lessen wordt in de schoolagenda genoteerd.
De remediëringsleerkrachten stellen zich
eerstdaags in de klassen voor en lichten
hun aanpak toe. De concrete regeling (bijvoorbeeld: op welke middag kan je waar
terecht?) wordt zo snel mogelijk aan alle
leerlingen meegedeeld en aan de informatieborden voor de leerlingen geafficheerd.

Remediëringslessen zijn extra hulpmiddelen voor leerlingen. Uiteraard willen we
er in de eerste plaats voor zorgen dat alle
leerlingen tijdens de gewone lessen - door
o.a. differentiatie – ‘mee’ zijn.
De remediëringsleerkrachten staan in
nauw contact met hun vakcollega’s en de
klassenleraars zodat ze leerlingen op een
efficiënte wijze kunnen te helpen.
Uiteraard veronderstelt de inzet van de
remediëringsleerkrachten en de wil om
leerlingen écht te helpen een stevig engagement van de leerlingen die er een
beroep op doen!

Avondstudie
In dit geval kan u een beroep doen op onze
avondstudie die georganiseerd wordt op
maandag, dinsdag en donderdag van
16.15 tot 17.35 uur, en op woensdag
van 12.30 tot 15 uur. Inschrijven kan
door het afgeven op het leerlingensecretariaat van een ingevuld formulier
‘avondstudie’. Dit formulier werd aan de
leerlingen bezorgd op de eerste schooldag.
Wie de studie vroeger wil verlaten, of wie
op een bepaalde dag niet aanwezig kan
zijn, brengt hiervoor vooraf een briefje van
de ouders bij de prefect. Eventuele afwe-

Dyslexie?
In het artikel over remediëring kon u lezen op welke manier
we leerlingen met een probleempje voor Nederlands, Frans,
klassieke talen, Engels en natuurwetenschappen of wiskunde
trachten te helpen.
Tevens willen we leerlingen die dyslectisch zijn, op een zo
professioneel mogelijke manier te begeleiden. Daarom hebben we Valérie Vastenhaeck in haar opdracht enkele uren gegeven voor de coördinatie van alle logopedische problemen.
Mevr. Vastenhaeck heeft een opleiding als logopediste achter de rug en ging na vier jaar praktijk enkele jaren geleden als
leerkracht Nederlands aan de slag. Uiteraard werkt ze nauw
samen met de leerkrachten Nederlands die instaan voor de
remediëring Nederlands. Signaaltoetsen bij alle leerlingen van
het eerste jaar helpen om problemen te detecteren. In team
wordt daarna getracht om gericht hulp te bieden.
Op een systematische wijze worden de leerlingen
met dyslexie/dysorthografie begeleid. Tijdens de
examens is er voor de leerlingen met dyslexie een
tijdsklas (meer info later). Uiteraard verloopt de
begeleiding in nauwe samenwerking met externe
logopisten

Studeren op school
voor of na de lessen
Heeft uw zoon of dochter na vier uur niet onmiddellijk vervoer om naar huis te komen? Kan u omwille van uw werk pas omstreeks zes uur thuis zijn en vindt u het
onverantwoord dat uw zoon- of dochterlief alleen thuis zit? Bent u ervan overtuigd
dat uw zoon of dochter beter op school kan studeren omdat het tussen vier en zes
moeilijk is om thuis te leren?
zigheden worden door de prefect aan de
ouders gemeld. Wij hopen dat we met dit
gratis aanbod leerlingen extra kansen bieden om in de gunstigste omstandigheden
te studeren. Zo kunnen we hen helpen om
goede cijfers te halen en zonder moeilijkheden te slagen. Omdat wij ervoor willen
zorgen dat alle leerlingen die naar deze
studie komen, zo goed mogelijk zouden
kunnen studeren, hebben wij een huisreglement opgesteld dat aan alle leerlingen
(en hun ouders) die intekenen voor dit initiatief bezorgd wordt.
Overigens wijzen we erop dat er studiegelegenheid is van 8 tot 8.20 uur ’s morgens
en van 13 tot 13.20 uur (lokaal B061).

Begeleide studie voor
eerstejaars
Voor onze leerlingen van het eerste jaar
bestaat er een aparte regeling: zij krijgen
de kans om gedurende de maanden september en oktober begeleide studie in het
eigen klaslokaal te volgen.
Na deze periode kunnen de eerstejaars
o.l.v. leerlingenbegeleider Herman Schack
nog verder studie volgen. Ze kunnen uiteraard ook gebruik maken van de andere
‘studeergelegenheden’ op school.
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Open je mond voor gezond …

College sluit een fruitverbond!

Twee stukken fruit per dag, dat is de aanbevolen hoeveelheid. Fruit is lekker, gezond
en zit boordevol vitamines. Het is dan ook het ideale tussendoortje voor ons allen. Een
fruitig tussendoortje voorziet ons van gezonde energie om er weer tegen aan te gaan
en het levert tegelijk belangrijke voedingsstoffen aan.
We willen op onze school het eten van fruit stimuleren. Daarom gaan we verder op de
ingeslagen weg: donderdag=fruitdag!
Iedere donderdag beiden we aan alle leerlingen een stuk fruit aan. Doordat wij dit fruit
in het kader van het project Tutti Frutti bestellen, kunnen wij dit aanbieden aan een
zeer democratische prijs. 6 euro voor 25 donderdagen.
Het project Tutti Frutti is een samenwerkingsverband met het CLB en LOGO-Waasland
vzw. Ook dit schooljaar: op maandag geen suikerrijke dranken in het aanbod.

Broodjes en maaltijden
De prijzen van de voeding op school blijven dezelfde als vorig
schooljaar. Wij streven ernaar dat uw kind op onze school van een
gezonde en gevarieerde voeding kan blijven genieten.
broodje: 			
				
½ broodje: 			
volledige maaltijd: 		
hoofdmaaltijd: 			
drankje en soep in de refter:

5 bonnetjes
(1 bonnetje =
3 bonnetjes
5,00
4,25
0,50

0,50)

Leerlingen kunnen een blad met bonnetjes kopen voor 20,00
(40 bonnen) op het leerlingensecretariaat. Dit kan tijdens de korte
pauzes en tijdens de middagpauze vanaf 13 uur.
Broodjes moeten besteld worden voor 8u30 (inschrijfbladen in de
Calfac), ‘occasionele’ warme maaltijden ten allerlaatste tijdens de
speeltijd van 10u10.
Vergeetkousen kunnen steeds een lunchpakket bestellen in de refter.

Extern?

Een leerling(e)
kan pas extern
zijn als zij/hij
gebied van de
op het grondkerngemeente
Sint-Niklaas w
zij/hij ‘s midda
oont én als
gs thuis komt
eten. Leerlinge
van de school
n
die verder
wonen, kunnen
enkel extern w
toestemming
orden met
van de directie
.
Over de midda
g de school ve
rlaten en in de
eten, wordt ni
stad gaan
et toegestaan
.
Ouders die will
dochter/zoon
en dat hun
bij een familiel
id gaat eten, m
voor de toeste
oe
ten daarmming vragen
aan de directie
.
Misschien kom
t deze schikk
ing streng ov
eerst en vooral
er, maar ze is
geïnspireerd do
or onze bezorg
de leerlingen.
dheid voor
Trouwens, de sc
hoolverzekerin
geval met een
g
zo
u een onrondslenterend
e leerling niet
dekken!
Leerlingen die
extern willen
zijn komen ee
mulier afhalen
n aanvraagforop het secretar
iaat.

Afspraken i.v.m. technologie voor 5 en 6 WEWIa
De lessen technologie voor de leerlingen van 5 en 6 WEWIa gaan
ook dit jaar door op een andere locatie dan onze school (Carolus
en VTS). In dit verband enkele aandachtspunten:

• de begeleidende leerkrachten op onze school zijn mevr. Gijsels,
dhr. Maes en dhr. Van Meir
• afwezigheid wordt vooraf besproken met de directie.

• de data staan vermeld op smartschool en de schoolwebsite

De geschreven toelating wordt voor de les getoond aan de

• een wegbeschrijving van de locatie en andere praktische info

betrokken begeleidende leerkracht.

vind je op smartschool (cursus ‘technologie’)
• de leerlingen zijn stipt aanwezig om 13uur (Carolus) en 12u55
(VTS)
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Vermijd

té zzware
ware boekentassen

Het was niet de eerste keer dat ‘zware boekentassen’ aangekaart
werd op onze school. Een werkgroepje ad hoc met leden van het
oudercomité stak samen met de jaarverantwoordelijken van het
eerste graad en de directie de koppen bij elkaar.
Wat gebeurt er reeds om ‘té zware boekentassen‘ te vermijden?
Welke initiatieven kunnen genomen worden? Een stand van zaken.

Wat gebeurt er reeds?
 1ste jaar heeft ‘thuisklas’, 2de jaar ook: eigen kasten
 Klassenleraar organiseert: opbergen atlassen, werkboeken
(deeltje per deeltje …)
 Er is veel verschil in discipline tussen de leerlingen
(sommigen houden veel te lang ‘alles’ bij)
 Hulp van de ouders bij controle van het maken van de
boekentas is aangewezen
 Superdikke ringmappen zijn uit den boze; enkele ringmappen
waarin vakken gebundeld worden zijn aangewezen
 In het 1ste jaar kan het wiskundeboek thuis blijven!
 Bijbels ‘in box’ door de leerkracht naar de klas

Wat kan/moet beter?
 communicatie met ouders over gebruikte materiaal en
afspraken i.v.m. meebrengen materiaal (komt zeker aan bod
op de ouderveragderingen in september)
 optimaliseren afspraken en communicatie binnen de jaarvergaderingen 1ste en 2de jaar over vereiste materiaal en
boeken, notities en mappen

Vlot
gebruik
van de

refters
Algemene afspraken
Alle leerlingen gebruiken een dienblad
voor soep-middagmaal-fruit.
Leeggedronken flesjes worden gesorteerd in de daarin voorziene bakken.
Maandag en donderdag = gezonde dag!
Drankjes mogen niet mee naar buiten
genomen worden.
Leerlingen mogen enkel eten/hun

Suggesties/ te onderzoeken
 atlassen aardrijkskunde en geschiedenis zoals ‘systeem
Bijbel’?
 pluim geven voor wie alles bij heeft en voor wie de lichtste
(in orde-)boekentas heeft
 tips voor ouders: koop geen al te grote boekentas
 koppelen van zware boekentassen aan veilig fietsen (fietsvaardigheid nog meer in de verf zetten bijv. naar aanleiding
van fietsexcursie aardrijkskunde)
 taken-en overhoringenmap niet met alle overhoringen van
een gans schooljaar
 bespreken van voorstellen en aanpak ‘Naar een minder zware
boekentas’ op leerlingenraden in oktober 2010

Ook niet te
vergeten
Probleem van zware boekentassen wordt erkend,
maar tegelijk wordt er
gepleit om jongeren te
laten bewegen en het
probleem met de nodige
zin voor relativering te
benaderen.

broodje afhalen op het voorziene uur,
een uitzondering kan toegestaan
worden met schriftelijke toestemming
van de leerkracht of op vertoon van je
leerlingenpasje.

Wie gebruikt welke refter en
wanneer?
Calfac
Toezicht
Madidovrij: verantwoordelijke:
mevr. Katja Roggeman
Uurregeling
11u40: lagere school
12u05: 1ste jaar
12u30: 5de jaar en aansluitend 6de jaar

!

Er mag pas muziek gedraaid worden als
alle eerstejaars de refter hebben verlaten !

Internenrefter
warme maaltijden
Toezicht
Madidovrij: verantwoordelijke
dhr. Wim Vandervreken

! Ook desserts mag je niet meenemen naar
buiten !
Kleine refter
Toezicht
Madidovrij: verantwoordelijke
dhr. Dave Verdurmen
Uurregeling
12u05: 4de jaar
12u25: 2de jaar

Ontmoetingsruimte
Toezicht
Madidovrij: verantwoordelijke
mevr. Katrien Rombaut
Uurregeling
12u05: 3de jaar
12u30: 6de jaar
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Wist je dat?
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Theateraanbod voor vrijwilligers
Het schooljaar is amper begonnen en hier staan we al met een
reeks schitterende aanbiedingen. Al jarenlang organiseren wij voor
leerlingen die dat wensen avonduitstappen naar toneelvoorstellingen. Vorig schooljaar kregen wij zo'n overweldigende respons

voorden er activiteiten
‘s Nam iddags wor
p,
uur (m uziekworksho
zien van 13 tot 16
sp el, ...).
een uitstap, sp or t &
zogastschool voor de
Onze school was
merklas.
slozomer taalklas afge
Op 27/08 werd de
onterlingen een attest
ten waarbij de le
vond
zet. De uitreik ing
vingen voor hun in
van het College.
plaats in de Calfac

van 9 tot 12 uur.

In de steigers

Fietsuitstap in het Waasland
1ste jaar op excursie

op onze voorstellen (250 inschrijvingen!) dat wij met plezier het
intiatief verderzetten en zelfs uitbreiden.

DE MAN ZONDER EIGENSCHAPPEN I

van Guy Cassiers - naar Robert Musil,
regie Guy Cassiers - door Het Toneelhuis
vrijdag 19 november 2010 - 20.00 uur		
Bourlaschouwburg, Antwerpen
Met zijn onvoltooide grote roman De man zonder eigenschappen
schreef de Oostenrijkse auteur Robert Musil zoiets als een onaf-

Een uitgelezen kans voor iedereen die wil kennismaken met het
medium 'theater' aan de hand van gegarandeerd goede producties, en voor de laatstejaars een handigheidje dat van pas komt
voor hun opdrachten over theater in het kader van de lessen Nederlands.

Derde graad

gewerkte symfonie. Musil beschrijft in felle, satirische kleuren de
ondergang van een wereld die enige gelijkenis vertoont met de
onze.
'Wonderschoon, haarscherp en verbazend actueel' - Guido Lauwaert op Knack.be
'Kijken naar Cassiers, denken aan De Wever. In welk Vlaanderen
we vanmorgen ook wakker geworden zijn, Guy Cassiers heeft er
in ‘De man zonder eigenschappen' veel boeiends over te zeggen'

Hieronder vind je een overzicht van de geselecteerde voorstellin-

- Wouter Hillaert in De Standaard

gen, data, plaatsen bedoeld voor de derde graad.

Een uitdagende voorstelling voor de echte theaterliefhebber!

OBLOMOV

VASIO-LEVSKY		

naar Ivan Gontsjarow - door collectief LAZARUS

concept en regie van Peter Boelens - door Bad van Marie

donderdag 7 oktober 2010 - 20.30 uur 			

maandag 31 januari - 20.00 uur				

Campo, Gent

Bourlaschouwburg, Antwerpen

Eigen aan de voorstellingen van dit collectief is een gezonde dosis

“Bad van Marie” staat voor een theatertaal op de grens van fic-

humor en zelfrelativering, waardoorheen even subtiel als helder

tie en realiteit. De groep zoekt daartoe graag locaties op die alle

een filosofisch of maatschappijkritisch gedachtegoed geweven

drempels wegnemen (garages, bussen, voetbalvelden) , maar ge-

wordt. Bovendien zijn de leden van dit collectief niet alleen be-

bruikt voor één keer de Bourlaschouwburg als locatie.

genadigde acteurs, ze bezitten ook een vinnige pen. Dit resulteert
Onze leerlingen van het 1ste jaar bestuderen tijdens de lessen

Fietsen met een groep van 45-tal eerstejaarsleerlingen vergt een

aardrijkskunde hoofdzakelijk de eigen leefomgeving.

goede voorbereiding en voldoende begeleiding door leerkrachten.

Hiervoor

maken ze ook twee studieuitstappen : in september met de fiets

We willen echter ook een beroep doen op bereidwillige

naar Sombeke en de Durme, in het 2de trimester een busuitstap

ouders of grootouders om het traject mee te fietsen.

naar Meerdonk en Nieuwkerken gevolgd door een uitgebreide

Wil, indien u belangstelling heeft, een seintje geven aan de

verkenning van Sint-Niklaas te voet. Tijdens de fietsuitstap naar

leerkracht aardrijkskunde van uw zoon of dochter. Uw mede-

Sombeke en omgeving doen zij landschapswaarnemingen, kaart-

geregeld in voorstellingen waarbij het woord een slim geslepen

BEZONKEN ROOD		

onderdeel van het geheel is.

naar Jeroen Brouwers - regie Guy Cassiers - door Toneelhuis

ALEKSEJ					

donderdag 5 mei 2011 - 20.00 uur				
Bourlaschouwburg, Antwerpen

van Frank Adam - regie Koen Desutter - door HETPALEIS

Jeroen Brouwers schreef Bezonken rood (1981) in de weken na

woensdag 10 november 2010 - 20.00 uur

de dood van zijn moeder. Het is een van de meest aangrijpen-

werking stellen we sterk op prijs!

HetPaleis, Antwerpen

de rouwzangen van de Nederlandse literatuur. Bezonken rood is

en kompasoefeningen en maken kennis met de werking van rivie-

Daarnaast willen we u vragen om uw zoon of dochter op de

Rusland, begin 18de eeuw. De tsaar, Peter de Grote, keert terug uit

gebed, litanie, grafgedicht, afscheidsbrief, lofzang, vervloeking,

ren in het landschap.

excursiedag met een fiets die reglementair en technisch in

de Westerse wereld om met harde hand zijn ‘achtergestelde’ land

wanhoopskreet, zelfbeklag, … alles in één ontroerende, harde en

Bovendien willen we van deze uitstap gebruik maken om enkele

orde is, naar school te sturen.

te moderniseren. Ook zijn zoon, tsarevitsj Aleksej, wil hij stevig

poëtische vertelling. Dirk Roofthooft speelt de aangrijpende voor-

elementaire verkeersregels onder de aandacht van onze eerste-

We vertrekken om 13 uur op school en we zijn omstreeks 17 uur

bewerken en klaarstomen voor de troon. Aleksej is echter niet

stelling, die al sedert 2004 ook internationaal succes oogst.

jaars te brengen en hen een voorzichtige, defensieve houding als

terug. Die dag zal er geen geleide studie zijn voor de klassen die

verkeersdeelnemer aan te leren.

de fietstocht maakten.

We kiezen voor een fietsuitstap omdat we op deze manier de ver-

Alle praktische afspraken staan in de excursiebundel die de leerlin-

schillende waarnemingspunten het vlotst kunnen bereiken en de

gen tijdens de voorbereidende lessen krijgen.

de energieke ondernemer of onwrikbare staatsman die zijn vader
van hem wil maken. Integendeel, Aleksej zwalpt verloren door het
grote paleis en zoekt troost in de fles en bij zijn nieuw lief...

leerlingen een beter contact hebben met de bestudeerde omgeving.
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In de steigers

Aandacht aub

Paardrijden?

Tweede graad

Vanaf het vijfde leerjaar van de basisschool kunnen leerlin-

Voor de tweede graad stellen wij voor:

gen, broers en zussen, maar ook ouders en leerkrachten leren
paardrijden aan een voordelig groepstarief.

KAKKEWIETEN
door o.a. Koen De Graeve - Adriaan Van den Hoof - Dimitri Leue
woensdag 16 maart 2011, 20.00 uur

		

HetPaleis Antwerpen
Soms gebeurt het dat alles is zoals het hoort te zijn. De Kakkewieten weten dat alles bij hen pas alles is zoals het hoort te zijn als
niets is zoals het hoort te zijn...
Klinkt, zoals zo vaak, aanstekelijk...

Zaterdagmorgen is manège De Paddock in Waasmunster al
vele jaren voorbehouden aan de ruiters van onze school.
Naast de gewone rijlessen leren de ruiters ook dressuur en
kunnen ze deelnemen aan de wandelingen te paard in de
prachtige bossen van Waasmunster.
De leerlingen rijden in drie groepen, volgens hun rijvaardig-

Eerste graad

heid en ervaring. In de lessen wordt naast de rijtechnische

Voor de eerste graad opteren wij voor:

aangename sfeer op de manege.

DE BLINDE KONING

Wil je ook eens proeven van de paardensport? Schrijf je in

door Warre Borgmans - Pieter Embrechts - Dimitri Leue

voor een reeks van 10 lessen. Het ‘paardrijden’ start eind

woensdag 6 oktober 2010 - 20.00 uur

september. Voor ‘veelgestelde vragen’ en concrete data en

HetPaleis Antwerpen

prijzen) kan je terecht op www.sjks.be/paardrijden. Inschrij-

Pol Arias (Radio1) noemde het destijds een van de mooiste voor-

vingsformulieren via het secretariaat.

vaardigheden ook karakter en doorzettingsvermogen gevormd! Bovendien houden we sterk aan de sportiviteit en
hulpvaardigheid tussen de ruiters, wat leidt tot een bijzonder

stellingen die hij ooit in Vlaanderen gezien heeft. “Dimitri Leue
slaagt erin om de essentie van het gigantische verhaal over de

Contactpersoon: William Verbraecken (oud-directeur basis-

mensheid (de Mahabharata door de ogen van een blinde) te vat-

school SJKS) – 037769519 - begeleider paardrijden College

welkom

Daarnaast vermeldt onze programmatie nog twee Franstalige
voorstellingen in het THEATRE NATIONAL in Brussel, voor de
zesdejaars:

Oudervergaderingen in september 2010

Ouders zijn welkom

Communicatie tussen directie, leerkrachten en ouders is van
het grootste belang opdat jongeren goed zouden functioneren op school. Daarom plannen alle jaren een oudervergadering in september zodat u persoonlijk kan kennismaken met
de klassenleraar van uw zoon of dochter.
Na een algemene begroeting gaat u met de klassenleraar
naar het lokaal van uw zoon/dochter.
Tijdens het algemeen gedeelte zal de directie toelichting geven bij de prioriteiten voor dit schooljaar.Tevens zullen wij,
in samenwerking met het CLB, aan ouders tips geven hoe zij
hun zoon of dochter het best kunnen begeleiden tijdens het
schooljaar.
Elke klassenleraar heeft daarna een gesprek met ouders en
behandelt een aantal punten die specifiek zijn voor die leeftijdsgroep.
Voor ouders van leerlingen van het zesde jaar komt het studiekeuzetraject erg nadrukkelijk aan bod.

10 jaar CLB!

VCLB DENKT MEE…

ten in anderhalf uur.”

In het frans

Van harte welkom

… Ook binnen
		 deze schoolmuren

1ste jaar

donderdag 16 september

om 19.30 uur

2de jaar

vrijdag 17 september		

om 20 uur

3de jaar

dinsdag 21 september		

om 19.30 uur

4de jaar

vrijdag 17 september		

om 19 uur

5de jaar

woensdag 15 september

om 19.30 uur

6de jaar

donderdag 23 september

om 19.30 uur

Er is parkeergelegenheid op de grote speelplaats;
ingang Van Britsomstraat.

Sint-Niklaas het deze periode misschien

begeleiders van de school. Als maatschap-

nog net iets harder te verduren krijgt dan

pelijk werkster beperkt zij zich niet tot het

andere jaren, heeft alles te maken met het

opnemen van psychosociale vraagstukken,

gegeven dat VCLB dit jaar haar tiende ver-

maar is zij eveneens actief op het domein

jaardag viert. Tien productieve jaren waar-

van de onderwijsloopbaanbegeleiding in

in een goede samenwerking tussen het

de lagere graden. Wat leer- en studeer-

CLB en de school inmiddels veel heeft kun-

moeilijkheden betreft, ondersteunt zij mee

nen verwezenlijken. Als CLB hopen we op

het aanbod van de school.

een vreugdevol schooljaar voor iedereen,

… Ook weer
		 dit schooljaar

maar beseffen we dat er zich aan de scha-

Jan Van Wolvelaer (psycholoog) is even-

duwzijde van deze vreugde soms zware

eens actief op het domein van het psycho-

loodjes aanbieden. Of deze loodjes zich op

sociaal functioneren en leren&studeren.

persoonlijk, familiaal of schools vlak bevin-

Gezien zijn achtergrondkennis op vlak van

den, medisch of psychisch van aard zijn…

leermoeilijkheden en –stoornissen komen

Het multidisciplinair team van het CLB zal

vragen hieromtrent doorgaans bij hem te-

ook dit jaar vol overgave informeren, ad-

recht.

TETE A CLAQUES op woensdag 2 maart 2011

… En natuurlijk
		 ook MET JOU!

