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Oase
Er is een gebed van een wijze indiaan, Grote Manitou dat luidt als volgt: 

“Laat mij nooit oordelen over mijn medemensen

zonder dat ik minstens veertien dagen in hun schoenen heb gestaan."

Moge deze wijsheid ons samenleven in het komende schooljaar 

tekenen.

Geef ons leerkrachten, opvoeders en directieleden die geen schrik heb-

ben van de leerlingen, die niet bang zijn van de slimme of de stille leer-

ling, ook niet van de speelse of de kritische leerling; 

die echt aanwezig zijn in hun les, in een gesprek, in een ontmoeting;

die zich laten kennen in wie ze zijn, in wat ze willen 

en van waaruit ze leven, die interesse hebben voor hun vak en vooral 

voor ons, en die bereikbaar zijn als we het moeilijk hebben.

Geef ons leerlingen

die niet alleen werken als en omdat het moet,

maar die durven vragen stellen,

die proberen initiatieven te nemen,

die willen praten en overleggen met anderen,

die kunnen luisteren naar andere meningen,

die iets over hebben voor elkaar,

die diep in hun hart

het beste van zichzelf durven bovenhalen.
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Werkgroepen kunnen hun werking op school beknopt voorstellen 

en speciale acties worden ongetwijfeld in dit tijdschriftje in de 

verf gezet.

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 oud-

leerlingen) en leerkrachten (en oud-leerkrachten) in de kijker en  

publiceren er artikels over voorbije activiteiten en toekomstplan-

nen.

U krijgt alle nummers van College Info via de post toegestuurd.  

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.

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. 

Wat is College Info?

Ook dit jaar zijn we erg verheugd dat 

onze school het vertrouwen kreeg van 

vele ouders en nieuwe leerlingen: 231 

leerlingen in het eerste jaar en 37 leer-

lingen 'instromers' in de hogere jaren. In 

totaal: 1257 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 enkele jaren werd een inventaris ge-

maakt van aandachtspunten die het leven 

op school vlotter en aangenamer kunnen 

laten verlopen. We bundelden de (ver-

nieuwde) afspraken en maakten er 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.

Erg tevreden en opletten voor 
valkuilen
In een grote leefgemeenschap als onze 

school was en blijft het met de regelmaat 

nodig eerder gemaakte afspraken eens op-

nieuw 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 over-

grote gedeelte van onze leerlingen, over 

de positieve, meewerkende houding van 

onze ouders en over het enthousiaste en-

gagement van ons personeel. 

Ons eerste doel moet zijn: sancties voor-

komen door duidelijke en redelijke afspra-

ken, die we met leerlingen en ouders goed 

communiceren.

Ook dit jaar: meer lokalen met 
beamers
De klaslokalen worden meer en meer 

uitgerust met beamers waardoor lokaal-

omwisselingen minder frequent hoeven. 

(Dank aan het oudercomité voor de spon-

soring van de beamer in de Calfac.)

Remediëring in één gebouw
Alle remediëring (behalve wetenschap-

pen) 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!

In de gangen van de ‘blok van de eerstes’ 

zal er tijdens de remediëring ook dit jaar 

toezicht zijn.

Groepswerken: goede afspraken,  
reservatie
We willen het leerlingen gemakkelijk ma-

ken om op een efficiënte wijze aan een 

groepswerk te werken tijdens de middag-

pauze. 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. 

Toegangen van de school
Om de oudste leerlingen de gelegenheid 

te geven om voor en na schooltijd onge-

stoord een praatje te maken met mede-

leerlingen (schoolerf: Van Britsomstraat) 

en om de veiligheid voor alle weggebrui-

kers in de Stationsstraat te vergroten geldt 

volgende afspraak in verband met de toe-

gang van de school.

Collegestraat 31: nooit voor leerlingen, 

tenzij onder begeleiding van een leer-

kracht. Tussen 12.30 en 13 uur voor ieder-

een gesloten!

Van Britsomstraat: ’s morgens en na de 

les tot 17.30 uur; voetgangers van alle  

jaren en fietsers van 4e, 5e en 6e jaar 

(niet-externen).

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.

Alleen externen mogen over de middag 

de school verlaten om thuis te gaan eten. 

Zelfs om een broodje te gaan halen kun-

nen wij geen toestemming geven vermits 

ons cateringbedrijf Scolarest voor een uit-

gebreid aanbod zorgt.

Goede afspraken …
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 stel-

len. Het blijft - en we willen dit benadruk-

ken - altijd de bedoeling om straffen te 

voorkomen. 

Als de leerlingen een lokaal binnenkomen 

nemen ze hun plaats in en leggen ze hun 

materiaal klaar. Ze staan recht als de leer-

kracht binnenkomt en worden stil. Dit is 

het signaal dat de les begint.

De leerlingen mogen enkel tijdens de 

speeltijden naar het secretariaat, naar hun 

locker, naar de leraarskamer. Tijdens de an-

dere leswisselingen mag dat geenszins! Dit 

wordt beschouwd als een ‘klein vergrijp’ . 

Arrogante reacties van leerlingen kunnen 

in geen geval. 

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

Opmerkingen i.v.m. ‘vergeten’ (o.a. hand-

boeken) worden in de schoolagenda ge-

noteerd. De leerling toont deze opmerking 

aan de klassenleraar en bij de vierde op-

merking wordt de leerling naar de perma-

nentie gestuurd voor een strafwerk. De 

permanentie kaart ‘problemen’ aan op de 

cel leerlingenbegeleiding.

Gedrag

Opmerkingen i.v.m. gedrag worden even-

eens in de schoolagenda genoteerd.

Deze opmerkingen kunnen onmiddellijk 

Met velen aangenaam school maken!
We zijn gestart! Dankzij het voorbereidende werk gedurende de laatste  
weken van augustus was het een goede start. 

In een grote leef- 
gemeenschap blijft 
het nodig eerder 
gemaakte afspraken 
opnieuw onder de 
aandacht te brengen.
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door de cel leerlingenbegeleiding behan-

deld worden: 

 in eerste instantie is er een gesprek met  

 een leerlingenbegeleider 

 bij herhaalde ‘problemen’ worden de  

 ouders gecontacteerd en kan eventueel  

 de klassenraad worden samengeroepen.

Strafstudie is een zware straf
Strafstudie op woensdag (12 tot 15 uur), 

op vrijdag (16 tot 17.30 uur) en - nog 

zwaarder – op zaterdag (9 tot 12, eventu-

eel tot 17 uur) zijn zware straffen! Ze wor-

den 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 aan-

trekken: bij derde keer strafstudie. 

De schoolagenda: 
communicatiemiddel bij uitstek
De schoolagenda is het communicatiemid-

del 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. Boven-

dien 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!
	 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 2011.

	Op trappen en op tafels zitten is verbo- 

 den.

	Lockers: sleutel vergeten: je aanmel- 

 den bij mevr. Rombaut (je krijgt 

 een opmerking in je schoolagenda 

 voor stiptheid, bij herhaling een 

 strafwerk – je locker wordt voor even  

 open gemaakt)

	 Jassen in de gang!

	Een beleefde en correcte houding  

 tegenover medeleerlingen en perso- 

 neelsleden is een absolute priori- 

 teit!

Beste 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 ieder-

een de kans geeft zich te ontplooien ons 

opvoedingspatroon getrouw.  

We wensen aan alle leerlingen: geduld, 

volharding, creativiteit en veel levens-

vreugde. Met die ingrediënten als grond-

stof kunnen we samen met iedereen die 

deel uitmaakt van de uitgebreide college-

familie (leerlingen, ouders en alle perso-

neelsleden) van dit 204de  jaar van onze 

school ongetwijfeld een succesvol jaar  

maken.

Danny Van Royen

Marc Buytaert

Walter Roggeman

september 2011

Het reflectieproces over ons evaluatiesysteem 
is twee jaar geleden in de Pedagogische Raad  
begonnen naar aanleiding van een vraag uit de 
eerste graad. Het leek ons interessant heel ons 
evaluatiesysteem eens aan een kritisch onderzoek 
te onderwerpen.

Met een kritische blik en in een open geest kijken naar onze 

manier van evalueren zou ongetwijfeld leiden tot een volgende 

stap in onze manier van lesgeven, want een evaluatiemethode 

is sterk verbonden met een manier van lesgeven én een manier 

van omgaan met de leerlingen. Op de algemene pedagogische 

vergadering van 24 maart 2011 heeft de directie de conclusies 

van het gemeenschappelijk denkwerk naar voren gebracht. De 

meeste waren weinig verrassend, want ze waren in de loop van 

de voorbije maanden in de verschillende werkgroepen gegroeid. 

Met enkele vakgroepen werd nogmaals vergaderd om te komen 

tot een definitief slotakkoord. Alvorens de aandacht te vestigen op 

een aantal aanpassingen-wijzigingen sommen we de voornaam-

ste krachtlijnen van de aanpassing van ons evaluatiesysteem op.

• In de eerste graad voor een aantal vakken gespreide evaluatie

• Geleidelijke verschuiving van de verhouding ‘dagelijks werk 

  examen’ per graad

• Overleg in de vakgroepen i.v.m. de aanpak van de 

 mondelinge examens

• Aangepaste rapportering op semester-en jaarrapport.

U merkt het allesbehalve een revolutie. We behouden wat goed is 

en sturen hier en daar - na ruim overleg - bij. 

Hieronder formuleren we een aantal aspecten van ons evaluatiesys- 

teem die nadrukkelijk aan bod kwamen, die we herfomuleerden 

of die we wijzigden.

UITGANGSPUNTEN
Doelstellingen van evaluatie

• Leerlingen stimuleren om te leren (kennen én kunnen)

• Leerlingen komen te weten wat ze kennen én kunnen. 

 Daardoor kunnen zij hun leerproces bijsturen.

• Leerkrachten komen te weten wat hun leerlingen kennen én  

 kunnen. Daardoor kunnen zij hun lespraktijk bijsturen!

• Het is de basis voor de attestering in juni.

Wat moet geëvalueerd worden?

Cfr. schoolreglement: “De school opteert voor een evaluatie van 

alle leerstof, basis, verdieping én uitbreiding, voor alle vakken die 

in het lessenrooster van een bepaalde studierichting zijn opgeno-

men.”

Ingesteldheid bij evaluatie

In het hele evaluatieproces leggen leerkrachten zichzelf een aantal 

afspraken op omdat evaluatie zuiver gericht is op de doelstellin-

gen en dus die evaluatie mag zoveel mogelijk enkel meten wat 

gemeten moet worden. Die afspraken omvatten onder meer: dui-

delijkheid over de leerstof; transparantie over de manier waarop 

geëvalueerd zal worden; geen verstoring van de planning van de 

leerlingen door overhoringen kort voor de proefwerken en zonder 

inspraak van de leerlingen; geen extra leerstof die in de lessen 

niet behandeld werd. Dan gaat het over niet-begeleide extra stof 

die de laatste les uitgedeeld wordt en die leerlingen zelf moeten 

verwerken. Cursorische lectuur, ingeleid en omkaderd in de les, 

valt hier niet onder.

VERHOUDING DW – PW
• De verhouding verschuift geleidelijk: in de eerste graad: 

 40 – 60; in de tweede graad: 30 – 70; in de derde graad: 20 – 80

• Wat valt er onder “dagelijks werk”? Kleine aangekondigde toet- 

 sen; kleine onaangekondigde toetsen; grote toetsen; kleine  

 opdrachten; “oefeningen” op vaardigheden

• Wat valt er onder “proefwerken”? Grote opdrachten (b.v.  

 rederijkerstoneel, onderzoekscompetenties (over de vakken  

 heen), …; vaardigheden; examens over wat ze kennen én kunnen

• Vooral van belang: transparantie! Belangrijk is een duidelijke 

 communicatie en beoordeling per vak, bijvoorbeeld via een  

 overzicht van de puntenverdeling. Zulke overzichten zijn al de  

 norm in het hoger onderwijs.

RAPPORTERING
Het semester- en jaarrapport zal een nieuwe lay-out hebben: 

• zowel de beide semesterrapporten als het jaarrapport bestaan  

 uit volgende kolommen: UREN – DW – PW – GE – TOT – KG –  

 PLAATS IN KLASGROEP; de maxima vallen dus weg.

• de onderverdeling van de vaardigheden voor talen (lezen, luis- 

 teren, …) worden niet meer apart vermeld.

Fragment uit een jaarrapport: van het eerste jaar:

U
ren

D.W
.

P.W
.

G
.E.

TO
T

K.G
.

Aardrijkskunde 2

Frans 6

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

L.O. 2

VAKKEN MET GESPREIDE EVALUATIE

1e jaar go ge LO1 MO PO Tech aa2 NW2

2e jaar go LO MO Tech WW

3e jaar go LO PO infor

4e jaar LO MO infor

5e jaar LO esth sem

6e jaar LO esth sem

1 punten op de maandrapporten!!
2 en in juni een examen over de leerstof die basis vormt voor 

tweede jaar

EVALUATIE BIj MODERNE TALEN 
Vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven): samen 60%

Kennis: 40%

MONDELINGE PROEfWERKEN BIj ANDERE VAKKEN
Mondelinge examens: altijd met mogelijkheid tot schriftelijke 

voorbereiding. 

Wat wordt er getest? Verdieping en inzicht; verduidelijking geven 

bij schriftelijke voorbereiding; taalvaardigheid: vlot en behoorlijk 

een antwoord kunnen formuleren en stressbestendigheid 

Soms bestaat er onduidelijkheid over de inhoud van het begrip 

“mondeling examen”. Voor de schriftelijke examens bestaat er 

op onze school al vele jaren een breed overleg, met eventuele 

uitwisseling van vragen. De directie dringt aan op overleg in de 

vakgroepen om te komen tot gemeenschappelijkheid. Dit komt de 

leerlingen ten goede. 

Omwille van diezelfde duidelijkheid staat de directie erop dat alle 

leerkrachten de leerstof voor de proefwerken goed afbakenen en 

mededelen aan hun leerlingen. Toelichtingen bij de manier van 

vraagstelling zal beslist een hulp zijn voor wat zwakkere leerlin-

gen. 

De volgorde voor het afleggen van mondelinge examens wordt 

onder leiding van de leerkracht opgemaakt en via de directie op 

Smartschool geplaatst ter informatie van alle betrokkenen.

CONCLUSIE
Met deze wijzigingen-bijsturingen-verduidelijkingen sluiten wij ons 

tweejarig denkproces over ons evaluatiesysteem af, voor enige tijd 

althans, omdat het goed is dat een vernieuwing enige vaste grond 

krijgt. We moeten ons wel realiseren dat het niet opnieuw voor 

vele jaren ongewijzigd zal blijven, want in onze moderne maat-

schappij evolueert een en ander veel sneller. Dus zullen nieuwe 

EvaluatiE, EEn gEnuancEErd vErhaal: hEt slotakkoord

1e jaar Lat Frans Ned wisk

2e jaar Gr Lat Frans Ned wisk

3e jaar ec gw Gr Lat Frans Ned wisk

4e jaar wisk

5e jaar

6e jaar

Plaats in de klas

+90 +80 +70 +60 +50 -50

PAASExAMENS

aanpassingen zich vlugger opdringen om lespraktijk en evaluatie 

beter met elkaar te laten sporen. Een zaak zal altijd van het aller-

grootste belang blijven: op een enthousiaste manier lesgeven aan 

de jonge mensen die ons vandaag zijn toevertrouwd. 

Dat vraagt een evenwichtige combinatie van behouden wat goed 

is met een openheid voor de nieuwe inzichten in onze samen-

leving. Wij zijn ervan overtuigd dat die ingesteldheid sterk leeft 

in ons lerarenkorps en die willen wij vanuit het beleid maximaal 

ondersteunen.
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De krachtlijnen
›	 Iedere schooldag kunnen leerlingen  

 en personeelsleden – zonder vooraf in  

 te schrijven! – kiezen uit een breed  

 aanbod van broodjes met beleg, ge- 

 zonde slaatjes, een warme schotel, fruit  

 of een ander dessert en niet-alcoholische  

 dranken. 

›	 De afrekening gebeurt aan de kassa in  

 de refter. Alle leerlingen en personeels- 

 leden krijgen een individuele restaurant- 

 kaart-badge waarmee hun naam wordt  

 ingescand. De kassier verbindt aan die  

 gegevens wat er aangekocht is.

Met andere woorden:

Uitgebreid en gevarieerd aanbod waar-

uit op het moment zelf gekozen kan 

worden! Correcte, transparante afreke-

ning!

Stap voor stap
›	 In College Info van juni 2011 werd het  

 nieuwe cateringverhaal aangekaart. 

›	 Gedurende de laatste week van  

 augustus 2011 kregen alle ouders van  

 onze school (kleuter-lager-secundair)  

 met de post een folder van Scolarest,  

 een brief van de directie en een prijs- 

 lijst; tegelijk een brief met daarin het  

 rekeningnummer en de gestructureerde  

 mededelingscode om de schoolrestau- 

 rantrekening aan te vullen.

›	 Op de personeelsvergadering van 31  

 augustus werd de concrete werkwijze  

 (wie, wanneer, waar, …) toegelicht aan  

 alle personeelsleden.

›	 Op de eerste schooldag lichten de klas- 

 senleraars de afspraken i.v.m. de nieuwe 

 catering toe en delen ze de restaurant- 

 badges uit aan hun leerlingen.

›	 Op 1 en 2 september gaan alle klassen- 

 leraars met hun klas naar de Calfac. De  

 leerlingen krijgen in de Calfac uitleg  

 over de aanpak en het praktisch verloop  

 van de nieuwe catering.

›	 We willen de start van de nieuwe  

 catering goed begeleiden. Om dit te  

 realiseren en om alle taken van het  

 middagtoezicht ingevuld te krijgen  

 moeten we beroep doen op meer leer- 

 krachten dan vorig jaar. Na overleg in  

 het lokaal onderhandelingscomité (LOC)  

 en de pedagogische raad (PER) werd  

 besloten om een beroep te doen op de  

 personeelsleden om op vrijwillige  

 basis te helpen bij de start. De respons  

 was groot en zorgt ervoor dat we met  

 voldoende begeleiding kunnen starten. 	

	 Op de LOC-vergadering van 15 september 

 wordt de start van de nieuwe catering  

 geëvalueerd en wordt er bijgestuurd.

›	 Op de oudervergaderingen in september 

 licht de directie in het algemeen  

 gedeelte de nieuwe catering toe.

›	 Leden van de leerlingenraad van de 3de  

 graad van vorig jaar worden gevraagd  

 om half september te vergaderen  

 teneinde de nieuwe catering te bespreken 

 en opmerkingen en voorstellen te  

 formuleren.

›	 Op de eerste vergadering van het ouder- 

 comité agenderen we de nieuwe catering. 

›	 In oktober agenderen alle nieuwe leer- 

 lingenraden de nieuwe catering op hun  

 eerste agenda.

Praktisch
De refterS
Calfac: ‘warme lijn’ en kassa

‘koude lijn’ en kassa

Internenrefter: ‘koude lijn’ en kassa

Ontmoetingsruimte: enkel drankautomaat

Kleine refter: zitplaats als uitbreiding voor 

de Calfac

AAnSchuiven 
De leerlingen gaan allemaal via de  

leraarskamer richting Calfac. Ze vormen 

rijen (per twee) vanaf het bureau van ad-

junct-directeur Van Royen en schuiven aan 

via de hoek (ingang kerk) tot de ingangs-

deur van de Calfac aan de hoek sacristie.

Daar zijn er twee mogelijkheden:

›	 Je gaat de Calfac binnen en je maakt  

 gebruik van de warme lijn of je maakt  

 gebruik van de koude lijn (broodjes e.d)  

 OF je wil enkel gebruik maken van 

 een koude lijn en stapt door naar de  

 internenrefter.

Er kan ook gegeten worden in de ontmoe-

tingsruimte (eigen boterhammen en drank 

van een drankautomaat) tot 12.40u. 

volgorDe
1ste jaar: 12.05 uur

6de jaar: 12.10 uur (zij kunnen vanaf 12.45 

uur gebruik maken van de ontmoetings-

ruimte als ‘ontmoetingsruimte’)

2de en 3de jaar: 12.20 uur

4de en 5de jaar: 12.30 uur (5de jaar  

gebruikt de Calfac als ’ontmoetingsruimte’ 

tot 13.15 uur)

BetAling
Op je kaart staat geen geld! De restaurant-

kaart-badge dient enkel om je te registre-

ren. De restaurantkaart wordt gekoppeld 

aan een restaurantrekening (te sponsoren 

via overschrijving met gestructureerde 

mededeling) waarop je ouders vooraf geld 

storten.

Iedere ‘lijn’ eindigt met een kassa, waar je 

naam wordt gescand en waar wordt inge-

tikt wat je wil gebruiken.

Bij onvoldoende tegoed  - tracht dit te ver-

mijden aub - kleurt het betaalscherm aan 

de kassa rood en word je er attent op ge-

maakt om thuis aan te dringen de restau-

rantrekening dringend aan te vullen.

eten op school: een nieuwe aanpak!

eet, leer & leef! 

vanaf 1 september 
2011 wijzigt het aan-
bod en de aanpak 
grondig: vanaf die 
dag werkt onze 
school samen met 
het cateringbedrijf 
Scolarest.

Volledige maaltijd 
(soep + hoofdschotel + nagerecht)  € 5,00

Soepbroodje  € 0,30

Aanbod frisdranken  € 0,70

Aanbod waters  € 0,50

Warme schotel (inclusief saladbar warm+koud)  € 4,25

Koude schotels (inclusief salad bar)  € 4,25

Alternatieve schotel (themagebonden, wok, …)  € 4,25

Vegetarische schotel (enkel op bestelling)  € 4,25

Nagerecht € 0,60

Keurfruit klasse 1  € 0,50

Mini salad bar  € 1,65

Maxi salad bar  € 3,25

Broodjesconcept (zelf samen te stellen, 26 cm)  € 2,50

Onbelegd broodje (26 cm)  € 0,70

Soep  € 0,50

Prijslijst

enkele veel gestelde vragen
Ik breng boterhammen mee en wens enkel een drankje te 

kopen! Leerlingen die enkel een drankje willen kopen kunnen op 

drie plaatsen terecht: in de Calfac, in de internenrefter en in de 

ontmoetingsruimte.

Zijn er nog lunchpakketten? Neen!

Waar kan ik terecht voor een warme maaltijd? Voor warme 

maaltijden moet je aanschuiven in de Calfac (is die volzet dan kan 

je met je warme schotel vanuit de Calfac naar de kleine refter 

gaan).

Wat schaft de pot? Op de website van de school (www.sjks.be) 

staat het weekmenu.

Restaurantkaart vergeten?

Je kaart vergeten zorgt voor extra werk aan de kassa omdat je 

naam dan ingetikt moet worden. Naast het extra werk stremt het 

een vlot verloop van de maaltijdenservice. Met andere woorden: 

draag zorg voor je kaart en zorg ervoor dat je ze steeds bij je hebt.

je bent je kaart kwijt! 

Tracht dit absoluut te vermijden; gebeurt het toch dan word je 

geholpen aan de kassa (je naam wordt ingetikt), je signaleert het 

verlies op het leerlingensecretariaat en je doet een aanvraag voor 

een nieuwe kaart (5 euro!).

je ouders zijn de code van de gestructureerde mededeling 

voor de restaurantrekening kwijt!

Je ouders nemen contact op met ons leerlingensecretariaat: 

mevr. Conny Croes 03 7807193 of conny.croes@sjks.be

PErmanEntiE!
Een figuur als prefect Benny Heyninck vervangen 
was helemaal geen sinecure. Hij was jarenlang  
studiemeester geweest en daarna ook nog heel veel 
jaren prefect. Hij beschikte over een enorme know-
how en bouwde zijn taak op zijn eigen manier uit. 
Dat hij daarvoor erg gewaardeerd werd, bleek eens 
te meer bij zijn afscheid (pensioen) in juni 2011. We 
waren dan ook van oordeel dat we de taak van ‘op-
volger’ niet op de schouders van één personeelslid 
mogen leggen.

De groei van de school en van ons secretariaat 
zorgde voor tal van nieuwe krachten. Zij moe-
ten groeien in hun job. Dankzij de informatisering  
beschikken we bovendien ook over nieuwe mogelijk-
heden. Leerkrachten zijn voor hun informatie minder 
afhankelijk van medewerkers van het secretariaat. Via 
Smartschool, SOL en de website beschikken zij zelf 
over de nodige middelen (lesroosters, lokalenreserve-
ringen, kalender…) om hun werk te organiseren.

We herschikten daarom de taken van ons leer-
lingensecretariaat en vertrouwden de taken van 
Benny Heyninck toe aan drie personeelsleden: 
Pieter-jan De Waele, Katja Roggeman en Dave 
Verdurmen. Zij zullen afwisselend (halve dagen) 
aanwezig zijn op de ‘permanentie’. Daarnaast be-
houden ze (gedeeltelijk) hun huidige taken.

De naam ‘prefect’ verdwijnt. Voortaan spreken we 
over de ‘permanentie’. Er zal steeds – permanent – 
een van drie voornoemde personeelsleden aanwezig 
zijn op het voormalige bureau van Benny Heyninck.
Dave Verdurmen en Pieter-Jan De Waele hebben daar 
recht tegenover hun bureau waar ze  kunnen werken 
aan hun andere taken i.v.m. preventie en planning. 
Katja Roggeman vervult op de personeelsdienst het 
andere gedeelte van haar taak. Leerlingen en perso-
neelsleden richten al hun vragen tot diegene die 
op de permanentie aanwezig is. Ze storen hen niet 
tijdens de andere halve dagen, want dan hebben 
zij hun tijd en aandacht nodig voor andere op-
drachten.
Uiteraard werd gedurende de laatste maanden en ze-
ker in de maand juni de reorganisatie voorbereid met 
de personeelsleden van de permanentie. Hun leer- 
gierigheid en betrokkenheid bij hun nieuwe taak zor-
gen ervoor dat we met veel vertrouwen het schooljaar 
starten.

gEricht ovErlEg
Door gericht wekelijks overleg met alle betrokkenen 
wil de directie, samen met het diensthoofd van het 
secretariaat, de wijzigingen actief ondersteunen.
Onder de deskundige en toegewijde leiding van het 
diensthoofd  Conny Croes wil de ploeg van het secre-
tariaat zich blijven inzetten voor de goede werking 
van de school, niet enkel op administratief vlak, maar 
zeker ook op het terrein van de goede verstandhou-
ding tussen leerlingen, ouders en personeelsleden. 
Toezichten en begeleidende taken moeten in dat licht 

WIE VOLGT PREfECT 
BENNy HEyNINCK OP?
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EEn duwtjE in dE rug voor 
nederlands, Frans, latijn, Engels, wiskunde of natuurwetenschappen?

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 moge-

lijk te helpen: soms kan het volstaan om na de les nog eens even uit te leg-

gen 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 voorken-

nis.  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.  

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 vakleer-

kracht 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 meege-

deeld en aan de informatieborden voor de leerlingen geafficheerd.

Frans   
1ste jaar  Nicole De Cnyf
2de jaar  Herman Schack
3de jaar  Leen Verhelst
4de jaar  Elien Franckaert

Nederlands    
1ste jaar  Jeffrey De Block
2de-3de jaar Valérie Vastenhaeck
   Hilde Van den Berghe

Klassieke talen   
1ste + 2de graad Isabelle Snoeck

Engels    
2de graad  Ingrid Dekeyser

Wiskunde  
1ste jaar Marc Smet
2de jaar Rik Verniers
3de jaar Annelies 
   Droessaert

Natuurwetenschappen   
2de graad Erika Lagaert

stevig engagement
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 klas-

senleraars zodat ze leerlingen op een efficiënte wijze kunnen te helpen. Uiteraard ver-

onderstelt 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!   

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 hel-

pen. 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 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 logopedisten. 

Studeren op school 
vóór of na de lessen
Heeft u zoon of dochter na vier uur niet onmid-
dellijk vervoer om naar huis te komen? Kan u 
omwille van uw werk pas omstreeks zes uur 
thuis zijn en vindt u het onverantwoord dat u 
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?

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 leerlingensecreta-

riaat 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 afwezigheden worden door de 

prefect aan de ouders gemeld.

Wij hopen dat we met dit gratis aanbod leerlingen extra kan-

sen 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 initia-

tief 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 septem-

ber en oktober begeleide studie in het eigen klaslokaal te volgen.  

Na deze periode kunnen de eerstejaars o.l.v. leerlingenbegelei-

der Herman Schack nog verder studie volgen. Ze kunnen uiter-

aard ook gebruik maken van de andere ‘studeergelegenheden’ 

op school.

Dyslexie ?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 aan-

pak. Niet de enige zaligmakende (aan 

universiteiten en hogescholen worden uit-

eenlopende 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 smart-

school staan twee handige bestanden met 

duidelijke afspraken hieromtrent: een do-

cument voor leerlingen van de 1ste en de 

2de graad en een uitgebreider voor leer-

lingen van de 3de graad. Zo kunnen we 

tijdens de lessen de leerlingen stap voor 

stap leren om nauwgezet te verwijzen naar 

geraadpleegde bronnen.

EPhorus hElPt
Het internet levert een erg grote schat aan 

informatie. Uiteraard mogen leerlingen die 

gebruiken, mits ze er correct naar verwij-

zen. Zijn de verwijzingen onbestaande of 

uiterst summier en twijfelen leerkrachten 

over de authenticiteit van een tekst dan 

kunnen ze vanaf dit schooljaar 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.

Samen-school-maken

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 data staan vermeld op de schoolwebsite (‘kalender’)
• een wegbeschrijving van de locatie en andere praktische info vind je op Smartschool  
 (cursus ‘technologie’)
• de leerlingen zijn stipt aanwezig om 13uur (Carolus) en 12u55 (VTS)
• de begeleidende leerkrachten op onze school zijn mevr. Liesbeth Gijsels, dhr. Wim Maes 
• afwezigheid wordt vooraf besproken met de directie. De geschreven toelating wordt  
 voor de les getoond aan de betrokken begeleidende leerkracht. 

Stationsstraat om 16.05 uur 
Om de veiligheid aan de school(in)uitgang Stationsstraat te vergroten 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. 

 Fietsen die het voetpad versperren of half op de rijbaan staan zijn hinderlijk. De opzichters mogen hier sanctionerend optreden.
 

ExtErn?
Een leerling(e) kan pas extern zijn als zij/hij op het grondge-

bied van de kerngemeente Sint-Niklaas woont én als zij/hij ‘s 

middags thuis komt eten. Leerlingen die verder van de school 

wonen, kunnen enkel extern worden met toestemming van 

de directie.

Over de middag de school verlaten en in de stad gaan 

eten,  wordt niet toegestaan. Ouders die willen dat hun 

dochter/zoon bij een familielid gaat eten, moeten daarvoor de 

toestemming vragen aan de directie.

Misschien komt deze schikking streng over, maar ze is eerst 

en vooral geïnspireerd door onze bezorgdheid voor de leerlin-

gen. Trouwens, de schoolverzekering zou een ongeval met een 

rondslenterende leerling niet dekken!

Leerlingen die extern willen zijn komen een aanvraagformulier 

afhalen op het secretariaat.

8 9



In de steigersIn de steigers

10

Onze leerlingen van het 1ste jaar bestuderen tijdens de 

lessen aardrijkskunde hoofdzakelijk de eigen leefomge-

ving.  Hiervoor maken ze ook twee studieuitstappen: in 

september met de fiets naar Sombeke en de Durme, in het 2de  

trimester een uitgebreide verkenning van Sint-Niklaas. Tijdens de 

fietsuitstap naar Sombeke en omgeving doen zij landschapswaar-

nemingen, kaart-en kompasoefeningen en maken kennis met de 

werking van rivieren in het landschap. 

Bovendien willen we van deze uitstap gebruik maken om enkele 

elementaire verkeersregels onder de aandacht van onze eerste-

jaars te brengen en hen een voorzichtige, defensieve houding als 

verkeersdeelnemer aan te leren. 

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

schillende waarnemingspunten het vlotst kunnen bereiken en de 

leerlingen een beter contact hebben met de bestudeerde omge-

ving. 

Fietsen met 45 eerstejaarsleerlingen vergt een goede voorberei-

ding en voldoende begeleiding door leerkrachten. Daarnaast wil-

len we echter ook een beroep doen op bereidwillige ouders of 

grootouders om het traject mee te fietsen . 

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

kracht aardrijkskunde van uw zoon of dochter. Uw medewerking 

stellen we sterk op prijs! 

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

excursiedag met een fiets, die reglementair en technisch in 

orde is, naar school te sturen. 

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

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

die de fietstocht maakten. 

Alle praktische afspraken (data, kledij en wat mee te nemen)  

staan in de excursiebundel die de leerlingen tijdens de voorberei-

dende lessen krijgen. 

Fietsuitstap in het Waasland
1STE jAAR OP ExCURSIE

September betekent niet alleen een 

kraaknieuw schooljaar, na een lange 

zomerslaap gooien ook de schouw-

burgen de deuren weer open om een vers 

seizoen vol theatergeweld op het honge-

rige publiek los te laten. Naar jaarlijkse tra-

ditie stellen we voor alle leerlingen die zin 

hebben in een avondje theater een aan-

gepast theateraanbod samen. Een unieke 

kans om enkele theaterhoogtepunten van 

het nieuwe seizoen van op de eerste rij 

mee te pikken en dit bijzondere medium 

aan den lijve te ondervinden. 

Uit het bijzonder rijke aanbod zochten we 

de meest markante voorstellingen uit en 

versierden alvast de mooiste plaatsjes. 

Na het overweldigende succes de afgelo-

pen jaren (jaarlijks meer dan 250 theater-

liefhebbers in spe!) hebben we onze selec-

tie nog uitgebreid en verder verfijnd.

Theateraanbod vrijwilligers
schooljaar 2011-2012

tweede graad 

door dE BomEn hEt Bos 

Ultima Thule

woensdag 25 januari 2012, 20.00 u 

HetPaleis, Antwerpen

Tristan is verliefd op Louise, Louise op Staf 

en Staf op Jessica. Marie was verliefd op 

Albert, maar die is nu dood. De vrouw van 

Karel, de onderwijzer, is verliefd op Roger, 

de dirigent. Isolde, zus van Felix en klein-

dochter van Marie, denkt dat Staf zot van 

haar is. Dieudonné voelt veel voor Jessica, 

maar durft het haar niet te zeggen. Schoon 

Hélène, de vrouw van bakker Rudy, kijkt 

net iets te lang in de ogen van Karol de 

Pool. Gelukkig ziet Marie vanop een af-

stand nog steeds door de bomen het bos.

Door de bomen het bos is een figurenthe-

atervoorstelling met veel poppen en vier 

acteurs over het leven in een kleine stad. 

Een stad waarin Marie iedereen kent en 

iedereen Marie kent. In de laatste 24 uur 

van haar leven zal ze sporen nalaten in de 

levens van al die mensen.

derde graad

dodo groot oF land zondEr Ei

HetPaleis, Tekst en regie Dimitri Leue

dinsdag 27 september 2011, 20.00 u 

HetPaleis, Antwerpen

Uitgehongerde mannen vinden een pa-

radijs op aarde. Een plek waar het eten 

gewoon naar je toe komt gelopen. Ze 

feesten elke dag opnieuw, ze vieren hun 

overwinning op de hongerdood. Hier op dit 

eiland is werkelijk alles (behalve dan: een 

vrouw). Ze denken niet aan de toekomst, 

ze leven in het nu. Zo zien ze niet dat ze 

traag maar zeker een hele vogelsoort af-

slachten. DODO groot of land zonder ei 

is een muziektheatervoorstelling die het  

rockconcert: “Rauwe rock, partybeats en 

country vermengen zich met de bevlogen 

expressie van de acteurs. Deze Macbeth 

toont hoe je de grenzen van theater kan 

verleggen zonder vergezochte concepten. 

Een geniale actualisering en een beto-

verende ervaring voor het oor.” (Cutting 

Edge)

hEt lortchEr-syndroom

Van en met Dimitri Leue, 

Warre Borgmans en Antoon Offeciers

woensdag 21 maart, 20.30 u 

CC Ter Dilft, Bornem

Een zoon neemt zijn dementerende vader 

mee naar een piano. Daar probeert hij het 

gehavende geheugen open te breken door 

middel van muziek. Noot per noot herin-

nert de vader zich zijn leven. De vraag is: 

zal het slotakkoord hem 'beter' maken? 

Warre Borgmans en Dimitri Leue zoeken 

samen in deze familietragiek naar het gen 

dat hen bindt.

vorst-ForEst

Cie Cecilia, Van en met Titus De Voogdt 

en johan Heldenbergh

woensdag 2 mei 2012, 20.00 u 

Stadsschouwburg Sint-Niklaas

Twee ex-vrienden en collega’s komen 

voorwaardelijk vrij uit de gevangenis van 

Vorst. Ze dragen een enkelband en heb-

ben contactverbod. Vanuit dit uitgangspunt  

creëerde het duo De Voogdt-Heldenbergh 

een woordeloze voorstelling die uitgroeide 

tot één van de absolute hoogtepunten van 

het voorbije theaterseizoen. 

theaterfreaks in spe: schrijf je snel 
in. wij regelen de rest voor jou!

het programma per graad vind je hier-

onder. 

Eerste graad

oostErlEngtE

Ultima Thule

Woensdag 18 april 2012, 15.15 u 

HetPaleis, Antwerpen

Er zal eens … zo beginnen alle sprookjes 

die nog niet begonnen zijn. Er zal eens, aan 

deze kant van de wereld, een jongen zijn: 

Arthur. Hij is 9 en heeft een geheim project 

met zijn beste vriend Louis. Op de dag van 

hun eerste proefneming zegt zijn vader 

doodleuk dat ze gaan verhuizen. Arthur, in 

alle staten, loopt weg en duikt onder. 

Er zal eens … aan de andere kant van de 

wereld, een meisje zijn. Naomi, 11 jaar 

oud. Ze droomt ervan om danseres te wor-

den. En haar broer Ajani wordt ‘Gangsta 

Rappa’, zeker weten. Op een dag worden 

ze meegestuurd met twee mannen die 

hen tot in Engeland zullen brengen. De trip 

naar Europa leidt uiteindelijk tot de ont-

moeting tussen Naomi en Arthur.

Ultima Thule is één van Vlaanderens 

meest vooraanstaande figurentheaterge-

zelschappen.

 

Zesdes tijdens Paasvakantie naar 
Griekenland, italië of sPanje!
Ook dit jaar willen wij aan alle leerlingen van het eindjaar de kans geven om tijdens de paasvakantie onder begeleiding van 

leerkrachten op verkenning te gaan naar Griekenland, Italië of Spanje. Op vrijdag 2 september worden tijdens het zevende 

lesuur de drie alternatieven voorgesteld in de Calfac en dan bezorgen wij alle leerlingen een folder met een inschrijvingsfor-

mulier. Wie mee wil, moet ten laatste op vrijdag 16 september het inschrijvingsformulier aan adjunct-directeur Marc Buytaert 

bezorgen en een voorschot betalen.

Alle reizen vinden plaats tijdens de eerste week van de paasvakantie. Meer details over reisschema, juiste begin- en eind-

datum en de prijs zijn in de folter terug te vinden.
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tragische verhaal van de dodo vertelt van-

uit het standpunt van de mens.

tot in dE woEstijn

Laika, Tekst van jean-Michel Räber, 

regie jo Roets

donderdag 20 oktober 2011, 20.00 u 

Stadsschouwburg Sint-Niklaas

Asche is jong. Hij droomt van een toe-

komst, maar werkt er niet echt aan.  

Samen met Kalle en Bodo hangt hij rond 

op straat of voor tv. Zonder het zelf te 

willen komt hij terecht in een spiraal van  

geweld. Alleen Sonja, 'the love of his life', 

is een lichtpunt in zijn verhaal. Tot in de 

woestijn is een grappige en ontroerende 

voorstelling over jongeren in de voorstad. 

dE PijndErs

Cie Cecilia, Tekst en regie Arne Sierens

woensdag 26 oktober 2011, 20.00 u 

Stadsschouwburg Sint-Niklaas

Acht mannen van het platteland hebben 

hun leven achter zich gelaten, zijn naar de 

stad getrokken en hebben onderweg hun 

illusies verloren. Hun waardigheid en trots 

putten ze uit het dragen van ‘het beeld van 

het Heilig Bloed’. Zij zijn de pijnders. 

Om met het zware gevaarte te kunnen 

manoeuvreren in de steile straten van de 

stad, moet het collectief trainen, zweten 

en afzien. Om stoom af te laten wordt er 

voor het slapengaan gezopen, gezongen, 

verteld en gevochten. 

macBEth

Zuidpool, Naar William Shakespeare 

woensdag 25 januari 2012, 20.00 u  

Zuidpooltheater, Antwerpen

William Shakespeare van 1606 naar 2012. 

Over hoe macht waanzinnige proporties 

kan aannemen. Zuidpool turnde deze klas-

sieke tragedie om tot een waanzinnig 



ouders zijn welkom

Communicatie tussen directie, leerkrach-

ten 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 klas-

senleraar 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 sa-

menwerking 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 aan-

tal punten die specifiek zijn voor die leef-

tijdsgroep.

Voor ouders van leerlingen van het zesde 

jaar komt het studiekeuzetraject erg na-

drukkelijk aan bod.

van harte welkom
oudervergaderingen 
in september 2011

1ste jaar donderdag 15 september om 19.30 uur

2de  jaar vrijdag 16 september om 19.30 uur

3de  jaar dinsdag 13 september om 19.30 uur

4de  jaar maandag 19 september om 19.30 uur

5de  jaar woensdag 14 september om 19.30 uur

6de  jaar donderdag 29 september om 19.30 uur

Er is parkeergelegenheid op de grote speelplaats; 

ingang Van Britsomstraat.

Aandacht aub

Paardrijden?
Vanaf het vijfde leerjaar van de basisschool kunnen leerlingen, 

broers en zussen, maar ook ouders en leerkrachten leren paard-

rijden aan een voordelig groepstarief. Zaterdagmorgen is manège 

De Paddock in Waasmunster sinds 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 rijvaardigheid en ervaring. In 

de lessen wordt naast de rijtechnische vaardigheden ook karakter 

en doorzettingsvermogen gevormd! Bovendien houden we sterk 

aan de sportiviteit en hulpvaardigheid tussen de ruiters, wat leidt 

tot een bijzonder aangename sfeer op de manège.

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

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

ber. Voor 'veelgestelde vragen' en concrete data en prijzen) 

kan je terecht op www.sjks.be/paardrijden.

Inschrijvingsformulieren via het secretariaat.

Contactpersoon: William Verbraecken (oud-directeur basis-

school SjKS) – 037769519 - begeleider paardrijden College

In de steigers Aandacht aub

BelAngrijke telefoonnummerS en contActADreSSen

Algemeen telefoonnummer 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

Permanentie

Katja Roggeman

Dave Verdurmen

Pieter-Jan De Waele

SJKS   03 780 71 53

Diensthoofd sec. & administratie Conny Croes
SJKS   03 780 71 93

gsm   0479 29 92 79

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 

School- en studietoelagen 

2011-2012

Gewijzigde indieningsdatum voor het 

school- en academiejaar 2011-2012!

Indienen kan vanaf 1 aug
ustus 2011 

tot en met 1 juni 2012.

Alle info op 
www.studietoelagen.be
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Het begrip leerlingenbegeleider is ingebur-

gerd op onze school. Net zoals vorig jaar 

zullen onze leerlingen dit schooljaar kun-

nen rekenen op de ondertussen  bekende 

gezichten: Isabelle Van Lemmens, Herman 

Schack en Danny Baart.  

Tijdens de maand september zullen de 

leerlingenbegeleiders zich in de klassen 

komen voorstellen zodat zij voor de leer-

lingen snel een vertrouwd gezicht worden.

Aandacht aub

Kleine probleempjes, thuis of in de klas? 

Grote vragen? Je hart eens luchten? Eens 

op adem komen? Je weet eigenlijk niet 

wat er scheelt...  Heb je al eens met je 

klassenleraar gepraat?  Die is immers de 

eerste vertrouwenspersoon. Of anders: 

de leerlingenbegeleider! Zij staan ter be-

schikking voor, na of tijdens de lesuren. Je 

spreekt hen aan aan de leraars kamer, in de 

gangen, op de speelplaats of je maakt een 

telefonische afspraak.

Isabelle Van Lemmens

Beukendreef 10 - 9160 Lokeren 

Tel. 09 349 46 37 (3de graad)

Danny Baart

Hooimanstraat 133 - Sinaai 

Tel. 0494 74 15 10 (2de graad)

Herman Schack

Breedstraat 74 - 9100 Sint-Niklaas   

Tel. 03 777 91 08 (1ste graad)

De leerlingenbegeleiders

Eetweekend

8 en 9 oktober 2011
23ste editie eetweekend
Inrichting kleuterklassen en 
nieuw meubilair Calfac
Het eetweekend van onze school is aan zijn 23ste editie toe en mag gerust een klassieker van formaat genoemd worden. 

Een heerlijke maaltijd, een gezellige sfeer en een muzikale opluistering door leerlingen en leerkrachten zijn vaste ingrediënten. 

Het is bovendien mooi meegenomen dat we dankzij de vorige edities heel wat vernieuwingen op onze school konden realiseren: 

een opgefriste ontmoetingsruimte, de nieuwe speelplaats met nieuwe fietsenrekken, beamers in de klas, …

Ook dit jaar zal de opbrengst van het eetweekend ons de kans geven iets extra te realiseren. Bovenaan het verlanglijstje: inrichting 

van nieuwe kleuterklassen en nieuw meubilair Calfac.

De vertrouwde formule 
basis en humaniora én “barbecue”
willen we  behouden

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

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

Kindermenu 1  worst + kinderijsje (tot 12 jaar)   8 euro

Kindermenu 2  kipfilet + kinderijsje (tot 12 jaar)   8 euro

We bieden bovendien 3 desserts aan:

chocolademousse  2 euro

rijstpap   2 euro

kaas   5 euro

Om u goed te kunnen bedienen beperken we het aantal personen 
per sessie. Wie vlug inschrijft (zie bijgevoegd inschrijfformulier of
vanaf 9 september ook elektronisch via de website www.sjks.be), 
kan dus best zijn voorkeurmoment kiezen.

zaterdag: om 18 uur en om 20 uur
zondag: om 11.30 uur en om 13.30 uur

 wandeling op zondagmorgen!
onze basisschool organiseert op zondag 9 oktober opnieuw een gezinswandeling waarop iedereen 
welkom is. vertrek om 10 uur aan de klavers in Belsele , wandeling van 6-tal kilometer, geschikt voor 
buggy’s. inschrijvers van de basisschool voor het eetweekend op zondag 9 oktober worden in de calfac 
geplaatst.