UN HOMME DEBOUT op woensdag 16 maart 2011,

Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegelei-

viseren en begeleiden. Afhankelijk van je

onder voorbehoud voor de leerlingen uit 6HW.

ding Waas & Dender davert doorgaans bij

vraag, kunnen volgende CLB-medewerkers

de aanvang van een nieuw schooljaar op

je pad kruisen:

Raf Boelen (psycholoog) is diensthoofd
van de afdeling secundair binnen VCLB
Waas&Dender vestiging Sint-Niklaas. Te-

Het enige dat liefhebbers moeten doen is: tijdig inschrijven.

zijn grondvesten. Alles wordt immers in

Wij regelen de rest.

gereedheid gebracht om leerlingen, ou-

Veerle Wuytack (maatschappelijk werk-

vens verzorgt hij binnen SJKS de onder-

ders en leerkrachten van dienst te kunnen

ster) is de contactpersoon van het CLB bin-

wijsloopbaanbegeleiding van voornamelijk

zijn wanneer het startschot op 1 septem-

nen de muren van SJKS. Daar ze wekelijks

laatstejaarsstudenten. Daarnaast kan men

ber gegeven wordt. Dat de Ankerstraat in

deelneemt aan de Cel Leerlingbegeleiding

ook met psychosociale of leerproblemen bij

staat zij in nauw contact met de leerling-

hem terecht voor advies en begeleiding.
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Aandacht aub
Patricia Caluwé (paramedisch werker)

leidt daarenboven de medische onderzoe-

Heb je vragen of zit je met iets

maakt als sociaal verpleegkundige deel

ken die jullie tweejaarlijks ondergaan.

verveeld?

disciplinair team. Samen met de CLB-arts

De sterkte van een multidisciplinair team

Wij denken met je mee en zoeken samen

verzorgt zij het domein van de preventieve

ligt hem in de nauwe samenwerking tus-

naar een geschikte oplossing!

gezondheidszorg wat neerkomt op ge-

sen de verschillende disciplines die elke

zondheidsbescherming, ziektepreventie en

aanmelding, vraag of situatie vanuit een

gezondheidsbevordering. Zij volgt tevens

verschillend perspectief bekijken op basis

de leerplichtcontrole in SJKS op.

van hun vooropleiding. Achter elke indivi-

uit van de medische tak van het multi-

duele begeleiding schuilt dus multidiscipli-

Aandacht aub

9 en 10 oktober 2010

22ste editie eetweekend
Kindermenu 1: worst + kinderijsje (tot 12 jaar)		

8 euro

Kindermenu 2: kipfilet + kinderijsje (tot 12 jaar)

8 euro

Het CLB is elke schooldag via e-mail (zie

Inrichting nieuwe kleuterklas
en wetenschapsklassen

www.vclbwaasdender.be) of telefonisch

Het eetweekend van onze school is aan zijn 22ste editie toe en

We bieden bovendien 3 desserts aan:

(03/780.66.30) te bereiken tussen 08.30u

mag gerust een klassieker van formaat genoemd worden. Een

chocolademousse 				

2 euro

en 12.15u en tussen 13u en 16.30u (op

heerlijke maaltijd, een gezellige sfeer en een muzikale opluiste-

rijstpap 					

2 euro

maandag tot 18.30u). Bovendien staat

ring door leerlingen en leerkrachten zijn vaste ingrediënten. Het

kaas

5 euro

onze deur dagelijks voor je open (Anker-

is bovendien mooi meegenomen dat we dankzij de vorige edities

Om u goed te kunnen bedienen beperken we het aantal perso-

straat 63, 9100 Sint-Niklaas).

heel wat vernieuwingen op onze school konden realiseren: een

nen per sessie. Wie vlug inschrijft (zie bijgevoegd inschrijffor-

Hilde Lagasse (CLB-arts) staat net als haar

nair overleg. Je kan er bovendien van op

medische collega in voor de preventieve

aan dat je vraag in alle vertrouwelijkheid

gezondheidszorg. Dit vertaalt zich in ac-

behandeld wordt, aangezien alle CLB-me-

tiviteiten op vlak van leeftijdsspecifieke

dewerkers gebonden zijn aan het beroeps-

opgefriste ontmoetingsruimte, de nieuwe speelplaats met nieuwe

mulier of vanaf 10 september ook elektronisch via de website

onderzoeken, veiligheid, vaccinaties, hygi-

geheim.

fietsenrekken, meer beamers in de klas, …

www.sjks.be), kan dus best zijn voorkeurmoment kiezen.

ënische en profylactische maatregelen. Zij

Ook dit jaar zal de opbrengst van het eetweekend ons de kans ge-

De leerlingenbegeleiders
Het begrip leerlingenbegeleider is ingeburgerd op onze school.

09 349 46 37 (3de graad)

mens, Herman Schack en Danny Baart. Tijdens de maand september zullen de leerlingenbegeleiders zich in de klassen komen

Danny Baart

voorstellen zodat zij voor de leerlingen snel een vertrouwd gezicht

Hooimanstraat 133 - Sinaai – (2de graad)

worden. Kleine probleempjes, thuis of in de klas? Grote vragen?

03 772 3803

Je hart eens luchten? Eens op adem komen? Je weet eigenlijk niet
wat er scheelt... Heb je al eens met je klassenleraar gepraat?

zaterdag:

nieuwe wetenschapsklassen en inrichting nieuwe kleuterklas!

om 18 uur
en om 20 uur

Beukendreef 10 - 9160 Lokeren

rekenen op de ondertussen bekende gezichten: Isabelle Van Lem-

ven iets extra te realiseren. Bovenaan het verlanglijstje: inrichting

De vertrouwde formule
Isabelle Van Lemmens

Net zoals vorig jaar zullen onze leerlingen dit schooljaar kunnen

– basis en humaniora én “barbecue” –

zondag:

willen we behouden

om 11.30 uur
en om 13.30 uur

De organisatie wordt verfijnd, de prijzen blijven democratisch
Aperitiefhapjes: bordje tapa’s			

5 euro

Vlees: kipfilet, gemarineerde saté en worst		

15 euro

Vis: zalmpotje witte wijn, vispannetje kreeftensaus

15 euro

Vegetarisch: vegiburger, quornblokjes 		

15 euro

Wandeling op zondagmorgen!

Steeds met uitgebreid groentebuffet (9 soorten), sausen en brood

Onze basisschool organiseert op zondag 10 oktober

Herman Schack

Die is immers de eerste vertrouwenspersoon. Of anders: de leer-

opnieuw een gezinswandeling waarop iedereen welkom is.

Breedstraat 74 - 9100 Sint-Niklaas

lingenbegeleider! Zij staan ter beschikking voor, na of tijdens de

03 777 91 08 (1ste graad)

lesuren. Je spreekt hen aan aan de leraarskamer, in de gangen, op
de speelplaats of je maakt een telefonische afspraak.

Algemeen telefoonnummer

					

Vertrek om 10 uur aan ’t Veer in Tielrode (wandeling in De

Stationsstraat om 16.05 uur
Om de veiligheid aan de school(in)uitgang Stationsstraat te ver-

SJKS

03 780 71 50

Directeur

Walter Roggeman

SJKS : 03 780 71 51
gsm: 0476 63 28 13

Adjunct-directeur

Marc Buytaert

SJKS : 03 780 71 52
gsm: 0476 55 44 54

Adjunct-directeur

Danny Van Royen

SJKS: 03 780 71 54
gsm: 0485 61 90 83

Prefect

Benny Heyninck

SJKS: 03 780 71 53
gsm: 0473 75 53 98

Diensthoofd sec. & administratie

Conny Croes

Boekhouding

Marijke Van Damme

SJKS: 03 780 71 93
gsm: 0479 29 92 79
SJKS: 03 780 71 63

Internaat

E.H. Patrick D’Haenens

SJKS: 03 780 71 60
gsm: 0478 28 58 11

Faxnummer

SJKS: 03 780 71 69

E-mail

info@sjks.be

Website

www.sjks.be

Belangrijke
telefoonnrs
en
contactadressen

Roomakker), wandeling van 5-tal kilometer, geschikt voor
buggy’s. Inschrijvers van de basisschool voor het eetweekend
op zondag 10 oktober worden in de Calfac geplaatst.

groten zetten we de afspraken nog eens op een rijtje. We dringen
er bij iedereen op aan om de instructies nauwgezet op te volgen.
De klaar-over (heeft opleiding gevolgd) doet de band aan en zal
het verkeer regelen. De tweede opzichter houdt ofwel de fietsers
ofwel de voetgangers tegen. Wanneer de klaar-over het verkeer
tegenhoudt op de straat, houdt de opzichter de voetgangers op
het voetpad tegen zodat de leerlingen vlot de school kunnen verlaten. Op het teken van de klaar-over, houdt de opzichter terug de
leerlingen tegen, zodat auto’s en voetgangers hun weg kunnen
verder zetten. Leerlingen met brommers laten de motor uit
tot aan de Stationsstraat. Auto’s en motors van leerkrachten mogen pas vanaf 16.15 uur aanschuiven om buiten te
rijden. Leerlingen mogen wachten op elkaar of wat blijven staan,
maar mogen het verkeer of de voetgangers hierbij niet hinderen.
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Fietsen die het voetpad versperren of half op de rijbaan staan zijn
hinderlijk. De opzichters mogen hier sanctionerend optreden.
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Kalender sep/okt
Woensdag 1 september 2010
 	
Begin schooljaar
Donderdag 2 september 2010
Vrijdag 3 september 2010
 	
Schoolfotograaf op bezoek voor alle klassen!
VM Voorstelling eindreizen aan zesdejaars in de calfac (groep 1: 2de lesuur)
(groep 2: 3de lesuur)
Zaterdag 4 september 2010
Zondag 5 september 2010
Maandag 6 september 2010
1ste jaar V-dag optie
2de jaar Heywijck
Dinsdag 7 september 2010
 	
1ste jaar V-dag optie
2de jaar Heywijck
Woensdag 8 september 2010
 	
Test inhaalcursus humane wetenschappen en economie
Donderdag 9 september 2010
 	
1ste jaar V-dag optie
2de jaar Heywijck
Vrijdag 10 september 2010
 	
1ste jaar V-dag optie
2de jaar Heywijck
Zaterdag 11 september 2010
Zondag 12 september 2010
Open Monumentendag
Maandag 13 september 2010
1ste jaar V-dag optie
Vormingsdagen: 3de jaar naar Karmel (groep 1)
2de jaar Heywijck
Dinsdag 14 september 2010
1ste jaar V-dag optie
Vormingsdagen: 3de jaar naar Karmel (groep 1)
2de jaar Heywijck
!!! oudervergadering 3de jaar om 19.30 uur
Kayak voor lln 6de jaar
Woensdag 15 september 2010
oudervergadering voor 5de jaar om 19.30 uur
Donderdag 16 september 2010
2de jaar Heywijck
Vormingsdagen: 3de jaar naar Karmel (groep 2)
oudervergadering 1ste jaar om 19.30 uur
Kayak voor lln 6de jaar (reservedatum)
Vrijdag 17 september 2010
2de jaar Heywijck
Vormingsdagen: 3de jaar naar Karmel (groep 2)
oudervergadering 4de jaar om 19 uur en 2de jaar om 20 uur
Zaterdag 18 september 2010
Zondag 19 september 2010
Maandag 20 september 2010
2de jaar Heywijck
VM en NM CLB voor zesdejaars (concrete planning volgt)
Dinsdag 21 september 2010
2de jaar Heywijck
VM CLB voor zesdejaars (concrete planning volgt)
Info Junglekids door Geert Maes voor alle lln. 3de jaar (2de, 3de en 4de lesuur; drie
groepen telkens één lesuur)
!!!nieuwe datum: oudervergadering 3de jaar om 19.30 uur!!!
Woensdag 22 september 2010
 	
VM CLB voor zesdejaars (concrete planning volgt)
Donderdag 23 september 2010
2de jaar Heywijck
VM en NM CLB voor zesdejaars (concrete planning volgt)
Coup de Ville voor 3de graad (van 10.30 uur tot 12 uur)
oudervergadering 6de jaar om 19.30 uur
Vrijdag 24 september 2010
Vanaf vandaag tot 3 oktober: Vlaamse vredesweek
2de jaar Heywijck
Coup de Ville voor 3de graad (van 10.30 uur tot 12 uur)
CLB voor zesdejaars (concrete planning volgt)(behalve 7de lesuur)
Zaterdag 25 september 2010
Zondag 26 september 2010
Maandag 27 september 2010
Pedagogische studiedag
Vrijaf voor de leerlingen
Dinsdag 28 september 2010
Woensdag 29 september 2010
Sportkamp 3de jaar S in Prosper tot en met vrijdag
Internationaal project met Willibrordcolege in Emmerich: vertrek om 12.30 uur tot
zaterdagnamiddag 2 oktober
Donderdag 30 september 2010
Heywijck 2de jaar
Coup de Ville voor 3de graad (van 10.30 uur tot 12 uur)
Sportkamp 3de jaar S
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Zie kalender: www.sjks.be
Vrijdag 1 oktober 2010
2 de jaar Heywijck
Coup de Ville voor 3de graad (van 10.30 uur tot 12 uur)
Rapport voor 1ste en 2de graad
Zaterdag 2 oktober 2010
 	
Terugkomst van Emmerich van lln. 5de jaar uitwisselingsproject - omstreeks 17 uur
Zondag 3 oktober 2010
Maandag 4 oktober 2010
2de jaar Heywijck
Dinsdag 5 oktober 2010
2de jaar Heywijck
Woensdag 6 oktober 2010
Dag voor beginnende leraren (1ste jaars)
20 uur Paleis - De blinde koning in A’pen voor vrijwilligers lln. 2de jaar (optie)
Donderdag 7 oktober 2010
2de jaar Heywijck
NM 15 uur vergadering lkr Nederlands eerste graad SGSN in ‘t Overleg in H. Familie
20.30 uur Campo Gent - Oblomov voor vrijwilligers 3de graad (optie)
Vrijdag 8 oktober 2010
2de jaar Heywijck
Rapport voor 3de graad
Zaterdag 9 oktober 2010
22ste Eetweekend
Zondag 10 oktober 2010
22ste Eetweekend
Maandag 11 oktober 2010
2de jaar Heywijck
Adres Onbekend voor lln. 6de jaar - Breendonk (optie)(groep1)
Dinsdag 12 oktober 2010
2de jaar Heywijck
Adres Onbekend voor lln. 6de jaar - Breendonk (optie)(groep2)
Woensdag 13 oktober 2010
Bezinning 4de jaar Heibrand én Drieboomkesberg
Meerdaagse vormingsdagen 5de jaar
Dag voor beginnende leraars (1ste jaars)
Politiek debat voor lln. 5de jaar in de Calfac (vormingsdag)
Donderdag 14 oktober 2010
Bezinning 4de jaar Heibrand én Drieboomkesberg
Meerdaagse vormingsdagen 5de jaar
Abdijdagen 6de jaar
2de jaar Heywijck
Vormingsdag(en) 5de jaar
Infomoment Zuiddag: vormingsdag 5de jaar
Vrijdag 15 oktober 2010
Bezinning 4de jaar Heibrand én Drieboomkesberg
Meerdaagse vormingsdagen 5de jaar
Vormingsdag 6de jaar
Abdijdagen 6de jaar
2de jaar Heywijck
Sportinstuif - sportinstuif voor lln. 1ste jaar (op SJKS en op De Ster)
Vormingsdag 5de jaar (optie)
Zaterdag 16 oktober 2010
Slotdag abdijdagen 6de jaar
Oud-leerlingendag
Zondag 17 oktober 2010
Maandag 18 oktober 2010
2de jaar Heywijck
Dinsdag 19 oktober 2010
2de jaar Heywijck
Studiedagen voor directie in Houffalize
Woensdag 20 oktober 2010
Studiedagen voor directie in Houffalize
Donderdag 21 oktober 2010
 	
2de jaar Heywijck
Adres Onbekend voor lln. 6de jaar - Breendonk (optie)(groep 3)
Zuiddag voor 2 klassen 5de jaar (optie)
Studiedagen voor directie in Houffalize
Vrijdag 22 oktober 2010
2de jaar Heywijck
Adres Onbekend voor lln. 6de jaar - Breendonk (optie)(groep 4)
Zaterdag 23 oktober 2010
Zondag 24 oktober 2010
Maandag 25 oktober 2010
Dinsdag 26 oktober 2010
Woensdag 27 oktober 2010
Toneel: 19 uur voor vrijwilligers 3de graad in A’pen: Aleksej (optie)
Donderdag 28 oktober 2010
Vrijdag 29 oktober 2010
Rapport voor 1ste en 2de graad
Zaterdag 30 oktober 2010
Begin herfstvakantie
Zondag 31 oktober 2010
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Na de herfstvakantie maken we gebruik
van twee fonkelnieuwe chemielokalen en
een preparatielokaal!

Nu het kouder wordt
en het licht verzwakt,
bidden wij
dat wij warmte geven en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken
het licht van vriendschap en liefde
waarin we elkaar herkennen.
Nu de avonden langer worden,
bidden wij
dat wij de tijd gebruiken
om tot onszelf te komen,
anderen te ontmoeten
en te naderen tot God.

Nu het jaar naar de winter keert,
bidden wij om dankbaarheid
voor alle vruchten van onze herfst
en dat wij afscheid leren nemen.
God,
tussen licht en donker
verloopt ons leven.
Neem ons op in Uw stilte
en verblijd ons
met Uw vriendelijk licht,
Jezus, onze Heer.

De opening van de lokalen is gepland op vrijdag 19
november om 16.30 uur. In de week voorafgaand
aan de opening krijgen leerlingen van de eerste graad
de kans om gedurende de middagpauze onder leiding
van een laatstejaarsleerling ‘chemie te proeven’; in
de nieuwe lokalen staan opstellingen die eenvoudige
proeven mogelijk maken.

Gebed van Frans Cromphout,
uit : “Groot Gebedenboek”, Piet Thomas.

Tijdens de opening worden beelden getoond van de
middagactiviteit, is er een toespraak van directeur
Walter Roggeman en een toespraak van pedagogisch
begeleider chemie, Gerrit Schuermans.
De leerkrachten zijn uitgenodigd op de opening, de
leerlingen worden vertegenwoordigd door die laatstejaars die als coach aan de slag waren tijdens de middagactiviteit.

866 maal dank!
Bij vorige College Info werd een woordje uitleg gegeven over de werking van het oudercomité. Bij die gelegenheid werd aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd:
“Door een, totaal vrijblijvende, financiële bijdrage (waarvoor hierbij een invulstrook bijgevoegd) van 5 kan het oudercomité regelmatig een financiële duwtje in de rug geven.”
Het oudercomité en het personeelsteam van de school zijn erg enthousiast over het erg
grote aantal ouders die positief op deze oproep reageerden. Niet minder dan 866 ouders
zijn bereid 5 euro te betalen.Hartelijk dank!
Ondertussen vergaderde het oudercomité reeds een eerste maal op 23 september. Op
woensdag 17 november is een tweede vergadering gepland. Afspraak in de mediaklas
(bewegwijzering is voorzien) om 20 uur. Interesse? Hartelijk welkom.
Bent u niet in de mogelijkheid, dan kan u bij het oudercomité terecht met suggesties,
opmerkingen of vragen via de volgende e-mailadressen:
• Mevrouw Nicole Duellaert: duellan@telenet.be (voorzitter)
• of op het adres van de school info@sjks.be.

Derde jaar maakt

vredesteken

Op vrijdag 1 oktober vormden alle leerlingen van het 3de
jaar een reuzegroot vredesteken op de grote speelplaats.
De Vredesweek 2010 ging van start op 24 september. Op vrijdag
1 oktober gaven leerlingen van het 3de jaar gevolg aan de oproep van de organisatoren van de Vredesweek: vorm samen een
vredesteken. Godsdienstleraar Chris Van Walle zette de
actie op onze school in gang. Hij maakte ook een ‘vredes’
-bundel met daarin teksten die in de les gebruikt worden.
Ondertussen zorgde creatieve duizendpoot Patrick Braem voor
Vredes-Sprankel (info-bezinningsbord aan de ingang van de kerk)
met fotootjes van derdejaars.

2

De vakgroep chemie was van bij de aanvang bij de
plannen betrokken en zag op geen inspanning om de
nieuwe plannen te inspireren en mee vorm te geven.
We zijn overtuigd dat de leerlingen de vruchten zullen
plukken van de doordachte aanpak.

Nieuwe
Chemielokalen

Voor het 5de jaar

Speciale klassenraden
Eind vorig schooljaar heeft uw zoon of dochter een keuze moeten
maken: voor velen ging dit zeer vlot, anderen hebben allicht lang
getwijfeld, maar in ieder geval moeten we nu (eind oktober)
hopen dat al onze leerlingen in de juiste richting zitten.
Onze ervaring heeft ons ook geleerd dat leerlingen van het vijfde
jaar het soms extra moeilijk hebben met studiemotivatie. Meisjes,
jongens die tijdens de eerste jaren van hun humaniora nog ijverig
hun lessen leerden en hun taken maakten, laten het in de derde
graad soms wat afweten. Daarbij komt dat de aanpak in de derde
graad toch wel behoorlijk verschilt van de manier waarop in de
tweede graad gewerkt werd.
Op de oudervergadering in september werd dit zowel door de directie en de klassenleraar benadrukt en toegelicht.
Kortom: redenen genoeg om onze leerlingen zo scherp mogelijk
te volgen.
Precies daarom kwam de begeleidende klassenraad tijdens
het eerste semester tijdens een extra vergadering samen op
woensdag 27 oktober.

Alle leerkrachten die aan uw zoon of dochter lesgeven, bespraken
dan samen met de directie de studiehouding en de schoolresultaten. Waar het nodig was, spraken wij maatregelen af om die studiehouding bij te sturen of om de schoolresultaten te analyseren
en te verbeteren.
Eerstdaags bezorgen wij aan alle ouders een persoonlijke brief
met een korte samenvatting van wat er op de klassenraad gezegd
werd: het is zeer belangrijk dat u hiervan op de hoogte gesteld
wordt want er hangt te veel van af voor uw kind! We willen voorkomen dat de rapportcijfers van december slecht zijn.
Zeker in het vijfde jaar zouden slechte cijfers in december uw zoon
of dochter wel eens in een patstelling kunnen brengen; bovendien mag de delibererende klassenraad aan het einde van een
vijfde jaar geen B-attest meer toekennen, enkel een A-attest of
een C-attest.
Dus wordt het geslaagd zijn of zittenblijven. Overgaan naar een
meer geschikte studierichting is wettelijk niet toegestaan! In het
verleden waren er elk jaar enkele meisjes en jongens die al in
december wisten dat het schooljaar verloren was. Dat is weinig
motiverend!
Zulke situaties willen we precies voorkomen door die extra klassenraad. Trouwens, ook als alles goed gaat, is het voor de leerling
én de ouders bemoedigend dat te mogen vernemen.
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Studiekeuzebegeleiding laatste jaar
Voor onze leerlingen van het laatste jaar is het belangrijk dat ze een goede en gefundeerde beslissing nemen in verband met hun studiekeuze volgend jaar. Dit wordt erg nadrukkelijk aangepakt gedurende het hele
schooljaar. Daarom bezorgen we jullie een kort overzicht van de verschillende initiatieven die georganiseerd
worden.

Eerste semester

Tweede semester

a

a

Tijdens het oudercontact in januari hebben de ouders de kans
om met de vakleerkrachten te spreken over de studiekeuze
van hun zoon/dochter

b

Vele jaren was er de (Rotary) Loopbaanactie, vorig jaar de
infoavonden Meet your future, dit jaar wordt er een nieuw
initiatief op het getouw gezet om onze leerlingen op een
eigentijdse wijze te informeren over een goede studiekeuze.
Uiteraard zullen we onze leerlingen ook informeren over
de jaarlijkse SID-in, een beurs waarop alle universiteiten en
hogescholen vertegenwoordigd zijn. Wij motiveren onze
leerlingen om op zaterdag naar deze beurs te gaan.

Tijdens de tweede helft van september kwamen onze
medewerkers van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
in elke klas toelichting geven over de mogelijkheden (en
moeilijkheden) in het hoger onderwijs. Bij die gelegenheid
werden ook de slaagpercentages in het hoger onderwijs
besproken. De leerlingen kregen een studiekeuzemap en een
brochure, “Wat na het secundair onderwijs?”, waarmee zij
onmiddellijk aan de slag kunnen.

b

Eind september kregen de ouders van onze laatstejaars
dezelfde informatie tijdens een oudervergadering

c

Tijdens de maand november worden alle leerlingen (per klas
en mét de klassenleraar) uitgenodigd in het OLC. Daar krijgen
zij een overzicht van het beschikbare keuzemateriaal door
het CLB, leren zij hoe dit materiaal te gebruiken en tijdens
een rondetafelgesprek wisselen ze ervaringen uit i.v.m.
welke stappen ze al gezet hebben en nog zullen zetten in
hun keuzeproces.

d

e

Onmiddellijk na de examens komt de klassenraad samen om
de resultaten, de studiehouding en de studiekeuze van de
laatstejaars te evalueren. Hierbij wordt vertrokken van een
aantal vragen die aan de leerling kunnen voorgelegd worden
(Hoe kom je bij deze keuze? Heb je genoeg basis om dat te
doen? Welke verdere stappen ga je zetten?) Dit is voor de
leerling een belangrijk signaal dat hij/zij van dichtbij
begeleid wordt.

c

Opendeurdagen van hogescholen en universiteiten worden
tijdig gesignaleerd.

d

Ondertussen komt het keuzeproces op verschillende momenten aan bod in de lessen (bij de klassenleraar maar eventueel
ook bij andere leerkrachten). Hierbij kan met delen uit het
studiekeuzedossier gewerkt worden. Dit is niet enkel een
signaal dat deze matrie belangrijk is, het is ook een belangrijke confrontatie met elkaars meningen, problemen en stand
van zaken. Leerlingen die met vragen zitten over bepaalde
studierichtingen kunnen uiteraard ook steeds terecht bij de
leerkrachten met specifieke vakcompetenties.

e

Verder is het natuurlijk belangrijk dat leerlingen die niet goed
bezig zijn met het studiekeuzeproces extra samen te brengen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bij het wegvallen van een
les in kleine groepjes bijeenkomen in de leerlingenbibliotheek of in het Open Leercentrum (OLC), eventueel onder
begeleiding van een CLB-medewerker.

Tijdens de individuele rapportbespreking voor de kerstvakantie neemt de klassenleraar de tijd om naar elke
leerling te luisteren en te praten over zijn/haar studiekeuze met feedback vanuit de klassenraad.
d

De leerlingen kunnen ook altijd via het secretariaat van de
school een afspraak maken met het CLB voor een individueel
gesprek.

a

De (eventueel bijgestuurde) studiekeuze zal op het einde
van het schooljaar opnieuw besproken worden door de voltallige klassenraad tijdens de einddeliberatie. Bij die gelegenheid zal de klassenraad altijd een advies uitbrengen over
die keuze: positief, negatief of twijfelend.

CLB en vaccinatie
tegen baarmoederhalskanker
Daar er bij de start van het huidig
schooljaar heel wat te horen viel over
het nieuwe vaccin tegen baarmoederhalskanker ook langs deze weg informatie. Het CLB zal immers een voorname
rol spelen in dit vaccinverhaal dat zich
voornamelijk voor de leerlingen van het
eerste secundair zal afspelen.
De leerlingen van het eerste jaar kregen
vorige week allemaal een infofolder. De
meisjes een brief en invulstrook waarop
de ouders toestemming kunnen geven
voor vaccinatie.