Namens het oudercomité

Beste ouders 

Een nieuw schooljaar is gestart, zo ook een
 nieuw werkjaar voor het 

oudercomité. Vergaderingen voorbereiden, thema’s opzoeken die u en 

uw kind nauw aan het hart liggen, het jaarlijkse steunproject evalueren 

enz. Vorig jaar opteerden we voor een sterke beamer met toebehoren 

in de Calfac. Deze steun is mede dankzij u mogelijk. Vijf euro heeft u 

bijgedragen tot dit project, waarvoor onze welgemeende dank. Vorig 

schooljaar hebben wij, in samenwerking met drie andere oudercomités 

van de scholengemeenschap Sint-Niklaas, een succesvolle  info-avond 

i.p.v. verkeer georganiseerd. Dit thema droeg als titel, “…en plots is alles 

anders….” met als moderator en stuwende kracht achter dit project, oud-

leraar Eddy Allcock.

In navolging hiervan willen wij opnieuw een avond organiseren rond een 

actueel thema. Hierop komen wij terug tijdens onze eerste vergadering.   

U bent allen van harte welkom op 21 september 2011 om 19.45u (tot  

22u) in de mediaklas op de 3e verdieping. Er is parkeergelegenheid op 

de parking ingang Stationsstraat. Het verslag van de laatste vergadering 

van het voorbije werkjaar is op Smartschool terug te vinden. 

Opmerkingen en suggesties mag u sturen naar volgend emailadres: 

duellan@telenet.be

Uit naam van het ganse oudercomité wil ik u en 

uw kind(eren) veel succes wensen dit schooljaar.

 
Nicole Duellaert       

voorzitter oudercomité SJKS 
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Kalender

donderdag 01 september 2011  Eerste schooldag
 12.10 uur vergadering toezichten
 en refters  
vrijdag 02 september 2011  7de lesuur: info eindreizen voor  
 alle leerlingen van het 6de jaar  
 in de Calfac 
zaterdag 03 september 2011    
zondag 04 september 2011    
maandag 05 september 2011  V-dag 1ste jaar
 
dinsdag 06 september 2011  12.45 uur: info Spaans voor   
 vrijwilligers
 V-dag 1ste jaar
woensdag 07 september 2011  
donderdag 08 september 2011  V-dag 1ste jaar
 Heywijck 2de jaar 
 12.45 uur: info Italiaans voor  
 vrijwilligers
vrijdag 09 september 2011  12.10 uur: info Grieks voor
 vrijwilligers
 Heywijck 2de jaar
 V-dag 1ste jaar
 Schoolfotograaf voor alle klassen 
zaterdag 10 september 2011    
zondag 11 september 2011    
maandag 12 september 2011  V-dag 1ste jaar
 Heywijck 2de jaar
 Sportdag voor lln 5de jaar
 in Lokeren (groep 1)  
dinsdag 13 september 2011  V-dag 1ste jaar (reservedatum)
 Kajak voor lln. 6de jaar
 (reservedatum : 15 sep.)
 Sportdag voor lln. 5de jaar
 in Lokeren (groep 2)
 Oudervergadering voor 3de jaar  
 om 19.30 uur 
woensdag 14 september 2011  Oudervergadering voor 5de jaar  
 om 19.30 uur 
donderdag 15 september 2011  Bezinningsdagen :3de jaar naar  
 Karmel (groep 1)
 Heywijck 2de jaar
 Reservedatum kajak voor
 lln. 6de jaar
 Oudervergadering voor 1ste jaar  
 om 19.30 uur 
vrijdag 16 september 2011  Bezinningsdagen :3de jaar naar  
 Karmel (groep 1)
 Info over Zuiddag voor vijfdejaars 
 Oudervergadering voor 2de jaar  
 om 19.30 uur 
zaterdag 17 september 2011    
zondag 18 september 2011    
maandag 19 september 2011  Heywijck 2de jaar
 Oudervergadering voor 4de jaar  
 om 19.30 uur 
dinsdag 20 september 2011     
woensdag 21 september 2011  Begin Vredesweek: Schiet   
 ontwikkeling niet aan stukken - 
 tot 2 oktober 
donderdag 22 september 2011  Bezinningsdagen :3de jaar naar  
 Karmel (groep 2)
 Heywijck 2de jaar
 VM: infolessen CLB voor klassen  
 6de jaar 
vrijdag 23 september 2011  Bezinningsdagen :3de jaar naar  
 Karmel (groep 2)
 NM: infolessen CLB voor klassen  
 6de jaar 
zaterdag 24 september 2011    
zondag 25 september 2011    
maandag 26 september 2011  NM infolessen CLB voor klassen  
 6de jaar 
dinsdag 27 september 2011  VM infolessen CLB voor klassen  
 6de jaar
 Toneel voor vrijwilligers: Dodo  
 groot om 20 uur
 in Het Paleis 
woensdag 28 september 2011  VM infolessen CLB voor klassen  
 6de jaar 
donderdag 29 september 2011  VM en NM infolessen CLB voor  
 klassen 6de jaar
 Oudervergadering met info door  
 CLB voor ouders 6de jaar 
vrijdag 30 september 2011  Rapport 1 voor 1ste tot en met  
 4de jaar 

zaterdag 01 oktober 2011    
zondag 02 oktober 2011  Laatste dag Vredesweek 
maandag 03 oktober 2011   Heywijck 2de jaar 
dinsdag 04 oktober 2011     
woensdag 05 oktober 2011   Bezinning 4de jaar Heibrand
 Vormingsdag (weekend -
 3 klassen van 5de jaar) in Daverdisse
 Politiek debat voor het 5de jaar in de Calfac  
donderdag 06 oktober 2011  Bezinnning 4de jaar Heibrand
 Heywijck 2de jaar
 Abdijdagen 6de jaar
 Vormingsdag (weekend 3 klassen van
 5de jaar) in Daverdisse
 vormingsdag 5de jaar
 Abdijdagen Chimay en Orval voor vrijwilligers  
 6de jaar tot en met zaterdag 8 oktober 
vrijdag 07 oktober 2011  Bezinning 4de jaar Heibrand
 vormingsdag 5de jaar
 Abdijdagen 6de jaar
 Sportdag-sportinstuif 1ste jaar
 Vormingsdag (weekend 3 klassen van
 5de jaar) in Daverdisse 
zaterdag 08 oktober 2011 Einde abdijdagen 6de jaar
 23ste Eetweekend 
zondag 09 oktober 2011 23ste Eetweekend 
maandag 10 oktober 2011  Pedagogische studiedag SGSN - 
 vrijaf voor alle lln. 
dinsdag 11 oktober 2011  Bevraging door UIA voor lln. 2de jaar:
 Jongeren en internet - 3de lesuur (deel 1) 
woensdag 12 oktober 2011  Rapport 1 voor 3de graad
 
donderdag 13 oktober 2011  Heywijck 2de jaar 
vrijdag 14 oktober 2011  Heywijck 2de jaar 
zaterdag 15 oktober 2011 Oud-leerlingendag 
zondag 16 oktober 2011    
maandag 17 oktober 2011  Adres Onbekend voor 6de jaar 
dinsdag 18 oktober 2011  Adres Onbekend voor 6de jaar 
woensdag 19 oktober 2011     
donderdag 20 oktober 2011  Adres Onbekend voor 6de jaar
 Heywijck 2de jaar
 Zuiddag-werkdag voor lln. van het 5de jaar
 Toneel voor vrijwilligers: Tot in de woestijn
 om 20 uur ss Sint-Niklaas 
vrijdag 21 oktober 2011     
zaterdag 22 oktober 2011    
zondag 23 oktober 2011    
maandag 24 oktober 2011  Klas uit 3de jaar naar Deventer (NL)
 voor een uitwisselingsproject (tot 27 okt.) 
dinsdag 25 oktober 2011     
woensdag 26 oktober 2011  Toneel voor vrijwilligers: De pijnders om
 20 uur ss Sint-Niklaas 
donderdag 27 oktober 2011     
vrijdag 28 oktober 2011  Rapport 2 voor 1ste tot en met 4de jaar 
zaterdag 29 oktober 2011    
zondag 30 oktober 2011    
maandag 31 oktober 2011 Begin herfstvakantie 

Zie kalender: 
www.sjks.be
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Oase
Er waren eens twee broers, die samen één akker bezaten. Van de 

opbrengst kreeg ieder de helft.

De oogsttijd kwam en na een dag hard werken gingen beide 

broers naar bed.

De oudste kon de slaap niet vatten. Hij dacht: het is niet eerlijk 

dat ik de helft van de opbrengst krijg. Ik ben vrijgezel en mijn 

broer moet met een gelijk deel vrouw en kinderen onderhouden. 

Daarom stond hij op, ging naar zijn helft van de akker, nam drie 

schoven en zette die bij de schoven van zijn broer.

Ook de jongste kon niet slapen. Hij dacht: het is niet eerlijk dat 

ik de helft van de opbrengst krijg. Immers als we beiden oud zijn, 

zullen mijn kinderen voor mij zorgen, maar wie zorgt dan voor 

mijn broer? Daarom stond hij op, ging naar de helft van zijn akker, 

nam drie schoven en zette die bij de schoven van zijn broer.

Toen ze de volgende morgen weer op hun akker kwamen, waren 

ze stomverbaasd, dat er op ieders veld evenveel schoven stonden. 

Ze spraken er niet over met elkaar, maar deden in de tweede nacht 

hetzelfde. Opnieuw waren ze stomverbaasd de volgende morgen.

In de derde nacht, toen ze bezig waren hun schoven te verplaat-

sen kwamen ze elkaar tegen. Ze begrepen wat er was gebeurd. 

Ze omhelsden elkaar en konden hun tranen moeilijk bedwingen.

God glimlachte en zegende hen beiden.

College Info nr 2 2011-2012
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Bij vorige College Info werd een woordje uitleg gegeven 

over de werking van het oudercomité. 

Bij die gelegenheid werd aan de ouders een vrijwillige bij-

drage gevraagd: “Door een, totaal vrijblijvende, financiële bijdrage 

(waarvoor hierbij een invulstrook bijgevoegd) van €5 kan het ou-

dercomité 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 914 ouders zijn bereid 5 euro 

te betalen.

Hartelijk dank!

914 maal dank!

Een gezond  beleid?!

Aanleiding: een andere aanpak door nieuwe cate-
ringfirma
De introductie van een nieuw cateringbedrijf op onze school 

bracht de discussie over gezond eten en drinken opnieuw in de 

actualiteit. Dat heeft onder meer te maken de andere aanpak van 

deze cateringfirma. Vooral voor de leerlingen van de humaniora is 

er heel wat veranderd. 

Voortaan hoeven zij niet meer vooraf te melden of zij al dan niet 

warm blijven eten. Op het moment zelf kunnen ze beslissen of 

ze aanschuiven aan de warme lijn ofwel of ze aan de koude lijn 

een broodje met beleg naar keuze nemen. Ze kunnen zich ook 

beperken tot een drankje of ze kunnen helemaal niets nemen en 

hun boterhammetjes opeten met een drankje dat ze zelf mee-

brachten.

Wat is er nog meer veranderd?
Het aanbod is nu ook veel ruimer! Naast de twee warme hoofd-

schotels wordt er ook een koude schotel aangeboden. Er is elke 

dag een ruime keuze koude en warme groenten én een variëteit 

aan zetmeelproducten (pasta, aardappelen, rijst…)

Bovendien worden die aan een vrij toegankelijke bar aangebo-

den, zodat leerlingen zich meer dan eens mogen bedienen. Ook 

het aanbod desserts en dranken is zeer gevarieerd. Elke dag is er 

een ruime keuze aan vers fruit.

Je betaalt wat je neemt
Dankzij een elektronisch betalingssysteem betalen de leerlingen 

enkel wat ze verbruiken. De producten staan geprijsd en aan de 

kassa wordt het totaalbedrag vermeld. Wie dat vraagt, kan een 

gedetailleerd overzicht van het verbruik via e-mail ontvangen.

De keerzijde van de medaille:
een paar kritische vragen
Is dat ruime aanbod niet té aantrekkelijk? Zetten wij hierdoor onze 

leer-lingen niet te veel aan tot extra consumptiegedrag? Is het 

niet de taak van de school om leerlingen op te voeden tot een ge-

zonde levensstijl met gezonde voeding, meer bewegen en minder 

consumptie?

Wat is de beste aanpak?
Dat zijn terechte vragen en we moeten daarover grondig naden-

ken, maar ik moet toegeven dat ik de antwoorden niet zo maar 

klaar heb. Ik vind trouwens dat het niet meer van deze tijd is 

dat de directie over zo’n materie op eigen houtje de antwoor-

den formuleert en maatregelen afkondigt. Ik wil liever hierna 

een paar bedenkingen verwoorden en dan iedereen, met name 

personeelsleden, ouders en leerlingen oproepen om samen naar 

eerlijke en haalbare antwoorden te zoeken.

Het is niet door verbieden dat je opvoedt tot een 
gezonde levenshouding.
Overgewicht is inderdaad een van de welvaartskwalen die veel 

ziekten veroorzaakt. Misschien is het jammer dat die pas na ja-

ren tot ontwikkeling komen. Daarom negeren jonge mensen de 

waarschuwingen nogal gemakkelijk. De school moet dus maxi-

maal inzetten om haar leerlingen aan te sporen tot gezond eten 

en drinken en tot veel beweging. De lessen biolo-gie en lichame-

lijke opvoeding kunnen daar zeker vaak een goede gelegenheid 

toe bieden! Het lijkt mij noodzakelijk dat leerlingen leren wat de 

wetenschap ontdekt heeft over de nadelige gevolgen van zwaar-

lijvigheid, van te veel suikers, te veel onverzadigde vetten en van 

te weinig lichaamsbeweging.

Daarnaast is het volgens mij ook de taak van de school om gezond 

eten en drinken te stimuleren, om leerlingen aan te moedigen 

vaak aan sport te doen, dagelijks voldoende te bewegen. En ik 

denk dat we dat ook effectief doen!

De vraag is alleen of het zinvol is een gedragsverandering te wil-

len bevorderen door als school van alles te verbieden, zeker als 

het buiten de school overal aangeboden wordt en via reclame de 

consumptie ervan sterk gestimuleerd wordt. Ik betwijfel of het 

zinvol is zoete dranken op school te verbieden (inclusief het sui-

kerrijk fruitsap). Als we dan consequent willen zijn, moeten we 

ook als dessert nog enkel fruit aanbieden en dan zijn frieten ook 

uit den boze. Misschien moeten we dan ook verbieden dat de 

leerlingen met de auto naar school gebracht worden… Moeten we 

dan ook niet controleren wat de leerlingen zelf als drank en eten 

van thuis (of van de winkels in de buurt van de school) meebren-

gen? Dat is niet alleen absurd; het is ook totaal onbegonnen werk 

en helemaal niet wenselijk.

Samen-school-maken
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ring van jonge mensen om niet (meer) te 

roken. Ons hele schooldomein hebben wij 

trouwens rookvrij verklaard. Hier staan we 

echter niet alleen doordat de regelgeving 

ook buiten de school in openbare gebou-

wen en in restaurants en cafés geldt. We 

hebben overigens tot onze grote vreugde 

mogen constateren dat het maatschap-

pelijk draagvlak voor een rookverbod de 

jongste jaren sterk toegenomen is. Dat 

sterkt ons in onze overtuiging dat een sy-

stematische aanpak van andere problema-

tieken ook tot een algemene ommekeer 

kan leiden.

Ondertussen doen we wel al een 
en ander!
Denk nu niet dat we een gemakkelijk 

excuus zoeken om helemaal geen ge-

zondheidsbeleid te moeten voeren. Ik ben 

ervan overtuigd dat al heel wat leerkrach-

ten in hun lessen veel aandacht besteden 

aan gezondheid. Daarbuiten stimuleren 

wij gezonde dranken doordat ze merkelijk 

goedkoper zijn dan frisdranken. Bovendien 

bieden wij bij elke maaltijd altijd gratis 

gezond kraantjeswater aan! Op de speel-

plaatsen zijn er waterfonteintjes geïnstal-

leerd. Bij een aantal activiteiten promoten 

wij fruit als tussendoortje. In feite is ook 

onze keuze voor een cateringfirma met 

een gevarieerd aanbod van koude en war-

me groenten een bewuste promotie van 

gezonde voeding.

Oproep tot samenwerking en tot 
nog meer initiatieven

Maar er kan nog meer gebeuren om leer-

lingen te overtuigen om op hun voe-ding 

te letten, om ze aan te sporen om gezon-

der te leven. We zijn bereid mee te werken 

met alle mogelijke initiatieven om onze 

jonge mensen over te halen om vrijwillig 

en bewust te kiezen voor een gezondere 

voeding en voor een gezondere manier 

van leven. Daarom doe ik hier een oproep 

aan personeelsleden, ouders en leerlingen 

om voorstellen uit te werken en dan kun-

nen we samen actief werken aan een ge-

zond gezondheidsbeleid!

W. Roggeman

Wanneer je geconfronteerd wordt met een 
leerling die zijn jas kwijt is, hopeloos op 
zoek is naar zijn rekentoestel, zijn boeken-

tas 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 (geluk-

kig) 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. 

* Zorgzaam omspringen met je eigen spullen is uiteraard de al-

lereerste vereiste om niets ‘kwijt te geraken’. 

 

* Daarnaast trachten we op onze school een evenwicht te bewa-

ren 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.

Sociale controle
* 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 even-

min een omerta die nieuwe slachtoffers maakt. Het is geen een-

voudige keuze – bijvoorbeeld 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 

eveneens de veiligheid.

* Een scherpe en gerichte controle van de 

studiemeesters draagt eveneens bij tot het be-

perken (en desgevallend, oplossen) van ‘diefstal-

len’. 

Trouwens, het gaat - gelukkig maar - in een beperkt 

aantal gevallen om doelbewuste diefstallen. Meestal 

wordt teruggevonden wat verloren was. Pesterijen (waartegen 

kordaat wordt opgetreden!), misplaatst ‘lenen’ (gymkledij) of ei-

gen onzorgvuldigheid zijn dikwijls de oorzaken van vermeende 

diefstallen. Jassen en gymkledij worden in vele gevallen ‘terug-

gevonden’.

 

Een verzekering?
Blijft natuurlijk dat er af en toe inderdaad iets wordt gestolen. Tel-

kens 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 eindi-

gen 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.

Niet alles alleen naar de school 
doorschuiven!
Meer dan vroeger erger ik mij aan de bijna 

automatische reflex in onze maatschappij 

om alle problemen naar de school door te 

schuiven. Zo was de bankencrisis al voor 

twee ministers van onderwijs een aanlei-

ding om te opperen dat het vak economie 

aan alle leerlingen aangeboden moest 

wor-den. Alsof het niet eerder een kwestie 

van economische ethiek is, in plaats van 

een gebrek aan kennis ter zake! Ook als 

het over verkeersopvoeding, over milieu-

problematiek, over gezondheid gaat, ver-

wijst “men” gemakkelijk naar de school. 

Ondertussen mogen de andere sectoren 

van onze maatschappij rustig verder hun 

gangetje gaan. Het onderwijs zal wel voor 

het schaamlapje zorgen!

Ik wil helemaal niet beweren dat de school 

op al deze vlakken geen taak zou moeten 

vervullen, integendeel! Maar dan wel als 

een van de vele sectoren die samen dit 

maatschappelijk probleem aanpakken. Zo 

werken wij graag mee aan de sensibilise-

Vanaf september is de speelplaats van het SJKS wat kleurrijker ge-

worden. 

Dit dankzij het sterke engagement van onze school om vanaf dit 

schooljaar zelf in te staan voor de organisatie van drie OKAN klas-

sen, twee op de school zelf, een derde in de Heilige Familie.

OKAN staat voor “onthaalklas anderstalige nieuwko-
mers”, allemaal leergierige kinderen vanaf twaalf jaar 
die als gezamenlijk doel hebben zo snel mogelijk Neder-
lands te leren om dan na ongeveer één schooljaar door 
te kunnen stromen naar het regulier onderwijs. 

Majda Pieters, coördinator OKAN in SJKS: “De drie klassen ogen 

heel internationaal. We hebben leerlingen uit Polen, Estland, Span-

je, Afghanistan, China... Deze kinderen zijn naar België gekomen 

omdat hun ouders hier werk hebben gevonden, maar evenzeer 

zijn er kinderen bij die alleen, zonder familie, de oorlog in hun land 

ontvlucht zijn. Geen sinecure om je dan als leerling van zestien jaar 

in een vreemd land te moeten beredderen. Het lokale opvangcen-

trum levert echter prachtig werk.”

De eerste dagen op school was het voor de leerlingen vooral kij-

ken, zich aanpassen aan de nieuwe schoolomgeving, regels en 

afspraken. En dat begint aardig te lukken, dankzij de grote inspan-

ning van de directie en heel het lerarenteam. De leerlingen hebben 

reeds enkele goed georganiseerde en praktische rondleidingen op 

school gekregen. Gaande van waar is de refter, waar is het bu-

reau van 'de grote chef' -  het woord directeur uitspreken is voor 

sommigen nog wat te moeilijk - tot waar kan de klas eens op de 

computer werken. 

Majda: “De OKAN-leerlingen zijn op school heel warm ontvangen. 

Na deze eerste weken voelen ze zich hier echt al thuis en komen 

ze elke dag met plezier naar school. OKAN leerlingen, en hun leer-

krachten, willen niets liever dan dat ze zoals de andere leerlingen 

op school behandeld worden. 

Dit betekent ook dat ze zich evenzeer aan alle schoolregels moe-

ten houden. En dit betekent ook voor hen respectvol omgaan met 

leerkrachten en medeleerlingen, op tijd naar school komen -  mis-

schien niet evident voor iemand die nog nooit naar school is ge-

weest. Maar samen komen we er wel. Nauwgezette opvolging, 

wekelijks overleg met de directie en het administratief personeel 

heeft zijn vruchten al afgeworpen. We kunnen zeggen dat OKAN 

een vlotte start heeft gemaakt.

En dat willen we zo houden, dankzij de hulp en inzet van de hele 

school.”

En de leerlingen zelf? Ze hebben intussen hun ontmoetingsdag – 

maandag 26 september op De Ommen - achter de rug, met veel 

activiteiten om mekaar nog beter te leren kennen. 

Mayda besluit: "Bij deze dank aan iedereen die dit verhaal mee 

mogelijk heeft gemaakt."

En de leerlingen?

“Hvala, spasibo, merci....”

en zo kunnen we nog even doorgaan in minstens 20 talen!

OKAN, thuis in SJKS

Preventief beleid werpt vruchten af
Kwijt? Gestolen?

Ieder slachtoffer is er een teveel,
maar we boeken vooruitgang!

We trachtten vorig jaar en de voorbije maanden om ‘diefstal - verlo-
ren’ objectief in kaart te brengen.  
Er werd in het 1ste semester van dit schooljaar 2011-2012 aangifte 
gedaan van het ‘verlies’ van: 2 turnzakken, 3 rekentoestellen, 2 jas-
sen, 5 horloges, 7 fietssleutels, 5 lockersleutels, 2 schooletuis, 1 gsm.
De jassen werden na enkele dagen teruggevonden. Eén horloge is 
eveneens teruggevonden.

Tijdens het schooljaar 2010-2011 was de ‘inventaris’ eind november 
groter: 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. 
De zorgzaamheid van iedereen en de sociale controle en alertheid 
werpen blijkbaar vruchten af. Ieder effectief geval van diefstal is er 
immers een teveel. We willen dan ook trachten om diefstal maximaal 
te voorkomen en doen nogmaals een oproep naar gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid: een zorgzame, aandachtige houding van leer-
lingen; scherpe controle door personeelsleden; blijven zoeken naar 
waar structureel bijgestuurd kan worden.