HPV, wat is dat eigenlijk?
HPV ( Humaan Papillomavirus) is een virus dat veel voorkomt en waarvan er meer
dan 100 types bestaan. Een klein aantal
types kan bij meisjes en vrouwen op lange
termijn baarmoederhalskanker veroorzaken. Via seksueel contact kunnen die types
verspreid worden. Gelukkig verdwijnen de
infecties meestal vanzelf. Twee types HPV
(type 16 en 18) veroorzaken ongeveer
70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker.

Waarom moet je nu al
gevaccineerd worden?
De inenting heeft vooral zin als je nog
niet met het virus in aanraking bent geweest. Besmetting met HPV kan gebeuren
door seksueel contact. Je kan de inenting
dus best krijgen als je nog niet seksueel
actief bent. Daarom wordt de vaccinatie
in Vlaanderen gratis aangeboden aan alle
meisjes in het eerste jaar van het secundair onderwijs.
Volledige vaccinatie bestaat uit drie inspuitingen in de loop van één schooljaar. Ze
kunnen gegeven worden door het CLB of
door een arts naar keuze. In dat laatste geval moet je wel een raadpleging betalen.

Hoe krijg je die vaccins en
doen ze pijn?
De vaccins worden in de bovenarm ingespoten. Of het pijn doet of niet hangt van
persoon tot persoon af. Sommigen voelen
bijna niets van het prikje, anderen vinden
het wel wat pijnlijk. Achteraf kan de plaats
waar het spuitje gegeven werd soms een
beetje rood en pijnlijk zijn, maar dat gaat
vanzelf over.
Omdat het vaccin niet beschermt tegen alle
types HPV, blijft het belangrijk om vanaf 25
jaar om de drie jaar een uitstrijkje te laten
nemen door je arts.
Ook veilig vrijen blijft belangrijk als bescherming tegen HPV en andere seksueel
overdraagbare infecties. Condoomgebruik
beschermt echter niet volledig tegen HPV,
dus vaccinatie is zeker nodig.
Jongens kunnen ook een HPV infectie krijgen en doorgeven. De vaccinatie is echter
bedoeld om baarmoederhalskanker te helpen voorkomen. Daarom wordt ze enkel
aan meisjes aangeboden.
Naast deze vaccinatie blijven wij ook de
vaccinatie tegen hepatitis B (1ste jaar
secundair) en difterie-tetanus (3de jaar
secundair) aanbieden.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet
en contacteer het CLB-team!

Het mag duidelijk zijn dat er talrijke initiatieven aangeboden en gestimuleerd worden die de laatstejaars willen
bijstaan in deze belangrijke keuze. Toch willen we benadrukken dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de leerlingen zelf is om zo goed mogelijk geïnformeerd te worden. Maar uiteraard zal de school hen
hierin bijstaan door hen de kans te geven gedurende het hele jaar met dit keuzeproces bezig te zijn.

4

5

¡Español
en el
colegio!

s
p
e año
l
l
g
i
o
!

l
año
Esp
l
en e gio!
cole
Wist je dat?

Sinds een dertiental jaren organiseren
we lessen Spaans voor vrijwilligers uit
het 6de jaar. Dit jaar zijn we fier te kunnen zeggen dat we dit aanbod uitbreiden naar het 5e jaar. De leerlingen van
het 5e jaar krijgen zo de kans om 2 jaar
Spaans te volgen en op het einde van de
rit het getuigschrift Spaans niveau A1 te
ontvangen.
Gewoontegetrouw zijn er velen geïnteresseerd om deze wereldtaal te leren.
Dit jaar zijn er dus bijna dubbel zoveel
leerlingen als andere jaren. Om de leerlingen toch comfortabel les te kunnen laten volgen, nemen drie leerkrachten de
middagtaak Spaans op zich: Anne-Mie
Verbeke (donderdag), Eline Franckaert
(dinsdag) en Inge Callewaert (donderdag).
We werken met een tekst- en werkboek:
“Caminos I nieuw”. De voordelen van
een handboek zijn niet onbelangrijk.
Het geeft een duidelijk overzicht van

Wist je dat?

de leerstof. Het bevat een compendium
van woordenschat en grammatica en het
beantwoordt volledig aan de eindtermen van het Europees Referentiekader,
niveau A1. Bovendien zullen we vanaf
dit schooljaar de leerstof overhoren. Op
deze manier willen wij een solide basis
geven om vlot te begroeten, te telefoneren, een hotel te reserveren, de klok te
lezen, de weg te vragen, …
Tot slot nog dit: de lessen startten op
donderdag 16 september en gaan
elke dinsdag- en donderdagmiddag
door tussen 12.35 uur en 13.15 uur.
Wie een keertje niet kan deelnemen om
een gegronde reden moet zeker zijn of
haar lesgeefsters verwittigen.
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¡Hasta pronto!
Het leerkrachtenteam Spaans
P.S.: Er worden ook lessen Italiaans en
Nieuw Grieks aangeboden.

Naar Isotopolis
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Op maandag
25 en dinsda
g 26 oktober
bezochten
leerlingen uit
het vijfde jaar
(de Wetenscha
ppen- en
wiskunderichtin
gen) Isotopolis
in Dessel.
Isotopolis is ee
n informatiece
ntrum in verban
d met het
bergen van ra
dio-actief afva
l. De bezoek
ers kregen
een inleidend
filmpje dat do
et inzien dat ra
dio-actieve
straling overal
aanwezig is, in
het labo werd
een halveringsproef ui
tgevoerd, tens
lotte kregen de
leerlingen een intere
ssante gegidste
tentoonstelling
over het
bergen van radi
oactief afval.
Istopolis bestaa
t dit jaar 15 ja
ar en in dit fe
estjaar wil
men leerlingen
extra verwenne
n.
Deze uitstap slu
it niet alleen aa
n bij de actualite
it, maar
sluit ook volledi
g aan bij de leer
stof fysica van
de eerste
maanden.

Met alle leerlingen van de derde

Nietsvermoedend trokken we met de

exemplaar (waarvan de oplage be-

graad bezochten we (in het kader

h-klas naar de Grote Markt, onderweg

perkt is) voor de leerlingen van grote

van de lessen esthetica) Coup de

droomden de lekkerbekjes van… ham-

blijvende waarde zal zijn”, aldus Ilse

Ville: een hedendaags kunstproject

burgers (hun maagjes begonnen al te

Van Caekenberghe.

in Sint-Niklaas, waarbij kunstenaars

knorren). Groot was hun verrassing

inspelen op de locatie die hen werd

toen we inderdaad stopten bij het be-

toegewezen. Of het nu ging om een

wuste hamburgerkraam. Na een korte

publieke ruimte (bibliotheek, de

uitleg over het hele gebeuren stelde ik

Grote Markt, oude garageboxen), of

hen voor de keuze: of ze kregen een

een particuliere woning, het resul-

lekkere hamburger, of ze kregen een

taat was veelal verrassend en inte-

kunstwerk. Terwijl de kinderen in du-

ressant.

bio stonden (want de burgers roken
inderdaad overheerlijk)… stelde de

“Toen een gids vertelde dat er een

uitbaatster voor om een kunstwerk te

kunstenaar, Tom Jooris, inspeelde op

geven aan iedereen die een hambur-

het gebeuren van onze donderdagse

ger koos. Daar ging mijn experiment!

markt, door een zeefdruk aan te bie-

Tot groot jolijt van de leerlingen, die

den, die verkocht werd in het hambur-

eigenlijk én een hamburger én een

gerkraam, voor de prijs van een ham-

zeefdruk wilden.

burger, was mijn interesse gewekt.
Art en Food waren letterlijk één, en al
‘Art is food’, stelt Jooris. Letterlijk, voe-

bij al was het een meer dan geslaagde

ding voor de geest. Dit wou ik wel eens

onderneming. Het werd een smake-

uitproberen! Ik kreeg de toestemming

lijke, eerste kennismaking met heden-

van de directie om het experiment te

daagse kunst, en ik ben er zeker van

doen met een klas uit … het eerste

dat hun gesigneerd en genummerd

jaar.

3de graad
en 1Ah
naar CdV

Art
is
food
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Wist je dat?

Geslaagd debat over integratie
Op woensdag 13 oktober volgde een geïnteresseerde groep
van alle vijfdejaars een boeiend en genuanceerd, politiek
debat over intergratie in de Calfac van onze school.
Het debat kaderde in de vormingsdagen van de leerlingen
van het 5de jaar.
Een bevraging bij de leerlingen leidde tot de items van het debat:
het hoofddoekenverbod, integratie en scholen én asiel en migratiebeleid. Moderator Eddy Allcock laveerde vaardig op de woelige zee van deze hete hangijzers. Op een uitzondering na deden
de debaters ook hun best om op een genuanceerde wijze op de
stellingen en vragen te reageren. De leerlingen waren grondig
voorbereid op het debat. Ze werden in de les Nederlands wegwijs gemaakt in het onderscheiden en detecteren van echte en
nepargumenten, veralgemeningen, lichaamstaal, helderheid van
formuleren, extreme voorbeelden opmerken enz. Tijdens het debat hadden ze een specifieke (één welbepaalde politieke partij)
observeringsopdracht.

Wist je dat?

Als bomen, afgeknakt …
Na een wat natte zomer is het al te snel opnieuw herfst geworden.
Het is even wennen aan de terugkerende lange nachten, de koudere temperaturen schrikken ons op, de verkoudheden en hoestjes
maken het ons nu knap lastig.
Takken worden door de wind genadeloos van de bomen geknakt.
Maar wat mooi zijn de gele, rode en bruine bladeren die dwarrelend op het natte gras neerkomen. En ondanks die schoonheid
zijn de bomen stervende en hunkeren ze naar de laatste warme
zonnestralen.
Even kwetsbaar zijn wij als bomen. Abrupt worden onze levens
soms ook afgeknakt. Andere mensen sterven zachtjes, als dwarrelende bladeren. Graag willen wij onze overledenen herdenken.
Laten we ons hierbij kwetsbaar opstellen als de bomen,
beseffend dat ook wij zullen sterven en tegelijk hunkerend naar
warmte, licht,... naar troost.
Hartelijk welkom ben je op een warme viering voor alle overleden familieleden van de collegemensen: op zaterdag 20
november 2010 om 19u in de grote collegekerk. Ook indien u
niemand verloren hebt, kan uw aanwezigheid een grote troost
betekenen voor anderen.

Interklassentornooi
netbal eerstes
Op woensdagnamiddag 29 september 2010 hadden 11 ploegen
van het eerste jaar zich ingeschreven voor het netbaltornooi op
onze school. Twee ploegen: 1Ab en 1Ac staken met kop en schouder boven de andere teams uit. Ze wonnen al hun wedstrijden.
1Ac haalde een monsterscore van 144 punten (1Ab behaalde 93
punten) en werd netbalkampioen 2010 van het eerste jaar!
De kampioenenploeg 1Ac bestond uit: Joren Verleyen, Michael
Yavuz, Luna De Souter, Elias Vandecaveye, Luca Vergauwen,
Omar Chioua Lekhli en Rik Heirbaut. We wensen niet alleen
het winnende team proficiat maar ook alle leerlingen, die aan
dit tornooi meededen en er met hun enthousiasme en fairplay
een aangename sportnamiddag van maakten! We danken ook de
begeleidende leerkrachten die als scheidsrechter of puntenteller
meehielpen om alles vlot te laten verlopen.

Tot dan!

In de steigers
Alle klassen van het tweede jaar
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Europees tabakspreventieproject: Wedstrijd Rookvrije Klassen

‘Rookvrij: ik blijf erbij’
De leerlingen van klassen die deelnemen aan ‘Rookvrij:
ik blijf erbij!’, verbinden zich ertoe om niet te roken
gedurende de Wedstrijd.
De Wedstrijd doorprikt het imago van de ‘toffe roker’. Bewust
‘neen’ zeggen tegen de sigaret is niet iets voor ‘flauweriken’, maar
getuigt juist van persoonlijkheid. Door in te spelen op de groepsdruk en de groepsnorm wil de ‘Wedstrijd Rookvrije Klassen’ in heel
Vlaanderen en Europa jongeren steunen in hun rookvrije keuze.
De deelnemende klassen streven ernaar om na zes maanden
rookvrij te zijn. De Wedstrijd loopt van half oktober tot eind april.
De klassen die na 6 maanden rookvrij zijn, nemen deel aan een
trekking en kunnen verschillende prijzen winnen.

Rookvrij
Onderzoek toont aan dat, hoe langer iemand het beginnen roken kan uitstellen, hoe groter de kans wordt dat hij of zij rookvrij
blijft. De wedstrijd in klasverband helpt jongeren niet te roken en
de klasgenoten steunen elkaar en beïnvloeden elkaar positief om
rookvrij te blijven. Hoewel de meeste mensen weten dat roken de
gezondheid schaadt en dat het aantal volwassen rokers de voorbije
jaren gedaald is, roken jongeren steeds meer en steeds vroeger.

8

Vele voordelen
Jongeren die rookvrij blijven, verhogen hun kans op een lang en
gezond leven en welbevinden. Ook op korte termijn beschermt
het hen tegen hinder en de directe gevolgen van het roken: slechte adem, verminderde lichamelijke conditie, vlugger verkouden,
kortademigheid, een rokershoest, e.d. Daarnaast brengt het rookvrij blijven ook financiële (roken kost een roker honderden euro’s
per jaar) en sociale voordelen met zich (de meerderheid van de
jongeren en volwassenen kiest voor het niet-roken).

U kan uw zoon of dochter helpen.
Wij zouden het erg op prijs stellen indien u uw kind zou ondersteunen en aanmoedigen om niet-roker te blijven en met zijn/
haar klasgenoten deel te nemen aan de Wedstrijd. Uit onderzoek
blijkt – zelfs als u zelf wel rookt – dat indien u roken afkeurt bij uw
kind(eren), de kans groter is dat zij niet beginnen roken.

9

In de steigers

Aandacht AUB

Mountainbiken in Chimay!

OKAN–klas
na de herfstvakantie

Zoals de meesten van jullie weten, organiseren we elk jaar een
mountainbikeweekend in de buurt van Chimay. Deze traditie hebben we te danken aan meneer Meersschaert, veelvuldig Belgisch
en wereldkampioen bij de Masters. Ondanks zijn afwezigheid willen we ook dit jaar het weekend laten doorgaan. We zijn zeker dat
Patrick Meersschaert het niet anders zou willen.

De coördinatoren, Martine Van Boven en Karin Polfliet van
OKAN-Berkenboom, bevestigden de komst van de OKAN-klas
na de herfstvakantie op onze school. Hun klaslokaal wordt
lokaal A118. Het wordt deze keer een gemengde leeftijdsgroep van 15 leerlingen. De klastitularis is Majda Pieters.  

Voor vrijwilligers 4de,5de of 6de jaar

Dit gebeuren is gepland op het eerste weekend van februari,
5/02/2011 en 6/02. Zoals de vorige jaren zullen we verblijven
in Moulin de l’Haye, Rue de Boutonville 10-11, 6464 Baileux
(Chimay).
We vertrekken zaterdagochtend rond 7 uur met de trein in het
station van Sint-Niklaas en zijn zondagnamiddag rond 18 uur
terug in datzelfde station. Concrete afspraken over vertrek en aankomst volgen nog. De mountainbikes en nodige bagage zullen net
als de vorige jaren vrijdagochtend worden verzameld op school
zodanig dat de vader van dhr. Van Looy ze voor ons kan meenemen. Voor degenen die niet over een eigen fiets beschikken, maar
toch willen deelnemen, probeer zelf voor een fiets te zorgen want
in het verleden hebben we al heel wat problemen ondervonden
met fietsen die we ter plaatse huurden.
De kostprijs van dit alles bedraagt ongeveer 50 euro.
De afrekening gebeurt achteraf via de schoolrekening.
Opnieuw stellen we het weekend open voor leerlingen van 4, 5 en
6. Inschrijven kan door een seintje te geven aan M. Van Looy
(maarten.van.looy@sjks.be) of aan V. De Meyer (vincent.
de.meyer@sjks.be). We sluiten de inschrijvingen af op uiterlijk
vrijdag 26 november 2010.
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Siska Van Liefferinge zal de anderstalige nieuwkomers na de
herfstvakantie om 8.45 uur opwachten aan de leraarskamer en
hen kort rondleiden op onze school, zodat ze zich snel thuis
voelen.
Om de integratie van deze leerlingen op onze school vlot te
laten verlopen, is het wenselijk om de OKAN’ers ook zoveel
mogelijk bij de extra-schoolactiviteiten te betrekken (excursies,
filmopvoeding, sportdagen,...).

Je schrift is Latijns,
je cijfers zijn Arabisch,
je democratie is Grieks,
je wagen is Duits,
je stereoketen is Japans,
je pizza is Italiaans,
je koffie is Braziliaans,
je Sinterklaas is Turks,
je vakanties zijn Spaans,
je wijn is Frans,
je kaas is Hollands,
je sportzender is Engels,
je geliefde restaurant is Thais,
je cola is Amerikaans,
je tapijt is Perzisch,
je Christus is Joods,
je dromen zijn exotisch.
Alleen ik ben een vreemdeling !
Auteur onbekend
Uit : de Druivelaar
Het zal je maar overkomen. Van de ene op de andere dag zit je
in een totaal ander land, met een andere taal, andere gewoonten en regels, zit je op een school waar je niemand kent en
ook niemand begrijpt. Misschien woonde je in een afgelegen
dorp op het platteland of in de bergen en kom je plots in een
drukke stad terecht. Misschien ben je nog nooit naar school
geweest, omdat er geen school was in de verre omtrek en je
thuis hard moest meewerken of omdat er oorlog heerste in dat
land. Misschien heb je zelfs vreselijke ervaringen meegemaakt
zoals het overlijden van je vader of moeder, of is je huis verwoest. Maar ook als het niet zo erg is, mag je de overstap niet
onderschatten.
Alvorens een leerling uit een ander land naar het reguliere
onderwijs gaat, komt hij een jaartje in de OKAN-klas (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) terecht.

Afwezig zijn op school

Nooit: “familiale omstandigheden”
Vaak verantwoorden ouders de afwezigheid van hun zoon of dochter met de
mededeling: “wegens familiale omstandigheden”. We moeten erop wijzen dat
de minister deze reden tot afwezigheid
geenszins aanvaardt! De wettelijke redenen voor een afwezigheid zijn zeer duidelijk bepaald en in het reglement van elke
school opgenomen. Lees het maar eens na
in de schoolagenda!
En wat als er toch specifieke omstandigheden zijn om je kind niet naar school te
laten gaan?
De directeur kan je altijd de toestemming
geven om je dochter of zoon niet naar
school te sturen. Je moet het wel vooraf
aan hem vragen en hij kan altijd weigeren,
maar wees gerust voor elke redelijke vraag
brengen wij het nodige begrip op.

Voortaan zullen wij genoodzaakt zijn elke
onwettelijke afwezigheid op woensdagnamiddag of op zaterdag te laten inhalen!
Dat doen we niet graag. Daarom willen
we deze maatregel voorkomen door dit
bericht.
Zo weinig mogelijk afwezig zijn
In de les aanwezig zijn en studieuitstappen, vormingsdagen meemaken, … zijn
essentieel voor een goede studiehouding.
Daarom wordt er scherp op toegezien of
er niemand afwezig is zonder wettelijke
reden. Ook is het de bedoeling gewettigde afwezigheden zo kort mogelijk te
houden. Daarom staan wij erop dat leerlingen zolang mogelijk op school blijven voor
ze naar een afspraak bij een geneesheer
vertrekken. Na het doktersbezoek moet de
leerling zo vlug mogelijk naar school terugkeren, omdat de lessen belangrijk zijn!!

Doktersbriefje
De prefect vestigt ook de aandacht op het
volgende: “Het gebeurt wel af en toe dat
ouders niet op de hoogte zijn van het feit
dat als zoon- of dochterlief ziek was op
vrijdag en maandag dat ook zaterdag en
zondag meetelt; dat betekent meer dan 3
opeenvolgende kalenderdag en dat betekent een doktersbriefje!”

SJKS-SCHOOLBIB: interactief!
De catalogus van de schoolbibliotheek van SJKS is voortaan online
toegankelijk voor iedereen. Wie op de sjks-website schoolbib
aanklikt kan aan de slag!
Onze enthousiaste OLC-BIB-ploeg bezorgde ons volgende wervende
tekst:“Een geheugensteuntje voor de inleverdatum van je boek!
Boetes vermijden! Geen halve middagpauze meer aanschuiven om
te merken dat het boek dat jij nu graag wou lezen toch reeds
uitgeleend is! Thuis vanuit je luie zetel controleren of de boeken op jouw boekenlijst ook in onze bibliotheek aanwezig zijn.
Jullie merken het al, onze schoolbibliotheek is de kinderschoenen
ontgroeid en is nu een ‘echte’ semi-professionele interactieve bib
geworden, en helemaal klaar voor de 21ste eeuw. De schoolbib wil
complementair zijn aan de openbare bibliotheken en wil maximaal inspelen op boeken die in de klas gebruikt worden/ter sprake komen.”
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Kalender nov/dec
Maandag 1 november 2010
Begin herfstvakantie
Dinsdag 2 november 2010
Woensdag 3 november 2010
Donderdag 4 november 2010
Vrijdag 5 november 2010
Zaterdag 6 november 2010
Zondag 7 november 2010

Woensdag 1 december 2010
Donderdag 2 december 2010
NM Techn 5WEWIa2
Vrijdag 3 december 2010
Rapport voor 1ste en 2de graad
NM ex voor 5GL-GWIb en 6GL-GWIb
Zaterdag 4 december 2010
Zondag 5 december 2010

Maandag 8 november 2010
einde herfstvakantie
Begin abdijdagen voor lln vrijwilligers uit 6HWb naar Chevetogne
Begin info infotheek CLB in OLC (concrete planning volgt)
Dinsdag 9 november 2010
Urania
ZW voor 1Ai (7de lesuur)
Abdijdagen voor 6HWb naar Chevetogne
Woensdag 10 november 2010
Romeinse soldaat in de klas voor 4Labc
info infotheek CLB in OLC (concrete planning volgt)
Laatste dag van de abdijdagen voor 6HWb in Chevetogne.
20 uur - Paleis A’pen Aleksej voor vrijwilligers 3de graad
Donderdag 11 november 2010
Vrijaf
Vrijdag 12 november 2010
Facultatieve vrije dag
Zaterdag 13 november 2010
Zondag 14 november 2010

Maandag 6 december 2010
Begin examens 3GL-HW
Begin examens voor alle overige 5des en 6des
Dinsdag 7 december 2010
Begin examens alle overige 3des en voor alle 4des
Begin examens voor 2GLab
Woensdag 8 december 2010
Begin examens voor alle overige 2des
Donderdag 9 december 2010
Begin examens voor 1stes met KS
Vrijdag 10 december 2010
begin examens voor alle overige 1stes
Zaterdag 11 december 2010
Zondag 12 december 2010

Maandag 15 november 2010
Info infotheek CLB in ons OLC (concrete planning volgt)
ZW voor 1Aa (3de),1Ak(5de) en 2MWb (7de lesuur)
NM vaccinatie hepatitis b en hpv voor lln. 1ste jaar (groep 1Aa,b,c en d)
Dinsdag 16 november 2010
sem 5de jaar
ZW voor 1Ai (7de lesuur)
Woensdag 17 november 2010
Info infotheek CLB in ons OLC (concrete planning volgt)
Chemie-olympiade -13 uur in de Calfac
Donderdag 18 november 2010
NM Info infotheek CLB in ons OLC (concrete planning volgt)
NM toonmoment sem 6de jaar
NM Techn 5WEWIa2
ZW voor 1Aj (3de),2MWg (5de) en 1Ae (7de lesuur)
Vrijdag 19 november 2010
Info infotheek CLB in ons OLC (concrete planning volgt)
20 uur - Bourla A’pen - De man zonder eigenschappen voor vrijwilligers
3de graad (optie)
Feestelijke opening nieuwe wetenschapsklassen om 16.30 uur
VM GO voor 3Lb
ZW voor 1Ad (3de) en 1Ag (7de lesuur)
Zaterdag 20 november 2010
mis voor de overledenen om 19 uur in de kerk
Zondag 21 november 2010
Maandag 22 november 2010
Begin Verkeersweek: in alle klassen van de eerste graad wordt tijdens
een uurtje van de klassenleraar verkeersveiligheid centraal gesteld. Tevens
bezoeken de lln. van de 1ste graad op maandag 22 of dinsdag 23 nov.)
de dode-hoek-opstelling aan de stadszaal (regeling volgt)
ZW voor 1Aa (3de),1Ak (5de) en 2MWb (7de lesuur)
Dinsdag 23 november 2010
Vergadering ‘Evalueren, een genuanceerd verhaal’ voor lkr. 2de graad
(16.10 uur -17.30 uur)
ZW voor 1Ai (7de lesuur)
bezoek TV Oost voor 5HW (3de en 4de uur: TV Oost)(optie)
Woensdag 24 november 2010
VM FILMMAGIE voor 5de jaar State of play
VM Commissaris in de klas voor 6HWa en b (1ste en 2de lesuur) in mediaklas
Donderdag 25 november 2010
Dag van de mentor
NM Techn 5WEWIa2
ZW voor 1Aj (3de),2MWg (5de) en 1Ae (7de lesuur)
Vrijdag 26 november 2010
Rapport voor 3de graad
Einde Verkeersweek
VM GO voor 3Lc
ZW voor 1Ad (3de) en 1Ag (7de lesuur)
Zaterdag 27 november 2010
Zondag 28 november 2010
Maandag 29 november 2010
Dinsdag 30 november 2010
sem 5de jaar toonmoment
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Maandag 13 december 2010
Dinsdag 14 december 2010
Woensdag 15 december 2010
Donderdag 16 december 2010
Vrijdag 17 december 2010
Einde examens voor alle klassen
Zaterdag 18 december 2010
Zondag 19 december 2010
Maandag 20 december 2010
Begin begeleidende klassenraden
Dinsdag 21 december 2010
Begleidende klassenraden
Woensdag 22 december 2010
Begeleidende klassenraden
Donderdag 23 december 2010
VM proclamatie
NM oudercontact met de klassenleraars
Vrijdag 24 december 2010
VM oudercontact met de klassenleraars
VM soep op de stoep - initiatief Welzijnszorg
Zaterdag 25 december 2010
Zondag 26 december 2010
Maandag 27 december 2010
begin kerstvakantie
Dinsdag 28 december 2010
Woensdag 29 december 2010
Donderdag 30 december 2010
Vrijdag 31 december 2010

Examenrooster:
• zie smartschool
• zie website school

Afspraken Urania 5de jaar,
OLC-bezoek 6de jaar,
ex. begrijpend lezen Grieks en Latijn 3de graad,
verkeersweek 1ste graad,
Nederlands dictee eerste graad en derde jaar

zie kalender: www. sjks.be

info

België - Belgique
P.B.
9100 ST-NIKLAAS 1
3/2642

college

Nieuwe che
m ielokalen i
n gebr uik!
zie blz. 2

P708077					
Collegestraat 31 – 9100 Sint-Niklaas		
Postkantoor Sint-Niklaas 1 Mail		

NIEUW: tCollege
leerlingen in College
Info en op de site,
zie blz. 8

Schooljaar 2010 - 2011 nr.3
Verschijnt 8 keer per jaar
VU: Walter Roggeman

Samen-school-maken

College Info nr 3 2010-2011
Inhoud
Oase
Nieuwe chemielokalen in gebruik

SAMEN-SCHOOL-MAKEN
-

Rapportbespreking en oudercontact
Laatste schooldagen eerste semester: 23-24 dec.
Begeleidende klassenraden en remediëring
Oudercontacten januari 2011

Oase
God is geen vervangvader of – moeder, ook geen vervangvriend of redder, maar God is degene die mogelijk maakt dat
mensen vader en moeder en vriend en redder voor elkaar
kunnen zijn.
Hij houdt die mogelijkheid open tussen en in mensen, of eigenlijk in heel de schepping. Overal en ten allen tijden kun-

WIST JE DAT …

nen mensen ‘terugkeren naar de Vader’. Dit wil zeggen:

-

contact maken met een onuitputtelijke bron van liefde die

Solidariteitsacties advent-kerst 2010

IN DE STEIGERS
-

Schaatsen
Zwemmen en tafeltennis

TCOLLEGE
-

Leerlingenredactie
De bedenkers
Interview: Shauni Guinée (5SPW)
My Place

AANDACHT AUB
-

Correct gedrag in de schouwburg
Verloren-gevonden
Kwijt of gestolen?

KALENDER
-

December - januari 2010

en oudercontact
1ste semester

kiemen van hoop doet ontstaan. Hoop, die moed en kracht
geeft, daar waar op het eerste zicht alleen nog verlamdheid
en impasse heerst.
Het is niet vanzelfsprekend om in zulk een God te geloven.
Het vraagt een ‘act van vertrouwen’: durven aanvaarden dat
het leven, het bestaan als zodanig, en eigenlijk de ganse
schepping, door Gods liefde gedragen wordt, dat vraagt een
sprong.

Nieuwe
chemielokalen!
Vanaf maandag 8 november maken we gebruik van twee
fonkelnieuwe chemielokalen en een preparatielokaal!
De vakgroep chemie was van bij de aanvang bij de plannen betrokken en zag op
geen inspanning om de nieuwe plannen te inspireren en mee vorm te geven.
We zijn overtuigd dat de leerlingen de vruchten zullen plukken van de doordachte
aanpak.
De opening van de lokalen vond plaats op vrijdag 19 november om 16.30 uur. In de week
die voorafging aan de opening kregen leerlingen van de eerste graad de kans om gedurende de middagpauze onder leiding van een laatstejaarsleerling ‘chemie te proeven’.
In de nieuwe lokalen stonden opstellingen die eenvoudige proeven mogelijk maakten.
Niet minder dan 161 leerlingen van de 1ste graad schreven zich in voor Chemie Proeven.
Tijdens de opening werden beelden getoond van de middagactiviteit, was er een toespraak van directeur Walter Roggeman en een toespraak van pedagogisch begeleider
chemie, Gerrit Scheurmans. Op de opening waren naast leden van het schoolbestuur en
leerkrachten ook leerlingen van de partij. De leerlingengroep werd vertegenwoordigd
door de laatstejaars die als coach aan de slag waren tijdens de middagactiviteit.
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Rapportbespreking

De examenreeks van december
2010. Hopelijk verloopt alles
vlot!
Leerlingenbespreking eind december 2010
Vanaf maandag 20 december starten we met de bespreking van
de resultaten en de attitudes van alle leerlingen van onze school.
Het resultaat van de toetsen van het 1ste semester en de beoordeling van de vaardigheden en de resultaten van de examens komen aan bod. Bij deze bespreking formuleert de klassenraad een
algemene beoordeling en geeft waar nodig tips voor een andere
aanpak of remediëring.
De klassenleraar staat dicht bij de leerlingen van haar/zijn klas;
zij/hij fungeert dan ook als spreekbuis voor de klassenraad.

Donderdagvoormiddag 23 december 2010:
de leerlingen op de eerste plaats
De leerlingen krijgen als eerste hun rapport.
In de loop van donderdagvoormiddag 23 december krijgen ze van
hun klassenleraar in klasverband of individueel hun rapport. In de
eerste graad is er een proclamatie en bespreking van de resultaten
in de eigen klas. In de 2de graad verschuift het accent en vergroot
het aandeel van het individueel gesprek met de klassenleraar in
de rapportbedeling. In de 3de graad is er alleen nog een individueel gesprek. Het studiekeuzeproces komt nadrukkelijk aan bod in
het gesprek met de klassenleraar.

Echt noodzakelijk
De ouders van leerlingen waarbij de klassenraad van oordeel is
dat een gesprek van de ouders met de klassenleraar aangewezen
is waarbij er geen afspraak voor het oudercontact is genoteerd,
worden na de klassenraad door de klassenleraar opgebeld en
uitgenodigd voor een gesprek op donderdagnamiddag of vrijdagvoormiddag.
De klassenraad kan ook besluiten om ouders expliciet uit te nodigen voor een gesprek met een of meer vakleerkrachten in de
loop van januari 2011. Bij deze leerlingen voegen we bij het rapport een uitnodigingsbrief met vermelding van het (de) vak(ken)
waarvoor een gesprek aangewezen is.

Oudercontact met de vakleerkrachten in januari
2011
Alle ouders krijgen samen met het rapport een uitnodigingsbrief
voor de oudercontacten met de vakleerkrachten in de loop van
januari. Een goede organisatie van deze oudercontacten is enkel
mogelijk als de ouders de uitnodigingsbrieven invullen

en meegeven met hun dochter/zoon op maandag 10
januari 2011.
We bezorgen u dan zo snel mogelijk een brief op naam van de
leerling met de afspraken voor het oudercontact van uw dochter/
zoon.

Donderdagnamiddag 23 december en vrijdagvoormiddag 24 december 2010: alle ouders welkom bij
de klassenleraar

Beste ouders, we zijn ervan overtuigd dat een goede communicatie tussen leerling, leerkrachten en ouders van groot belang is voor
het optimaliseren van de studiehouding en schoolresultaten van
uw dochter/zoon. Vooral als de studieresultaten niet (zo)goed zijn,
kan een gesprek een vertrekpunt zijn voor een ommekeer.

Alle ouders (van het 1ste tot het 6de jaar) hebben de gelegenheid om de klassenleraar te spreken. U kon via een inschrijfbrief
inschrijven voor een afspraak op donderdagnamiddag tussen 15
en 18 uur of op vrijdagnamiddag tussen 9.30 en 11.30 uur.

Uiteraard kan u ook steeds bij een van de directieleden terecht
voor een gesprek: op de dagen dat er oudercontact georganiseerd
wordt of nadat u een afspraak maakte.

Indien u door onverwachte omstandigheden niet aanwezig
kan zijn op de afspraak, gelieve dan de school te waarschuwen (03 7807150).
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Laatste schooldagen 1ste semester:
23-24 december 2010
Donderdagvoormiddag 23 december: proclamatie
8.30 uur (ten vroegste) tot 12.30 uur (ten laatste)

Donderdagnamiddag: van 15 tot 18 uur oudercontact
Vrijdagvoormiddag: van 9.30 tot 11.30 uur oudercontact

1ste jaar: 8.30 tot 12.05 uur:

1ste jaar:

kerstviering in de feestzaal, proclamatie en aansluitend speelfilm

in eigen klaslokaal

in de feestzaal van de school.

2de jaar:

2de jaar: 8.30 tot 12.30 uur:

in de ontmoetingsruimte

proclamatie en aansluitend film in Siniscoop: Harry Potter

2de en 3de graad:

3de jaar: 8.30 tot 11.15 uur:

in de Calfac, de refters en Anton van Wilderodezaal

kerstviering in de kerk, "opwarmertje", rapportbespreking
4de jaar: 8.30 tot 11.15 uur:

Leerkrachten die instaan voor het onthaal, helpen u aan de ingang

gezamenlijk ontbijt, kerstviering in de kerk, rapportbespreking

van de Calfac wegwijs in ‘wie zit waar?’

3de graad: tussen 8.30 en 12.05 uur:
individuele rapportbespreking

Er is geen parkeergelegenheid op de speelplaatsen!

Begeleidende klassenraden
(december 2010) en remediëring
A

ls de klassenraad na de
examens
in
december
samenkomt om de resultaten van het eerste semester te
bespreken, dan wil hij vooral, op
basis van punten en attitudes,
toekomstgericht werken. Dit
houdt in dat de groep leerkrachten op zoek gaat naar werkvormen om leerlingen waarvan
de resultaten minder goed zijn
te stimuleren en te begeleiden
in hun leerproces.
Hoewel deze afspraken heel dikwijls een
individueel karakter hebben, is het ook
noodzakelijk dat de aanpak verschilt afhankelijk van de leeftijd van de leerling:
we pleiten hier voor een geleidelijke evolutie die erop gericht is om stilaan meer
verantwoordelijkheid bij de leerling zelf
te leggen. We vertrekken van een remediëring bij jonge leerlingen waarbij de
vakleerkracht vrij scherp de touwtjes in
handen neemt en willen ertoe komen dat
jongens en meisjes van de derde graad zelf
initiatieven nemen om hun studiehouding
aan te passen.
Hoe pakken we deze remediëring concreet aan?
1. De afspraken die de klassenraad maakt
worden in het verslag genoteerd en komen ook op het rapport dat de leerling
eind december meekrijgt: op die manier is
het voor de leerling en zijn ouders duidelijk
wat er van de leerling verwacht wordt en
op welke manier dit kan opgevolgd worden. Soms vindt de klassenraad het ook
noodzakelijk om een aparte brief naar de
leerling en z’n ouders te sturen.
2. Meestal gebeurt de begeleiding door de
vakleerkracht of de klassenleraar, maar
soms wordt de cel- leerlingenbegeleiding aangesproken, die zal dan, in overleg
met klassenleraar, CLB en ouders, een begeleidingsplan opstellen.
3. Sommige leerlingen komen in aanmerking voor begeleiding door een
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studiecoach: hier wordt vooral gewerkt
rond studiemethode.
4. In bepaalde gevallen worden de ouders
expliciet uitgenodigd om zeker naar het
oudercontact te komen.
5. Leerlingen kunnen ook verplicht worden om op school te blijven studeren
na vier uur en/of op woensdagmiddag of
hiervoor gewaarschuwd worden indien de
resultaten flauw blijven.
6. Bij leerlingen die een officiële waarschuwing gekregen hadden op het einde
van het vorige schooljaar, zal de klassenraad nagaan in welke mate er reeds inspanningen geleverd zijn om het tekort
weg te werken. Indien dit onvoldoende
gebeurd is, dan zal er afgesproken worden
op welke manier dit gedurende het tweede semester moet gebeuren.
7. In bepaalde gevallen kan de klassenraad
adviseren om te heroriënteren naar een
andere studierichting: dit gebeurt enkel als
de leerling in een studierichting zit die duidelijk zijn mogelijkheden te boven gaat. In
dit geval moet verdere opvolging heel snel
gebeuren en wordt er ook steeds verwezen
naar ons CLB; dat tijdens de kerstvakantie
bereikbaar is op 27 december en 7 januari
(03 7806630).

zij geleverd hebben in de loop van het
tweede semester.
Indien dit het geval is, dan zullen we dit op
de volgende manier communiceren?
› We
zullen
in
het
verslag
		 van die klassenraad heel duidelijk
		 formuleren wat er van de leerlingen
		 verwacht wordt op welke manier dit
		 kan gerealiseerd worden
› Leerlingen die een portfolio moeten
		 bijhouden krijgen een brief waarin
		 volgende aspecten aan bod moeten
		 komen:
		 a. duidelijke omschrijving van het
			 begrip portfolio
		 b. aanduiding voor welke vakken
			 dit moet bijgehouden worden
		 c. wijzen op het belang van het
			 proces en de manier waarop
			 de vakleerkracht dit zal begelei			 den/controleren
		 d. verwijzen naar de delibererende
			 klassenraad want de portfolio
			 moet een onderdeel zijn van de
			 bespreking tijdens die vergade			 ring.
› Op het maandrapport zal de klassen		 leraar in het tweede semester onder
		 de rubriek ‘remediëring_portfolio’
		 verslag uitbrengen van de vorderin		 gen die de leerling gemaakt heeft.
› Eind juni zal de portfolio een
		 element zijn dat deel uitmaakt van de
		 bespreking tijdens de de libererende
		 klassenraad.

8. Naast deze ‘algemene’
afspraken kan de klassenraad
uiteraard ook een specifieke
begeleiding voorstellen voor
een bepaalde leerling; in dit
geval wordt dit uiteraard ook
schriftelijk
gecommuniceerd
aan de leerling en zijn ouders.
9. Voor de leerlingen van het
eindjaar: portfolio. We zullen
sommige leerlingen van het
eindjaar verplichten om een
portfolio bij te houden (voor
één of meerdere vakken) die
aantoont welke inspanningen
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Wist je dat?

Oudercontacten

januari 2011
Gesprek met de
vakleerkrachten
Praktisch

Verdeling klassen oudercontact januari 2011

Voor wie?

OC1: vrijdag 14 januari 2011 (TOT: 305 lln)

Voor alle ouders die een of meerdere vakleerkrachten

1ste graad

1Aa, 1Ab

			

2Ld, 2Le, 2MWc

2de graad

3Lb

			

4ECab, 4GL, 4Wa

schrijfbrief (lichtgroen). Sommige ouders ontvingen op

3de graad

5EMT-5EWi

vraag van de klassenraad een expliciete uitnodiging

			

6EWi-HWa, 6GL-GWib-WeWib, 6HWb, 6MWia-WeWia2

wensen te spreken of/en die een afspraak willen met
de directie.

Op afspraak?
Samen met rapport bezorgden we alle ouders een in-

voor een contact met een of meerdere vakleerkrachten. Na verwerking van de inschrijfbrieven bezorgen
we een brief op naam aan iedere leerling met daarop

OC2: woensdag 19 januari 2011 (TOT: 336 lln)
1ste graad

1Ac, 1Ad, 1Ae, 1Ai, 1Ak

			

2GLb-La, 2Lc, 2MWg

2de graad

3ECb, 3GL-La, 3SPWb			

met een vakleerkracht 10 minuten. Uiteraard hebben

			

4Wb, 4La

we een marge voorzien zodat er nog enige ruimte

3de graad

5HW-MWe, 5LWia-MWia-WeWia1

blijft voor een gesprek dat langer duurt. We vragen

			

6LWib

de concrete uurregeling.

Tijdsduur?
Om praktische redenen plannen we voor ieder gesprek

uw begrip voor de strikte uurregeling en rekenen op
uw medewerking om alles vlot te laten verlopen.

Wanneer?

OC3: vrijdag 21 januari 2011 (TOT: 303 lln)

Solidariteit: advent-kerst 2010

Gevraagd: warm hart, gulle hand voor
BOND ZONDER NAAM - Ook dit jaar bieden we kerstkaarsen en andere kerstattenties te koop aan uit het aanbod van
Bond Zonder Naam. Bestellingen en info:
mevr. Marijke Van Damme – leerlingensecretariaat.
POVERELLO - De leerlingen en leerkrachten van het 3de jaar zetten zich traditiegetrouw in voor Poverello. .Poverello werd
gesticht door dr. Jan Vermeire (oud-leerling
van onze school!) in 1978. Hij startte met
Poverello in de Marollen, in het centrum
van Brussel. Poverello is een plaats waar
mensen in nood terecht kunnen voor een
warme maaltijd, een vriendelijk woord,
een uitwijkhaven waar men de pijn en de
eenzaamheid even kan vergeten.In de lessen godsdienst gaan we dieper in op zijn
manier van werken en zijn filosofie en
trachten wij bij onze leerlingen openheid te
creëren voor mensen die zijn weg gevolgd
zijn, respect opbrengen voor de ‘arme’ burger in ons eigen land. Woorden én daden!
Daarom doen wij een voedselinzameling

tot het begin van de examens Ook verzorgingsproducten zoals zeep, tandpasta, en
dergelijke zijn welkom. Info: mevr. Ilse Van
Steelant en meneer Chris Van Walle.

met sprekende foto’s zijn te koop aan 8
euro op het leerlingensecretariaat. Info:
mevr Tiny Torsy en meneer Pieter Van
Rumst en meneer Vincent De Meyer.

HAITI - Zes personeelsleden reisden tijdens de voorbije zomervakantie naar Ti
Soley, het project van de Belseelse mevr.
De Beleyr. Dit schooljaar willen we het
project Ti Soley extra in de schijnwerper
plaatsen (onder andere tijdens de vastenactie 2011). Ondertussen werd na overleg
tussen de pastorale groep VIS, de directie
en de leerkrachten van het 2de jaar afgesproken dat onder impuls van Tiny Torsy,
Pieter Van Rumst en Vincent De Meyer
het tweede jaar zich ook volgende jaren
wil inzetten voor Ti Soley. Op vrijdag 26
november kregen alle leerlingen van het
2de jaar een infosessie over solidariteit
en over het concrete project in Haïti. Aan
deze campagne wordt dan ook de verkoop
van een kalender 2011 ten voordele van
Ti Soley gekoppeld. Voor alle personeelsleden en leerlingen: kalenders voor 2011

WELZIJNSSCHAKELS - Dit jaar staat er in de
leraarskamer een kerstboom die versierd
is met enveloppen met daarin een vraag.
Een vraag om een geschenk af te geven
voor iemand die heel goed een duwtje in
de rug kan gebruiken in deze kerstperiode.
Het personeelsteam sluit met deze actie
aan bij het parochie-initiatief van Welzijnsschakels. Info: mevr. Karen Wymeersch.

Zwemmen en
tafeltennis

1Af, 1Aj

			

2Lb, 2MWa, 2MWe

2de graad

3Lc, 3HW, 3SPWa-Wa, 3Wb, 3Wc, 3ECa

SVS provinciale zwemmeeting op woensdag 12 januari in

Waar?

			

4HW, 4Wc

het Sinbad van 13.15 tot 15.30 uur( eerste graad), tot 16.30

In de Calfac, in de ontmoetingsruimte, in de internen-

3de graad

5LWe-SPW

uur (tweede graad) en tot 17.15 (derde graad).

januari 2011, vanaf 18 uur tot omstreeks 21 uur

refter en in de Anton van Wilderodezaal

SOEP OP DE STOEP - Tijdens de oudercontacten op 23 en 24 december zal u er niet
naast kunnen kijken. De Vissers (de pastorale ploeg) en de Haïtiploeg slaan de handen in elkaar voor een winter-kerstkraam
waarin ze kalenders ten voordele van Haïti
aanbieden en waar u terecht kan voor de
actie Soep op de stoep: een jaarlijkse actie
van Welzijnszorg tegen armoede.

In de steigers

1ste graad

Op vrijdagen 14 en 21 en op woensdagen 19 en 26

decemberdagen!

Schaatsen

voor vrijwilligers

Op woensdagnamiddag 26 januari 2011 gaan
we met alle schaatsenthousiaste leerlingen

CLB?

OC4: woensdag 26 januari 2011 (TOT: 338 lln)

Het tafeltennistornooi van de eerste graad gaat door op

Voor de ouders van leerlingen van het 6de jaar is het

1ste graad

1Ag, 1Ah

woensdag 23 februari 2011 van 13 uur tot 15.30 uur. De

			

2GLa, 2MWb, 2MWd, 2MWf

beste spelers verdienen een medaille en het beste meisje

We verzamelen om 12.50 uur op de speel-

2de graad

4Lb, 4Lc, 4SPW

en de beste jongen van dezelfde klas kunnen de wisseltro-

plaats en vertrekken om 13 uur aan de Hof-

3de graad

5GL-GWib-LMT-LWib, 5WeWia2, 5WeWib

fee tafeltennis verdienen voor hun klas. De deelnemers spe-

straat met de bus. Schaatsen doen we van 14

			

6EMT, 6MWe-SPW, 6LMT-LWe, 6LWia-WeWia1

len in hun turnuniform (blauwe broek en groene T-shirt).

tot 15.15 uur. Terugkeer op school omstreeks

CLB op de avond van het oudercontact te contacteren;
de ouders van leerlingen van de andere jaren kunnen
steeds een afspraak maken met het CLB

Makkelijk!
Parkeergelegenheid op de grote speelplaats (ingang
via Van Britsomstraat)

6

van onze school naar de ijspiste Kristallijn in
Gent.

16.30 uur. Inschrijven via de leerkrachten LO
(eindverantwoordelijke dhr. Erwin De Smedt)
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tCollege in de Amazone
Waarrond het in het televisieporgramma Missie Amazone draait
hoeven we jullie niet uit te leggen.
Veel bijzonderder is dat Shauni
Guinée (5SPW) meedoet aan dit
programma, en zo een unieke
ervaring opdeed. Een interview.

Leerlingen hebben voortaan
eigen stek in College Info en
op de schoolsite

I

n de leerlingenraad van
september 2010 werd de
vraag door de directie
gesteld: zijn er kandidaten
om een redactieploegje te
vormen dat meewerkt aan
een eigen leerlingengedeelte
op de sjks-site en aan een
bijdrage in College Info?
Enkele creatieve duizendpoten lieten het zich geen
tweemaal zeggen.
Mede ondersteund door de
erg actieve leerlingenraad
gingen ze aan de slag. In een
erg open sfeer bespraken ze
hun plannen.

In College Info
Et voilà! Na enkel maanden is de
eersteling klaar! Hieronder de
eerste bijdrage van de leerlingenredactieploeg (Lies, Emilie en
Jeroen). Het is de bedoeling dat
de leerlingenredactie telkens
voor een bijdrage zorgt in
College Info.
Op de schoolwebsite:
www.sjks.be
Bovendien is vanaf woensdag
8 december de link naar
de leerlingenwebsite van

tCollege actief.
Bovenaan de homepage van
www.sjks.be klik je door naar
de leerlingensite (Doen!).
Het debuut mag er zijn!
Creatief, interactief en … alles
geschreven, ontworpen en
gerealiseerd door leerlingen.
We steken niet onder stoelen
of banken dat we als directie
blij zijn met de respons van
de leerlingen; tegelijk fier op
wat ze realiseerden.
We wensen hen dan ook
proficiat met dit initiatief en
veel succes!
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MyPlace
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Waarom heb je deelgenomen aan
het programma?
Op een doodnormale dag kwam ik
thuis van school. Mijn mama had de
‘Dag Allemaal’ gekocht en ze had een
artikel met een rood kadertje rond zien
staan. In het artikel stond dat men naar
ouders met een tienerkind zocht, die
graag een avontuurlijke tocht langs de
amazone wilden maken. Toen ik het
gelezen had, dacht ik: oké, dat klinkt
wel cool, we schrijven ons in! Vanaf
dat moment, is het eigenlijk allemaal
begonnen. We moesten meer dan een
selectieronde doen. Die ‘testen’ lieten
me inzien dat de kans dat we mochten
meedoen groter werd. Ik besefte toen
pas aan wat voor avontuur ik begonnen
was.
Heb je nu een betere band met je
mama?
Een betere band… Ik had eigenlijk al
een goede band met mijn mama, wij
kwamen altijd goed overeen. Voor de
‘missie’ hadden wij nooit problemen:
er was nooit ruzie, ik kreeg veel toe, ik
hielp in het huishouden, en zo verder.
Nu is dat nog altijd hetzelfde, de
missie heeft ons niet per se dichter bij
elkaar gebracht. Het heeft er ons wel
op gewezen dat wij, ondanks dit alles,
goed met mekaar overeenkomen.
Ik weet niet goed hoe ik het moet
verwoorden.
Spreken veel mensen je er over
aan?
Mensen, die ik goed ken, spreken er
wel eens over. Dan vragen ze zich af
of het spannend of moeilijk was….
Anderen maken wel eens een grapje
over domme dingen die ik gezegd
heb, maar ik kan er wel mee lachen.
Mensen, die ik ken van ziens, kijken
eens en zeggen dan tegen iemand:
“Pssst, die doet mee aan Missie
Amazone. Echt raar :p Ik heb eigenlijk
nog maar één keer meegemaakt dat ik
herkend werd door iemand onbekend.
Hopelijk blijft het zo. :p
Heb je nog altijd contact met de
anderen?
We spreken regelmatig wel eens af.
De laatste keer zijn we met z’n allen
een herfstwandeling gaan maken,
zelfs Rob was erbij. Elkaar terugzien
is altijd supergezellig. We spreken ook
eens af zonder de ouders, een keertje
uitgaan… Natuurlijk kan niet altijd

iedereen er bij zijn, dus is het altijd
met 3 of 4. We wonen ook redelijk ver
van elkaar, maar dat houdt ons zeker
niet tegen om af te spreken. Ik ben er
zeker van dat we elkaar blijven zien.
Heb je veel van het programma
geleerd?
Ik heb angsten overwonnen en ik heb
nu veel minder schrik van spinnen
en andere vieze beesten. Ik heb ook
geleerd dat wij hier echt té veel luxe
hebben. De mensen zijn daar echt zó
gelukkig met het weinige dat ze daar
hebben. Er zijn zoveel dingen, die ik
geleerd heb. Zoals genieten van de
kleine dingen, het leven van dag tot
dag bekijken… En ik kan nog veel
meer van hen leren.
Wat is je het meest bijgebleven?
Dat is echt een heel moeilijke vraag!
Mijn mama en ik, we zijn al een
paar keer geïnterviewd geweest door
kranten en tijdschriften, maar dat
is een vraag waar ik altijd moeite
mee heb. Want werkelijk alles is
mij bijgebleven… Elk beeld dat
ik zie op de tv, kan ik mij nog zo
herinneren, natuurlijk niet alles wat
ik precies heb gezegd, maar wel alle
opdrachten, de mensen en de natuur
die we tegengekomen zijn. Ik zal nooit
vergeten hoe adembenemend al die
bomen en planten daar zijn, ik zal
nooit vergeten hoe vrolijk en sociaal
die mensen daar zijn. Ik zal deze hele
reis, dit avontuur, deze tocht, deze
missie… nooit vergeten. Dat was een
levenservaring!
Als je het opnieuw mocht doen, zou
je de kans grijpen?
Direct! Nu niet per se terug met al
die camera’s, die ben je uiteindelijk
echt wel beu. Maar ik zou dolgraag
terug een soort van trektocht willen
maken. Ontdekken wat de natuur,
wat de omgeving en de mensen je te
bieden hebben. Ik zou zo’n tocht met
heel het gezin wel eens willen doen,
niet alleen met mijn mama. Terug met
anderen erbij dan, om die dan te leren
kennen. Maar het liefst van al zou ik
een missie willen doen met een paar
vrienden, dat blijft het leukste idee! Of
misschien met de duo’s, die aan ‘Missie
Amazone’
hebben
deelgenomen.
Tja, het maakt mij echt allemaal niet
uit eigenlijk. Ik wil dolgraag terug
zo’n ervaring meemaken, opnieuw
geconfronteerd worden met de
natuur en de maatschappij van ergens
anders.
Wil jij weten hoe dit avontuur voor
Shauni en haar mama afloopt? Kijk
dan iedere donderdag naar VTM vanaf
kwart voor negen.(EB)
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Aandacht AUB

Aandacht AUB

Correct

gedrag in de
schouwburg
aub!