23 december in de Calfac
Tijdens het oudercontact van 23 december zijn ook dit jaar de ‘ge-

vonden voorwerpen’ verzameld in de Calfac. Zij kijken uit naar hun 

rechtmatige eigenaar.
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Eerste semester
a. Tijdens de tweede helft van september kwamen onze mede-

werkers van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in elke 

klas toelichting geven over de mogelijkheden (en moeilijkhe-

den) in het hoger onderwijs. Bij die gelegenheid werden ook 

de slaagpercentages in het hoger onderwijs besproken. De leer-

lingen 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 rondeta-

felgesprek wisselen ze ervaringen uit i.v.m. welke stappen ze al 

gezet hebben en nog zullen zetten in hun keuzeproces. 

d. Onmiddellijk na de examens komt de klassenraad samen om

de resultaten, de studiehouding en de studiekeuze van de laat-

stejaars 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. 

e. Tijdens de individuele rapportbespreking op de laatste vrijdag

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. 

Tweede semester
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, voor twee jaar

de infoavonden Meet your future, vanaf vorig jaar werd er een 

nieuw initiatief op het getouw gezet om onze leerlingen op een 

eigentijdse wijze te informeren over een goede studiekeuze: in 

de eigen school geven oud-leerlingen informatie (op 3 maart, 

een zaterdagnamiddag, ’s avonds JOL). 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. 

c. Opendeurdagen: van hogescholen en universiteiten worden

 tijdig gesignaleerd. 

d. Ondertussen komt het keuzeproces op verschillende momen-

ten aan bod in de lessen (bij de klassenleraar maar eventueel 

ook bij andere leerkrachten). Hierbij kan met delen uit het stu-

diekeuzedossier gewerkt worden. Dit is niet enkel een signaal 

dat deze materie belangrijk is, het is ook een belangrijke con-

frontatie 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 bren-

gen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bij het wegvallen van 

een les in kleine groepjes bijeenkomen in de leerlin-

genbibliotheek of in het Openleercentrum (OLC), even-

tueel onder begeleiding van een CLB-medewerker. 

f. De leerlingen kunnen ook altijd via het secretariaat van de

school een afspraak maken met het CLB voor een individueel

gesprek. 

g. 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 uit-

brengen over die keuze: positief, negatief of twijfelend. 

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 ge-

durende het hele jaar met dit keuzeproces bezig te zijn.

Studiekeuzebegeleiding laatste jaar

Samen-school-maken

Voor onze leerlingen van het laatste jaar is het belangrijk dat ze een goede en gefun-
deerde beslissing nemen in verband met hun studiekeuze volgend jaar. Dit wordt erg na-
drukkelijk aangepakt gedurende het hele schooljaar. Daarom bezorgen we jullie een kort 
overzicht van de verschillende initiatieven die georganiseerd worden.

Beste leerling,
Beste ouders,

Hopelijk is de schoolstart alweer goed verteerd en draaien we op volle kracht. Om ook van dit schooljaar een succes 
te maken, zullen we vriendschap en samenwerking weer hoog in het vaandel dragen. Vele handen maken immers 
licht werk, vandaar dat we het belang van een goede en constructieve samenwerking tussen allen die het onderwijs 
bedrijven graag onderstrepen. Leerlingen, ouders, leerkrachten en CLB bewezen vorig jaar opnieuw dat onderwijs 
een werkwoord is, maar konden daarenboven aantonen dat werken in dergelijk positief klimaat als aangenaam te om-
schrijven valt. We zijn er ons echter van bewust dat zonneschijn schaduw met zich meebrengt en er zich hier en daar 
soms zware loodjes aanbieden. Of deze loodjes zich op persoonlijk, familiaal of schools vlak bevinden, medisch of 
psychisch van aard zijn…Het multidisciplinair team van het CLB zal ook dit jaar vol overgave informeren, adviseren 
en begeleiden. Afhankelijk van je vraag, kunnen volgende CLB-medewerkers je pad kruisen:

Jan Van Wolvelaer (psycholoog) is de contactpersoon van het CLB binnen de muren van SJKS. Daar hij wekelijks 
deelneemt aan de Cel Leerlingbegeleiding staat hij in nauw contact met de leerlingbegeleiders van de school. Hij is 
actief op het domein van het psychosociaal functioneren en leren&studeren. Gezien zijn achtergrondkennis op vlak 
van leermoeilijkheden en –stoornissen komen vragen hieromtrent doorgaans bij hem terecht. De OKAN-klassen die 
SJKS sinds huidig schooljaar heeft ingericht, maken eveneens deel uit van zijn actiedomein.

Raf Boelen (psycholoog) is diensthoofd van de afdeling secundair binnen VCLB Waas&Dender vestiging Sint-
Niklaas. Tevens verzorgt hij binnen SJKS de onderwijsloopbaanbegeleiding van voornamelijk laatstejaarsstudenten. 
Daarnaast kan men ook met psychosociale of leerproblemen bij hem terecht voor advies en begeleiding.

Els De Kerpel (maatschappelijk werkster) neemt mee de psychosociale vraagstukken op, maar is eveneens actief 
op het domein van de onderwijsloopbaanbegeleiding in de lagere graden. Wat leer- en studeermoeilijkheden betreft, 
ondersteunt ze mee het aanbod van de school.

Griet Smet (paramedisch werker) maakt als sociaal verpleegkundige deel uit van de medische tak van het multidisci-
plinair team. Samen met de CLB-arts verzorgt zij het domein van de preventieve gezondheidszorg wat neerkomt op 
gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Het spreekt voor zich dat ze zich als deel van 
het team mee buigt over psychosociale vraagstukken.

Leen Verbraeken is arts en is samen met de sociaal verpleegkundige verantwoordelijk voor de preventieve jeugdge-
zondheidszorg die wil bijdragen tot het lichamelijk en pycho-sociaal welbevinden van de jongere in zijn ontwikkel-
ing tot volwassene.
Ze doet de systematische onderzoeken in het eerste en derde jaar secundair onderwijs, organiseert, zo nodig, specifiek 
selectief onderzoek, biedt inentingen aan, geeft ze of verwijst door. Zij doet aan gezondheidspromotie en ondersteunt 
zulke initiatieven, ze geeft tips rond hygiëne en apotheek op school en kan beschermingsmaatregelen nemen als er 
binnen de schoolmuren een besmettelijke ziekte gesignaleerd wordt. Als lid van het multidisciplinaire CLB-team 
neemt zij deel aan de probleembespreking.

De sterkte van een multidisciplinair team ligt hem in de nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines 
die elke aanmelding, vraag of situatie vanuit een verschillend perspectief bekijken op basis van hun vooropleiding. 
Achter elke individuele begeleiding schuilt dus multidisciplinair overleg. Je kan er bovendien van op aan dat je vraag 
in alle vertrouwelijkheid behandeld wordt, aangezien alle CLB-medewerkers gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

VCLB DENKT MET JE MEE !

Heb je vragen of zit je met iets verveeld?

Wij denken met je mee en zoeken samen naar een geschikte oplossing!

Het CLB is elke schooldag via e-mail (zie www.vclbwaasdender.be) of telefonisch (03/780.66.30) te 

bereiken tussen 08.30u en 12.15u en tussen 13u en 16.30u (op maandag tot 18.30u). Bovendien staat 

onze deur dagelijks voor je open  (Ankerstraat 63, 9100 Sint-Niklaas). 



Leerlingenbespreking eind december 2011

Vanaf dinsdag 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 klas-

senraad 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.

Vrijdagvoormiddag 23 december 2011: 
de leerlingen op de eerste plaats

De leerlingen krijgen als eerste hun rapport. 

In de loop van vrijdagvoormiddag 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 re-

sultaten in de eigen klas. In de 2de graad verschuift het accent 

en vergroot het aandeel van het individueel gesprek met de klas-

senleraar in de rapportbedeling. In de 3de graad is er alleen nog 

een individueel gesprek. Het studiekeuzeproces komt nadrukke-

lijk aan bod in het gesprek met de klassenleraar.

Vrijdagnamiddag 23 december 2011:
alle ouders welkom bij de klassenleraar

Alle ouders (van het 1ste tot het 6de jaar) hebben de gelegen-

heid om de klassenleraar te spreken. U kan via een inschrijfbrief 

inschrijven voor een afspraak op vrijdagnamiddag tussen 14 en 

18 uur. 

Indien u door onverwachte omstandigheden niet aanwezig 

kan zijn op de afspraak, gelieve dan de school te waarschu-

wen (03 7807150).

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 op-

gebeld en uitgenodigd voor een gesprek op donderdagnamiddag 

of vrijdagvoormiddag.

De klassenraad kan ook besluiten om ouders expliciet uit te no-

digen voor een gesprek met een of meer vakleerkrachten in de 

loop van januari 2012. Bij deze leerlingen voegen we bij het rap-

port een uitnodigingsbrief met vermelding van het (de) vak(ken) 

waarvoor een gesprek aangewezen is.

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 te-

recht 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 leer-

lingen 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.

WELZIJNSSCHAKELS – Ook dit jaar staat er in de le-

raarskamer 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. 

SOEP OP DE STOEP - Tijdens het oudercontacten op 

23 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 Ha-

iti aanbieden en waar u terecht kan voor de actie Soep op de 

stoep: een jaarlijkse actie van Welzijnszorg tegen armoede.
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Solidariteitsacties
advent-kerst 2011

Gevraagd: 

warm hart, gulle hand 
voor kille decemberdagen!

Oudercontact met de
vakleerkrachten in januari 2012

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 en-

kel mogelijk als de ouders de uitnodigingsbrieven invullen 

en meegeven met hun dochter/zoon op maandag 9 januari 

2012.

We bezorgen u dan zo snel mogelijk een brief op naam van de 

leerling met de afspraken voor het oudercontact van uw dochter/

zoon.

Beste ouders, we zijn ervan overtuigd dat een goede communi-

catie 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 om-

mekeer.

Uiteraard kan u ook steeds bij een van de directieleden terecht 

voor een gesprek: op de dagen dat er oudercontact georgani-

seerd wordt of nadat u een afspraak maakte.

Einde 1ste semester

Rapportbespreking en oudercontacten
1ste semester

Einde 1ste semester

Laatste schooldagen
1ste semester: 23 december 2011

Vrijdagvoormiddag 23 december: proclamatie
8.30 uur (ten vroegste) tot 12.30 uur (ten laatste)

1ste jaar: 8.30 tot 12.05 uur:
kerstviering in de feestzaal, proclamatie en aansluitend 
speelfilm in de feestzaal van de school.

2de jaar: 8.30  tot 12.30 uur:
proclamatie en aansluitend film in Siniscoop

3de jaar: 8.30 tot 11.15 uur:
kerstviering in de kerk, rapportbespreking

4de jaar: 8.30 tot 11.15 uur:
gezamenlijk ontbijt, kerstviering in de kerk,
rapportbespreking

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

vrijdagnamiddag: van 14 tot 18 uur oudercontact

1ste jaar: in eigen klaslokaal 
2de jaar: in de ontmoetingsruimte
2de en 3de graad: in de Calfac, de refters en Anton van 
Wilderodezaal 

Leerkrachten die instaan voor het onthaal, helpen u aan de 

ingang van de Calfac wegwijs in ‘wie zit waar?’

Er is geen parkeergelegenheid op de speelplaatsen!

De examenreeks van
december 2011 staat voor deur.
Hopelijk verloopt alles vlot!



Begin 2de semesterEinde 1ste semester
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Hoewel deze afspraken heel dikwijls een individueel karakter heb-

ben, is het toch noodzakelijk dat de aanpak verschilt afhankelijk 

van de leeftijd van de leerling: we pleiten hier voor een geleide-

lijke evolutie die erop gericht is om stilaan meer verantwoordelijk-

heid bij de leerling zelf te leggen. We vertrekken van een reme-

diëring 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?

 De afspraken die de klassenraad maakt worden in het verslag 

genoteerd en komen ook op het rapport dat de leerling eind de-

cember meekrijgt: op die manier is het voor de leerling en zijn ou-

ders 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 ou-

ders te sturen.

	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.

 Sommige leerlingen komen in aanmerking voor begeleiding 

door een studiecoach: hier wordt vooral gewerkt rond studieme-

thode.

 In bepaalde gevallen worden de ouders expliciet uitgenodigd 

om zeker naar het oudercontact te komen.

 Leerlingen kunnen ook verplicht worden om op school te blij-

ven studeren na vier uur en/of op woensdagmiddag of hiervoor 

gewaarschuwd worden indien de resultaten flauw blijven

 Bij leerlingen die  een officiële waarschuwing gekregen had-

den 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.

 In bepaalde gevallen kan de klassenraad adviseren om te her-

oriënteren 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 gebeu-

ren en wordt er ook steeds verwezen naar ons CLB (03-7806630)

 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 gecommu-

niceerd aan de leerling en zijn ouders.

 Voor de leerlingen van het eindjaar: portfolio

We zullen sommige leerlingen van het eindjaar verplichten om 

een portfolio bij te houden die aantoont welke inspanningen zij 

geleverd hebben in de loop van het tweede semester. Exempla-

risch, we hopen dat een portfolio effect heeft op alle vakken.

Indien dit het geval is, dan zullen we dit op de volgende manier 

communiceren?

 1. We zullen in het verslag van die klassenraad heel duidelijk

formuleren wat er van de leerlingen verwacht wordt en op 

welke manier dit kan gerealiseerd worden

 2. Leerlingen die een portfolio moeten bijhouden krijgen een

brief waarin volgende aspecten aan bod moeten komen:

 a. duidelijke omschrijving van het begrip portfolio

 b.  wijzen op het belang van het proces en de manier

  waarop de vakleerkracht dit zal begeleiden/controleren

 c. verwijzen naar de delibererende klassenraad want de

 portfolio moet een onderdeel zijn van de bespreking

 tijdens die vergadering.

 3. Op het maandrapport zal de klassenleraar in het tweede

semester onder de rubriek ‘remediëring_portfolio’ verslag

uitbrengen van de vorderingen die de leerling gemaakt 

heeft.

 4. Eind juni zal de portfolio een element zijn dat deel uitmaakt

van de bespreking tijdens de delibererende klassenraad .

Voor wie?
Voor alle ouders die een of meerdere vak-

leerkrachten wensen te spreken of/en die 

een afspraak willen met de directie.

Op afspraak? 
Samen met rapport bezorgden we alle ou-

ders een inschrijfbrief (lichtgroen). Som-

mige ouders ontvangen op vraag van de 

klassenraad een expliciete uitnodiging 

voor een contact met een of meerdere 

vakleerkrachten. Na verwerking van de in-

schrijfbrieven  bezorgen we een brief op 

naam aan iedere leerling met daarop de 

concrete uurregeling.
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Tijdsduur?
Om praktische redenen plannen we voor 

ieder gesprek met een vakleerkracht 10 

minuten. Uiteraard hebben we een marge 

voorzien zodat er nog enige ruimte blijft 

voor een gesprek dat langer duurt. We vra-

gen uw begrip voor de strikte uurregeling 

en rekenen op uw medewerking om alles 

vlot te laten verlopen. 

Wanneer? 
Op vrijdagen 13 en 20  en op woensdagen 

18 en 25 januari 2012, vanaf 18 uur tot 

omstreeks 21 uur

Begeleidende klassenraden (december 2011)
en remediëring
Als de klassenraad na de examens in december samenkomt om de resultaten van het eerste semes-

ter te bespreken, dan wil hij vooral, op basis van punten en attituden, 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.

Oudercontacten januari 2012
Gesprek met de vakleerkrachten

Praktisch

vrijdag 13 januari 2012

1ste graad  1Ai, 1Aj

  2GL, 2Lb, 2Ld, 2MWc

2de graad  3La, 3SPWa, 3Wa

  4SPWb, 4Lc, 4SPWa-Wa

3de graad  5EMT-5EWi, 5LWia, 5WeWib

  6LWe-MWe-SPW, 6LWia-MWia-WeWia1

woensdag 18 januari 2012

1ste graad  1Aa, 1Ac, 1Ad, 1Af

  2La

2de graad  3GL-La, 3SPWb, 3Wb, 3Lb   

 4Wb, 4ECb

3de graad  5WeWia1

  6EMT-EWi, 6HW

Waar? 
In de Calfac, in de ontmoetingsruimte, in 

de internenrefter en in de Anton van Wil-

derodezaal

CLB? 
Voor de ouders van leerlingen van het 6de 

jaar is het CLB op de avond van het ouder-

contact te contacteren; de ouders van leer-

lingen van de andere jaren kunnen steeds 

een afspraak maken met het CLB

Makkelijk! 
Parkeergelegenheid op de grote speel-

plaats (ingang via Van Britsomstraat)

vrijdag 20 januari 2012

1ste graad  1Ab, 1Ae, 1Ag, 1Ah, 1Ak

  2Lc, 2MWa, 2MWd, 2MWf

2de graad  3ECa-ECb1, 3ECb2, 3Lc, 3HW

3de graad  6WeWia2

woensdag 25 januari 2012 

1ste graad  2MWb, 2MWe

2de graad  3Wc

  4ECa, 4GL-La, 4Lb, 4Wc, 4HW

3de graad  5GL-LMT-LWe, 5WeWia2, 5GWib-LWib,

 5MWe-MWia-SPW, 5HW

  6GL-GWib-LMT-LWib, 6WeWib

Verdeling klassen oudercontact januari 2012

Op woensdagnamiddag 25 januari 2012 gaan we 
met alle schaatsenthousiaste leerlingen van onze 

school naar de ijspiste Kristallijn in Gent.

We verzamelen om 12.50 uur op de speelplaats en 

vertrekken om 13 uur  aan de Hofstraat met de bus. 

Schaatsen doen we van 14 tot 15.15 uur. Terugkeer 

op school omstreeks 16.30 uur. Inschrijven via de leer-

krachten LO (eindverantwoordelijke Erwin De Smedt)

Schaatsen voor vrijwilligers



Aandacht aub

Zoals de meesten van jullie weten, organiseren we elk jaar een mountainbike-

weekend in de buurt van Chimay. Deze traditie hebben we te danken aan me-

neer Meersschaert, veelvuldig Belgisch  en wereldkampioen bij de Masters. 

Patrick overleed vorig jaar in december. We zetten ondanks dat onherroepelijke 

verlies de traditie verder. Patrick zou het niet anders gewild hebben. Tegelijk is de 

jaarlijkse mountainbike-uitstap een eregroet en aandenken aan een goede leraar 

en een fantastische sportman.

Dit gebeuren  is gepland op het eerste weekend van februari, 4/02/2012 en 5/02. 

Zoals de vorige jaren zullen we verblijven in Moulin de l’Haye, Rue de Boutonville 

10-11, 6464 Baileux (Chimay).

We vertrekken zaterdagochtend om 7 uur met de trein in het station van Sint-

Niklaas en zijn zondagnamiddag omstreeks 18.45 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.

Dit jaar zullen alle deelnemers kunnen beschikken over een 
gloednieuw SJKS-wielertruitje! Het oudercomité steekt een fi-
nancieel handje toe (dankjewel!). In een volgende publicatie 
een groepsfoto met SJKS-truitje, beloofd.
De kostprijs van het fietsweekend bedraagt ongeveer 50 euro. De afrekening ge-

beurt achteraf via de schoolrekening.

de semester Aandacht aub
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Voor vrijwilligers 4de,5de of 6de jaar

Mountainbiken in Chimay!

 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 8 december 2011.

Afwezig zijn op school   Nooit: “familiale omstandigheden”
Vaak verantwoorden ouders de afwezigheid van hun zoon of dochter met de mededeling: “wegens familiale om-
standigheden”. We moeten erop wijzen dat de minister deze reden tot afwezigheid geenszins aanvaardt! De wet-
telijke 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.

Wij zijn genoodzaakt 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 ge-

neesheer vertrekken. Na het doktersbezoek moet de leerling zo vlug mogelijk naar school terugkeren, omdat de lessen belangrijk zijn!!

Doktersbriefje
De permanentie 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!”

Leerlingen hebben de kans om zich in te schrijven om gedurende de examenperiode 

op school te blijven studeren. De leerlingen en de ouders van het 1ste tot het 3de 

jaar krijgen daarvoor een inschrijfstrookje. 

Voor de andere leerlingen (4de tot 6de jaar) kan studeren op school ook door zich 

voor de examenreeks aan te melden met deze vraag bij de permanentie.

Voor de leerlingen die op school studeren:

Na het examen zijn er 3 ontspanningsmogelijkheden:

a) De speelplaats (voetbal, basketbal, …)

b) De kleine refter (kaarten, lezen, praten,…)  tussen  10.45 uur en 12 uur

c) Het OLC  (in stilte: krant of boek lezen, computer gebruiken,…)

Tijdens de middagpauze  van 12.05 uur tot 13 uur is er mogelijkheid om te eten in 

de Calfac.

AANDACHT! Onze catering biedt broodjes en warme maaltijden aan tijdens de exa-

menperiode maar vraagt uitzonderlijk om op voorhand te bestellen. De leerlingen 

(1ste tot 3de jaar) die inschreven  om op school te studeren kregen een brief met 

een invulstrookje om hun bestelling door te geven (afgeven op permanentie aub). 

Leerlingen van het 4de tot 6de jaar halen een bestelstrook voor de catering op bij de 

permanentie en bezorgen hem daar ook ingevuld terug.

Studie van 13 uur tot 15.45 uur

Studeren op school tijdens de examens kan

Verloren, gevonden … soms opgehaald!  Eenzame jassen!
Een paar handschoenen, een sjaal, een passer, een brooddoos, een pen-

nenzak, een jas, … 
De doos met ‘verloren - gevonden voorwerpen’  bevat een karrenvracht mate-
riaal. Sommige ‘gevonden voorwerpen’ vinden snel hun weg naar hun eige-
naar andere zaken (soms erg waardevolle!) blijven in de kast liggen.

De afspraken i.v.m. ‘verloren-gevonden voorwerpen ‘ op een rijtje.

1. Wie iets kwijt is, meldt dit (na een eerste zoekactie) zo snel mogelijk bij 
de permanentie. Zij noteren nauwkeurig wat, waar, wanneer en van wie. 
2. Leerlingen die een ‘verloren voorwerp’ opmerken/vinden, bezorgen dit 
zonder dralen bij de permanentie. 

Bij de permanentie worden de gevonden voorwerpen in een grote doos be-
waard. Leerlingen kunnen steeds langs gaan om te kijken of er iets van hen 
in de doos zit.

Tijdens de oudercontacten eind december 2011 en in de maand januari 2012 
zullen we een stand verloren-gevonden voorwerpen in de Calfac opstellen!

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

Uiteraard probeert iedereen 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 vermin-
deren van definitief verloren voorwerpen!
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Skairo op 6 mei 2012 in de schouwburg!

Het College danst!

Aandacht aub

14 15

Maandag 5 september stond Skairo voor het eerst vermeld op de 
kalender: de leerkrachten en leerlingen die reeds choreograaf wa-
ren, vergaderden.