Tijdens de zomervakantie zijn in de stadsschouwburg
renovatiewerken
gebeurd,
vooral ten behoeve van rolstoelgebruikers.
Meteen heeft men de schouwburg een opfrisbeurt gegeven.
Op verzoek van de directeur van de schouwburg, Dirk Van Driessche, vraagt Marc Suy,
de voorzitter van Filmmagie (in samenspraak met hen plannen we de forumfilms)
om de leerlingen aan te sporen tot respect
voor het gebouw en het meubilair. ‘Snoep,
kauwgom, ...(eten en drinken) kan niet in de
schouwburg’. We benadrukken dat de leerkrachten en de directie van onze school deze
aansporing volledig onderschrijven.
We vertrouwen erop dat onze leerlingen zich
gedragen zoals het past. Vrijwel in alle gevallen gedragen zij zich ook zoals het hoort en
meer dan eens krijgen leerkrachten een compliment in verband met de aandachtige en
correcte houding van de leerlingen. Er zal niet
geaarzeld worden om erg kordaat en streng
op te treden tegen diegenen die dit vertrouwen toch beschamen.

Verloren, gevonden … soms opgehaald!
Eenzame jassen!
Een paar handschoenen, een sjaal, een
passer, een brooddoos, een pennenzak,
een jas, …
De doos met ‘verloren - gevonden voorwerpen’ bevat een karrenvracht materiaal.
Sommige ‘gevonden voorwerpen’ vinden
snel hun weg naar hun eigenaar andere
zaken (soms erg waardevolle!) blijven in
de kast liggen.
De afspraken i.v.m. ‘verloren-gevonden
voorwerpen ‘ op een rijtje.
■

10

Wie iets kwijt is, meldt dit (na een
eerste zoekactie) zo snel mogelijk bij
de prefect, meneer Heyninck. Meneer

■

Heyninck noteert nauwkeurig wat, waar,
wanneer en van wie.
Leerlingen die een ‘verloren voorwerp’
opmerken/vinden, bezorgen dit zonder
dralen bij de prefect.

Bij de prefect worden de gevonden voorwerpen in een grote doos bewaard. Leerlingen kunnen steeds langs gaan om te
kijken of er iets van hen in de doos zit.
Tijdens de oudercontacten eind
december 2010 en in de maand
januari 2011 zullen we een stand
verloren-gevonden voorwerpen in de
Calfac opstellen!

Wanneer je geconfronteerd wordt met een
leerling die zijn jas kwijt is, hopeloos op zoek
is naar zijn rekentoestel, zijn boekentas of zijn
fiets niet meer terugvindt, … dan ben je soms
machteloos.
Aandachtig luisteren en de leerling een tip geven in verband met
hoe hij/zij best zelf de zoekactie start of (en dat gebeurt meer dan
eens) samen met de leerling mee op zoek gaan, brengen (gelukkig) in vele gevallen soelaas. Met een diepe zucht is het probleem
opgelost. Wat eerst ‘gepikt’ was, is teruggevonden. Soms loopt
het echter niet zo af.

Een vertrouwvolle omgeving met
strikte afspraken
De voorbije jaren hebben we getracht om systematisch onze
school veiliger te maken voor de ‘gebruikers’ en hun bezittingen.
Dit zorgde zeker voor resultaat, maar niet in alle gevallen. We zetten hieronder enkel aandachtspunten op een rijtje.
• Zorgzaam omspringen met je eigen spullen is uiteraard de
allereerste vereiste om niets ‘kwijt te geraken’.
Op deze opvoedkundige spijker moeten we blijven slaan.
• Daarnaast trachten we op onze school een evenwicht te
bewaren tussen duidelijke afspraken, strikte controle en
concrete maatregelen én een vertrouwvolle leefomgeving die
er van uitgaat dat het uitzonderingen zijn die zich schuldig
maken aan diefstal.
• We zijn geen voorstander van een camerabewakingssysteem
in alle gangen (technisch erg complex, nauwelijks sluitend
(wat in de klas?) en erg duur; over het Big Brother-effect
hebben we het dan nog niet gehad). Camerabewaking aan de
ingangspoort en een uitgebreid alarmsysteem om de school
te beveiligen buiten de schooluren hebben we wél. Een strikt
plan om alle schoolpoorten te sluiten (behalve de Stationsstraat), verkleint de bedreiging van buitenaf tijdens de
schooluren.

Ouders kunnen ook steeds contact opnemen met de prefect op 03 780 71 53.

Sociale controle

Uiteraard probeert ieder- een problemen
te vermijden en draagt
maximaal zorg voor zijn
materiaal en datgene
van de andere leerlingen.
Het merken van
kledij en schoolmateriaal dragen
eveneens bij tot het
verminderen van
definitief verloren
voorwerpen!

• Binnen de schoolmuren proberen we een klimaat te scheppen
waarin solidaire zorgzaamheid en sociale controle bijdragen tot
de veiligheid en het voorkomen van diefstallen.
Leerlingen weten dikwijls wie van hun medeleerlingen over
de schreef gaat. Zij staan dan voor de keuze: solidair zijn met
de dief en nietszeggend de andere kant opkijken (m.a.w. partij
kiezen voor de dief) of trachten ‘het probleem’ discreet aan te
kaarten bij een vertrouwenspersoon op school (m.a.w.
partij kiezen voor het slachtoffer). Zelf de medeleerling
aanspreken kan uiteraard ook. We promoten geenszins een
verklikkerscultuur, maar evenmin een omerta die nieuwe
slachtoffers maakt. Het is geen eenvoudige keuze – bijvoor
beeld voor pubers – maar het is het ene of het andere. Neutraal
blijven, is geen optie. Leerlingen hiervan bewust(er) maken is

een belangrijke opvoedkundige taak van de school en van de
ouders.
• De thuisklassen in de eerste graad en de mogelijkheid tot het
huren van een locker in de 2de en 3de graad verhogen even
eens de veiligheid.
• Een scherpe en gerichte controle van de studiemeesters draagt
eveneens bij tot het beperken (en desgevallend, oplossen) van
‘diefstallen’.
Trouwens, het gaat - gelukkig maar - in een beperkt aantal gevallen om doelbewuste diefstallen. Gelukkig wordt in de meeste
gevallen teruggevonden wat verloren was. Pesterijen (waartegen
kordaat wordt opgetreden!), misplaatst ‘lenen’ (gymkledij) of eigen onzorgvuldigheid zijn dikwijls de oorzaken van vermeende
diefstallen. Jassen en gymkledij worden in vele gevallen ‘teruggevonden’.

Een verzekering?
Blijft natuurlijk dat er af en toe inderdaad iets wordt gestolen. Telkens weer zorgt dit voor een erg vervelend, frustrerend gevoel bij
zowel het slachtoffer als bij de leerkrachten en directie.
Een verzekering tegen diefstal? Dat kan, maar is uitermate duur.
Bovendien zijn aan een verzekering nog voorwaarden verbonden.
Zo kunnen fietsen op school enkel verzekerd worden wanneer er
een afgesloten omheining omheen de fietsen staat die enkel bij
het plaatsen van de fietsen en het ophalen ervan onder toezicht
wordt opengemaakt. Leerlingen die iets later aankomen of iets
vroeger vertrekken (8ste lesuur), een smalle doorgang om binnen de omheining te geraken en veel geduld (files) om bij het
eindigen van de lessen de omheinde fietsenstalling te verlaten én
de hoge kostprijs om een omheining omheen alle fietsenstallingen op school te plaatsen, laten ons afzien van dergelijk plan. De
fiets op slot zetten, sociale controle van alle leerlingen en personeelsleden én scherp toezicht lijken ons een meer verantwoorde
oplossing.

Ieder slachtoffer is er een teveel
We trachtten de voorbije maanden om ‘diefstal - verloren’ objectief in kaart te brengen. Er werd in het 1ste semester aangifte
gedaan van het ‘verlies’ van: 2 fietsen, 2 ipods, 6 jassen, 2 schooletuis, 1 schoudertas, 2 horloges, 4 portefeuilles, 1 rekentoestel, 1
sleutelbos, 1 gsm.
3 jassen werden na enkele dagen teruggevonden.
Ieder effectief geval van diefstal is er een teveel. We willen dan
ook trachten om diefstal maximaal te voorkomen en doen nogmaals een oproep naar gezamenlijke verantwoordelijkheid: een
zorgzame, aandachtige houding van leerlingen; scherpe controle
door personeelsleden; blijven zoeken naar waar structureel bijgestuurd kan worden.

23-24 december in de Calfac
Tijdens de oudercontacten van 23 en 24 december en op de oudercontacten in januari 2011 zijn ook dit jaar de ‘gevonden voorwerpen’ verzameld in de Calfac. Zij kijken uit naar hun rechtmatige
eigenaar.
11

Kalender dec/jan
Dinsdag 7 december 2010
Begin examens alle overige 3des en voor alle 4des
Begin examens voor 2GLab
Woensdag 8 december 2010
Begin examens voor alle overige 2des
Donderdag 9 december 2010
Begin examens voor 1stes met KS
Vrijdag 10 december 2010
begin examens voor alle overige 1stes
Zaterdag 11 december 2010
Zondag 12 december 2010
Maandag 13 december 2010
Dinsdag 14 december 2010
Woensdag 15 december 2010
Donderdag 16 december 2010
Vrijdag 17 december 2010
Einde examens voor alle klassen
Zaterdag 18 december 2010
Zondag 19 december 2010
Maandag 20 december 2010
Begin begeleidende klassenraden
Dinsdag 21 december 2010
Begleidende klassenraden
Woensdag 22 december 2010
Begeleidende klassenraden
Donderdag 23 december 2010
VMproclamatie
NM oudercontact met de klassenleraars van 15 tot 18 uur
Soep op de stoep (actie Welzijnszorg)
Vrijdag 24 december 2010
VM oudercontact met de klassenleraars van 9.30 uur tot 11.30 uur
VM Soep op de stoep - actie Welzijnszorg
Zaterdag 25 december 2010
Zondag 26 december 2010
Maandag 27 december 2010
begin kerstvakantie
De school is open van 9 uur tot 16 uur
CLB open
Dinsdag 28 december 2010
Woensdag 29 december 2010
Donderdag 30 december 2010
Vrijdag 31 december 2010

Zaterdag 1 januari 2011
Zondag 2 januari 2011
Maandag 3 januari 2011
Dinsdag 4 januari 2011
Woensdag 5 januari 2011
Donderdag 6 januari 2011
Vrijdag 7 januari 2011
De school is open van 9 uur tot 16 uur
CLB open
Zaterdag 8 januari 2011
Zondag 9 januari 2011
einde kerstvakantie
Maandag 10 januari 2011
Begin 2de semester
Nieuwjaarsreceptie (oud-) personeel
Geen avondstudie!
Dinsdag 11 januari 2011
sem 5de jaar
Blokfluitensemble voor 1ste jaar (in 3 groepen in AvW)
(optie op deze dag of op 1 feb)
Woensdag 12 januari 2011
SVS Zwemmen in Sinbad
Cursus arts 13 tot 16 uur (OLVP)
Donderdag 13 januari 2011
VM vaccinatie hepatitis b en hpv voor lln. 1ste jaar (1Ae,f,g en h)
sem 6de jaar: start project 2
Tech 5WEWIa
Uitstap geschiedenis en wetenschappen naar Brussel voor 4Wc,4Lb
In de namiddag vertrek van 4ECab en 4Wb naar Ottignies - tegenbezoek
uitwisselingsproject
Vrijdag 14 januari 2011
Oudercontact met de vakleerkrachten
VM GO voor 3SPWa-3Wa
Uitwisselingsdag voor 4ECab en 4Wb met klassen uit Ottignies: SJKS gaat op bezoek
in Ottignies
Uitstap geschiedenis en wetenschappen naar Brussel voor 4Wa, 4GL
Tweede dag voor 4Wb en 4ECab in uitwisselingsproject met Ottignies; terugkeer naar
sint-Niklaas na schooltijd
Zaterdag 15 januari 2011
Cursus arts 9 tot 12 uur (OLVP)
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Zondag 16 januari 2011
Maandag 17 januari 2011
Startdatum van project Wereldwinkel-Kringwinkel in het 2de jaar (tot 28 jan.)
Dinsdag 18 januari 2011
Uitstap eerste jaar geschiedenis Brussel
Woensdag 19 januari 2011
Oudercontact met de vakleerkrachten
VWO eerste ronde in externenstudie om 13 uur
Donderdag 20 januari 2011
Tech 5WEWIa1
Uitstap geschiedenis en wetenschappen naar Brussel voor 4Wb,4ECab en 4HW
Vrijdag 21 januari 2011
Oudercontact met de vakleerkrachten
VM GO voor 3SPWb
Uitstap geschiedenis en wetenschappen naar Brussel voor 4SPW,4La,4Lc
SCHOOLTONEEL SJKS: ROMEO & JULIA 20 uur in de stadsschouwburg
Zaterdag 22 januari 2011
SCHOOLTONEEL SJKS: ROMEO & JULIA 20 uur in de stadsschouwburg
Cursus arts 9 tot 12 uur (OLVP)
Zondag 23 januari 2011
SCHOOLTONEEL SJKS: ROMEO & JULIA 15 uur in de stadsschouwburg
Maandag 24 januari 2011
In de loop van deze week: docudrama 'Heroes' - over-leven in India
(Damiaanactie) voor lln. 1ste jaar
Info en verdeling stiftenetuis aan alle leerlingen en personeelsleden van
onze school
Dinsdag 25 januari 2011
sem 5de jaar
Woensdag 26 januari 2011
Schaatsen voor vrijwilligers 1ste graad
NM eerste ronde fysica-olympiade
oudercontact met de vakleerkrachten
Donderdag 27 januari 2011
Tech 5WEWIa1
Gedichtendag! thema: Nacht
Vrijdag 28 januari 2011
VM GO voor 3We
Einde project wereldwinkel 2de jaar
Zaterdag 29 januari 2011
Damiaanactie: stiftenverkoop aan de warenhuizen door lln. van onze school
Cursus arts 9 tot 12 uur (OLVP)
Zondag 30 januari 2011
Maandag 31 januari 2011
Vanaf vandaag tot 4 feb:school uit Deventer op bezoek bij 3Lb
20 uur - Bourla A'pen - Vasio-Levsky voor vrijwiligers 3de graad (optie)
Vergadering 'Evalueren, een genuanceerd verhaal' voor lkr. 3de graad
(16.10 uur tot 17.30 uur)

zie www.sjks.be

t

Nieuw!

College

leerlingensite: SJKS
(bovenaan links op de homepage
van www.sjks.be)
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sjks.smartschool.be
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Oase: Oosterse gedachten

Oosterse gedachten

Leonardo Boff, de Braziliaans bevrijdingstheoloog, ontmoette de dalai lama en

Collegegemeenschap in rouw

gie?» Boff vermoedde dat hij zou zeggen: «Het Tibetaans boeddhisme.» of «De

-

stelde hem volgende vraag: «Uwe heiligheid, welke is volgens u de beste relioosterse religies, ze zijn veel ouder dan het christendom.»

SAMEN-SCHOOL-MAKEN
-

Beste wensen

OP DE PLANKEN 1
-

Romeo en Julia

De dalai lama stond stil, glimlachte en keek Boff recht in de ogen.
Hij antwoordde:
«De beste religie is deze die je nader tot God brengt. Het is deze die van jou

Een strik omheen het jaar! Een strik omheen de wereld!

een beter mens maakt.» Om zijn verlegenheid over een antwoord zo vol wijs-

Met een geschenk, feestelijk ingepakt spring je zorgzaam om.

OUDERCONTACTEN januari 2011

heid te verbergen, vroeg Boff: «Wat maakt ons beter?»

-

De dalia lama antwoordde:

Wie wanneer?
CLB: Verkeerd gekozen?

IN DE STEIGERS
-

Geschiedenisuitstap 1ste jaar
Debedenkers@sjks.be
Informatie en visieteksten op www.sjks.be

TCOLLEGE
-

Gelukkig ...

OP DE PLANKEN 2
-

Indigo droomt

«Alles wat je doet vervult met medelijden, je gevoeliger maakt, losser, vriendelijker, menselijker, verantwoordelijker, respectvoller voor de ethiek. De religie die dat allemaal voor je doet is de beste religie. Ik ben niet geïnteresseerd
in je religie, noch in het feit of je religieus bent of niet… Het belangrijke voor
mij is de wijze waarop je omgaat met anderen, je familie, je collega’s op het

van harte

werk, je gemeenschap en met de ganse wereld. Denk eraan dat het universum

het personeelsteam en de directie

Na een stilte vervolgde hij:
«De wet van actie en reactie is niet beperkt tot het fysieke. Het gaat ook over

Collegegemeenschap in diepe rouw

vangen. Als ik met boosaardigheid handel, zal ik boosaardigheid ontvangen.

Leerkracht Patrick Meersschaert overleden

ontvangen wat je anderen toewenst. Gelukkig zijn is geen kwestie van louter

Wat onze grootouders ons hebben gezegd is de zuivere waarheid. Je zal altijd
lot, het is ook een kwestie van opties of keuzes.»
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Schooltoneel in de stadsschouwburg

Romeo & Julia
Wij gaan ervoor. Drie voorstellingen,
driemaal het beste van onszelf geven. Omdat we zo gepakt zijn door
het stuk, omdat we zo geloven in het
verhaal. Eeuwenoude liefde en tragiek, onsterfelijk, en toch van ons,
van hier, van nu.

Ten slotte zei hij:
«Zorg voor je gedachten, want ze zullen woorden worden.
Zorg voor je woorden, want ze zullen daden worden.
Zorg voor je daden, want ze zullen gewoontes worden.
Zorg voor je gewoontes, want ze zullen je karakter vormen.
Zorg voor je karakter, want het zal je lot vormen, en je lot zal je leven zijn.»
Leonardo Boff was geraakt door de wijze woorden van de boeddhistische monnik.

De uitvaartdienst vond plaats op donderdag 23 december
om 10 uur in de dekenale kerk van Sint-Gillis-Waas. Wij
wilden alle personeelsleden de gelegenheid bieden om
die uitvaartdienst bij te wonen om zo afscheid te nemen
van hun collega economie. Onze aanwezigheid betekende
beslist een steun en ook wat troost voor zijn vrouw en
zijn dochter. Voor hen is het hard een lieve man en een
toegewijde vader zo vroeg te moeten verliezen. Ook oudleerlingen economie boden wij de kans geven om de uitvaartdienst bij te wonen.
De afspraken die gemaakt waren voor de proclamatie op
donderdagvoormiddag 23 december werden door deze
droeve gebeurtenis ingrijpend gewijzigd. De school was
gesloten van 9.30 uur tot 12 uur. De leerlingen kregen hun
rapport tussen 8.30 uur en 9.15 uur.

Op de planken

de echo is van onze daden en gedachten.»

onze menselijke relaties. Als ik met goedheid handel, zal ik goedheid ont-

Op zaterdag 18 december om 1.30 uur is onze collega
Patrick Meersschaert na een lange strijd overleden. Het
drama begon op 21 augustus 2009 toen hij op de vooravond van zijn afreis naar het wereldkampioenschap
mountainbike tijdens een telefoongesprek plotseling
neerviel. De hulpdiensten konden zijn leven redden, maar
herstellen kon hij niet meer. De laatste dagen ging zijn gezondheidstoestand fel achteruit, maar hij heeft gestreden
tot het laatste moment. Hij is nauwelijks 51 jaar mogen
worden.

We wensen je in 2011 een jaar waarin we samen die zorg
in werk- en vriendenkring waarmaken.
Bovenal echter warmte en een tevreden hart
samen met diegenen die je koestert en liefhebt.
2011 wordt dan een jaar om in te lijsten,
om een strik omheen te doen.

We spelen Romeo & Julia. Samen met
regisseur Jan Geers hebben we ons
in deze klassieker gegooid, de geniale tekst ontdekt, gekoesterd en naar
onze hand gezet. We zijn Capulets en
Montecchi's geworden, we hebben
heel luid geroepen en gelachen, we
zijn uitgebarsten en weer stilgevallen, in elkaars armen.

We hopen dat we ook u mogen meevoeren tijdens onze voorstellingen.

Marc Smet; Yannick Smet; Peter Stabel;
Céline Thoen; Lode Van de Velde; Jolien Van
den Bossche; Sofie Van Der Ha; Karen Van

U bent van harte welkom in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas, om 20
uur op vrijdag 21 en zaterdag 22 januari en om 15 uur op zondag 23 januari.
Tickets bestellen kan via www.sjks.be
of het leerlingensecretariaat.

Leuven; Maarten Van Looy; Eva Van Moer;
Steven Van Peteghem; Pieter Van Rumst;
Wim Vandervreken; Vincent Vandewoude;
Jonas Verstraeten

Tot dan!
De

acterende

leerlingen

en

leerkrach-

ten: Gayk Agadzhanyan; Emilie Borms;
Patrick Braem; Elise Burm; Valérie Camerier;
Nina De Baere; Joke De Beleyr; Steven De
Beleyr; Ann De Borger; Jonas De Cauwer;
Pieter De Geest; Bert De Gendt; Lies De
Kimpe; Lore De Malsche; Vincent De Meyer; Tom De Paepe; Pieter De Pauw; Robby
De Rudder; Sofie De Rycke; Christine Dejonghe; Robbe Devriese; Lieselot Frencken;

Patrick M
e

ersschae

rt

Dennis Geleyn; Nicolas Gosselin; Jeroen
Hermans; Marthe Koek; Laure Lanoo; Arjan
Missine; Bram Noens; Marleen Pultijn; Siem
Rombaut; Matthias Ruythooren; Elien Smet;
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Oudercontact jan 2011

Oudercontact jan 2011

Verkeerd gekozen?

Verdeling klassen oudercontact
januari 2011
OC1: vrijdag 14 januari 2011 (TOT: 305 lln)

OC4: woensdag 26 januari 2011 (TOT: 338 lln)

1ste graad

1Aa, 1Ab
2Ld, 2Le, 2MWc

1ste graad

2de graad

3Lb
4ECab, 4GL, 4Wa

2de graad

4Lb, 4Lc, 4SPW

3de graad
3de graad

5EMT-5EWi
6EWi-HWa, 6GL-GWib-WeWib, 6HWb,

5GL-GWib-LMT-LWib, 5WeWia2, 5WeWib
6EMT, 6MWe-SPW, 6LMT-LWe, 6LWia-WeWia1

6MWia-WeWia2

Strookje afgeven

OC2: woensdag 19 januari 2011 (TOT: 336 lln)
1ste graad

1Ag, 1Ah
2GLa, 2MWb, 2MWd, 2MWf

1Ac, 1Ad, 1Ae, 1Ai, 1Ak
2GLb-La, 2Lc, 2MWg

2de graad

3ECb, 3GL-La, 3SPWb
4Wb, 4La

3de graad

5HW-MWe, 5LWia-MWia-WeWia1
6LWib

Bij het rapport kreeg iedere leerling een groene brief met aankruisstrook. Daarop kunnen ouders aanduiden met wie ze een afspraak
willen in januari. Strookjes afgeven maandag 10 januari aub!

Beste leerlingen en ouders,
Na het eerste semester van een boeiend schooljaar zijn we toe
aan een ontspannende kerstvakantie. Mooie schoolresultaten, een
hechte klasgroep en boeiende lessen, maken niet alleen het leven
in de school aangenaam, maar liggen ook aan de basis van een fijn
gevoel in de kerstvakantie.
We wensen iedere leerling zo’n tevreden terugblik, maar beseffen
dat er in de schaduw van het feestgedruis soms ook twijfels ontstaan. Sommigen onder jullie zullen zich afvragen of ze op 1 september de juiste weg zijn opgegaan. ‘Is deze richting wel iets voor
mij?’, ‘Heb ik nog voldoende kansen om dit schooljaar te slagen?’
Het zijn vragen die kunnen wijzen in de richting van een verkeerde
studiekeuze.
Hoe pak je dit aan en blijft er toch nog tijd om te genieten van de
kerstvakantie? Er is hulp:
Neem het advies van de klassenraad zeker in overweging. Weeg
de voor- en nadelen af van elke keuze en vraag raad bij het CLB.
We zoeken graag samen met jou en je ouders uit hoe je ervoor kan
zorgen dat je geen vertraging oploopt en de schoolbank vindt die
op jouw maat gemaakt is. Veranderen van studierichting is wettelijk mogelijk tot 15 januari 2011, maar is zeker geen vanzelfsprekende beslissing. Wie denkt hiermee te kunnen kiezen voor
een gemakkelijkheidoplossing door de extra uitdaging uit de weg
te gaan, bedriegt zichzelf en zijn omgeving. Van de andere kant is
een overstap in de kerstperiode voor sommige leerlingen de noodzakelijke redding van een vastgelopen schoolloopbaan.
Elke keuze heeft voor- en nadelen en het is belangrijk om alles
goed op een rijtje te zetten vooraleer je beslist. Je interesses, vaardigheden, attitudes, belangstelling, persoonlijkheid, waarden en

studieaanpak zijn allemaal factoren die voor een goede studiekeuze en studiesucces zorgen. Dit rationeel afwegen en verkennen
van alternatieven, is een kerntaak van het CLB. Wij denken graag
met je mee om deze moeilijke knoop te ontwarren en te kijken of
en wanneer een verandering van studierichting een goed idee is.
Tijdens de kerstvakantie zijn we dan ook twee dagen geopend.
Het SJKS - CLB - team Griet, Veerle, Hilde, Jan en Raf wensen jou en
je familie alvast het allerbeste toe voor het nieuwe jaar!

Vrij CLB Wa

as en Dend

er

Tijdens de ke
rstvakantie
geopend op
Ankerstraat
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as 03/780.
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66.30
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n 8u30 tot
Vrijdag 07/
1
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www.vclbw
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0
aasdender.b
e

OC3: vrijdag 21 januari 2011 (TOT: 303 lln)
1ste graad

1Af, 1Aj
2Lb, 2MWa, 2MWe

2de graad

3Lc, 3HW, 3SPWa-Wa, 3Wb, 3Wc, 3ECa
4HW, 4Wc

3de graad

5LWe-SPW

In de steigers
De geschiedenisuitstap voor het eerste jaar heeft plaats op 18 januari 2011. De helft van de leerlingengroep bezoekt 's morgens het Jubelparkmuseum in Brussel. Daar krijgen ze een rondleiding i.v.m. het
Oude Egypte. In de namiddag hebben ze een keuze-activiteit.  
In het aanbod: Technopolis, de VRT, Brussels Airport, of het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voor een geleid
bezoek bij de dino's of bij de prehistorische mens.
De tweede helft van de 247 eerstejaars bezoekt dit alles ook, maar
eerst de keuze-activiteit en daarna het Jubelparkmuseum.
Wij moeten een beetje vroeger vertrekken (sommige groepen reeds
om half acht!) om voor de ochtendspits te zijn. Wij verwachten
omstreeks half vijf en half zes terug op school zijn (afhankelijk van
de filles)

4

Verdeling groepen in smartschool bij actueel.

18 januari:
eerste jaar
Brusselt!
5

In de steigers

Debedenkers @ sjks
Na de kerstvakantie willen we met
iedereen die interesse heeft voor
‘Debedenkers@SJKS' twee stormachtige, wervelende brein-middagen op school organiseren
mediaklas
donderdag 13 januari
en vrijdag 14 januari

Voor iedereen: van het eerste tot het zesde
jaar, voor leerlingen en alle personeelsleden!

Waarover kan het gaan?
wonen, voeding, mode, vrije tijd en welzijn en zorg

Hoe bereid je je voor?

De bede
nke

rs

Voorbereid of niet voorbereid, je bent
steeds welkom!
Contactpersoon: Pieter-Jan De Waele
(Pieter-jan.de.waele@sjks.be)

Op de website www.sjks.be bij ‘Informatie’:
Visie en informatie:
› schoolreglement
› opvoedingsproject

l
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Voor wie?
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Gelukkig
Kerstmis

Waar-wanneer?

Ogen en oren open, alle zintuigen op
scherp. Inspiratie zit overal! Onder de douche, op toilet, op een saai moment op het
familiefeest, tijdens de kerstwandeling,  
op een ik-weet-niet-wat-te-zeggen-metje-lief-moment, kortom op alle momenten
die op het eerste gezicht ‘onbelangrijk’
zijn.
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voor meer info!
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› visietekst over drugs
› visietekst over relationele en seksuele vorming
› visietekst over dyslexie
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Op de planken

Terwijl de meeste leerlingen de komende
dagen zullen genieten van uitslapen, lekker niets doen, languit in de zetel tv-kijken
of aan de computer werken, zijn er ook 1ste,
2de en 3de-jaars die zich hard zullen inzetten
voor de nieuwe voorstelling van INDIGO. Een
klein groepje, denkt u? Integendeel, het zijn er
maar liefst 53!

U merkt het: goede redenen om te komen
kijken zijn er zeker! Het scenario ligt klaar, de
repetities zijn gepland … Wat we nu zeker nog
nodig hebben om er een geslaagd evenement
van te maken is véél publiek! Kom genieten
van onze voorstelling en moedig dit jeugdig
enthousiasme aan! Verwarm hun harten met
uw applaus!

Deze 53 leerlingen zetten zich in om ook dit
jaar een voorstelling met tekst, muziek én
dans in elkaar te steken. INDIGO is op dat vlak
al een vaste waarde binnen onze school. Sinds
2003 brengt deze groep jaarlijks een eigen
voorstelling. Sommigen zullen zich voorstellingen als Open Ogen, Ogen Open, De Traan van
Forena, Kamergesprekken, Golven, … nog wel
herinneren. Telkens probeerde we met onze
drie basisingrediënten iets nieuw en verfrissend te bereiden.

De voorstellingen zijn gepland op vrijdag
18 en zaterdag 19 februari, telkens om 20
uur in de feestzaal van onze school. Tickets
kosten slechts 5 euro en zijn te bestellen
via indigo@sjks.be en ook (vanaf 10 januari) op het leerlingensecretariaat!

Ook dit jaar is dat niet anders. Sterker nog: we
kunnen gerust zeggen dat het dit keer is “zoals
u het nog nooit zag”! Zo maakt dans voor het
eerst een belangrijk deel uit van de voorstelling. Onder leiding van onze choreografes Oriane Verstraeten (2 Ld) en Nathalie Van Meirvenne (3 Lc) wordt het verhaal ook via mooie
danspassen verteld.
De teksten (overwegend monologen en dialogen) vormen één groot geheel. Ze zijn zo
gekozen en geordend dat ze het publiek in het
eerste deel van de voorstelling meenemen
naar een gezellige sleepover-party. Door korte,
flitsende en vaak humoristische teksten wordt
het publiek meegezogen in de gevoelswereld
van alle genodigden. Waar denken ze aan?
Met wie willen ze wel of niet praten op het
feestje? Waarover praten ze? Met wie willen
ze graag dieper kennis maken of zeker eens
dansen? …
In het tweede deel van de voorstelling duiken we de nacht en de dromen in. Het feest
is afgelopen, iedereen trekt een slaapzaal in
en we krijgen antwoord op vragen als: waar
dromen mensen over? Wat houdt hen wakker?
en … hoe “fris” voelt de “morning-after”?
Ook het decor zal verrassend en passend bij
het thema zijn. Ook dit aspect zal u zeker weten te bekoren.

Noteer deze data in uw agenda en bestel nu!
Tot dan!
Jeffrey De Block en alle INDIGO’ers.

INDIGO
bouwt
een feestje
en droomt
weg!

Kalender maart/april
Dinsdag 1 maart 2011
Uitstap voor 6ECWI-HWa,6Gl-GWIb-WEWIb,6LMT-LWE,6LWIa-WEWIa1,6MTWIa,
6MTWE-SPW: Parlement en Museum Natuurwetenschappen
Brel voor 6WEWIa2,6ECMT,6HWb,6LWIb in H. Familie van 14.20 uur tot 16 uur
VM Frank De Gruyter stadsschouwbrug met William voor lln. 3de jaar
Woensdag 2 maart 2011
Dag voor de beginnende leraars (2de jaars)
Filmforum voor het 2de jaar in de Calfac: 9.35 uur:
Percy Jackson and the lightning thief (Chris Columbus - 2010)
NM SVS mountainbike (onder voorbehoud)
14.30 uur - Théâtre Nationale - Tête à Claques voor vrijwilligers lln. 6de jaar
Brel voor 6ECWI-HWa,6Gl-GWIb-WEWIb,6LMT-LWE,6LWIa-WEWIa1,6MTWIa,6MTWE-SPW
in H. Familie van 10.30 uur tot 12 uur
Donderdag 3 maart 2011
VM Examen ROS voor leerlingen van het 6de jaar
NM Techn 5WEWIa2
Vrijdag 4 maart 2011
100-dagenviering
VM GO voor 1Ab
Zaterdag 5 maart 2011
Zondag 6 maart 2011
Maandag 7 maart 2011
Begin krokusvakantie
Dinsdag 8 maart 2011
Woensdag 9 maart 2011
Donderdag 10 maart 2011
Vrijdag 11 maart 2011
Zaterdag 12 maart 2011
Zondag 13 maart 2011
Einde krokusvakantie
Maandag 14 maart 2011
Uitwisseling 5 ECMT-ECWI met Bockstaelinstituut in Brussel  
Dinsdag 15 maart 2011
Dag van de leerlingenbegeleider
sem 5de jaar
Uitstap lln 4de jaar Rijsel (groep 1: 4Lb,4GL,4La en 4Wc)
Woensdag 16 maart 2011
VM Film 1ste jaar in de Calfac
NM Olyfran selectieproeven Junior (2de graad) in de Calfac
20 uur Paleis A'pen 'De Kakkewieten' voor vrijwilligers 2de graad in A'pen
Donderdag 17 maart 2011
Start actieweek Haïti/ Studio Wadist steekt van wal!
Tijdens de middagpauze: Haïti: penalty's trappen op het voetbalveld
Kangoeroewedstrijd voor de lln. van de 1ste graad
Excursie Molsbroek Lokeren voor 4Wc
Uitstap lln 4de jaar Rijsel (groep 2: 4Wa,4SPW,4Lc en 4HW)
NM Techn 5WEWIa2
NM Bijscholing op SJKS voor gebruik starboard (15 tot 18 uur)
Vrijdag 18 maart 2011
Excursie Molsbroek voor 4Wa
Tijdens de middagpauze: Studio Wadist
Haïti tijdens de middag: stripbeurs 3de jaar
Olyfran selectieproeven MAX (3de graad) aan U-Apen
Zaterdag 19 maart 2011
Cursus arts van 9 tot 12 uur (OLVP)
17 uur tot 19 uur: studie-info door oud-leelringen voor zesdejaars
JOL- Jong oud-leerlingendag in de Calfac
Zondag 20 maart 2011
Maandag 21 maart 2011
Haïti tijdens de middag: 2de jaar
Tijdens de middagpauze: Studio Wadist
Dinsdag 22 maart 2011
Uitstap voor 6WEWIa2,6ECMT,6HWb,6LWIb: Parlement en Museum Natuurwetenschappen
Tijdens de middagpauze: Studio Wadist
Haïti tijdens de middag: 1ste jaar - Vlaamse kermis
Woensdag 23 maart 2011
VM Film 4de jaar (optie) in Calfac
Donderdag 24 maart 2011
Excursie Molsbroek voor 4Wb
Tijdens de middagpauze: Studio Wadist
Haïti tijdens de middag: 4de jaar - Solidair maal
NM sem 6de jaar
NM Techn 5WEWIa2
Vrijdag 25 maart 2011
Rapport voor 1ste en 2de graad
Tijdens de middagpauze: Studio Wadist
Excursie Molsbroek voor 4SPW
Ensemble Paul Rans (muziek) in AvW voor lln 5de jaar
VM GO voor 1Ac
Zaterdag 26 maart 2011
Cursus arts van 9 tot 12 uur (OLVP)
Zondag 27 maart 2011
Maandag 28 maart 2011
Begin examenreeks voor 1ste, 2de en 3de jaar
examen wiskunde voor het 4de jaar
Algemene personeelsvergadering voor lkr 'Evalueren, een genuanceerd
verhaal': besluit (16.10 uur -17 uur)
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Dinsdag 29 maart 2011
Sem 5de jaar
Vanaf 16.05 lesmarathon door 6HWb tot woensdagmorgen 8 uur
Woensdag 30 maart 2011
Donderdag 31 maart 2011
Einde examens 1ste jaar 'moderne'
NM Film Les choristes voor 1ste 'moderne' in AvW en PO-klas
Vrijdag 1 april 2011
Einde examenreeks voor 1ste, 2de en 3de jaar
Bezoek Basisscholen aan aso (PEP-dagen)
VM FILMMAGIE voor 4de jaar Brother ...
5EMT en 6ZMT+6LMT naar Eupen-Aachen
Na 16 uur: begin weekend voor vrijwilligers 4de jaar(organisatie Leerlingenparlement)
Zaterdag 2 april 2011
Weekend voor vrijwilligers 4de jaar
Cursus arts van 9 tot 12 uur (OLVP)
Zondag 3 april 2011
Einde weekend voor vrijwilligers 4de jaar
Maandag 4 april 2011
NM uitstap aardrijkskunde 2de jaar (groep 1: 2Ld,2MWf,2MWg en 2MWd(1-11)bus 1 ; groep 2: 2Lb,2MWb,2MWa en 2MWd(12-21) - bus 2; vertrek 13 uur - tot
17 uur
Ecoman (6EC)
Uitstap aardrijkskunde 1ste jaar: VM 1Af, 1Ah en 1Aj;NM 1Ab, 1Ad, 1Ae
Dinsdag 5 april 2011
Uitstap Tongeren voor 2de jaar voor alle leerlingen van het 2de jaar
Uitstap naar Brugge voor 3de jaar voor alle leerlingen van het 3de jaar
Ecoman (6EC)
Woensdag 6 april 2011
Solidariteitstocht BD
Donderdag 7 april 2011
Solidariteitsvieringen
Solidariteitsmaaltijd
NM uitstap aardrijkskunde 2de jaar; groep 3: 2Le,2MWe,2Lc - bus 1 ; groep 4:
2GLa,2GLb,2La en 2MWc - bus 2; vertrek 13 uur - tot 17 uur
Uitstap aardrijkskunde 1ste jaar: VM 1Aa, 1Ac, 1Ai
Vrijdag 8 april 2011
Solidariteitsvieringen
Rapport met resultaten examens voor 1ste en 2de graad - Rapport voor 3de
graad
VM GO voor 1Ad
Uitstap aardrijkskunde voor 1ste jaar:VM 1Ag en 1Ak
Zaterdag 9 april 2011
Zondag 10 april 2011
Maandag 11 april 2011
Begin paasvakantie
Dinsdag 12 april 2011
Woensdag 13 april 2011
Donderdag 14 april 2011
Vrijdag 15 april 2011
Zaterdag 16 april 2011
Zondag 17 april 2011
Maandag 18 april 2011
Dinsdag 19 april 2011
Woensdag 20 april 2011
Donderdag 21 april 2011
Vrijdag 22 april 2011
Zaterdag 23 april 2011
Zondag 24 april 2011
Einde paasvakantie
Maandag 25 april 2011
Paasmaandag - laatste dag van de paasvakantie
Dinsdag 26 april 2011
Vanaf vandaag tot 29 april: 3Lb op bezoek in school in Deventer
Vanaf vandaag tot 29 april: 2 klassen 2de jaar uitwisselingsproject met
Terneuzen
sem 5de jaar
Woensdag 27 april 2011
NM Klassenraden over de keuze na het 4de jaar
Olyfran mondelinge finale Junior en Max aan u-Hasselt
Donderdag 28 april 2011
Excursie Fondatie in Sinaai voor 4Wc
NM sem 6de jaar
Uitwisseling 5 ECMT-ECWI met Bockstaelinstituut in Brussel  
Vrijdag 29 april 2011
VM Jef Ongena over oa kernfusie in AvW
Excursie Fondatie in Sinaai voor 4SPW
Einde uitwisselingsproject 2de jaar Terneuzen ; 3de jaar Deventer
VM GO voor 1Ae
NM 15.05 uur: vertrek trektocht Ardennen voor vrijwilligers
Zaterdag 30 april 2011
Trektocht Ardennen voor vrijwilligers 6de jaar
Cursus arts van 9 tot 12 uur (OLVP)
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Kakkewieten
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Oase

Met 1 ticket (5 euro voorverkoop en

Eglantier voor de 100-dagenfuif.
+16-jarigen kunnen voor deze fuif op
ons   leerlingensecretariaat kaarten

een oude man die in het Midden-Oosten bij een oase aan de rand van de stad

de feestzaal van de school.

kopen.

zat.

› Tijdens de middagpauze wordt er samen met de personeelsleden een alcohol

Een jonge man kwam naar hen toe en vroeg: “Ik ben hier nog nooit geweest:

Nicolaasplein (gratis) animatie wor-

in de feestzaal treden tijdens de middagpauze twee bands op van zesdejaars voor

wat voor mensen wonen er in deze stad?” De oude man antwoordde met een

den aangeboden.

lln; van de 2de en de 3de graad;

wedervraag: “Wat voor mensen woonden er in de stad waar jij vandaan komt?”

daarna is er een gezamenlijke maaltijd in de Calfac én een dessertenbuffet!

Even later kwam een andere jonge man naar hem toe en stelde hem dezelfde

› In de namiddag is er een show in de feestzaal (tot omstreeks 16.30 uur).
Een creatieve ploeg leerlingen is erg hard aan de slag om een knappe ‘show’ in

scharen zich ten volle achter de oproep van
de gemaakte afspraken van de 100-dagen

Goede afspraken om het feest beter te maken

stad waar jij vandaan komt?” De jonge man zei:”Dat waren vriendelijke men-

-

Zoals de voorgaande jaren hopen we dat ook dit jaar onze laatstejaars ten volle genieten

sen, eerlijk, hartelijk en gastvrij. Ik had daar veel vrienden en het spijt me dat ik

van hun laatste 100-dagen.

er niet kon blijven.” “Hier zijn de mensen precies zo!” zei de oude man.

Correct naleven van afspraken en respect voor alle andere leerlingen - voor hen is
het een gewone lesdag! - zijn vereisten.

ken gehoord. Toen de tweede jongeman weg was, zei hij tegen de oude man:

-

“Hoe kunt u zo verschillende antwoorden geven op dezelfde vraag? Dat is toch

maart - april 2011

niet eerlijk!”
De oude man sprak: “Toch was het waar wat ik zei, want elke mens draagt zijn
wereld in zijn hart. Wie elders niets goeds gevonden heeft, zal het ook hier niet
vinden. Wie in de ander stad vrienden had, zal hier zeker vrienden maken, want
de mensen gedragen zich tegenover ons vaak zoals wij van hen verwachten.”
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leerkrachten en de directie van onze school
het stadsbestuur om binnen het kader van

verslag (2)

KALENDER

Het 100-dagen-comité, de begeleidende

bij de voorbereiding.

vraag: “Ik ben hier nieuw. Wat voor mensen wonen er in deze stad?” Weer

Een koopman die bij de oase net zijn kamelen liet drinken, had beide gesprek-

Samenspraak - leerlingen-ouders-school

elkaar te boksen. Mevr. Christine Dejonghe ondersteunt de leerlingenploeg

antwoordde de oude man: “Vertel me eens jongen: hoe waren de mensen in de

stiptheidsactie  lockers
schooltoelage

Van 16 tot 23 uur zal er op het Sint-

vrije aperitief gedronken;

TCOLLEGE

-

Instuif Den Eglantier en Fuifzaal Den

In de internenrefter: ontbijt: boterkoeken, chocomel en/of koffie
gezelschap: Iwein Seghers en De Nonsens Alliantie. Het optreden is gepland in

de mensen precies zo”, zei de oude man.

AANDACHT AUB

jarigen terecht van 20 uur tot 5 uur in

Daarna is geopteerd voor het optreden van een comedian en een improvisatie-

egoïsten en kwaadaardige mensen. Ik ben blij dat ik daar weg ben!” “Hier zijn

SVS voetbal

8 euro op de dag zelf) kunnen +16-

Er was eens …

-

Project Grote Arend
Creatief talent gezocht!
't College loopt

In samenspraak met de leerlingen kwam onderstaand programma tot stand.

› In de voormiddag:iedereen op school om 8.25 uur

“Dat waren afschuwelijke mensen”, antwoordde de jonge man. “Allemaal

-

Avondgebeuren

› Dit jaar geen t-shirt, maar wel een trui.

verslag
schaatsen
Dikketruienweek

Programma SJKS

Op de overlegvergadering op het stadhuis op 9 februari lichtte de schepenen van jeugd
en onderwijs een en ander toe.
Geen glas - Een politieverordening verbiedt alle glas (op de openbare ruimte) in het
stadscentrum.

een tof feest te maken.
We vragen tevens aan alle ouders om
ook hun verantwoordelijkheid op te
nemen en mee te helpen aan een vlot
verloop van de feestelijkheden.
Aan alle ouders van de zesdejaars werd  
een brief bezorgd met enkele aandachtspunten.
10 geboden
Een aangepaste 100-dagen-versie van de 10

Drink met mate - Het is verboden alcohol in gelijk welke recipiënt bij zich te hebben in

geboden willen we u niet onthouden.

het stadscentrum vanaf donderdag 3 maart 16 uur tot zaterdag 5 maart 6 uur. Het stads-

1. Bovenal, feest er op los.

bestuur maakte afspraken met supermarkten, nachtwinkels en horeca en vraagt hen op

2. Besmeur geen oude vrouwkes, want ze

de dag van de 100-dagen geen alcohol te verkopen aan scholieren.

mogen slagen met hun sjakos.

Het stadsbestuur streeft met deze maatregel geen ‘drooglegging’ na, maar wil een dam

3.  De bufferzone zult gij eren.

opwerpen tegen een ‘sluipend probleem’ dat gevaar voor de jongeren veroorzaakt en

4. Daar zullen wij de mensen enkel op

oorzaak is van overlast voor de buurt(bewoners).

confetti en papier trakteren.
5. Kom op tijd in de klas anders heb je ambras

Naar Gent?!
“De trend om op donderdagavond naar Gent te reizen en daar de bloemetjes buiten
te zetten betreuren we. Sommige jongeren komen als zombies ’s morgens aan. We
zullen verscherpt toekijken en streng ingrijpen waar nodig”, aldus de commissaris.
Samen met het stadsbestuur ontraden de scholen de ‘uitstap’ naar Gent.

6. Doe nooit wat onkuisheid is, want dan
loopt het serieus mis.
7. Vlucht het smoren en overdadig drinken.
8. Zodat de muziek gans de nacht goed blijft
klinken.
9. Wees steeds matig in wat je doet.
10. Zo verloopt jullie feest fantastisch goed.

Smijtzone: papier en confetti - De smijtzone wordt georganiseerd op het klein SintNicolaasplein van 7 tot 8.15 uur. Vooral omwille van de veiligheid voor de feestvierders
zelf vraagt men nadrukkelijk om gooien en smijten te beperken tot papier en confetti.

De 100-dagen viering op onze school wordt grondig voorbereid door
een 100-dagencomité (leerlingen en leerkrachten). In overleg met

De politie zal streng toezien dat men – meestal een erg kleine groep - hier niet over de
schreef gaat. De Stationsstraat zal - op vraag van de middenstand – extra in de gaten
worden gehouden!

de klassenleraars van het eindjaar wordt het programma voor de
100-dagendag opgesteld.
2
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Goede informatie leidt (hopelijk) tot juiste keuze

Welke richting ga ik volgend jaar volgen?

A

ls je het organogram van onze
school bekijkt met daarbij alle
mogelijke overgangen tussen de
verschillende richtingen dan begrijp je hoe
belangrijk het is dat leerlingen goed geadviseerd worden bij hun keuze.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat leerlingen leren hoe ze bewust een goede keuze
kunnen maken. Vanzelfsprekend is dit iets
dat leerlingen niet zomaar vanzelf kunnen.
Daarom hebben wij, in samenwerking met
het CLB, een stappenplan ontwikkeld dat
we in het kort willen weergeven.
Wanneer moet er gekozen worden?
Na de eerste Latijnse: kan ik er Grieks
bijnemen of blijf ik in de Latijnse? Mis
schien raadt de klassenraad mij wel
aan om naar de moderne wetenschappen over te stappen…
Na de eerste moderne: heb ik een
A-attest en kan ik naar het tweede
jaar? Of is het voor mij beter dat ik nu
al uitkijk naar een richting in het technisch onderwijs?
Op het einde van het tweede jaar: hier
moet weer een keuze gemaakt
worden: hoewel er (gelukkig) minder
richtingen zijn dan vroeger zal een
groot deel van de leerlingen toch weer
moeten kiezen: kan ik een aso-richting
aan? Wordt het wetenschappen (met
of zonder de optie sport)? Economie?
Humane wetenschappen?  
En voor de leerlingen uit de klassieke
richting: kan ik verder met mijn Latijnse/Griekse of krijg ik het advies om
een andere richting te kiezen?
Na het vierde jaar wordt het nog moeilijker: in de derde graad is er een
enorme waaier aan mogelijkheden!  
Wat is voor mij de beste keuze?
En dan misschien de belangrijkste
beslissing na het zesde jaar: wat ga ik
nu studeren in het hoger onderwijs?
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Hoe kunnen wij onze leerlingen begeleiden bij deze keuze?
Op de begeleidende klassenraden eind
december 2010 hebben we afgesproken
op welke manier we leerlingen wiens
resultaten tegenvielen het beste kunnen
begeleiden. Hierbij werden verschillende
ondersteuningsvormen aangeboden: sommige leerlingen wordt aangeraden om
naar de remediëring voor een bepaald vak
te gaan, anderen worden verplicht om op
school te blijven studeren na 4 uur tot hun
resultaten beter zijn. Nog anderen krijgen de suggestie om hun studieplanning
wekelijks met de klassenleraar te bespreken en er zijn ook leerlingen die we via
studiecoaching een betere studiemethode
willen aanleren.
Voor zesdejaars wordt het werken aan een
portfolio (de leerling bewijst aan de hand
van portfolio welke extra inspanningen
hij/zij geleverd heeft) aangereikt als hulpmiddel; de leerkracht is vooral een coach
die het remediëringsproces stuurt en stimuleert; de verantwoordelijkheid ligt bij
de leerling.
Tijdens het oudercontact net voor de
kerstvakantie of in de loop van de maand
januari heeft u de mogelijkheid gehad om
van de klassenleraar of een vakleerkracht
al te vernemen welke richting voor uw
zoon of dochter volgend schooljaar het
meest aangewezen is.
Tijdens de maand februari zal de klassenleraar van het tweede en het vierde jaar,
gebruikmakend van het ‘keuzewerkboek’
met de leerlingen op zoek gaan naar de
mogelijkheden die er zijn volgend schooljaar.