Het was al snel duidelijk dat deze groep reeds vol enthousiasme uitkeek naar de eer-

ste lessen. Enkelen kozen ervoor om dit jaar aan een oudere groep les te geven en zo 

een extra uitdaging aan te gaan. De volgende dag gingen we dan op zoek naar nieuw 

talent. De interesse was groot en we mochten uiteindelijk uit een ruime groep nieuwe 

choreografen kiezen. Onze “oogst” mag gezien worden: 20 leerlingen die telkens per 

twee aan een groep zullen lesgeven. Een niet te onderschatten taak. Er wordt verwacht 

dat ze creatief uit de hoek komen, dat ze leiding kunnen geven en vooral dat ze hun 

enthousiasme kunnen overbrengen op hun dansers. Eigenlijk een unieke leerschool voor 

jongeren, want zeg nu zelf, waar kan je anders dergelijke ervaring opdoen. 

Ook aan dansers hebben we geen gebrek. In het eerste jaar schreven meer dan 70 leer-

lingen zich in. In totaal zullen 19 groepen aan een choreografie werken, samen goed 

voor meer dan 250 dansers. Bij deze groepen is er ook een groepje exclusief voor jon-

gens. Sinds 15 september oefenen zij één middag per week in één van de turnzalen van 

de school, in de hoop op 6 mei 2012 deel uit te maken van een schitterende voorstelling 

“Skairo Moves” in de Stadsschouwburg. Uit onze bezoekjes aan de lessen bleek alvast 

dat onze dansers en choreografen er enorm veel zin in hebben. Voor ons is het dan ook 

alleen maar extra leuk dat we zien dat er zelfs op de speelplaats verder wordt gedanst 

of meer nog… dat het enthousiasme van onze leerlingen blijkbaar ook op huisgenoten 

overslaat en deze de dansjes op hun beurt aangeleerd krijgen. 

De Skairotrein heeft het station dus verlaten en is ondertussen op kruissnelheid… in 

rechte lijn naar de Stadsschouwburg voor de 8ste “Skairo Moves”. Wil u op de hoogte 

blijven van deze rit, kijk dan zeker regelmatig op Smartschool of op de website.

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

‘Rookvrij: ik blijf erbij’

Schooltoneel 2011-2012

Leartje toch!
Dit jaar gaat ons ploeg van het schooltoneel in zee met regisseur Jochen Balbaert om het to-

neelstuk Leartje toch! (een bewerking van King Lear van William Shakespeare) op de planken 
te zetten.

Op de infofolder: “Leartje toch! Handelt over keuzes maken, en het onvermogen van de mens om de 
juiste keuze te maken. De keuze tussen goed en kwaad, tussen jezelf en die andere persoon. Leartje 
toch! Handelt over de liefde, of het gebrek daaraan. Liefde voor jezelf of voor die andere persoon … 
of kan dat ene niet zonder dat andere? King Lear is ingebed in wreedheid en duisternis.”
Wim Vandervreken: “De leerlingen van de derde graad en hun leerkrachten van onze school en van 
de Broederschool (handel en humaniora) proberen daar hun eigen lichtheid in te verweven."

De voorstellingen zijn op donderdag 19 januari 2012, vrijdag 20 januari 2012 en zaterdag 21 januari 
2012 telkens om 20 uur en op zondag 22 januari om 15 uur in de Stadsschouwburg te Sint-Niklaas
Meer info en kaarten bestellen: www.schooltoneel.eu
of  03 7781618 (College) – 0492 665350 (Broederscholen)

De leerlingen van klassen die deelnemen aan ‘Rook-

vrij: ik blijf erbij!’, verbinden zich ertoe om niet te ro-

ken 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 groeps-

druk 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 rook-

vrij te zijn. De Wedstrijd loopt van half oktober tot eind april. De 

klassen die na 6 maanden rookvrij zijn, nemen deel aan een trek-

king 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.

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 rook-

vrij 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 onder-

steunen 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.

Aandacht aub



Kalender dec. - jan.

donderdag 01 december 2011  ZW 3de lesuur 2GL,5de 1Ae en 7de 1Ad 
vrijdag 02 december 2011  ZW 3de lesuur 2MWd, 7de 2MWa
 Rapport 3 voor 1ste tot en met 4de jaar 
zaterdag 03 december 2011    
zondag 04 december 2011    
maandag 05 december 2011  ZW 3de lesuur 1Aa,5de 1Af en 7de 2Lc
 Begin examens voor alle lln.
 van de 3de graad 
dinsdag 06 december 2011  ZW 7de lesuur 1Ag 
woensdag 07 december 2011  Begin examens voor 2de jaar Grieks
 Begin examens voor 3de jaar Grieks
 en Humane Wetenschappen
 Begin examens voor alle lln.
 van het 4de jaar 
donderdag 08 december 2011  ZW 5de lesuur 1Aa en 7de lesuur 1Ad
 Begin examens voor alle andere
 leerlingen van het 2de jaar
 Begin examens voor alle leerlingen
 van het 3de jaar 
vrijdag 09 december 2011     
zaterdag 10 december 2011    
zondag 11 december 2011    
maandag 12 december 2011  ZW 3de lesuur 1Aa en 5de lesuur 1Af 
dinsdag 13 december 2011     
woensdag 14 december 2011  Begin examens 1ste jaar 
donderdag 15 december 2011     
vrijdag 16 december 2011     
zaterdag 17 december 2011    
zondag 18 december 2011    
maandag 19 december 2011  Laatste examendag voor alle jaren 
dinsdag 20 december 2011     
woensdag 21 december 2011  OKAN: kerstmoment in de klas 
donderdag 22 december 2011  OKAN: kerstbowling 
vrijdag 23 december 2011  VM Proclamatie en kerstvieringen
 Actie: Soep op de stoep!
 NM oudercontact van 14 tot 18 uur 
zaterdag 24 december 2011    
zondag 25 december 2011 Zalig kerstfeest! 
maandag 26 december 2011 Begin van de kerstvakantie 
dinsdag 27 december 2011    
woensdag 28 december 2011    
donderdag 29 december 2011    
vrijdag 30 december 2011    
zaterdag 31 december 2011
zondag 01 januari 2012 Gelukkig en voorspoedig nieuwjaar! 
maandag 02 januari 2012    
dinsdag 03 januari 2012    
woensdag 04 januari 2012    
donderdag 05 januari 2012    
vrijdag 06 januari 2012    
zaterdag 07 januari 2012    
zondag 08 januari 2012 Laatste dag van de kerstvakantie 
maandag 09 januari 2012  ZW 3de lesuur 1Aa,5de 1Af en 7de 2Lc
 Nieuwjaarsreceptie voor alle
 (oud-)personeelsleden 
dinsdag 10 januari 2012    ZW 7de lesuur 1Ag
 Techn 6WEWIa1 
woensdag 11 januari 2012    Film voor 1ste jaar in de Calfac
 Vergadering oudercomité om 20 uur in 
AvW
 NM zwemwedstrijd Sinbad
donderdag 12 januari 2012  ZW 3de lesuur 2GL,5de 1Ae en 7de 1Ad
 Paul Rans - ensemble voor lln. 5de jaar in 
AvW
 (2de lesuur (groep 1) en 3de lesuur
 (groep 2))
 Seminaries voor 5de jaar
 Techn 5WEWIa2 (2 groepen) 
vrijdag 13 januari 2012  ZW 3de lesuur 2MWd en 7de 2MWa
 Oudercontact met de vakleerkrachten 

zaterdag 14 januari 2012    
zondag 15 januari 2012    
maandag 16 januari 2012  ZW 3de lesuur 1Aa,5de 1Af en 7de 2Lc
 VM MO voor 3Wb 
dinsdag 17 januari 2012  ZW 7de lesuur 1Ag
 Rapport 2: OKAN
 Techn 6WEWIa1 
woensdag 18 januari 2012  VM film Dossier K voor lln. van het 5de jaar in  
 zaal Antigone - masterclass door Jan Verheyen
 NM Infomarkt Broederlijk Delen in Gent
 oudercontact met de vakleerkrachten
 NM 1ste ronde JWO en VWO in SJKS 
donderdag 19 januari 2012  ZW 3de lesuur 2GL
 VM Mo voor 3Lb
 Uitstap geschiedenis voor het 1ste jaar: Brussel
 Techn 5WEWIa2 (2 groepen)
 Schooltoneel Leartje toch! 
vrijdag 20 januari 2012  ZW 3de lesuur 2MWd,7de 2MWa
 Vrijdag = VISdag
 Oudercontact met de vakleerkrachten
 Schooltoneel Leartje toch! 
zaterdag 21 januari 2012 Schooltoneel Leartje toch! 
zondag 22 januari 2012 Schooltoneel Leartje toch! 
maandag 23 januari 2012  ZW 3de 1Aa,5de 1Af en 7de 2Lc
 Vergadering VIS om 16.10 uur
 Projectie campagnfilm Damiaanactie voor
 lln. 1ste jaar (groep 1 om 9.20 uur;
 groep 2 om 10.30 uur en
 groep 3 om 14.20 uur in AvW)
dinsdag 24 januari 2012  ZW 7de lesuur 1Ag
 Techn 6WEWIa1
 NM Sem 6de jaar 
woensdag 25 januari 2012  NM schaatsen voor vrijwilligers in Kristallijn
 Oudercontact met de vakleerkrachten
 VFO 1ste ronde
 Toneel voor vrijwilligers: 2de graad:
 Door de bomen het bos om 20 uur in Het Paleis
 Toneel voor vrijwilligers: Macbeth om 20 uur
 Zuidpooltheater 
donderdag 26 januari 2012  ZW 3de lesuur 2GL,5de 1Ae en
 7de 1Ad
 Seminaries voor 5de jaar
 Techn 5WEWIa2 (2 groepen)
 Uitwisseling met Bockstael-Brussel 5EMT -
 Bockstael op bezoek 
vrijdag 27 januari 2012  ZW 3de lesuur 2MWd en 7de 2MWa
 VM Film 4de jaar Slumdog Millionaire in ss 
 (Onder voorbehoud) 6de en 7de uur
 Olympisch atleet Hans Van Alphen op bezoek
 bij lln. SPW 
zaterdag 28 januari 2012 Damiaanactie: SJKS-leerlingen verkopen
 etuis aan de grote warenhuizen 
zondag 29 januari 2012    
maandag 30 januari 2012  ZW 3de lesuur 1Aa,5de 1Af en 7de 2Lc
 VM MO voor 1Aa 
dinsdag 31 januari 2012  ZW 7de lesuur 1Ag
 Infosessies BD aan de lln. van de 3de graad
 Techn 6WEWIa1
 3Lb naar Deventer (uitwisselingsproject
 tot vrijdag)    

Zie kalender: 
www.sjks.be

W
W

W
.

D
E

G
R

O
T

E
A

R
E

N
D

.
B

E



België - Belgique
P.B.

9100 ST-NIKLAAS 1
3/2642

college info
We wensen je in 2012 een jaar waarin je 

in werk- en vriendenkring je verwachtingen mag/kan waarmaken.

Bovenal warmte en een tevreden hart 

samen met diegenen die je koestert en liefhebt.

2012 wordt dan een mooi, voorspoedig en gelukkig, nieuw jaar.  

Sprankelend & Gelukkig 2012
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Samen-school-maken

32222

Tijdens het voorbije eerste semester hebben we ons soms uit-

drukkelijk tot julie gericht met een vraag - een mededeling:

• begrip voor mogelijke moeilijkheden bij de start van de  

 nieuwe catering

• opbouwende kritiek om het cateringsysteem bij te sturen

• tijdens de ‘wintermaanden’ een andere timing bij de  

 catering

• een helpende hand om de speelplaats netjes te houden

• een luisterend oor voor onze vraag om de boekentassen  

 niet op de vensterbanken, maar in de rekken te plaatsen

• een grote sociale controle zodat het aantal ‘diefstallen’ erg  

 beperkt blijft

• een oproep aan leerlingenraden om hun overlegfunctie ten  

 volle te benutten

• enz.

Beste leerlingen, dankjewel om gehoor te  
geven aan onze vragen en oproepen! De wijze 
waarop jullie mee onze school maken tot wat 
ze is, siert jullie. 
Bij deze: een pluim en een stevige merci!

Aan ons schoolreglement (zie www.sjks.be) 

werd de voorbije jaren een belangrijk 

deel toegevoegd: de engagements- 
verklaring tussen school en ouders.

De enorm grote aanwezigheid van ouders 

op het oudercontact in december 2011 is 

een gelegenheid om eens in de verf te 

zetten dat de ouders van de leerlingen 

op onze school ruimschoots hun enga-

gement nakomen.

Van het eerste tot het vijfde jaar komen 

bijna alle ouders naar het oudercontact. 

In het 6de jaar ligt de opkomst iets lager 

(2 op 3), maar daar hebben ouders ook de 

kans om in januari nog langs te gaan bij de 

klassenleraar.

Deze cijfers en ook de aanwezigheid van 

erg veel ouders op de oudervergaderin-

gen in september bewijzen dat de ouders 

van onze leerlingen ingaan op onze vraag 

tot samenwerking. We zijn hen daarvoor 

dankbaar.

Ook over de andere aspecten van de  

engagementsverklaring hebben we alles-

behalve te klagen op onze school. Leerlin-

gen zijn bijna steeds louter omwille van 

ziekte afwezig. Bijna alle afwezigen bezor-

gen zodra ze terug zijn het document dat 

hun afwezigheid staaft aan de permanen-

tie. Een beperkte groep bezorgt ons echter 

veel extra werk. Vorige week moesten een 

handvol leerlingen nog steeds een dok-

tersbriefje van voor een maand afgeven… 

We vragen aan alle ouders om de admini-

stratie i.v.m. afwezigheden mee te helpen 

in orde houden. Doktersbriefjes zo snel 

mogelijk bezorgen op de permanentie 

aub. 

De ouders van de leerlingen voor wie deze 

administratie van het eerste semester nog 

niet volledig in orde was, kregen onlangs 

een brief met de vraag het staven van de 

afwezigheid dringend in orde te brengen. 

De allerlaatste ‘achterblijvers’ werden op 

23 december nogmaals ‘gecontacteerd’.

In de feiten merken we dat de ouders onze 

politiek om de aanwezigheid op school 

strikt op te volgen waarderen en dat ze 

meehelpen om hun kinderen steeds 

aanwezig te laten zijn op school. 

In dit verband zijn we blij dat er, een uit-

zondering niet te na, nagenoeg geen en-

kele leerling afwezig is op de dag voor of 

na een schoolvakantie. Houden zo aub.

Spijbelen gebeurt - gelukkig maar - 

eveneens zeer uitzonderlijk.

Aan iedere ongeoorloofde afwezigheid is 

een sanctie verbonden.

Wat de samenwerking met de leerlingen-

begeleiding betreft… ook een erg positief 

verhaal. Nog nooit gingen ouders niet in 

op een vraag van de cel leerlingenbege-

leiding voor een gesprek op school.

Engagementsverklaring 
tussen school en ouders

Deze engagementsverklaring kwam tot 

stand na overleg: 

• binnen de scholengemeenschap 

 Sint-Nicolaas, waartoe onze school 

 behoort; 

• met de schoolraad van onze school; 

Als katholieke school zullen wij alles in het 

werk stellen om uw kind op een zo goed 

mogelijke manier te begeleiden door-

heen zijn school- en studieloopbaan. Het 

inschrijven van uw kind in onze school is 

echter niet vrijblijvend. Wij willen werken 

in partnerschap en rekenen daarom ook 

ten volle op uw medewerking. 

1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het 
oudercontact 
In de loop van het schooljaar plannen 

wij verscheidene contactmogelijkheden: 

kennismakingsavonden in september,  

individuele resultaatsbesprekingen met de 

klassenleraar in december, en met de vak-

leerkrachten in januari, infoavonden over 

studiekeuze in mei en juni, resultaatsbe-

sprekingen met alle leerkrachten eind juni. 

De data worden u meegedeeld via College 

Info, ons elektronische leerplatform Smart-

school én onze website www.sjks.be. 

In het belang van uw zoon of dochter stel-

len wij uw aanwezigheid hierop bijzonder 

op prijs. Wij waarderen het ten zeerste dat 

u meldt indien u niet aanwezig kunt zijn 

2 Wederzijdse afspraken over de 
regelmatige aanwezigheid en het 
spijbelbeleid 
2.1 Door de inschrijving van uw kind in 

onze school verwachten we dat hij of zij 

vanaf de eerste schooldag tot en met 30 

juni deelneemt aan alle lessen en activi-

teiten van het leerjaar dat het volgt. Be-

zinningsdagen, buitenschoolse activiteiten 

enzovoort worden als normale school-

dagen beschouwd, ook als ze meerdere  

dagen in beslag nemen. Ze geven uw 

kind een kans om zich te verrijken en zich  

verder te ontwikkelen. Dat betekent dan 

ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. 

Verder verwachten we dat uw kind elke 

schooldag tijdig aanwezig is op school. Te 

laat komen kan gesanctioneerd worden 

met een orde- of tuchtmaatregel. 

Beste ouders, dankjewel!

De aanwezigheidscijfer
s van 

het oudercontact 
van 23  

december 2011: 220
 oudercon-

tacten voor le
erlingen voor 

het 

1ste jaar; 228 voor het 2de 

jaar, 245 voo
r het 3de ja

ar, 

185 voor het 4de jaar, 179 

voor het 5de 
jaar en 

104 voor het 
6de jaar.

Ouders zijn betrokken bij het 
opvolgen van de leerprestaties 
van hun kinderen op onze school. 
Ouders zijn betrokken bij het 
welbevinden van hun oogappels. 
Als directie en personeelsteam 
waarderen we dat en zijn we 
daar dankbaar voor. We drukken 
tegelijk de hoop uit dat dit zeker 
zo mag blijven en benadrukken 
dat indien het noodzakelijk is 
ouders zeker niet het moment van 
een gepland oudercontact moeten 
afwachten. Alleszins welkom op 
de oudercontacten met de vak-
leerkrachten in de loop 
van januari 2012. 

Beste leerlingen,
Dankjewel!
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“Er zijn twee manieren om in het 

leven te staan: je kan leven en in 

niets een wonder zien of je kan 

leven alsof alles een wonder is.”

(A. Einstein)

Oase
Besta niet alleen, maar leef.

Besta niet enkel, maar voel.

Kijk niet gewoon rond, maar zie. 

Leef niet passief, maar denk na.

Hoor niet slechts aan, maar luister.

En luister niet alleen, maar heb ook begrip.

Aan alle ouders, leerlingen en personeelsleden

Zalige kerstdagen,
een gezond en voorspoedig 2012!



Praktisch
Voor wie?
Voor alle ouders die een of meerdere vakleerkrachten 

wensen te spreken of/en die een afspraak willen met 

de directie.

Op afspraak? 
Samen met het rapport bezorgden we aan alle  

ouders een inschrijfbrief (lichtgroen). Sommige ouders 

ontvingen op vraag van de klassenraad een expliciete 

uitnodiging voor een contact met een of meerdere 

vakleerkrachten. Na verwerking van de inschrijfbrie-

ven  bezorgen we een brief op naam aan iedere leer-

ling met daarop de concrete uurregeling.

Tijdsduur?
Om praktische redenen plannen we voor ieder gesprek 

met een vakleerkracht 10 minuten. Uiteraard hebben 

we een marge voorzien zodat er nog enige ruimte 

blijft voor een gesprek dat langer duurt. We vragen 

uw begrip voor de strikte uurregeling en rekenen op 

uw medewerking om alles vlot te laten verlopen. 

Wanneer? 
Op vrijdagen 13 en 20 en op woensdagen 18 en 25 

januari 2012, vanaf 18 uur tot omstreeks 21 uur

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

refter en in de Anton van Wilderodezaal

CLB? 

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

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)

Oudercontacten 
januari 2012
Gesprek met de 
vakleerkrachten

Verdeling klassen oudercontact januari 2012

vrijdag 13 januari 2012
1ste graad 1Ai, 1Aj

  2GL, 2Lb, 2Ld, 2MWc

2de graad 3La, 3SPWa, 3Wa

  4SPWb, 4Lc, 4SPWa-Wa

3de graad 5EMT-5EWi, 5LWia, 5WeWib

  6LWe-MWe-SPW, 6LWia-MWia-WeWia1

woensdag 18 januari 2012
1ste graad 1Aa, 1Ac, 1Ad, 1Af

  2La

2de graad 3GL-La, 3SPWb, 3Wb, 3Lb   

  4Wb, 4ECb

3de graad 5WeWia1

  6EMT-EWi, 6HW

vrijdag 20 januari 2012
1ste graad 1Ab, 1Ae, 1Ag, 1Ah, 1Ak

  2Lc, 2MWa, 2MWd, 2MWf

2de graad 3ECa-ECb1, 3ECb2, 3Lc, 3HW

3de graad 6WeWia2

woensdag 25 januari 2012
1ste graad 2MWb, 2MWe

2de graad 3Wc

  4ECa, 4GL-La, 4Lb, 4Wc, 4HW

3de graad 5GL-LMT-LWe, 5WeWia2, 5GWib-LWib, 

  5MWe-MWia-SPW, 5HW

  6GL-GWib-LMT-LWib, 6WeWib

Samen-school-maken Samen-school-maken
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Het kan altijd gebeuren dat uw kind om 

een bepaalde reden niet kan deelnemen 

aan alle lessen of lesvervangende acti-

viteiten of dat het te laat komt. De con-

crete afspraken hierover vindt u terug in 

het schoolreglement onder punten 3.1 en 

4.1.1. Om het recht op een schooltoelage 

niet te verliezen, mag een leerling niet 

meer dan 29 halve schooldagen ongewet-

tigd afwezig zijn geweest.  

2.2 Jongeren ervaren leren en schoollopen 

soms om diverse redenen als lastige, min-

der leuke opdrachten. Zomaar wegblijven 

uit de school kan echter niet. Bij moeilijk-

heden wil de school, samen met het CLB, 

helpen ze op te lossen. De school verwacht 

bovendien uw actieve medewerking bij 

eventuele begeleidingsmaatregelen op dit 

vlak. 

Van zodra de school de spijbelproblema-

tiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze 

het dossier door naar het ministerie van 

onderwijs. Indien u of uw kind niet mee-

werkt aan onze begeleidingsinspanningen, 

kan de directeur beslissen om een tucht-

procedure tegen de leerling op te starten 

omdat hij het onderwijs- en vormings- 

gebeuren in gevaar brengt. Verder kan de 

school ook beslissen uw kind uit te schrij-

ven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig 

blijft spijbelen of omdat het voor de school 

al een hele tijd niet duidelijk is waar uw 

kind verblijft. 

3 Wederzijdse afspraken over  
vormen van individuele leerlin-
genbegeleiding 
Directie, leerkrachten, ondersteunend per-

soneel, leerlingbegeleiders en CLB werken 

als team aan de individuele begeleiding 

van uw zoon of dochter. In overleg met de 

ouders willen wij altijd op zoek gaan naar 

de meest aangewezen vorm van begelei-

ding voor uw kind, zowel op studievlak als 

op socio-emotioneel vlak. Wij rekenen op 

uw steun indien mocht blijken dat bijko-

mende maatregelen nodig zijn voor uw 

kind. Aarzel niet om bij problemen contact 

op te nemen met de school.

4 Positief engagement ten aanzien 
van de onderwijstaal 
Onze school is een Nederlandstalige 

school. Uw keuze voor het Nederlandstalig 

onderwijs betekent ook dat u uw kinderen 

aanmoedigt om Nederlands te leren, ook 

buiten de school. Wanneer uw kind enkel 

Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens 

de schooluren is het voor de school een 

onmogelijke opgave uw kind een behoor-

lijke kennis van het Nederlands bij te bren-

gen. 
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men. De school stimuleert dit door onder-

meer groepswerken, extra muros activitei-

ten, vormingsdagen,… Ook het thuisfront 

kan hierin een belangrijke bijdrage leveren 

door plaats te maken voor hobby’s waar-

mee jongeren ‘onder de mensen komen’.