In maart (na de krokusvakantie) geeft de
directie informatie aan alle leerlingen over
alle verschillende studierichtingen waaruit
kan (moet) gekozen worden; hierbij wordt
ook veel aandacht besteed aan de richtingen in het technisch en beroepsonderwijs.  
De klassenleraar die als geen ander zijn

of haar leerlingen kent, zal regelmatig
nagaan of de leerlingen al een keuze gemaakt hebben én of dit een goede keuze
is?
De klassenraden (van 2de en 4de jaar)
zullen op 27 april voor het vierde jaar en
op   4 mei voor alle leerkrachten van het
tweede jaar de voorlopige keuze van de
leerlingen bespreken en indien nodig bijsturen: op deze vergaderingen is het CLB
ook aanwezig. Wij bezorgen alle ouders
een kort verslag van deze vergadering.
Leerlingen uit de eerste Latijnse
krijgen op 17 mei extra uitleg over
de mogelijkheden in het tweede jaar:
tijdens die bespreking wordt hen
duidelijk gemaakt waarom ze al dan
niet Grieks erbij zouden nemen; ook
ouders krijgen deze info uiteraard.
Het C.L.B. is bereid om te adviseren bij
deze keuze: ouders kunnen telefonisch een
afspraak maken indien zij advies van C.L.B.
willen (03 7806630).

We nodigen bovendien de technische scholen van onze scholengemeenschap uit om
met een informatiestand én met leerlingen (oud-leerlingen van onze school die
een succesvolle overstap maakten) onze
leerlingen en hun ouders te helpen bij het
maken van de juiste keuze.
We organiseren deze informatievergaderingen heel bewust voor de openschooldagen

van de technische scholen. Waar krijg je
immers de beste informatie over technisch
onderwijs? Allicht tijdens de openschooldagen in de technische scholen zelf.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat leerlingen eind mei een definitieve keuze
gemaakt hebben en tijdens de deliberatie
in juni 2011 zullen we nogmaals evalueren

of de keuze volgens ons verantwoord is of
niet.
Tijdens de oudercontacten na het laatste
rapport is er de gelegenheid om de resultaten en adviezen te bespreken met de leerkrachten en de directie.

In de steigers
16 maart

Kakkewieten
in Het Paleis
Op woensdag 16 maart 2011 gaan we met een 100-tal leerlingen en leerkrachten van de tweede graad naar een voorstelling van “De Kakkewieten”
kijken en wel in “Het Paleis” in Antwerpen.
De exacte duur van de voorstelling is nog niet gekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen we de trein om 23.05 uur in Antwerpen Centraal nemen
en komen we in het station van Sint-Niklaas aan om 23.24uur.
We vragen aan de deelnemers en hun ouders om goede afspraken te maken
in verband met het late uur van thuiskomst.
Toch een probleem? Neem contact op met adjunct-directeur Danny Van
Royen, we zoeken dan samen naar een oplossing.

m a a rt
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Vakleerkrachten zijn het beste geplaatst
wanneer u vragen heeft over moeilijkheidsgraad van bepaalde vakken in sommige richtingen.
Op onze infoavonden-infomarkten op
4 mei om 19 uur ‘Wat na 2de graad?’
en op 11 mei om 19 uur ‘Wat na 1ste
graad?’ geven wij duidelijke informatie over de verschillende richtingen in
onze school én de mogelijkheden in
het tso.
We organiseren deze avonden zodanig dat
we zo gericht mogelijk informatie kunnen
geven.
Op beide avonden wordt in de Calfac een
infomarkt georganiseerd. Uiteraard zijn we
daarop aanwezig met onze eigen richtingen. Infoborden, maar vooral leerkrachten
die lesgeven in de voorgestelde richtingen
geven informatie en antwoorden op vragen.

Iedereen welkom

’t College loopt ... ook in 2011!
Elke vrijdagmiddag afspraak aan de slagboom op de parking, stipt om
12.15 uur. We starten na de krokusvakantie telkens voor een half uurtje
loopplezier richting Stadspark en lopen samen 5 km op de openschooldag!
Noteer alvast de data:
18 en 25 maart – 1, 8 en 29 april – 6, 13 én 15 mei.
Inlichtingen kan je steeds krijgen bij jullie begeleider, Marijke Van Damme of je leraar L.O.
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In de steigers

T

raditiegetrouw nemen de leerlingen
van 6 economie deel aan ‘Ecoman’.
Dit is een tweedaags bedrijfsspel, of beter
gezegd een ‘management game’ (economisten gebruiken nu eenmaal graag het
woord ‘management’), begeleid door HUB
(Hogeschool-Universiteit Brussel) en voor
alle laatstejaarsrichtingen economie van
de scholengemeenschap Sint-Nicolaas.  

Ecoman wordt opgevat als een simulatieoefening.  Dit betekent dat de deelnemers
van het spel “doen alsof” zij een bedrijf
leiden. De hoofdbedoeling van een
management game is dan ook het toetsen
van de theoretische kennis, opgedaan in
de lessen economie, aan een beetje praktijkervaring. Maar er is meer…
De deelnemers worden in teams van
ongeveer gelijke grootte verdeeld. Elk team
zal een onderneming leiden gedurende
vier boekjaren. Concreet betekent het dat
er drie ondernemingen tegen elkaar concurreren tijdens het bedrijfsspel. Elke groep
vertrekt vanuit dezelfde beginsituatie: een
bedrijf dat minimobiels verkoopt en dat al
10 jaar actief is op de markt.
De deelnemers moeten een nieuwe naam
kiezen voor hun bedrijf en elke deelnemer
wordt verantwoordelijk gesteld voor een
bepaald departement van zijn/haar onder-

Verslag
neming. Deze verantwoordelijkheid berust
dan op de aspecten marketing, personeel,
financiën, logistiek, directie,… van het
bedrijf. Zo worden er beslissingen genomen van investeren of niet, productiecapaciteit verhogen of niet, personeel aanwerven of niet?…
De beslissingen per boekjaar van de
onderneming worden aan de begeleider
van HUB doorgegeven die ze input in een
softwareprogramma. Met behulp hiervan
wordt er dan belangrijke informatie vrijgegeven over de ondernemingen: wie heeft
marktaandeel gewonnen of verloren?  
Hoeveel intresten hebben de ondernemingen op hun leningen moeten betalen,
hoeveel bedraagt de omzet van de
ondernemingen? Is de onderneming
rendabel?…
Een aantal indicatoren (winst van de onderneming, samenwerking, presentatie,…) bepalen de uiteindelijke winnaar
van het bedrijfsspel.

“Eerst stond ik nogal negatief tegenover Ecoman; na het eerste uur begon
alles in de groep los te komen. Er werd
goed samengewerkt en er heerste een
goede sfeer. De tweede dag verliep nog
beter, want we wisten ongeveer al wat we
moesten investeren,… om een goed resultaat te hebben. Alles verliep vlot en zelfs
de presentatie verliep zoals het hoorde. Ik
heb veel bijgeleerd en ik zou dit initiatief
zeker behouden!”
“Twee dagen gericht economisch nadenken over het beleid van een fictief
bedrijf, klinkt saai maar het is het niet. Als
producent van minimobiels moet je je
‘opwerken’ in een competitieve markt van
3 concurrenten. Door de juiste beslissingen
te nemen inzake investeringen, aanwervingen, enz., verwerf je marktaandeel.
Het was een supergelegenheid om nieuwe
mensen te leren kennen en om meer inzicht in het systeem van vraag en aanbod
te krijgen.”

Reacties van leerlingen van vorige jaren:
“Ecoman was een succes, niet alleen omdat het niet binnen de muren van de eigen
school doorging, maar ook door de goede
samenwerking met de andere leerlingen.”

“Ecoman was een unieke ervaring. Het
was heel leuk om samen te werken met
mensen van andere scholen. Eerst had ik
er niet veel zin in om eerlijk te zijn, maar
dat gevoel ebde snel weg toen we eenmaal ‘aan het spelen-leren’ waren.”

Managementgame voor
economisten
in spe

26 januari in Kristallijn

Schaatsen
ook dit jaar een voltreffer

Erwin De Smedt, leerkracht LO en organisator van de jaarlijkse
schaatstopper:
“Voor deze extra sportactiviteit schaatsen, die op woensdag
26 januari 2011 plaatsvond, hadden zich 122 leerlingen van de
eerste graad ingeschreven! Dank aan de leerkrachten die hielpen om deze sportnamiddag vlot te laten verlopen.
Op de speelplaats controleerden we de aanwezigheid van al
onze deelnemers en werd er afgesproken wie op welke bus zou
zitten.
In de Kristallijn in Gent hadden de ‘draaihekken’ voor ons geen
geheimen meer. Wie een groen lichtje zag branden kon onmiddellijk naar de kleedzaal. Snel deden we onze schaatsen aan. De
holyday on ice kon beginnen!
Na de eerste voorzichtige stapjes op het gladde ijs volgden enkele ronden opwarming op de buitenbaan. Wie de ijspret wat
rustiger wou beleven of de grenzen van zijn schaatskunsten wou
verleggen gleed naar de ijspiste in het midden. Achteruitschaatsen, overstappen in de bochten, een pirouette, een sprong…
Sommigen schaatsten hand in hand of schaatsten achter elkaar
in een lange ketting. Enkele leerlingen voelden zich geroepen
als cineast of fotograaf en maakten leuke herinneringen aan
deze plezante activiteit. De heerlijke schaatstijd vloog voorbij.
Ook dit schooljaar konden we deze sportnamiddag afwerken
zonder gekwetsten en ere wie ere toekomt: het was een heel
aangename groep om samen mee te sporten. Schaatsliefhebbers, we waren blij dat jullie op de afspraak waren.”

Dikketruienactie: succesvol!
De dikketruienweek zit erop. Kruid zorgde
voor een geanimeerde week.
Onder de begeesterende leiding van de
werkgroep Kruid, leerkrachten én leerlingen, hebben heel wat personeelsleden en
leerlingen deelgenomen aan de originele
activiteiten in de Dikketruienweek.
Vrijdagmiddag 18 februari was het
laatste actiemoment gepland: de soepverkoop, de prijsuitreiking (de uniekste
Valentijn-dikketruienfoto: zie foto bij dit
artikel), de bespaarde hoeveelheid CO2 én
de boodschap om spaarzaam en bewust
met energie om te gaan.
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“De cijfers: volgens de Dikketruienwebsite hebben wij op 2,5 dag 3916,8 kg
CO2 uitgespaard (bij een t°-vermindering
van 4°C over 2,5 dag). Dit komt overeen
met de CO2 hoeveelheid die 163 Vlaamse
bomen in één jaar opnemen. Dit komt ook
overeen met 2 075 904 liter zuivere CO2
(afhankelijk van de t°, maar dat is dan iets
voor de chemici).Mooie cijfers in elk geval”, aldus Kristof Van Hove
Vanaf donderdag 17 februari staat de
verwarming opnieuw op het gewone dagprogramma.
Directeur Walter Roggeman: “Hopelijk
onthouden we met zijn allen dat we

omwille van het klimaat zuinig moeten omgaan met energie. Daarom graag
zolang de verwarming opstaat aan het
eind van elke schooldag de gordijnen
sluiten; gedurende elke korte speeltijd
het klaslokaal verluchten; altijd de lichten
doven zo vlug het kan.”
Tijdens de paasvakantie worden in een
groot gedeelte van het hoofdgebouw B
de ramen met enkel glas vervangen door
ramen met dubbel glas (van het zelfde
type als de ramen die vorig jaar geplaatst
werden). Volgend schooljaar volgt dan
weer een volgende fase.
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Trainingsschema als voorbeeld
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4

n wandelen
3 x 4 minuten lopen/2 minute
n wandelen
3 x 6 minuten lopen/2 minute
wandelen
3 x 8 minuten lopen/1 minuut
wandelen
2 x 10 minuten lopen/1 minuut

vrijdag 18 maart
vrijdag 25 maart
vrijdag 1 april
vrijdag 8 april

svakantie!!!
Blijven oefenen tijdens de paa
vrijdag 29 april
Week 5

1x 10 + 1x15 minuten lopen/1
20 minuten lopen

Week 6

vrijdag 6 mei

Grote Arend op Valentijn

Week 7

vrijdag 13 mei

TEST

zondag 15 mei

Op Valentijn verraste de leerlingenraad de hele school met
een
groots
opgezette
liefdesbriefjesservice. Je kon door middel
van een klein bericht al dan niet
anoniem je liefde uitdrukken aan
je lief, je beste vriend of iemand
anders.
Zelf
leerkrachten
en
personeelsleden ontvingen roze
briefjes in hun vakjes. Honderden
roze papiertjes werden op de lichte
tonen van Radio Valentino door de
cupido’s bezorgd.
Het begon allemaal een week
voor 14 februari toen een geheime
spoedzitting van het leerlingenparlement werd georganiseerd. De
leerlingenraad wilde een actie op
het getouw zetten rond Valentijn,
iets wat door de leden van Kruid

Praktische afspraken
• Kleedkamers:
voor leerlingen: feestzaal.
voor leraars:
M: berging feestzaal
V: toiletruimte naast drukkerij.
en zorg steeds
• Kom in sportieve kledij
afkoeling te
om
je
voor een (regen)vest
.
voorkomen
t om 12.15 uur
• We vertrekken steeds stip
g en komen
aan de slagboom op de parkin
zodat je
ool,
sch
r
naa
g
om 12.45 uur teru
dagmaal
mid
je
om
t
heb
tijd
de
oen
nog vold
te gebruiken.
eme test: 5 km
• De openschooldag is de ulti
km/uur
10
=
.
min
30
:
ttijd
met als rich

Leerlingenraad 3de graad:
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natuurlijk erg gesmaakt werd.
Valentijnsdag was immers ook
de kick-offdag van de eerste
editie van de Dikketruienweek.
Een samenwerking tussen beide
organisaties bleek dan ook ideaal
om dit feest op school eindelijk op
gepaste wijze te vieren en stevige
start.
Tijdens deze speciale zitting met
de kernleden werd een strategie
afgesproken om dit plan te
realiseren. Geïnspireerd door Willy
Wonka’s Chocoladefabriek zochten
we in onze raadsleden postduiven
en
sorteereekhoorns
die
zo’n
overvloed aan briefje op zulke
korte tijd konden verwerken.
Bovendien moesten er ook mensen
zijn om kwetsend of beledigende

boodschappen eruit te vissen.
Dankzij de coördinatietalenten van
leerlingenraadvoorzitter
Michael
Ringoir
(al
snel
tot
‘Grote
Arend’ gedoopt) en de spontane
medewerking
van
alle
leden
kwamen we snel tot een plan.
In anderhalf uur staken was de
organisatie rond.
Wij hopen van harte dat iedereen
van Valentijnsdag kon genieten
dankzij onze actie. De leerlingenraad bedankt tevens ook alle externe medewerkers die onmiddellijk
enthousiast waren over dit project,
in het bijzonder drukker Steven De
Beleyr, die ons met raad en daad
bijstond en de directie die het plan
onmiddellijk goedkeurde.

Inschrijven bij leerkrachten

minuut wandelen

25 minuten lopen
5 km
openschooldag = looptocht van

LO!

Trainingstips
po.   “Rustig”
• Loop traag in een rustig tem
kan praten.
nog
eg
erw
ond
je
dat
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lopen, de
te
g
Probeer eerst lang en traa
.
wel
r
snelheid komt late
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• Geef je lichaam de tijd om
schoenen, zo
• Gebruik altijd goede loop
vermijd je kwetsuren.
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l
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.
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eventueel
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Verslag

Aandacht AUB

Voetbalploeg 3de graad verdedigde zich erg moedig
Onze school heeft dit jaar opnieuw
deelgenomen aan het SVS-voetbaltoernooi. Om door te kunnen stoten
naar de achtste finales, moesten we
eerst bij de eerste twee van onze poule
eindigen. Deze poule bestond uit drie
ploegen en iedereen moest dus zeker
twee wedstrijden afwerken.

Groepswinnaar

Onze eerste wedstrijd was op verplaatsing, naar Geraardsbergen. We hadden er
wel zin in, maar om een of andere reden
verwachtte niemand er veel van, we wilden ons gewoon amuseren. De wedstrijd
begon en het werd redelijk snel duidelijk
dat het geen makkelijke wedstrijd zou
worden, dankzij een sterke verdediging
(en misschien een tikkeltje geluk) slaagden we er toch in de nul te houden en zelf
te scoren.   0-1 was de eindstand en we
hadden onze eerste drie punten beet, niet
omdat we de betere ploeg waren, maar
voor ons maakte dat niet uit.
Onze tweede wedstrijd vond thuis plaats,
op de terreinen van RS Waasland. De toestand van het veld was niet ideaal en daar
hadden we de eerste helft wat problemen
mee.  In de tweede helft slaagden we er
echter in om de wedstrijd helemaal te

doen kantelen en wonnen we uiteindelijk
toch nog overtuigend met 4-1. 6 op 6 dus
voor het College en door naar de volgende
ronde als groepswinnaar.
Door het systeem dat gebruikt werd in dit
toernooi hoefden we zelfs niet te spelen
in de achtste finales en mochten we direct
door naar de kwart finale. Deze werd gespeeld op 2 februari, na eerst eenmaal te
zijn uitgesteld.
In deze kwart finale wachtte ons een topploeg, het Atheneum van Beveren. We
trokken naar Beveren zonder veel hoop.  
Reeds aan de opwarming was het te zien
dat zij de betere ploeg waren, maar geïnspireerd door de Masai-dans die we samen
met onze ‘afgevaardigde’ Vincent De Meyer
oefenden, speelden we een uitstekende
eerste helft.

Tot de rust gelijke tred

Beveren had duidelijk toch wat schrik,
zeker nadat we op voorsprong kwamen na
een tiental minuten. Het Beverse atheneum was echter de betere ploeg en ze hadden de betere kansen. Uiteindelijk lukte
hen dan ook de gelijkmaker via Jens Van
de Ven.  Wij deden echter behoorlijk mee
en een lange bal werd door Bram de Bock

goed aangenomen en doorgespeeld naar
Arno Creve die de kans niet onbenut liet.  
Het leek erop dat we, tegen alle verwachtingen in, de rust gingen ingaan met een
voorsprong. Het mocht echter niet zijn, net
voor de rust kon Beveren terug op gelijke
hoogte komen, ruststand dus 2-2.  
Die gelijkmaker bleek echter het begin van
het einde te zijn voor ons, we hielden in
de tweede helft nog een tijdje stand, maar
konden niet meer hetzelfde brengen als
in de eerste helft. We hadden geen wisselspelers meer en ‘het fysieke vat was
nagenoeg af’. Ook na de 3-2 bleven we
toch ons best doen, maar bij de 4-2 wisten
we allemaal dat het voorbij was. De veer
was gebroken en Beveren scoorde nog 2
keer.  Waar Beveren in de eerste helft met
kansen morste, werkten ze in de tweede
helft iets beter af.  De eindstand was dus
6-2, maar we hadden onszelf, zeker op
basis van de eerste helft niets te verwijten
en konden het toernooi met opgeheven
hoofd verlaten.

Stiptheidsactie
aan de

lockers

In de weken na de krokusvakantie wordt er scherper opgelet en
treden de leerkrachten strikt op tegen leerlingen die bij een leswisseling (9.20 uur, 11.15 uur en 14.15 uur) naar de lockers gaan. Dat
is niet toegestaan! Ook niet om snel-snel een gymzak op te halen!
Ook tegen te laat in de les komen (om 13.25 uur) omdat "je nog
naar je locker moest" zal opgetreden worden.
We verklappen dit omdat we willen vermijden dat leerlingen hiervoor straf krijgen.

Hopelijk slagen we er volgend jaar in om
minstens even goed te presteren.
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Oase

2e jaar

Met pensioen: prefect Benny Heyninck
Oase

Als je geen spar kunt zijn op de top van een rots
Wees dan een struik in het dal.

EXAMENS VOOR DE DEUR
-

Afspraken lockers
Een goede raad
Handboeken binnenbrengen
Teleblok

Maar wees dan het beste struikje langs de kant van de weg.
Kan je geen snelweg zijn, wees dan een pad.

LAATSTE DAGEN VAN HET SCHOOLJAAR
-

De dagen van de deliberatie
De deliberatie
De dag van de proclamatie
Ouders welkom
Keuze voor volgend jaar
Snel reageren aub

Kan je de zon niet zijn, wees dan een ster.
Groot of klein maakt voor slagen niets uit.
Munt uit … in wat je ook bent.

VOLGEND SCHOOLJAAR
-

Inschrijvingen

AANDACHT AUB
-

Eten op school
Skairo moves
Schooltoneel 2011-2012
Interklassentornooi veldvoetbal

KALENDER
-

Jaarkalender 2011-2012
Afhalen boeken
Leerlingenpasjes blijven geldig

Vader,
een klein gebed maar,
deze keer:
laat mij goed zijn voor iedereen
en help mij daarbij,
want ik kan het niet alleen.
Amen

Leerlingen die nu in het 2de jaar zitten krijgen een brief (met
de post) waarin hen de mogelijkheid van de huur van een locker
wordt voorgesteld.
Wie een locker wenst, is pas zeker van reservatie als een ondertekende versie van het lockerreglement op het secretariaat is
afgegeven. Leerlingen ontvangen als bewijs van afgifte een volgnummer.

3e tot 5de jaar
Leerlingen van het 3e tot en met het 5e jaar krijgen via de klassenleraar een brief waarin hen de mogelijkheid wordt geboden
om de huur van hun locker verder te zetten of, indien ze nog geen
locker hebben, één te huren.
Wie een locker wenst (ook bij verderzetting van de huur), is pas
zeker van reservatie als een ondertekende versie van het lockerreglement op het secretariaat is afgegeven. Leerlingen ontvangen
als bewijs van afgifte een volgnummer. De leerlingen houden de
lockersleutel zelf bij; de locker moet wel leeggemaakt worden
voor het onderhoud tijdens de vakantie.

6e jaar
Leerlingen van het zesde jaar krijgen een brief waarin gevraagd
wordt de sleutel van de locker af te geven. Daarna wordt de waarborg terugbetaald.

Ter info
Aan de instromers (inschrijvingen van 2de tot 6de jaar) wordt
eveneens de huur van een locker aangeboden. In het inschrijvingslokaal zal een brief met het lockerreglement aanwezig zijn.

Met pensioen:

prefect Benny Heyninck
Op 1 juni 2011 zorgden de 1276 leerlingen van onze school en vele tientallen personeelsleden voor een schitterend afscheidsgebaar aan prefect
Benny Heyninck. Hij gaat op het einde van deze maand met pensioen.
De dienstbaarheid en deskundigheid van de prefect worden door iedereen erkend en gewaardeerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat iedereen onmiddellijk bereid was om mee te werken aan dit huldemoment:
een erehaag van wel tweehonderd meter, twee gelegenheidsliedjes,
maar bovenal een denderend applaus voor de vele jaren trouwe inzet
voor het welzijn van onze school en voor al wie er les volgt en werkt.
Beste Benny, ongetwijfeld sluiten ook vele ouders zich bij deze dankwoorden aan. Ontelbaar waren de telefoontjes waarin jij hen geruststelde of als ‘eerste lijn’ een probleem trachtte op te lossen.
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Examens voor de deur

Examens voor de deur
Handboeken binnenbrengen

Examens, examens, examens, …

Aan de leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar:
Het einde van het schooljaar is in zicht!

Een goede raad
Wanneer de examenregeling uitgedeeld is,
dan is er geen ontkomen meer aan: jouw
voorbereiding voor die belangrijke periode
moet al bezig zijn!
Enkele aandachtspunten, vragen tips.

Planning en organisatie
 Zijn je notities volledig in orde?
 Weet je goed welke leerstof je moet
kennen en hoe die zal overhoord worden?
 Lukt het om vooraf alle leerstof grondig
door te nemen?
 Heb je een planning die je met je klassenleraar kan bespreken?

Studiemethode
 Heb je in de loop van de voorbije maanden voldoende nagedacht over jouw
studiemethode?
 Durf jij jezelf vragen stellen over de
leerstof die je moet verwerken voor het
examen?
 Bekijk jij als voorbereiding op het
examen jouw overhoringen nog eens
(zeker de minder goede!)?

Een gezonde geest in een
gezond lichaam
 Zorg jij voor een goed evenwicht tussen
werk en ontspanning?
 Denk jij eraan dat zeker in de examenperiode een goede nachtrust absoluut
prioriteit is?
 Vergeet je niet dat ook jouw voeding in
deze periode heel belangrijk is: hierin
zitten bouwstoffen, brandstoffen en beschermende stoffen?
 Besef jij voldoende dat pilletjes nemen
zonder een advies van de dokter absoluut niet kan?

Tips
 Het is normaal dat je voor een examen
wat zenuwachtig bent: een lichte spanning kan je zelfs beter doen presteren.
Vanzelfsprekend wordt de toestand
onhoudbaar als je de boel gaat dramatiseren.
 Stel redelijke verwachtingen aan jezelf:
niemand maakt voortdurend uitstekende examens.
 Concentreer je rustig op de vragen en
lees ze heel aandachtig. Als er je dan

1 I Handboeken nakijken
iets niet te binnen valt, zoek er dan
niet krampachtig naar. Gun je geheugen
gewoon de tijd en stap over naar een
gemakkelijker vraag; vaak zal je ervaren dat je een paar ogenblikken later
het gezochte inderdaad vanzelf vindt.
 Probeer vooral goed te begrijpen wat er
gevraagd wordt en kijk nadien of je antwoord niet naast de kwestie is.
 Gun je wat tijd om te recupereren na
een examen; examens afleggen is
vermoeiend. Een tijdje uitblazen is
beter dan napiekeren.
 Heb je echt problemen, blijf daar dan
niet mee zitten maar doe beroep op
jouw klassenleraar, iemand van de cel
leerlingenbegeleiding of iemand anders
waar je vertrouwen in hebt.

Handboeken grondig nakijken:
I geen aantekeningen
I de binnenkaft voorzien van een vignet (naam en klas)
Vignetten kun je bij de prefect afhalen.
2 I Binnenbrengen handboeken
Iedere leerling brengt elke dag zijn/haar handboek
binnen tussen 8.00 uur en 8.30 uur (vrijdag tussen
13.00 uur en 13.30 uur) in:
lokaal 43 (4de jaar)
lokaal 41 (5de jaar)
lokaal 42 (6de jaar)

Enkele nuttige telefoonnummers
 CLB: 03 780 66 30
 Onze leerlingenbegeleiders:
Herman Schack: 03 777 91 08
Isabelle Van Lemmens: 09 349 46 37
Daan Baart:03 772 38 03
PS: Op de website www.sjks.be en op smartschool vind je de examenroosters

Teleblok!

Last van een

BLOK-OUT?

Van 19 mei tot 23 juni (van 15 uur tot 23 uur, 7 dagen
op 7) liggen alle lijnen van TELEBLOK weer open voor
studerend Vlaanderen. Teleblok is een zeer laagdrempelige telefonische hulpverlening.

niemand maakt
voortdurend
uitstekende
examens.

Vanzelfsprekend kunnen onze leerlingen met problemen
in de allereerste plaats terecht bij hun directe familie en
bij mensen van onze school: klassenleraar, vakleerkracht,
vrienden, vertrouwensleerkrachten, CLB, …
Misschien wil iemand zijn/haar probleem aan een luisterend oor voorleggen.
Het telefoonnummer van Teleblok: 0800 13144.
Elke vraag, je kan ze zo gek niet bedenken, is voor Teleblok goed voor een gesprek. En dat al voor het 22ste jaar
op rij.
Voor meer info en erg goede tips: www. teleblok.be
Chatten kan, elke dag tussen 18 en 23 uur

4
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Geen vakantiedagen tussen examens en proclamatie!

De deliberatie geeft haar geheimen prijs!

Als de proefwerken op 23 of 24 juni (naar-

O

seren, maar we hopen dat ouders en leer-

Adjunct-directeur Marc Buytaert heeft de

gelang van het jaar waarin je zit) afge-

lingen niet denken dat onze leerkrachten

leerlingenbegeleiding in zijn takenpak-

lopen zullen zijn, hebben de leerlingen

na de proefwerken al genieten van enkele

ket. Hij volgt alle leerlingen gedurende het

enkele vrije dagen voor ze op 30 juni om

heerlijke vakantiedagen!

hele jaar. Hij moét er bij zijn. De directeur

hun resultaten mogen komen. Sommige

heeft de eindverantwoordelijkheid van de

ouders vinden dat lastig omdat ze opvang

Die dagen worden goed gevuld met deli-

deliberatie en hij wil er ook over waken

moeten zoeken voor hun kinderen vermits

bererende klassenraden. Sommige begin-

dat soortgelijke situaties over de verschil-

zij nog allebei moeten gaan werken.

nen pas om 17.30 uur en lopen zeker tot

lende klassenraden heen op een zelfde

na acht uur ’s avonds. Als het tijdsschema

manier beoordeeld worden.

Maatschappelijk is er ook niet altijd veel

opgemaakt wordt, wordt er per klasgroep

begrip voor die situatie doordat rondhan-

ruim tijd voorzien zodat de situatie van

Het is dus op de eerste plaats in het be-

gende jongeren soms overlast veroor-

elke leerling grondig besproken kan wor-

lang van de leerlingen en hun ouders dat

zaken. Onze minister van onderwijs had

den.

de school voldoende tijd krijgt om een
weloverwogen beslissing te nemen.

dan ook plannen om hieraan wat te
verhelpen, maar gelukkig zag hij nog op

We plannen nooit twee klassenraden

tijd in dat de remedie erger zou geweest

parallel naast elkaar omdat we willen dat

zijn dan de kwaal.

de klassenraad altijd voltallig is en dat zo-

We mogen het probleem van de opvang

wel een adjunct-directeur als de directeur

van vooral jonge kinderen niet minimali-

aanwezig zijn.

Ja!
Vakantie!

We danken je al bij voorbaat voor je begrip.

ver deliberaties doen allerlei wilde
geruchten de ronde. Soms lijkt het alsof de buitenwereld niet mag weten hoe het
er op een deliberatie aan toegaat. Over de
manier van delibereren op onze school
mogen jullie gerust alles weten. Daarom
willen wij hier een en ander duiden en toelichten.

Als de proefwerken in juni voorbij zijn komt
voor elke klas een “delibererende klassenraad” samen. Hiermee bedoelen wij de
groep die bestaat uit alle vakleerkrachten
die aan jou les gegeven hebben, samen
met de adjunct-directeur en de directeur. In
het tweede en het zesde jaar neemt ook
onze medewerker van het CLB (Centrum
voor Leerlingenbegeleiding) aan de klassenraad deel. Dat heeft vooral te maken
met de studiekeuzebegeleiding.
Je klassenleraar bereidt de deliberatie voor.
Via een elektronisch rapportprogramma
worden al je behaalde punten verzameld
en opgeteld. De vakken met een cijfer
onder de vijftig procent worden aangeduid.
Op basis van een globale evaluatie zal de
delibererende klassenraad beslissen of je
al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest je krijgt. Daarbij worden al
je resultaten en alle vaststellingen van de
begeleidende klassenraad gedurende het
voorbije schooljaar in rekening gebracht. Er
wordt ook gekeken naar je mogelijkheden
i.v.m. je verdere studies.

Positieve elementen om te slagen
ondanks tekorten
Als je voor geen enkel vak een tekort hebt,
geeft de klassenraad je automatisch een
oriënteringsattest A en dan mag je zonder
beperking naar het volgende jaar. Heb je
wel tekorten, dan wordt er gezocht naar
positieve elementen om je toch nog te
laten slagen. Dat kunnen onder meer zijn:
de manier waarop je je herpakt hebt tijdens
het tweede semester na de opmerkingen
in het rapport van december, de positieve
wijze waarop je ingegaan bent op de remediëringsvoorstellen van de vakleerkracht,
de zorg die je besteed hebt aan je taken,
je volgehouden aandacht en medewerking
tijdens de lessen, je extra inspanningen
voor het vak via ingeleverde oefeningen,
samenvattingen, voor de zesdejaars: de
manier waarop je aan je portfolio werkte …
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Rekening houden met pech
Je leerkrachten zullen bij hun beslissing ook
rekening houden met eventuele moeilijke
omstandigheden waarmee jij te maken
had en die je cijfers wellicht negatief beïnvloed hebben. Je bent misschien vaak ziek
geweest, je had te maken met droevige
situaties in de familie, je had het zwaar op
emotioneel vlak… Dergelijke elementen
worden op een deliberatie zeker in overweging genomen. Dat is ook een van de
voornaamste redenen waarom adjunctdirecteur Marc Buytaert alle deliberaties
meemaakt. Als hoofd van de cel leerlingenbegeleiding heeft hij hierop het beste
zicht. Met respect voor de privacy wordt
deze delicate informatie enkel ingebracht
in het voordeel van de leerling. De leerkrachten zijn trouwens gebonden door hun
ambtsgeheim!

De beste beslissing voor jou
In feite komt de klassenraad samen om
je ondanks je tekorten toch nog te laten
overgaan. Soms zullen de leerkrachten je
een beperking opleggen (een oriënteringsattest B met uitsluiting van een aantal
studierichtingen) omdat ze van mening zijn
dat je in de uitgesloten richting(en) toch
geen kans op slagen hebt. In een aantal
gevallen koppelen ze aan hun beslissing
een waarschuwing of een extra vakantietaak om je meer kansen te geven om
volgend schooljaar met succes af te
werken. Af en toe vinden ze dat er
eigenlijk nog informatie ontbreekt om een
eerlijke beslissing te nemen. Dan zullen ze
je vragen om een toegevoegde proef af
te leggen zodat ze in augustus over meer
elementen beschikken om een goede
beslissing te nemen. De klassenraad in
augustus delibereert niet enkel over die
toegevoegde proef!! In augustus worden opnieuw alle gegevens over het hele
schooljaar, samen met de extra gegevens
dankzij die toegevoegde proef, in ogenschouw genomen.

Ook advies voor je studieloopbaan
De delibererende klassenraad heeft daarnaast nog een andere belangrijke taak: hij
geeft advies bij je studiekeuze. In de eerste
Latijnse, in alle tweedes, vierdes en zesdes
wordt de studiekeuze van elke leerling besproken en becommentarieerd. In de andere klassen gebeurt dat ook zeker bij een

B- en een C-attest. Op die manier willen wij
ervoor zorgen dat je het volgende schooljaar in die studierichting zit die best past bij
jouw talenten en je interesse.
Nu je goed weet hoe het er op de deliberatie aan toegaat, ben je misschien nog
meer gemotiveerd om niet alleen tijdens
de proefwerkenperiode hard te werken,
maar elke schooldag je best te doen!
Veel succes!!
Walter Roggeman
directeur

De dag van de

proclamatie

donderdag 30 juni 2011
Op donderdagvoormiddag 30 juni
organiseren we de proclamatie voor de
leerlingen van het 1ste tot het 5de jaar.
We verwachten alle leerlingen op het
hieronder vermelde uur.
1ste jaar
2de jaar
3de jaar
4de jaar
		
5de jaar
		
		

8.30 uur tot 10.10 uur
8.30 uur tot 10.10 uur
10.10 uur tot 12 uur
9.30 uur tot 12 uur:
viering en proclamatie
8.00 uur tot 12 uur:
individuele afspraak met
klassenleraar

In de namiddag van 14 uur tot 18 uur
is er de gelegenheid om de resultaten
en het advies te bespreken met de leerkrachten.
Je krijgt op de dag van de proclamatie
uiteraard je rapport. Je krijgt die dag
ook je boekenlijst voor volgend schooljaar en het invulstrookje ‘Keuze voor
volgend schooljaar’. Om een goede
organisatie mogelijk te maken: gelieve
zo snel mogelijk de boekenlijst en het
invulstrookje af te geven op school aub.
Niet vergeten:
schoolagenda afgeven ten laatste op
donderdag 30 juni (zonder kaftje)
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Volgend schooljaar

Oudercontact op donderdag 30 juni 2011

Ouders zijn welkom!
Donderdagvoormiddag krijgen alle leerlingen van het eerste tot en met het vijfde
jaar hun rapport. Op dat rapport staan de
semester- en jaarresultaten vermeld en
het attest dat de leerling behaalde. Bij
‘commentaar’ staat tevens het advies voor
het volgende schooljaar geformuleerd.
De rapportering is het resultaat van de
grondige bespreking van de resultaten en
attitudes van de leerlingen gedurende de
delibererende klassenraden.
Vanaf 14 uur tot 18 uur zijn alle leerkrachten aanwezig op school. Ouders kunnen
dan bij hen terecht.
Een gesprek met de directie is eveneens
mogelijk. Dit kan ook in de daaropvolgende dagen.

Voor de leerkrachten die samen met de
leerlingen van het 3de jaar vertrekken
naar de Cévennes eindigt het oudercontact een half uurtje vroeger (om 17.30
uur). We vragen aan de ouders om hier
rekening mee te houden en rekenen op
hun begrip.
Vertrek Syntra: Tiny Torsy, Pieter Van
Rumst, Katrijn Maes, Robby De Rudder,
Katrien Van Poecke, Christine Dejonghe,
Joke De Beleyr, Vincent De Meyer,
Thomas Van Meir, Katja Roggeman, Niels
De Maeyer en Wim Vandervreken (Le Vigan).
Vertrek schouwburg: Inge Meul, Bart De
Schutter, Jan Bastenie, Renaat Philips,
Myriam van Goethem en Luc Pierssens
(Saint-André-de-Majencoules).

Sta je voor een moeilijke keuze?

Welke klas volgend schooljaar?
Waar?

ik?

Hoe?

Hoe?

?
zeker
e
j
n
Be

Hoe?

?

Waarom

Wat?

WAAR?

WANNEER?

Heel veel leerlingen zullen op het einde van dit schooljaar een
keuze moeten maken:
 Naar welke studierichting ga ik volgend jaar?
 Blijf ik in de Latijnse of kies ik voor een moderne?
 Kan ik naar een vijfde jaar met 8 uur wiskunde?
 Kan ik verder in het asoof is tso/bso/kso voor mij eerder
aangewezen?
 ....
Om je te helpen bij die keuze organiseerden wij in de loop van de
voorbije maanden verschillende infovergaderingen en allicht was
je aanwezig op één van die avonden.
Toch is het heel goed mogelijk dat je op dit ogenblik nog geen
keuze hebt kunnen maken en wacht je op het eindrapport dat
donderdag 30 juni aan alle leerlingen bezorgd wordt.
Wat kan er daarna nog gebeuren?
 Vanzelfsprekend kom je dan naar het oudercontact dat op die
donderdagnamiddag georganiseerd wordt en waar je de
gelegenheid zal hebben om met de klassenleraar hierover van
gedachten te wisselen.
 Tot 6 juli en vanaf 8 augustus kun je ook een afspraak maken
met de directie om je te adviseren bij een goede keuze.
 Je kan ook een beroep doen op ons C.L.B.
www.vclbwaasdender.be
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De inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2010-2011 begon in
mei 2011. Na de infovergadering en op de openschooldag schreven reeds erg veel ouders in (onder opschortende voorwaarden).
We danken de ouders en de leerlingen voor het vertrouwen!
Ouders en leerlingen zijn steeds welkom tijdens de schooluren.
Een afspraak kan uiteraard ook: u contacteert het secretariaat 03
7807150. De school is van 7 juli tot en met 8 augustus gesloten.
Inschrijvingen gaan altijd gepaard met een intakegesprek om
wederzijds informatie uit te wisselen en zo de leerling de beste
kansen te geven op een goede integratie en op slagen.
Bij een inschrijving moet altijd minstens een van beide ouders
aanwezig zijn. De plaats en herinschrijving van de eigen leerlingen
is voor het volgend schooljaar gegarandeerd, welke studiekeuze
ze ook maken. Uiteraard zullen ze wel moeten voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden.

Om tijdig te kunnen bepalen hoeveel nieuwe leerlingen er bij
kunnen, moeten ze hun studiekeuze tijdig bekend maken. Leerlingen die hun studies na dit schooljaar willen verder zetten op
onze school, dienen uiterlijk op 6 juli hun studiekeuze schriftelijk in
op het leerlingensecretariaat (behoudens in geval van bijkomende
proeven).

Er is GEEN inschrijvingsstop voor leerlingen in
het eerste jaar!

Alvorens
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Aandacht AUB

Skairo moves… ook volgend schooljaar

T

ijdens het schooljaar 2010-2011 werd nagegaan op welke wijze we
het aanbod en de betaling van eten en dranken op onze school kunnen
verbeteren.
Vanaf 1 september 2011 zal het aanbod en de aanpak grondig wijzigen. De
puntjes moeten nog op de ‘i’ gezet worden met het cateringsbedrijf, maar
de grote krachtlijnen zijn definitief.
Iedere schooldag kunnen leerlingen en personeelsleden – zonder vooraf in te schrijven! – kiezen uit een breed aanbod van broodjes met beleg, gezonde slaatjes, een warme schotel, fruit of een
ander dessert en niet-alcoholische dranken.
De afrekening gebeurt aan de kassa in de refter. Alle leerlingen krijgen een
individuele kaart waarmee hun naam wordt ingescand. De kassier verbindt
aan die gegevens wat er aangekocht is.

Met andere woorden:
Uitgebreid en gevarieerd aanbod waaruit
op het moment zelf gekozen kan worden!
Correcte, transparante afrekening
In de eerste College Info van volgend schooljaar
(1 september 2011) geven we uiteraard nauwgezet
informatie en toelichtingen bij onze nieuwe cateringaanpak.

NIEUW!

Dit schooljaar waren ze met ruim 250,
de dansers van Skairo. Daarmee blijft
onze dansgroep een groot succes. We
hopen dat we in september met een
minstens even enthousiaste ploeg
kunnen starten. Het leerkrachtenteam
achter Skairo begon alvast te plannen.
Nieuwe choreografen
Dit schooljaar kwamen de creatieve
leerlingen die in september zelf dansles
willen geven, op 9 juni samen voor een
infovergadering. Hier hoorden ze meer
over het plezier, maar ook over de verantwoordelijkheid die het choreograafzijn met zich meebrengt. Nadien kregen
ze de kans om zich in te schrijven voor de
audities begin september. Daar kunnen
ze al een klein stukje dans laten zien en
aanleren aan anderen. Op basis van het
aantal kandidaten en de leeftijd van de
groepjes waarvoor we nog lesgevers zoeken, wordt een beslissing genomen.

Startvergadering
Net voor de audities komen we ook samen met onze huidige choreografen. Op
deze startvergadering horen we graag
alle ideeën en/of suggesties voor het
nieuwe dansjaar. Ook worden de groepen
reeds gedeeltelijk vastgelegd en maken
we een aantal afspraken, opdat alles vlot
kan verlopen.
Deze vergadering vindt plaats op maandag 5 september om 12.15 uur. in het
OLC.
Met een enthousiast en geëngageerd
choreografenteam zal het dansplezier
tijdens de middagpauzes ook volgend
schooljaar verzekerd zijn. Van september tot mei werken zij immers met een
groep leerlingen aan een choreografie.
Het resultaat daarvan tonen ze op de
openschooldag op 6 mei 2012 tijdens
een achtste editie van “Skairo Moves”
(opnieuw in de stadsschouwburg), het
jaarlijks optreden van onze dansers.

Wie?
College en Broeders (aso en tso)

Wat?
"King Lear" van Shakespeare in een bewerking van Hugo Claus

Regisseur?
Jochen Balbaert

Wanneer?
19 januari tot 22 januari 2012

Waar?
Stadsschouwburg

Audities?
begin september, leerlingen van 5 en 6
zullen worden aangesproken (acteren,
muziek, decor, kledij, pr, ...)

Voor meer informatie of vragen kan u
terecht op Smartschool, onze website of
kan u mailen naar skairo@sjks.be.

Interklassentornooi

van het eerste jaar
Erwin De Smedt, de organiserende leerkracht LO: “Op woensdagnamiddag 4 mei
gingen de eerstejaars voetballen op de
sportterreinen van Sportkring Sint-Niklaas
te Nieuwkerken. Na wat puzzelwerk
kwamen we tot drie volwaardige voetbalploegen.
Elke ploeg bestond uit leerlingen uit twee
of meer klassen. De ploegen: 1Ack, 1Abj
en 1Agehi. In elke ploeg zat echt voetbaltalent en zelfs meisjes: Emma Van Britsom
(1Ai) een voetbalster in wording en Amber
Blanckaert (1Ae) super gemotiveerd!
Na een korte briefing kon de sportieve
strijd om de wisselbeker voetbal van start
gaan. De supporters: familie, vrienden en
klassenleraars stonden aan de zijlijn om
hun favorieten aan te moedigen!
De eerste wedstrijd, gespeeld door 1Ack
en 1Abj, was heel spannend. De twee
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Schooltoneel
2011-2012

veldvoetbal

ploegen waren elkaar waard. Elke ploeg
scoorde in de eerste periode een doelpunt.
1Abj kon toch het verschil maken door in
de tweede helft een tweede maal doel te
treffen. Hun eerste overwinning was een
feit! De tweede wedstrijd tussen 1Abj en
1Agehi werd een ware thriller. Aanvalsgolven rolden over het ganse terrein in
beide richtingen en verschillende malen
knalde de bal hard tegen het net tussen de
doelpalen. De eindscore werd hier 2 – 2!
De derde wedstrijd tussen 1Agehi en 1Ack
zou de beslissing brengen. 1Agehi kon in
het begin nog goed weerwerk bieden tegen 1Abj door na een doelpunt tegen nog
eenmaal te scoren. Later in de wedstrijd
speelde de vermoeidheid bij 1Agehi parten en kon de 1Ack profiteren van eengaten-latende-verdediging. De eindstand
werd een monsterscore van 5 – 1 voor de
1Ack! Deze superwinst voor 1Ack leverde
hen echter de titel niet op. De voetbaltitel

voor het eerste jaar ging dit jaar naar 1Abj.
Zij wonnen 1 maal tegen 1Ack en speelden
éénmaal gelijk tegen 1Agehi.
Dit sterk spelende team bestond uit: Giel
Troubleyn(1Ab), Jef Van Meervenne (1Ab),
Charles Deschuttere (1Ab), Victor Ruyschaert (1Ab), Zeno Thysman (1Aj), Dries
Smagghe (1Aj), Menoles Precisio (1Aj),
Olivier De Cock (1Aj), Roy Engels (1Aj), Aïmane Soussi (1Aj), Marc Kapenda (1Aj) en
Zeno Vucic (1Aj).
Naast deze kampioenen wensen we alle
deelnemers van harte proficiat voor hun
stipte opkomst, sportief gedrag en hun
maximale inzet!
Dank aan de scheidsrechters Pieter Plehiers (6GWib) en Bram De Bock (6GL) en
alle helpers. Ze lagen mee aan de basis
van dit geslaagd voetbalfeest.”
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Kalender

Jaarkalender 2011-2012
Begin van het schooljaar: donderdag 1 september 2011
Einde van het schooljaar: vrijdag 29 juni 2012

Oudervergaderingen - informatievergaderingen
1ste trimester
In de loop van de maand september 2012 nodigt de school alle
ouders uit op een oudervergadering. Deze oudervergaderingen
worden georganiseerd per jaar. Ze geven de schooldirectie de
kans accenten te leggen, maar geven vooral de ouders de kans
om kennis te maken met de klassenleraar en de werking van dat
bepaald jaar.
dinsdag 13 september:
		
woensdag 14 september:
		
donderdag 15 september:
		
vrijdag 16 september:
		
maandag 19 september:
		
donderdag 22 september:
		

oudervergadering 3de jaar
om 19.30 uur
oudervergadering 5de jaar
om 19.30 uur
oudervergaderingen 1ste jaar
om 19.30 uur
oudervergadering 2de jaar
om 19.30 uur
oudervergadering 4de jaar
om 19.30 uur
oudervergadering 6de jaar
om 19.30 uur

Na de bespreking van de eindresultaten van het 1ste semester
met de leerlingen (vrijdagvoormiddag 23 december) hebben alle
ouders de mogelijkheid om de klassenleraar en de directie te spreken op een oudercontact (vrijdagnamiddag 23 december).

Vakanties en vrije dagen
Vrije dagen van het 1ste trimester
 maandag 10 oktober: pedagogische studiedag SGSN voor de
personeelsleden
 van maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2011
(herfstvakantie)
 vrijdag 11 november 2011: Wapenstilstand
 kerstvakantie: van maandag 26 december 2011 t.e.m. zondag
8 januari 2012
Vrije dagen van het 2de trimester
 van maandag 20 februari 2012 t.e.m. zondag 26 februari 2012
(krokusvakantie)
 paasvakantie: van maandag 2 april 2012 t.e.m. zondag 15 april
2012
Vrije dagen van het 3de trimester
 maandag 30 april: facultatieve vrije dag
 dinsdag 1 mei
 donderdag en vrijdag 17 en 18 mei 2012 (Hemelvaart)
 maandag 28 mei 2012 (Pinkstermaandag)
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Afhalen handboeken
augustus 2011
Donderdag 25 augustus
Voor 2de jaar:
9 tot 11.30 uur: GL-L
13.30 tot 16 uur: MW

Vrijdag 26 augustus
Voor 3 de jaar:
9 tot 11.30 uur: GL-L
13.30 tot 16 uur: EC-HW-Wet.-SPW

Voor 4de jaar:
9 tot 10.30 uur: EC-HW
10.30 tot 12 uur: GL-L
13.30 tot 15 uur: Wet.
15 tot 16 uur: SPW

Donderdag 25 augustus
Voor 2de jaar:
9 tot 11.30 uur: GL-L
13.30 tot 16 uur: MW

Vrijdag 26 augustus
Voor 3 de jaar:
9 tot 11.30 uur: GL-L
13.30 tot 16 uur: EC-HW-Wet.-SPW

Voor 4de jaar:
9 tot 10.30 uur: EC-HW
10.30 tot 12 uur: GL-L
13.30 tot 15 uur: Wet.
15 tot 16 uur: SPW

Maandag 29 augustus
Voor 5de jaar
9 tot 10.30 uur:
EC - HW
10.30 tot 12 uur: GL-GWI-L
13.30 tot 15 uur: MTWE – MTWI - SPW
15 tot 16 uur: WEWI

Dinsdag 30 augustus
9 tot 10.30 uur:  EC-HW
10.30 tot 12 uur: GL-GWI-L
13.30 tot 15 uur: WEWI
15 tot 16 uur: MTWE-MTWI- 6SPW

Leerlingenpasjes
geldig tot eind
september 2011!
De leerlingenpasjes die de leerlingen nu hebben blijven ook in september 2011 geldig (o.a. belangrijk
om externen toelating geven over
de middag de school te verlaten om
thuis te gaan eten). Vanaf 1 oktober
2011 zullen de nieuwe leerlingenpasjes beschikbaar zijn.