Ondanks alle inspanningen, zijn we er ons 

terdege van bewust dat overconsumptie 

en verslaving weldegelijk voorkomen. In 

dat geval komt het erop aan om het tij-

dig op te merken en te kijken welke hulp 

nodig is. Het vormingsproject ‘Kick-it’, het 

CLB en Delta (een deelwerking van Waas & 

Dender) kan hier soelaas bieden: jongeren 

kunnen er op vrijwillige basis terecht om te 

werken rond zelfreflectie en motivatie tot 

gedragsverandering. Hun ouders kunnen 

aansluiten bij een informatief vormings-

programma (vier avonden) waarbinnen 

advies en tips worden uitgewisseld.

Voorkomen is natuurlijk beter dan gene-

zen en om daarin te slagen is er één co-

dewoord: ‘communicatie’. Daarom willen 

we ouders en jongeren oproepen om 

met elkaar te durven praten, ook over 

moeilijkere thema’s als computerge-

bruik. Maar al te vaak is een verslaving 

het resultaat van wegvluchten uit een 

CLB aan het woord

Kerst achter 
de computer?

Samen-school-maken

Beste leerlingen en ouders,

Nu de examens achter de rug zijn, is de tijd 

van ontspanning gekomen. Ontspanning 

kent verschillende gedaantes en kan voor 

iedereen anders ingevuld worden. Waar 

de sportieveling zijn skibotten aanbindt, 

zal de creatieveling eindelijk weer de tijd 

vinden om zijn schildersezel van stal te ha-

len. Waar het feestvarken zich opnieuw in 

het avondlijk avontuur kan storten, merkt 

de muziekvirtuoos plots een zee van tijd 

op om zich enkele nieuwe partituren eigen 

te maken. We hopen dat deze invullingen 

van welverdiende vakantie mogen plaats-

vinden in een aangename, liefdevolle 

kerstsfeer. 

De realiteit brengt ons echter soms iets 

anders dan zeemzoete woorden. Jonge-

ren durven het warm samenzijn al eens 

inruilen voor kille eenzaamheid achter 

scherm en klavier, soms in die mate dat 

het nieuwe jaar een feit is voor ze het goed 

en wel beseffen. Wanneer de computer of 

games het ritme van de kerstsfeer bepalen 

en kerststal, -boom en –toebehoren van 

de troon stoten, kan er sprake zijn van een 

probleem: overconsumptie of misschien 

zelfs verslaving maken hun intrede.

Er wordt gesproken van overconsumptie 

of misbruik, wanneer meer tijd in de vir-

tuele wereld wordt doorgebracht dan in 

de reële wereld en men hierdoor z’n da-

gelijkse verplichtingen niet meer nakomt 

en er op psychosociaal, familiaal, schools 

of professioneel vlak wordt ingeboet. Als 

de jongere daarbovenop de controle over 

het eigen gedrag verliest, spreekt men 

van verslaving. De risico’s van doorgedre-

ven computermisbruik laten zich merken 

daar waar verwarring ontstaat tussen  

realiteit en fictie. We zien ook jongeren die 

zich gaan isoleren achter hun scherm en zo 

hun sociale ontwikkeling onder druk zet-

ten. Signalen zoals verhoogde agitatie, 

stress, mindere schoolresultaten, emoti-

onele afvlakking of vermoeidheid neem 

je best ernstig. Ze kunnen wijzen op een 

(ontluikende) problematiek.

Om jongeren te sensibiliseren worden op 

het College reeds heel wat preventieve 

maatregelen getroffen. We denken hier-

bij aan het bespreken van de verslavings- 

piramide, het spelen van een stellin-

genspel rond verslaving, informeren van  

ouders,... Naast informatie blijkt het aanle-

ren en inoefenen van sociale vaardigheden 

goed te werken om verslaving te voorko-

moeilijk hanteerbare werkelijkheid. Die 

werkelijkheid wordt dan ingeruild voor de 

schijnbare rust, zekerheid en controleer-

baarheid van de digitale wereld. Samen 

met de jongere alternatieve oplossingen 

bedenken, kan in zulke gevallen een grote 

stap in de goede richting betekenen.

Als je je zorgen maakt om het computer-

gedrag van een vriend, broer, zus, zoon, 

dochter, durf erover te spreken. Ze zitten 

misschien op jouw teken te wachten om 

te helpen zoeken naar alternatieven. Als je 

met vragen zit over je eigen computerge-

drag of dat van je zoon of dochter, neem 

dan gerust contact op met het CLB. We 

zoeken samen en in vertrouwen naar een 

geschikte aanpak.

Een toepasselijke kerstwens:

Geniet, … met mate … en met maten!

VRIj CLB WAAS EN DENDER  
Tijdens de kerstvakantie geopend op:

Dinsdag 27/12/11 van 8u30 tot 16u30 

 Vrijdag 06/01/12 van 8u30 tot 16u30 

Ankerstraat 63, Sint-Niklaas 

Tel. 03 780 66 30

www.vclbwaasdender.be

In januari  maken we meerdere  
keren tijd voor ‘de film’. De keuze van 
de films maken we met het werk-
groepje ’film’. Ieder jaar is daarin 
vertegenwoordigd door minstens 
één leerkracht.

In september werden de (forum)films voor 

dit jaar gekozen: 2 per jaar. 

Er werden ook afspraken gemaakt in ver-

band met de inleiding van de film en nabe-

spreking. Sommige films worden aan een 

specifiek vak gekoppeld.

Omdat het erg moeilijk bleek om op de 

voorkeurdata over de stadsschouwburg te 

kunnen beschikken voor de projectie van 

de films besloten we vorig jaar om enkele 

films in de Calfac te projecteren.

Dit schooljaar planden we de films van 

de eerste graad allemaal in de Calfac; in 

het derde jaar was er één film in de Calfac 

(‘Aanrijding in Moskou’) een tweede is  

gepland in de schouwburg; vanaf het 4de 

jaar gaan de leerlingen steeds naar de 

schouwburg. 

Een uitzondering hierop is de projectie van 

Dossier K voor de leerlingen van het 5de 

jaar. De regisseur van de film, oud-leerling 

Jan Verheyen, geeft immers na de projectie 

een "masterclass film" aan de leerlingen. 

Onze vijfdejaars kunnen voor dit extraatje 

terecht in zaal Antigone in OLVP.

Januari: filmmaand
Onmiddellijk na de kerstvakantie gaan de 

eerstejaars op woensdag 11 januari naar 

Two Brothers van Jean-Jacques Annaud. 

Two Brothers is het verhaal van twee  

Bengaalse tijgerwelpjes. In de jungle wor-

den de twee gevangen genomen en daar-

na gescheiden. De één wordt verkocht aan 

een circus, de ander komt terecht bij het 

zoontje van de gouverneur. Nadat hij brok-

ken heeft gemaakt in huis wordt hij door-

verkocht aan een criminele man. Deze ziet 

wel brood in hem als vechter. Als de tijger 

de met toeschouwers afgeladen arena be-

treedt voor een spannend duel, staat hij 

ineens oog in oog met zijn broer.

Een week later, op 18 januari, staat  

Dossier K voor de vijfdejaars op de  

kalender. Dossier K. is een Vlaamse film 

geregisseerd door Jan Verheyen naar een 

scenario van Carl Joos en Erik Van Looy. 

Dossier K. is de tweede thriller van Jef 

Geeraerts uit de Vincke & Verstuyft-reeks 

die verfilmd werd, na De zaak Alzheimer. 

Nazim Tahir  verneemt dat zijn vader  

Besian in Antwerpen werd vermoord door 

leden van de rivaliserende Gaba-clan. De 

Kanun, het eeuwenoud Albanees gewoon-

terecht dat nog altijd geldt in afgelegen 

berggebieden, verplicht Nazim tot bloed-

wraak. Hij reist af naar Antwerpen en duikt 

onder in de schemerige wereld rond het 

Falconplein, waar zijn zwaarlijvige doop-

peter, prenk Shehu Tahir, de touwtjes in 

handen heeft. Het team van commissaris 

Vincke zit meteen op deze moordzaak.

Op vrijdag 27 januari gaan de vierde-

jaars naar Slumdog Millionaire.

Slumdog Millionaire is een Britse film uit 

2008, geregisseerd door Danny Boyle met 

een scenario van Simon Beaufoy. De film 

is gebaseerd op de roman Q and A van de  

Indiase schrijver en diplomaat Vikas Swa-

rup. Slumdog Millionaire gaat over een 

jonge man uit de sloppenwijken (slums) 

van Bombay die deelneemt aan de quiz 

Who Wants to Be a Millionaire? en tegen 

alle verwachtingen in de hoofdprijs wint.

Op 1 februari presenteren we Oorlogs-

winter aan de tweedejaars in de Calfac.

Oorlogswinter is een Nederlandse bios-

coopfilm uit 2008 van Martin Koolhoven, 

gebaseerd op het gelijknamige boek van 

Jan Terlouw.

Het is de ijskoude winter van 1944-1945. 

De Tweede Wereldoorlog is nog in volle 

gang. In een dorpje in de buurt van Zwolle 

woont de veertienjarige Michiel, die niet 

kan wachten tot hij iets kan betekenen in 

het verzet. Dit tot ergernis van zijn vader, 

die als burgemeester vooral bezig is om 

escalaties in het dorp te voorkomen. Zijn 

buurjongen Dirk, die meedoet aan een 

overval op het munitiedepot, neemt Mi-

chiel eindelijk serieus. Wanneer de overval 

wordt verraden, moet Michiel uitgaan van 

zijn eigen kracht. Hij leert al snel dat goed 

en kwaad dicht bij elkaar liggen. Dat oorlog 

misschien spannend lijkt, maar vooral ook 

gruwelijk is. Die laatste oorlogsmaanden 

zal hij zijn hele leven met zich meedragen.

Naar de

film!
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Congo in de kijker
Ook dit schooljaar zet onze school zich in voor de Damiaanactie. 

Op maandag 23 januari presenteren we aan al onze leerlingen 

van het eerste jaar de campagnefilm ‘Operatie Congo’.

Aan alle leerlingen van onze school en aan alle personeelsleden 

bezorgen we één etui met stiftjes, de gekende stiftjes van de Da-

miaanactie. We vragen hen het etui te kopen of te verkopen.

Op zaterdag 28 januari gaan we met leerlingen-vrijwilligers 

van onze school post vatten aan enkele warenhuizen van Sint-

Niklaas en op drukke kruispunten van de stad. Met de winkel-en 

stratenverkoop krikken we het totaalbedrag voor de Damiaan-

actie nog stevig op.

We hopen dat ook dit jaar de Damiaanactie een succes wordt: 

een belangrijke opstap voor jonge leerlingen naar solidariteitsac-

ties, een volgehouden engagement voor alle andere leerlingen 

en personeelsleden. Info en actie, het motto van de Damiaanac-

tie getrouw.

actie 2012

Oost-Congo. Aan de rand van het reusachtige Tanganyika-

meer voeren twee onzichtbare vijanden een terreurbe-

wind: lepra en tbc. Ze slaan genadeloos toe, doden en 

verminken. Één vastberaden team bindt de strijd aan, ge-

wapend met moed, doorzettingsvermogen en creativiteit. 

Een strijd op verschillende terreinen. In hun thuisbasis, 

het revalidatiecentrum Talitha Qoum. Maar ook in de af-

gelegen vissersdorpjes en hoog op het plateau boven de 

geteisterde havenstad Moba. Kunnen verplegers Faustin 

en Philippe de jonge Kalunga redden voordat lepra hem 

blijvend verminkt? Wint dokter Matthieu de strijd tegen 

het bijgeloof en de lokale tovenaars?Verslaan de meisjes 

Jeanne en Rachel hun wervelkolom-tbc met de hulp van 

kinesist Bertin? Moet Talitha Qoum sluiten of verrijst het 

toch nog uit zijn aftandse staat? De antwoorden? Die krij-

gen de leerlingen  in de nieuwe campagnefilm ‘Operatie 

Congo’

Donderdag 19 januari 2012: 

Het eerste jaar Brusselt!
De geschiedenisuitstap voor het eerste jaar heeft plaats op 19 

januari 2012. Die donderdag trekken we met z’n allen naar 

Brussel! Uiteraard om die dag een heleboel kennis op te doen; 

ongetwijfeld wordt het ook een leuke en boeiende dag!

De helft van de leerlingengroep bezoekt 's morgens het  

Jubelparkmuseum in Brussel. Daar krijgen ze een rondlei-

ding in verband met het Oude Egypte. Deze leerrijke rondlei-

ding is gekoppeld aan de lessen geschiedenis over  Egypte.

In de namiddag hebben de leerlingen een keuzeactiviteit. 

In het aanbod hebben we Technopolis, het Afrikamuseum 

en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten-

schappen voor een geleid bezoek bij de dino's of bij de pre-

historische mens.

De tweede helft van de 228 eerstejaars bezoekt dit alles ook, 

maar gaat eerst naar de keuzeactiviteit en bezoekt daarna het 

Jubelparkmuseum.

Wij moeten die dag beetje vroeger vertrekken. Sommige groe-

pen reeds om half acht! Door dat vroege vertrek vermijden we 

de grootste drukte van de ochtendspits. Wij verwachten om 

tussen half vijf en half zes terug op school aan te komen. Dit 

alles hangt natuurlijk af van de files… .

De leerkrachten van het eerste jaar kijken er al naar uit! 

VOOR LEERLINGEN VAN HET 5DE jAAR

Het Ensemble RANS
Goede tradities zijn er om in stand gehouden te worden en dus 

komt ook dit jaar Paul Rans naar onze school. Het ensemble RANS 

bestaat uit Paul Rans (luit), Philippe Malfeyt (luit, hakkebord, 

bonghe), Piet Stryckers (vedel, hakkebord en draailier) en Paul 

Van Loey (blokfluiten en bonghe). Zij vergaarden internationale 

faam met hun interpretatie van de liederen uit het Gruuthuse 

Handschrift (Brugge, einde van de 14de eeuw). 

Dit handschrift is één van de belangrijkste bronnen voor onze 

kennis van de middeleeuwse cultuur van het Nederlandse taal-

gebied. Centraal in het handschrift staan een 150-tal wereldlijke 

liederen. Vaak gaan ze over de (onbereikbare) liefde, over drin-

ken en zingen en bijna altijd zijn ze doorspekt met humor en 

een gezonde portie Maria-devotie. Ongetwijfeld zijn liederen als  

Egidius waer bestu bleven, Aloeette voghel clein en het Kerels-

lied gekend bij het grotere publiek.

Op 12 januari 2012 vertolkt het ensemble RANS in de AvW-

zaal een selectie van deze liederen. Zij maken daarbij uit-

sluitend gebruik van het middeleeuwse instumentarium. 

Het ensemble RANS brengt een stuk vaderlandse cultuur-

geschiedenis tot leven en dat wordt steevast gesmaakt 

door leerlingen en leerkrachten!

9

Onze zesdejaars staan aan de voor-

avond van een belangrijk studiekeu-

zemoment. Via een stappenplan wordt 

die keuze begeleid. Het verhaal van 

Fleurinck kan aan dat keuzeproces een 

dimensie  toevoegen, zo dachten we.

We kaartten het Melotte-verhaal aan 

bij de leerkrachten van het zesde jaar, 

mailden en belden en … strikten de 

CEO van Melotte. Hij maakt tijd vrij en 

komt op dinsdag 28 februari naar onze 

school. 

Hans Van Alphen: “De voorbije jaren heb ik aan heel wat inter-

nationale kampioenschappen deelgenomen. Voor mezelf heb ik 

de Olympische Spelen van 2012 in Londen als hét hoogtepunt 

van mijn carrière aangestipt.”

Op vrijdag 27 januari in de namiddag komt Olympisch atleet 

Hans Van Alphen naar onze school. Hij geeft een uurtje uitleg en 

coördineert daarna een doe-moment voor alle leerlingen (80) 

van onze richting sportwetenschappen. De succesvolle tienkam-

Voor de leerlingen sportwetenschappen

hans Van alphen - tienkamp

per zal uitleg geven over zijn trainingsaanpak. 

Het bezoek van de veelzijdige atleet is mogelijk dankzij de spon-

sorovereenkomsten tussen de cateringfirma Scolarest en de 

master in de kinesitherapie. Het voedingspatroon en het belang 

van gezonde voeding komen ongetwijfeld aan bod.

Tijdens het tweede gedeelte van zijn bezoek zal Hans in de 

sporthal van onze school de leerlingen zelf aan het werk zetten.

In de steigers

VOOR leeRlINgeN ZeSDe JAAR

Mario Fleurinck op bezoek

Op de studiedagen voor directies van ons 

bisdom in Houffalize maakten we kennis 

met Mario Fleurinck. Een bevlogen spreker, 

een innoverend ondernemer, een origineel 

en eigenzinnig denker, een ecologisch fa-

brikant, … Fleurinck maakte indruk op alle 

aanwezigen.

Zijn verhaal over nanotechnologie en de toe-

passing daarvan in de digitale productie van 

o.a. tandprothesen spreekt tot de verbeel-

ding. “Met onze materiaalopbouwtechnolo-

gie kan onze industrie weer concurreren met 

China”, aldus Fleurinck.

Het verhaal van de CEO van Melotte beperkt 

zich echter helemaal niet tot een weten-

schappelijk huzarennummer. De creativiteit, 

de aanpak, het doorzettingsvermogen, het 

resoluut gaan voor een keuze, … kunnen ie-

dereen inspireren.

8
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Kerstkaartenactie 2012
Met jouw aankoop
maak je een positief verschil

€952,50
Dankjewel!!!

Het mooiste is niet te koop 
dat krijg je cadeau

kerstkaartenactie 2012

Aandacht

11

vrijdag 10/02/2012 - 20u00 - Calfac 

IC (ont)HOU
QUIZ

ploegen: max. 5 pers.
inschrijven voor 3/2 - 15 euro
nele.rotty@sjks.be - 0498 52 85 48

opbrengst voor 'Ti Soley Leve'
educatief project van Jeannine De Beleyr
in het Haïtiaanse dorp Akil Samdi

Aandacht

geeN FIeTSeRS OVeR De SpeelplAATS eN De pARKINg AuB!

Om de toegang tot onze school en het verlaten van de school vlot 

en veilig te laten verlopen maken we gebruik van twee school-in-

uitgangen: via de Van Britsomstraat en via de Stationsstraat.

De afspraken nog eens op een rijtje:

Fietsers

Stationsstraat: lln. van 1ste, 2de en 3de jaar - en externen

Van Britsomstraat: lln. van 4de, 5de en 6de jaar

Voetgangers

ze hebben de keuze: Van Britsomstraat of Stationsstraat

aandacht: de fietsers verlaten de school steeds langs 

de poort langs waar ze binnenkwamen. Het is dus 

verboden om zich met de fiets (zelfs aan hand) over de 

speelplaatsen en de parking naar de andere schoolpoort 

te begeven.

Aparte prijzenpot voor 
de beste leerlingenploeg!



Kalender
zondag 01 januari 2012 Gelukkig en voorspoedig nieuwjaar! 
maandag 02 januari 2012
dinsdag 03 januari 2012
woensdag 04 januari 2012
donderdag 05 januari 2012
vrijdag 06 januari 2012 Vandaag is het CLB (Ankerstraat -   
 037806630) open
 Onze school is vandaag ook open van 8 tot 16 uur 
zaterdag 07 januari 2012
zondag 08 januari 2012 Laatste dag van de kerstvakantie 
maandag 09 januari 2012  ZW 3de lesuur 1Aa,5de 1Af en 7de 2Lc
 Vandaag is er geen avondstudie!
 Nieuwjaarsreceptie voor alle (oud-)
 personeelsleden
 4SPWb naar KBIN in Brussel vertrek 8 uur -  
 terug om 13.25 uur 
dinsdag 10 januari 2012  ZW 7de lesuur 1Ag
 Techn 6WEWIa1 
woensdag 11 januari 2012  Film voor 1ste jaar in de Calfac: Two brothers  
 (van 10 tot 12 uur)
 Vergadering oudercomité om 20 uur in AvW
 NM zwemwedstrijd Sinbad
donderdag 12 januari 2012  4Wb naar KBIN in Brussel vertrek 8 uur -  
 terug om 13.25 uur
 ZW 3de lesuur 2GL,5de 1Ae en 7de 1Ad
 Paul Rans - ensemble voor lln. 5de jaar in AvW:  
 2de lesuur (groep 1: 5EMT-EWI, 5GL-LMT-LWE,  
 5GWIb-LWIb, 5HW en 5WEWIb) en 3de lesuur  
 (groep 2: 5MWE-MWIa-SPW, 5LWIa, 5WEWIa1  
 en 5WEWIa2)
 Seminaries voor 5de jaar
 Techn 5WEWIa2 (2 groepen)
vrijdag 13 januari 2012  ZW 3de lesuur 2MWd en 7de 2MWa
 Oudercontact met de vakleerkrachten 
zaterdag 14 januari 2012
zondag 15 januari 2012
maandag 16 januari 2012  4Wc naar KBIN in Brussel vertrek 8 uur -  
 terug om 13.25 uur
 ZW 3de lesuur 1Aa,5de 1Af en 7de 2Lc VM MO  
 voor 3Wb
 VM Bezoek Wereldwinkel en Kringloopwinkel  
 voor 2MWa 
dinsdag 17 januari 2012  ZW 7de lesuur 1Ag
 Rapport 2: OKAN
 Techn 6WEWIa1
 Oudercontact Okan gedurende ganse dag in AvW
woensdag 18 januari 2012  VM film Dossier K voor lln. van het 5de jaar in 
  zaal Antigone - masterclass door Jan Verheyen 
 VM Bezoek Wereldwinkel en Kringloopwinkel  
 voor 2MWb
 NM Infomarkt Broederlijk Delen in Gent
 oudercontact met de vakleerkrachten
 NM 1ste ronde JWO en VWO in SJKS 
donderdag 19 januari 2012  4SPWa-Wa naar KBIN in Brussel vertrek 8 uur -  
 terug om 13.25 uur
 ZW 3de lesuur 2GL
 VM MO voor 3Lb
 Uitstap geschiedenis voor het 1ste jaar: Brussel
 Techn 5WEWIa2 (2 groepen)
 Schooltoneel Leartje toch! 
vrijdag 20 januari 2012  ZW 3de lesuur 2MWd,7de 2MWa
 VM Bezoek Wereldwinkel en Kringloopwinkel  
 voor 2MWd
 Vrijdag = VISdag
 Oudercontact met de vakleerkrachten
 Oudercontact Okan gedurende ganse dag in AvW
 Schooltoneel Leartje toch! 
zaterdag 21 januari 2012 Schooltoneel Leartje toch! 
zondag 22 januari 2012 Schooltoneel Leartje toch! 
maandag 23 januari 2012  ZW 3de 1Aa,5de 1Af en 7de 2Lc
 VM Bezoek Wereldwinkel en Kringloopwinkel  
 voor 2MWe
 NM Bezoek Wereldwinkel en Kringloopwinkel  
 voor 2MWf
 Vergadering VIS om 16.10 uur
 Projectie campagnefilm Damiaanactie  
 voor lln. 1ste jaar (groep 1 om 9.20 uur: 1Aa, 
 c,d en i; groep 2 om 10.30 uur: 1Ab,e,g en j  
 en groep 3 om 14.20 uur: 1Af,h en k in AvW)
dinsdag 24 januari 2012 ZW 7de lesuur 1Ag
 Techn 6WEWIa1
 NM Sem 6de jaar 
woensdag 25 januari 2012 NM schaatsen voor vrijwilligers in Kristallijn
 Oudercontact met de vakleerkrachten
 VFO 1ste ronde
 Toneel voor vrijwilligers: 2de graad:
 Door de bomen het bos om 20 uur in Het Paleis
 Toneel voor vrijwilligers: Macbeth om 20 uur  
 Zuidpooltheater 
donderdag 26 januari 2012 ZW 3de lesuur 2GL,5de 1Ae en 7de 1Ad
 Seminaries voor 5de jaar
 Techn 5WEWIa2 (2 groepen)
 Uitwisseling met Bockstael-Brussel 5EMT  
 Bockstael op bezoek 
vrijdag 27 januari 2012 ZW 3de lesuur 2MWd en 7de 2MWa
 VM Film 4de jaar Slumdog Millionaire in ss 
 6de en 7de uur Olympisch atleet Hans 
 Van Alphen op bezoek bij lln. SPW
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zaterdag 28 januari 2012 Damiaanactie: SJKS-leerlingen verkopen  
 etuis aan de grote warenhuizen 
zondag 29 januari 2012
maandag 30 januari 2012  ZW 3de lesuur 1Aa,5de 1Af en 7de 2Lc VM MO  
 voor 1Aa
 3Lb naar Deventer (uitwisselingsproject tot  
 vrijdag)
dinsdag 31 januari 2012  ZW 7de lesuur 1Ag
 Infosessies BD aan de lln. van de 3de graad
 Techn 6WEWIa1
woensdag 01 februari 2012 Film voor 2de jaar in de Calfac: Oorlogswinter
 VBO 1ste ronde
 Okan oker bezoekt Academie
donderdag 02 februari 2012 ZW 3de lesuur 2GL, 5de 1Ae en 7de 1Ad
 VM 2de vaccinatie baarmoederhalskanker  
 voor lln. 1ste jaar
 Techn 5WEWIa2 (2 groepen)
 Terugkeer klas op uitwisseling in Deventer 
vrijdag 03 februari 2012 ZW 3de lesuur 2MWd en 7de 2MWa
 Rapport 4 voor 1ste tot en met 4de jaar
 Okan groen bezoekt Academie
 Laatste dag uitwisselingsproject; 3Lb terug uit  
 Deventer 
zaterdag 04 februari 2012 Mountainbikeweekend SJKS voor vrijwilligers  
 4de, 5de en 6de jaar (vertrek 7 uur)
zondag 05 februari 2012 Einde mountainbikeweekend SJKS (terug  
 omstreeks 18.45 uur)
maandag 06 februari 2012 ZW 3de 1Aa,5de 1Af en 7e 2Lc
dinsdag 07 februari 2012 ZW 7de lesuur 1Ag
 Techn 6WEWIa1
 Infovergadering van SGSN voor i.v.m. studie- 
 keuze na de lagere school in de Calfac om  
 19.30 uur
woensdag 08 februari 2012 ROS groep 1 en 2 van 12.30 tot 15.10 uur
 VM Bezoek aan Wereldwinkel en Kringloop- 
 winkel voor 2MWc
 NM Klassenraden voor het eerste jaar
donderdag 09 februari 2012 ZW 3de lesuur 2GL, 5de 1Ae en 7de 1Ad
 VM MO voor 1Ab
 Seminaries voor 5de jaar
 Techn 5WEWIa2 (2 groepen)
vrijdag 10 februari 2012 ZW 3de lesuur 2MWd en 7de 2MWa
 4de IC (ont)HOU-quiz in de Calfac
zaterdag 11 februari 2012 Ros voor groep 1 en 2 van 9.30 tot 12.10 uur
zondag 12 februari 2012
maandag 13 februari 2012 10.10 uur: opwarmer bij de start van  
 Dikke Truienactieperiode; middagpauze: estafette
 ZW 3de lesuur 1Aa,5de 1Af en 7de 2Lc
 VM MO voor 1Ac
 VM en NM 3de en 4de lesuur - Brel voor  
 lln. 6de jaar (optie)
dinsdag 14 februari 2012 10.10 uur: opwarmer; middagpauze: Valentijnsfoto 
 ZW 7de lesuur 1Ag
 Techn 6WEWIa2 (groep 2)
 ROS voor groep 1 en 2 van 16.15 uur tot 
 17.55 uur
 NM Sem 6de jaar 
woensdag 15 februari 2012 Vanaf vandaag tot krokus temperatuur lager!
 10.10 uur: opwarmer
 VFO 2de ronde
 Techn 6WEWIa2 (groep 1)
 Infovergaderingen voor de eindreizen van  
 onze laatstejaars in de Calfac en AvW 
donderdag 16 februari 2012 10.10 uur: opwarmer; middagpauze: iets met  
 de fiets
 ZW 3de lesuur 2GL,5de 1Ae en 7de 1Ad
 Techn 5WEWIa1 (2 groepen) 
vrijdag 17 februari 2012 10.10 uur: opwarmer; middagpauze: afslui- 
 tende activiteit 
 ZW 3de 2MWd en 7de 2MWa
 Vrijdag = VISdag (i.v.m. Aswoensdag)
 Rapport 3 voor 3de graad
zaterdag 18 februari 2012 Begin Krokusvakantie
zondag 19 februari 2012
maandag 20 februari 2012
dinsdag 21 februari 2012
woensdag 22 februari 2012
donderdag 23 februari 2012 Vertrek reis (wetenschappen) naar Oxford -  
 Londen met vrijwilligers lln. derde graad. 
vrijdag 24 februari 2012 Oxfordreis 
zaterdag 25 februari 2012 Laatste dag Oxfordreis 
zondag 26 februari 2012 Laatste dag van de Krokusvakantie 
maandag 27 februari 2012 ZW 3de lesuur 1Aa,5de 1Af en 7de 2Lc 
dinsdag 28 februari 2012 ZW 7de lesuur 1Ag
 VM MO voor 1Ad
 Voor lln. 6de jaar lezing door Mario Fleurick  
 CEO Melotte in Calfac (6de en 7de lesuur)
 Techn 6WEWIa2 (groep 2) 
woensdag 29 februari 2012 Theater door Frank De Gruyter voor leerlingen  
 3de jaar in de stadsschouwburg
 VCO 2de ronde
 NM Tafeltennistornooi 1ste graad
 NM Tafeltennistornooi voor 1ste graad in AvW  
 van 12.05 uur tot 16 uur
 Begin uitwisseling voor 5LMT-MWE-MWI met  
 Duitse Emmerich (naar Emmerich)
 Techn 6WEWIa2 (groep 1)
 ROS voor groep 3 en 4 van 12.30 tot 15.10 uur 

 

Zie kalender: 
www.sjks.be
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Broederlijk
Delen!

1 maart: start actie Broederlijk Delen 

op onze school! Leerlingen van de 3de 

graad geven achtergrondinformatie 

en lichten de concrete acties toe



22

Oase
Spiritualiteit van ‘het genoeg’
Als het volk van Israël op weg naar het beloofde land door de woestijn doolt 

en van honger dreigt om te komen, laat Jahwe een witte substantie uit de 

hemel vallen. Het lijkt een droom, maar als de Israëlieten het goedje proeven, 

blijkt het heerlijk voedsel te zijn. Manna heet het en het ligt iedere morgen 

opnieuw in het woestijnzand te wachten. Eén aanwijzing had Mozes, de door 

Jahwe geroepen leider, aan zijn hongerige lotgenoten gegeven: ieder mag 

enkel verzamelen wat nodig is om de honger van één dag te stillen. 

Maar mensen willen meer dan genoeg en bewaren graag een appeltje voor 

de dorst. En waarom vandaag niet wat extra manna verzamelen, zodat je 

morgen niet vroeg op hoeft? Maar wat gebeurt? Wie meer manna verzamelt 

dan nodig is, komt bedrogen uit; wie het 'genoeg' niet vertrouwt, treft enkel 

bederf aan. 

Om de diepe betekenis van 'de maat van het manna' niet te vergeten, laat 

Mozes vervolgens een urn vervaardigen waarin precies één dagrantsoen past. 

De urn wordt tussen Jahwe en de Israëlieten geplaatst als tastbaar teken van 

een 'spiritualiteit van het genoeg'. 

Manna in de woestijn, een 'funderend verhaal' om in wisselende tijden de 

begeerte te leiden langs wegen van maat-gevoelige handel en wandel. Een 

spiritualiteit van het vertrouwen dat met Gods gratie elke morgen nieuwe 

mogelijkheden biedt en dat zelfzuchtige berekening in wezen misrekening is.
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Op maandag 16 april , de eerste dag van het 

derde trimester, richten we in onze school en 

meer specifiek bij de leerlingen van de 3de 

graad de schijnwerper op donatie.

Alle leerlingen van het 5de jaar krijgen in de na-

middag een uiteenzetting i.v.m. orgaandonatie 
(achtergrondinformatie en getuigenissen) in 

de stadsschouwburg. We bedanken de Sorop-

timisten voor de samenwerking en de organi-

satie. Onder andere in de lessen biologie en 

godsdienst wordt deze infonamiddag verder 

verwerkt. 

Alle leerlingen van het 6de jaar krijgen op de-

zelfde namiddag een infosessie i.v.m. bloed- 
donatie. We bedanken het Rode Kruis voor de 

samenwerking en de mede-organisatie. Ook 

hier wordt het een mix van achtergrondinfor-

matie en getuigenissen. 

Word bloedgever op 27 april 2012!
Maar … we willen ook een bloedafname op 

onze school organiseren. De 18-plussers van 

onze leerlingen en de personeelsleden worden 

opgeroepen om deel te nemen aan de bloed-

afname door het Rode Kruis die we op vrijdag 
27 april van 11 tot 14 uur organiseren op onze 

school.

Ouders, grootouders, … die dit initiatief wil-

len steunen zijn eveneens van harte welkom. 

Met eenvoudig mailtje naar info@sjks.be 

kunnen zij zich aanmelden. In het antwoord 

op hun mail worden alle praktische gegevens 

vermeld.

Orgaandonatie - bloeddonatie

Samen-school-maken

Programma SJKS
In samenspraak met de leerlingen kwam onderstaand 

programma tot stand. 

•   Dit jaar geen t-shirt, maar wel een sweater. 

•   In de voormiddag: iedereen op school om 8.25 uur

 In de internenrefter: ontbijt: boterkoeken, chocomelk en/of  

 koffie

 Daarna is geopteerd voor het optreden van twee comedians  

 in zaal Ons Huis, Schoolstraat in Sint-Niklaas. 

•   Tijdens de middagpauze wordt er samen met de personeels- 

 leden een alcoholvrije aperitief gedronken; in de feestzaal is  

 er tijdens de middag meer dan een dj-set.

 Daarna is er een gezamenlijke maaltijd (barbecue) in de  

 Calfac én een dessertenbuffet!

•   In de namiddag is er een show in de feestzaal (tot omstreeks  

 16 uur). Een creatieve ploeg leerlingen is erg hard aan de  

 slag om een knappe ‘show’ in elkaar te boksen. Mevr. Christine 

 Dejonghe ondersteunt de leerlingenploeg bij de voorberei- 

 ding.

Goede afspraken om het feest 
beter te maken
Zoals de voorgaande jaren hopen we dat ook dit jaar onze laat-

stejaars ten volle genieten van hun laatste 100-dagen. 

Correct naleven van afspraken en respect voor alle andere 

leerlingen - voor hen is het een gewone lesdag! - zijn ver-

eisten.

100 – dagen 
op vrijdag 9 maart 2012

De 100-dagen viering op onze school wordt grondig voor-

bereid door een 100-dagencomité (leerlingen en leerkrach-

ten). In overleg met de klassenleraars van het eindjaar 

wordt het programma voor de 100-dagendag opgesteld. 

“Met goede 
afspraken, 
een goed 
feest!”

Op de overlegvergadering op het stadhuis op 1 februari lichtte 

de schepenen van jeugd en onderwijs een en ander toe.

UIT HET vERSLAG vAN DE vERGADERING SCHOLENOvER-
LEG 100-DAGEN

Ochtendgebeuren op het Sint-Nicolaasplein

Het klein Sint-Nicolaasplein wordt tussen 7 en 8.15 uur ingericht 

als smijtzone. In deze smijtzone mag er gegooid worden met 

papier en confetti. Doorheen het Stadscentrum, aan scholen is 

er controle van de lokale politie, zij zullen diverse controles uit-

voeren op het bij hebben van verboden producten.

Ook aan het Station zal er controle zijn door de lokale politie.

Tevens wordt er een principieel een politieverordening uitge-

vaardigd door de gemeenteraad die van kracht gaat vanaf  

donderdag 8 maart 16 uur tot en met zaterdagochtend 10 

maart 6 uur. 

De opgenomen bepalingen gelden als volgt: 

•  Algemeen verbod op het in bezit zijn van drankglazen op het  

 openbaar domein, met uitzondering op de terrassen en voor  

 horecapersoneel in functie.

•  Algemeen verbod op het in bezit zijn van reeds geopende  

 flessen alcoholhoudende drank op het openbaar domein, met  

 uitzondering op die terrassen waar de flessen reeds geopend  

 aangekocht en geserveerd werden door de desbetreffende  

 eigenaar of zijn/haar personeel.

Algemeen verbod op iedere vorm van promotionele en com-

merciële activiteit die mogelijks overmatig alcoholgebruik in de 

hand werkt.

Avondgebeuren 

Fuifzaal en instuif JC Den Eglantier

Tussen 16u en 23 u organiseren zij op het Sint-Nicolaasplein 

een DJ battle. Dit buitengebeuren is volledig gratis. Het Sint- 

Nicolaasplein is voor iedereen toegankelijk. Scholen kunnen 

zich bij JC Den Eglantier inschrijven voor de DJ battle.

Vanaf 20u kunnen de jongeren terecht in de instuif en de fuif-

zaal van JC Den Eglantier. Kaarten zijn in VVK (5 euro) te koop 

in de diverse scholen en bij JC Den Eglantier. Op de avond zelf 

betaal je 8 euro.  

Op de fuif zijn jongeren -16 niet toegelaten, dit zal ook duidelijk 

opgehangen worden aan de ingang.

Samenspraak: 
leerlingen-ouders-school
Het 100-dagen-comité, de begeleidende leerkrachten en de di-

rectie van onze school scharen zich ten volle achter de oproep 

van het stadsbestuur om binnen het kader van de gemaakte 

afspraken van de 100-dagen een tof feest te maken.

We vragen tevens aan alle ouders om ook hun verant-

woordelijkheid op te nemen en mee te helpen aan een 

vlot verloop van de feestelijkheden.  

Aan alle ouders van de zesdejaars wordt eerstdaags nog een 

brief bezorgd met enkele aandachtspunten.
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Op onze infoavonden-infomarkten op 25 april om 19 
uur ‘Wat na 1ste graad?’ en op 2 mei om 19 uur ‘Wat 
na 2de graad?’ geven wij duidelijke informatie over de 
verschillende richtingen in onze school én de mogelijk-
heden in het tso. 

Samen-school-maken

4

Samen-school-maken

10 geboden
Een aangepaste 100-dagen-versie van de 10 geboden 

willen we u niet onthouden.

1 Bovenal, feest er op los.

2 Besmeur geen oude vrouwkes, want ze mogen slagen

met hun sjakos.

3 De bufferzone zult gij eren.

4 Daar zullen wij de mensen enkel op confetti en papier 

trakteren.

5 Kom op tijd in de klas anders heb je ambras.

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. 

Goede informatie leidt (hopelijk) tot juiste keuze 
Welke richting ga ik volgend jaar volgen?

Voor zesdejaars wordt het werken aan een portfolio (de leer-

ling 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 stimu-

leert; 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 aange-

wezen 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 be-

steed 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? 

Op de klassenraden (van 2de en 4de jaar) zullen eind april 2012 

alle leerkrachten van het tweede jaar en het vierde jaar de voor-

lopige keuze van de leerlingen bespreken en indien nodig bijstu-

ren: op deze vergaderingen is het CLB ook aanwezig. Wij bezor-

gen alle ouders een kort verslag van deze vergadering.

Het C.L.B. is bereid om te adviseren bij deze keuze: ouders kun-

nen telefonisch een afspraak maken indien zij advies van C.L.B. 

willen (03 7806630).

vakleerkrachten zijn het beste geplaatst wanneer u vragen 

heeft over moeilijkheidsgraad van bepaalde vakken in sommige 

richtingen.

 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?

Hoe kunnen wij onze leerlingen begelei-
den bij deze keuze?
Op de begeleidende klassenraden eind december 2011 hebben 

we afgesproken op welke manier we leerlingen wiens resultaten 

tegenvielen het beste kunnen begeleiden.

Hierbij werden verschillende ondersteuningsvormen aangebo-

den: sommige leerlingen wordt aangeraden om naar de reme-

diëring 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 leer-

lingen die we via studiecoaching een betere studiemethode wil-

len aanleren. 

Als 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 geadvi-

seerd worden bij hun keuze.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat leerlingen leren hoe ze be-

wust 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? Misschien 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?  

Leerlingen uit de eerste Latijnse krijgen op 15 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.

We organiseren deze avonden zodanig dat we zo gericht mogelijk 

informatie kunnen geven. 

Op beide avonden wordt in de Calfac een infomarkt georgani-

seerd. Uiteraard  zijn we daarop aanwezig met onze eigen rich-

tingen. Infoborden, maar vooral leerkrachten die lesgeven in de 

voorgestelde richtingen geven informatie en antwoorden op vra-

gen. 

We nodigen bovendien de technische scholen van onze scholen-

gemeenschap 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 im-

mers 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 defi-

nitieve keuze gemaakt hebben en tijdens de deliberatie in juni 

2012 zullen we nogmaals evalueren of de keuze volgens ons ver-

antwoord is of niet.

Tijdens de oudercontacten na het laatste rapport is er de gele-

genheid om de resultaten en adviezen te bespreken met de leer-

krachten en de directie.
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In de steigers

12 15

De 500ste verjaardag van de geboortedag van Mercator gaat in Sint-Niklaas niet ongemerkt voorbij. Zijn waardevol nala-

tenschap wordt in de tentoonstelling Mercator Digitaal in een nieuw decor gepresenteerd. Zeven kiosken belichten ver-

schillende aspecten van Mercators werk en leven. Mercator Digitaal is een interactieve tentoonstelling met toepassing 

van hedendaagse computer- en projectietechnieken. Al onze leerlingen van de 2de en de 3de graad bezoeken onder lei-

ding van een gids deze tentoonstelling in de stedelijke tentoonstellingszaal aan de Zwijgershoek, het zogenaamde STEM.

Aandacht aub

We willen nadenken - in over-
leg met leerkrachten ouders 

en leerlingen - over het gebruik 
van de nieuwe media, de moge-
lijkheden en de kansen. 

Ons uitgangspunt: nieuwe media zijn 

een positief verhaal! Welke mogelijkhe-

den bieden ons de nieuwe media; hoe 

gaan we zo optimaal mogelijk om met 

gsm-gebruik, internet, sociale media enz.

Tegelijk trachten we ook te komen tot 

goede afspraken binnen de school, willen 

we waar het nodig is mogelijkheden ge-

ven voor bijscholing en gebruikers hand-

vatten bieden om valkuilen te vermijden.

WerkgrOep ad hOc
We startten in september 2011 met de 

werkgroep media (e) thiek. Directie, leer-

krachten, ouders en leerlingen maken 

deel uit van de werkgroep ad hoc.

De werkgroep startte bij het gezamenlijk 

doornemen van de tekst van het VVKSO 

(verbond van katholiek secundair onder-

wijs – de ‘Guimardstraat’) ‘Scholen en 

nieuwe media 31 januari 2011’  om te ko-

men tot :

›	 het onderschrijven van krachtlijnen bij  

 een proactief schoolbeleid rond nieuwe  

 media;

›	 het organiseren van een info-avond  

 voor ouders;

›	 goede afspraken formuleren rond het  

 gebruik van deze media; 

›	 concrete initiatieven voor te stellen om  

 nieuwe media aan bod te brengen in de  

 klas-schoolpraktijk.

Tijdens de eerste vergaderingen werd 

de tekst van onze koepel (’De Guimard-

straat’) aandachtig samen gelezen en  

becommentarieerd. Bij deze tekst werden 

in de werkgroep rond het gebruik van di-

verse media bedenkingen gemaakt om-

trent: taalgebruik, respect voor privacy 

van de andere/jezelf, pro’s en contra’s, 

het vertrouwelijk karakter en de betrouw-

baarheid van informatie, kritisch leren 

omgaan met  mediakanalen (bijv. gebruik 

van gsm, foto’s op het net, blogs, face-

book, bronnen, wetgeving, …), Ouders die 

werkzaam zijn in de privésector verruim-

den de horizon door afspraken die in ‘de 

privé’ gemaakt worden ter sprake te bren-

gen in de discussie. Gaandeweg kwamen 

we met de werkgroep tot een concreet 

plan. De inbreng van enkele vijfdejaars 

was erg belangrijk. Het concrete voorstel 

willen we in de volgende weken bespre-

ken op de pedagogische raad (inspraak-en 

overlegorgaan van leerkrachten) en op de 

leerlingenraad 3de graad.

cOncrete plannen
Infovergadering: Nieuwe media 
SJKS op 17 april 2012 (19.30 
tot 22 uur)

VOOr Wie? 
Ouders van leerlingen van de 3de 

graad lagere school en van de huma-

niora (lln. zijn ook welkom, maar geen 

actieve promotie naar deze groep) – 

leerkrachten

prOgramma? 
Drie delen: 

›	Deel 1: ‘Input’: situering project,  

  ‘helikopterzicht’ over landschap en  

  jargon ‘nieuwe media’; voor-en nadelen  

  van nieuwe media; handvatten voor  

  leerkrachten, ouders en leerlingen;  

  voorstellen concrete initiatieven 

  op SJKS.

›	Deel 2. Vragen aan een panel. 

›	Deel 3. Informele babbel en receptie. 

  Voor het ‘input’-gedeelte kunnen we  

  rekenen op de deskundigheid van  

  oud-leerling Michaël Opgenhaffen. 

  Hij doctoreerde op het onderwerp 

  ‘sociale media’.

nOg meer cOncrete VOOrstellen:
›	 info ‘Nieuwe media’ voor alle leerlingen 

 5de jaar op 17 april (voorbereiding  

 samen met leerlingen – input door  

 Michaël Opgenhaffen);

›	 interne bijscholing voor leerkrachten  

 i.v.m. sociale netwerken

›	 aanbod voor ouders: praktijklessen  

 ‘nieuwe media’;

›	 voor leerlingen eerste graad: Vlinder- 

 spel - cyberpesten en gebruik nieuwe  

 media komen in een spelvorm aan bod  

 in de klas;

›	 voor leerlingen van eerste tot zesde  

 jaar: aandacht voor beveiliging, aan- 

 maken profiel, wachtwoorden, hoe iets  

 verwijderen, … ;

›	 voor leerlingen derde graad: ‘rekruteren’ 

 via nieuwe media, economische aspec- 

 ten nieuwe media;

›	 ‘peterschap’ zesdejaars voor eerste- 

 jaars: geven van info over gebruik nieu- 

 we media.

pOsitief Verhaal
De werkgroep wil gebruik maken van de 

nieuwe media bij de promotie voor de  

infovergadering, wil zeker nauw samen-

werken met de leerlingen en benadrukt 

nogmaals dat het een positief verhaal 

moet worden. 

Eén ‘positief’ voorbeeld. De mogelijk- 

heden van Bed-Net (de leerling is ver-

bonden vanuit thuis of de ziekenkamer 

met de klas - wordt voor twee leerlin-

gen gebruikt op onze school) bewijzen 

in de praktijk voor ouders en leerlingen 

en leerkrachten de troeven die nieuwe  

media ons bieden.

Voor AllE lEErliNgEN VAN DE 2DE EN DE 3DE grAAD

Mercator digitaal

MultiMediale tentoonstelling
Zeven kiosken brengen een digitale presentatie van verschil-

lende aspecten van Mercators leven en werk. 

Computeranimaties, videoreportages en interactieve aanraak-

schermen plaatsen de kaarten, atlassen en globes in een span-

nende hedendaagse context.

Je maakt een reis rond de wereld uit de 16de eeuw: een projectie 

zoomt in op diverse details van de roterende aardglobe van 

1541. 

Voor extra spektakel zorgen de 51 intrigerende sterrenbeel-

den van de hemelglobe die langzaam oplichten.

Geen tentoonstelling over Mercator zonder het te hebben over 

zijn tijdgenoten die als opdrachtgever, wetenschapper, carto-

graaf of handelaar bezig waren met cartografie. Vijftien figuren 

spreken je aan en brengen deze cartografische connectie weer 

tot leven.

Grote aanraakschermen geven digitale toegang tot de accurate 

Kaart van Vlaanderen (1540). Je kan er zelf aan de slag en in-

zoomen op historische kaarten én recente topografische kaarten 

en luchtfoto’s. En dit voor zes gebieden met een verschillende 

landschappelijke ontwikkeling.

De tentoonstelling sluit af met drie Mercatoratlassen uit 1584, 

1595 en 1607 waarin je digitaal kan gaan grasduinen.

gerardus Mercator was een genie
Deze zoon van een eenvoudige schoenlapper, in 1512 in Rupel-

monde geboren, was van alle markten thuis. Hij bouwde weten-

schappelijke meetinstrumenten, produceerde aard- en hemelglo-

bes en etaleerde zo zijn sublieme graveerkunst. Hij gebruikte als 

eerste het cursief schrift op kaarten, zodat hij er veel meer infor-

matie op kwijt kon. Hij introduceerde het begrip ‘atlas’ als een 

samenhangende verzameling kaarten. Mensen herinneren zich 

hem vandaag wereldwijd als de uitvinder van de Mercatorprojec-

tie. Elk zeeschip heeft nog altijd kaarten aan boord gebaseerd op 

deze projectie. Zelfs de kaartindeling op de GPS is afgeleid van 

de Mercatorprojectie.

Reden genoeg dus om het leven en werk van Mercator, 500 jaar 

na zijn geboorte, met een originele tentoonstelling in de publieke 

aandacht te brengen.

 

schatten van Mercator
De zeldzame aardglobe (1541) en de hemelglobe (1551) worden 

dé blikvangers van de tentoonstelling. Een reeks atlassen, van 

de allereerste Ptolemaeus-editie uit 1584 tot de postume versie 

van 1638, schitteren in de vitrines. Een handgeschreven brief uit 

1576 brengt een DNA-spoor van Mercator in de expo. De veiling-

catalogus van de bibliotheek die Mercator ooit bezat, doorstond 

de tand des tijds. Van 24/03 tot 30/06/2012 toont de Koninklijke 

Oudheidkundige Kring van het Land van Waas in een afzonder-

lijke zaal een veertigtal titels uit de 16de eeuw: werken over ge-

schiedenis, theologie, wiskunde, geneeskunde,… Een duidelijker 

illustratie van Mercators brede intellectuele belangstelling is er 

niet!

 

C o N C r e t e  I N I t I at I e v e N  e N  g o e d e  a f S p r a K e N

media-e-thiek in de kijker

Ouders hebben sneller 
recht op schooltoelage 
dan ze denken

Heel wat rechthebbenden dien-
den nog geen aanvraag in. Er 
is nog tijd tot eind juni, maar 
voor het is van belang dat ou-
ders de schooltoelage zo snel 
mogelijk aanvragen. Vind meer 
info over schooltoelagen:
www.schooltoelagen.be 
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Kalender zie: www.sjks.be
donderdag 01 maart 2012  ZW 3de lesuur 2GL,5de 1Ae en 7de 1Ad
 Rapport 3: OKAN
 Seminaries voor 5de jaar
 Startdag BD
 Techn 5WEWIa1 (2 groepen) 
vrijdag 02 maart 2012  ZW 3de lesuur 2MWd en 7de 2MWa
 Koffiestopactie BD voor personeelsleden
 BD Wedden dat (2de jaar) in de sporthal 
zaterdag 03 maart 2012 ROS voor groep 3 en 4 van 9.30 tot 12.10 uur
 Einde uitwisseling 5LMT-MWE-MWI met Duitse  
 Emmerich
 NM Studie-info door oud-leerlingen aan zesdejaars
 JOL-avond!!! 
zondag 04 maart 2012
maandag 05 maart 2012 ZW 5de lesuur 2Lb: 7de lesuur 1Aj
 VM Uitstap naar Molsbroek voor 4Wc en 4HW
 BD strip-en gamesbeurs op de speelplaats
 ROS voor groep 3 en 4 van 16.15 tot 17.55 uur
 4Lb uitwisseling met Bockstael
 NM Mercator Digitaal voor 4ECb 6de en 7de uur in  
 STEM
dinsdag 06 maart 2012  ZW 7de lesuur 1Ak
 BD: ontvangst gast uit Guatemala: Fausto 
 Valiente!19.30 uur
 BD Vlaamse kermis (1ste jaar) in sporthal
 Uitstap Brussel (Parlement en Museum voor 
 Natuurwetenschappen) voor 6de jaars (groep 1:  
 6EMT-EWI,HW,LWIa-MWIa-WEWIa1 en WEWIb)
 Techn 6WEWIa2 (groep 2)
 Tweede deel uitwisseling Bockstael-Brussel - 5EMT  
 naar Brussel 
woensdag 07 maart 2012 Techn 6WEWIa2 (groep 1)
 VM Mercator Digitaal voor 4Wb 3de en 4de uur in  
 STEM
 NM 2de ronde JWO en VWO in Gent
 Okan wit bezoekt Academie
 3HW - rolstoelproject (2de, 3de en 4de lesuur) 
donderdag 08 maart 2012 ZW 3de lesuur 2MWf
 3de en 4de lesuur: Koffiestop op donderdagse  
 markt met Fausto en 6WEWIa2
 VM Uitstap naar Molsbroek voor 4SPWa-Wa en  
 4ECb
 BD - Culinair solidair tijdens middagpauze in de  
 Collegekerk!
 VM Mercator Digitaal voor 4GL-La 3de en 4de  
 lesuur en NM voor 4SPWa-Wa 5de en 6de lesuur in  
 STEM
 Techn 5WEWIa1 (2 groepen)
vrijdag 09 maart 2012  VM Uitstap naar Molsbroek voor 4GL-La en 4Lb
 Uitstap Haven Antwerpen en MAS voor 5EMT-EWI  
 (Fausto en 8 BD-leerlingen)
 VM Mercator Digitaal voor 4ECa 2de en 3de lesuur  
 in STEM
 NM Mercator Digitaal voor 4HW 6de en 7de lesuur
 Laatste dag BD 
 Rapport 5 voor 1ste tot en met 4de jaar
 Laatste 100-dagen voor zesdejaars
zaterdag 10 maart 2012 & zondag 11 maart 2012
maandag 12 maart 2012 ZW 5de lesuur 2Lb; 7de lesuur 1Aj
 VM Uitstap naar Molsbroek voor SPWb en 4ECa
 VM MO voor 1Ae
 Toneelvoorstelling voor lln. 2de jaar De stelling  
 van A door theater uitgezonderd in de ss om 
 10.30 uur
 NM Mercator Digitaal voor 4Wc 6de en 7de lesuur  
 in STEM
 Engels theater voor 6MT in AvW: 13.15 uur tot  
 14.30 uur 
dinsdag 13 maart 2012 ZW 7de lesuur 1Ak
 Uitstap naar Brussel (Parlement en Museum voor  
 Natuurwetenschappen) voor 6de jaar (groep  
 2:6GL-GWIb-LMT-LWIb,LWE-MWE-SPW en WEWIa2)
 Techn 6WEWIa2 (groep 2)
 Afscheid van Guatemalteekse gast
 NM Sem 6de jaar
woensdag 14 maart 2012 VBO 2de ronde
 Techn 6WEWIa2 (groep 1)
 VM Film voor 3de jaar Adem in ss 
 (begin om 8.35 uur)
 Vergadering oudercomité om 20 uur in AvW
donderdag 15 maart 2012 ZW 3de lesuur 2MWf
 VM Uitstap naar Molsbroek voor 4Wb en 4Lc
 Kangoeroewedstrijd!
 NM Mercator Digitaal voor 4SPWb 6de en 7de uur  
 in STEM
 Seminaries voor 5de jaar
 Techn 5WEWIa1 (2 groepen) 
vrijdag 16 maart 2012 VM Mercator Digitaal voor 4Lb 3de en 4de lesuur
 NM Mercator Digitaal voor 4Lc 6de en 7de lesuur 
zaterdag 17 maart 2012 & zondag 18 maart 2012
maandag 19 maart 2012 ZW 7de lesuur 1Aj
 Examen wiskunde voor lln. van het 4de jaar
 Begin examenreeks voor lln. van het 2de en 3de  
 jaar
 VM 10.30 uur: in AvW - Christophe Hessels over  
 Romeins Recht voor lln. klassieke talen 5de jaar  
 (3de en 4de lesuur)(optie) 
dinsdag 20 maart 2012 Examen ROS
 Begin examenreeks voor lln. van het 1ste jaar
 Uitstap Rijsel voor lln 4de jaar (groep 1); uitstap  
 Antwerpen voor lln. 4de jaar (groep 2) 

woensdag 21 maart 2012 Techn 6WEWIa2 (groep 1)
 Toneel voor vrijwilligers: Het lorcher-syndroom om  
 20 uur in cc Bornem 
donderdag 22 maart 2012 Uitstap Rijsel voor lln. 4de jaar (groep 2); uitstap  
 Antwerpen voor lln. 4de jaar (groep 1)
 Romeins Recht door Kristof Hessels voor lln. 5de  
 jaar klassieke talen in AvW (1ste en 2de lesuur):  
 5GL,GWIb,LMT,LWE,LWIa,LWIb
 Techn 5WEWIa1 (2 groepen) 
vrijdag 23 maart 2012  Einde examenreeks voor lln. van het 1ste, 2de en  
 3de jaar
 Project Kringloopwinkel voor 4HW (2de, 3de en  
 4de uur)
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 Uitstap naar Keulen voor 6EMT-LMT-MWIa-MWE  
 vertrek 7.20 uur en terugkomst 19.30 uur 
zaterdag 24 maart 2012
zondag 25 maart 2012
maandag 26 maart 2012  ZW 7de lesuur 1Aj
 VM excursie aardrijkskunde voor 1Ag,h en i
 NM excursie aardrijkskunde voor 1Aa en d
 VM en NM PeP-dagen voor zesdeklassers
 VM MO voor 1Af
 ECOMAN voor lln 6EMT-EWI
 Sportdag 2de jaar en Okan in Wachtebeke - 
 In kader van uitwisselingsproject klasgroep 
 Deventer (NM) op bezoek bij klas 3W (tot 30  
 maart) 
dinsdag 27 maart 2012 ZW 7de lesuur 1Ak
 VM excursie aardrijkskunde voor 1Af,j en k
 VM en NM PeP-dagen voor zesdeklassers
 ECOMAN voor lln 6EMT-EWI
 Uitstap geschiedenis, klassieke talen naar 
 Tongeren voor lln. 2de jaar
 Eerste dag uitwisselingsprogramma 3Lb krijgt  
 bezoek van lln. uit Deventer
 Techn 6WEWIa2 (groep 2)
 6HW politiecom. in de klas 
woensdag 28 maart 2012 Solidariteitstocht voor BD 
donderdag 29 maart 2012 ZW 3 de lesuur 2MWf
 VM in 3 sessies telkens 1 lesuur: Dr Van Roelen  
 over Gevaar van roken voor lln. 2de jaar in AvW
 VM excursie aard voor 1Ab,c en e
 Vastenvieringen
 VM MO voor 1Ag
 Uitstap aard. 2de jaar voor 2Lb,2Lc en 2MWb
 (groep K. Fels) en 2Ld,2GL en 2MWe (groep K.  
 Maes) - vertrek om 12 uur - terug om 16 uur
 Seminaries voor 5de jaar
 Met vrijwilligers naar Mattheuspassie van Bach 
vrijdag 30 maart 2012 Vastenvieringen
 Uitstap aard. 2de jaar voor 2MWc,2MWd en  
 2La(deel 1) (groep K. Fels) en 2MWa,2MWf en 2La  
 (deel 2) (groep K. Maes) - vertrek om 12 uur en  
 terug om 16 uur 
 Rapport 4 voor 3de graad; rapport met resultaten  
 paasexamens voor 1ste tot en met 3de jaar; rapport  
 met resultaat ex. wiskunde voor 4de jaar
 Laatste dag uitwisselingsprogramma 3Lb en hun  
 gasten uit Deventer 
zaterdag 31 maart 2012 Vertrek Italiëreis voor laatstejaars om 3 uur
 Vertrek Spanjereis voor laatstejaars om 6.30 uur 
zondag 01 april 2012
maandag 02 april 2012 Paasvakantie t.e.m. zondag 15 april 2012
zaterdag 07 april 2012 Laatste dag Spanjereis voor laatstejaars - terug om  
 21.30 uur 
zondag 08 april 2012 
maandag 09 april 2012 Laatste dag Italiëreis voor laatstejaars - terug om  
 23.55 uur 
zaterdag 14 april 2012 & zondag 15 april 2012 
maandag 16 april 2012  ZW 5de lesuur 2Lb en 7de lesuur 1Aj
 Vanaf vandaag inschrijvingen voor volgend school- 
 jaar: voorrangsperiode voor broers en zussen tot  
 27 april
 Bevraging door UIA - leerlingen 2de jaar: Jongeren  
 en internet - 3de lesuur (deel 2)
 NM Orgaandonatie - info in de ss voor lln. van het  
 5de jaar
 NM info bloeddonatie voor lln. 6de jaar in drie  
 sessies van telkens 1 lesuur in mediaklas 
dinsdag 17 april 2012 ZW 7de lesuur 1Ak
 NM Sem 6de jaar
 Info voor alle lln. 5de jaar ivm media-e-thiek door  
 Michaël Opgenhaffen (in 3 groepen, telkens 2  
 lesuren) in mediaklas
 Om 19.30 uur infovergadering voor ouders i.v.m.  
 media-e-thiek 
woensdag 18 april 2012 NM Klassenraden Keuze na 2de jaar?
 JON eerste ronde
 Bezoek klas uit Emmerich aan SJKS - tot 21 april
 Toneel voor vrijwilligers: 1ste jaar: Oosterlengte  
 om 15.15 uur in Het Paleis
 Vergadering oudercomité om 20 uur in AvW 
donderdag 19 april 2012 ZW 3de lesuur 2MWf
 Uitwisseling Bockstael deel 2 voor 4Lb  
 vrijdag 20 april 2012 
 Vrijdag = VISdag
 Optie: Canterbury voor lln. 3de jaar (groep 1:  
 3GL,La,Lb,Lc,HW,Wc)
 VM Film 4de jaar: Adem in ss 
zaterdag 21 april 2012 Einde bezoek klas uit Emmerich aan lln. 5LMT- 
 MWE-MWI-EMT 
zondag 22 april 2012
maandag 23 april 2012  ZW 5de lesuur 2Lb en 7de lesuur 1Aj
 VM MO voor 1Ah
 VM Bezoek De Fondatie voor 4Wc 
dinsdag 24 april 2012 ZW 7de lesuur 1Ak
 Begin uitwisseling met Zeldenrust in Terneuzen  
 voor 2MWe en 2Ld - onze lln. naar Terneuzen tot  
 woensdagavond
 Jazz en literatuur, door F. Goossens voor alle lln. 5de  
 jaar in AvW (drie groepen, telkens twee lesuren) 
woensdag 25 april 2012 NM Klassenraden Keuze na 4de jaar?
 Infovergaderingen en infomarkt: Keuze na 2de jaar?
 NM JWO en VWO finale in Brussel 
donderdag 26 april 2012 ZW 3de lesuur 2MWf
 VM Bezoek De Fondatie voor 4SPWa-Wa
 Seminaries voor 5de jaar
 Tweede deel uitwisseling 2MWe en 2Ld met Zelden- 
 rust - Nederlanders tot vrijdagvond op bezoek bij  
 ons 
vrijdag 27 april 2012 Optie: Canterbury voor lln. 3de jaar (groep 2:  
 3ECa,ECb1,ECb2,SPWa,SPWb,Wa,Wb)
 VM Jef Ongena over JET en kern-energie
 Laatste dag voorrangsperiode voor inschrijvingen  
 volgend schooljaar voor broers en zussen 
zaterdag 28 april 2012 Weekend (driedaagse) voor vrijwilligers 6dejaars -  
 Ardennen 
zondag 29 april 2012
maandag 30 april 2012 Facultatieve vrije dag SGSN 
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Oase
Gezegend op weg
Het	Latijnse	woord	voor	zegen	is	benedicere.	Dit	woord	kan	gesplitst	worden	

in	bene	en	dicere.	Bene	betekent	het	goede.	Dicere	betekent	spreken.	Letter-

lijk	goed	spreken	dus.	Iemand	goede	woorden	toespreken.	Iets	goeds	zeggen.	

Het	goede	zeggen.	Goed	van	iemand	spreken.	De	ander	zegenen.	De	ander	

het	goede	gunnen.	Er	is	als	het	goed	is	sprake	van	wederkerigheid.	De	ander	

zegent	jou	ook.	Zij/hij	gunt	jou	ook	het	goede.

Laat	de	zon	u	zegenen

met	haar	milde	stralen,

zij	moge	u	helen,

licht	zijn	op	uw	wegen,

uw	hart	verwarmen

en	bij	ontij

een	regenboog	spannen

aan	uw	horizon.

*

Mogen	wij	voor	elkaar	een	zegen	zijn,

bij	alles	wat	ons	te	doen	staat,

alles	wat	we	beleven	mogen,

alles	wat	ons	overkomt.

Mogen	wij	voor	elkaar	een	zegen	zijn,

in	het	leven	dat	we	samen	delen,

zo	kwetsbaar	als	het	is.

Mogen	wij	vandaag

voor	elkaar	een	zegen	zijn,

in	onze	verschillen	en	onze	gelijkenissen.

Dan	zal	God	ons	zegenen	in	Zijn	Naam:

Vader,	Zoon	en	heilige	Geest.

Amen.
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Geen vakantiedagen tussen examens 
en proclamatie!
Als de proefwerken op 22 juni Afgelopen zullen zijn,  
hebben de leerlingen enkele vrije dAgen voor ze op 29 juni 
om hun resultAten mogen komen. sommige ouders vinden 
dAt lAstig omdAt ze opvAng moeten zoeken voor hun kin-
deren vermits zij nog Allebei moeten gAAn werken. 

Maatschappelijk is er ook niet altijd veel begrip voor die 
situatie doordat rondhangende jongeren soms overlast 
veroorzaken. Onze minister van onderwijs had dan ook 
plannen om hieraan wat te verhelpen, maar gelukkig zag 
hij nog op tijd in dat de remedie erger zou geweest zijn 
dan de kwaal.
We mogen het probleem van de opvang van vooral jonge 
kinderen niet minimaliseren, maar we hopen dat ou-
ders en leerlingen niet denken dat onze leerkrachten 
na de proefwerken al genieten van enkele heerlijke 
vakantiedagen!

Die dagen worden goed gevuld met delibererende klas-
senraden. Sommige beginnen pas om 17.30 uur en 
lopen zeker tot na acht uur ’s avonds. Als het tijdsschema 
opgemaakt wordt, wordt er per klasgroep ruim tijd voor-
zien zodat de situatie van elke leerling grondig besproken 
kan worden. 

We plannen nooit twee klassenraden parallel naast 
elkaar omdat we willen dat de klassenraad altijd voltal-
lig is en dat zowel een adjunct-directeur als de directeur 
aanwezig zijn. Adjunct-directeur Marc Buytaert heeft de 
leerlingenbegeleiding 
in zijn takenpakket. Hij 
volgt alle leerlingen  
gedurende het hele jaar. 
Hij moét er bij zijn. De 
directeur heeft de eind-
verantwoordel i jkheid 
van de deliberatie en hij 
wil er ook over waken 
dat soortgelijke situa-
ties over de verschillen-
de klassenraden heen 
op een zelfde manier 
beoordeeld worden. 

Het is dus op de eerste plaats in het belang van de leer-
lingen en hun ouders dat de school voldoende tijd krijgt 
om een weloverwogen beslissing te nemen. We danken 
je al bij voorbaat voor je begrip.

De dag van de proclamatie, vrijdag 29 juni 2012

Niet vergeten:

schoolagenda afgeven  

ten laatste op v
rijdag 29 juni 

(zonder kaftje)

Op vrijdagvoormiddag 29 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: 8.30 uur tot 10.10 uur
 2de jaar: 8.30 uur tot 10.10 uur
 3de jaar: 10.10 uur tot 12 uur
 4de jaar: 9.30 uur tot 12 uur: viering en proclamatie
 5de jaar: 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  het invulstrookje ‘Keuze voor  
volgend schooljaar’.  Schoolboeken kan je bestellen via 
de  website van de school (je kreeg/krijgt een brief met 
inlogmodaliteiten) 

Om een goede organisatie mogelijk te maken: gelieve 
zo snel mogelijk de boekenlijst online in te vullen en het  
invulstrookje af te geven op school.



Evaluatie
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De deliberatie geeft haar geheimen prijs! 
Over 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. 

adjunct-directeur	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	waarschu-

wing	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	beslis-

sing	 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	school-

jaar,	 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	in-

teresse.

Walter	Roggeman

directeur

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	ge-

geven	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	klas-

senraad	deel.	Dat	heeft	vooral	te	maken	met	de	studiekeuzebe-

geleiding.

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	klas-

senraad	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	be-

perking	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	mede-

werking	tijdens	de	lessen,	je	extra	inspanningen	voor	het	vak	via	

ingeleverde	oefeningen,	samenvattingen,	voor	de	zesdejaars:de	

manier	waarop	je	aan	je	portfolio	werkte	…

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	mis-

schien	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	ge-

nomen.	 Dat	 is	 ook	 een	 van	 de	 voornaamste	 redenen	 waarom	

!! !

Kiezen

Evaluatie

Oudercontact op vrijdag 29 juni 2012

Ouders zijn 

welkOm!

Vrijdagvoormiddag krijgen alle leerlingen van het eerste tot en met het vijfde jaar hun rapport. Op dat rap-
port 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 leerlin-
gen 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.  
 
Cévennesploeg:  
Tiny Torsy, Pieter Van Rumst, Katrijn Maes, Robby  
De Rudder, Katrien Van Poecke,  Christine Dejonghe,  
Joke De Beleyr, Vincent De Meyer, Thomas Van Meir, 
Niels De Maeyer, Pieter De Geest, Jan De Landtsheer,  
Stefaan Van Hove, Leen Vereecken, Ilse Heynderickx

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	aso	of	is	tso/bso/	
	 kso	voor	mij	eerder	aangewezen?
›	 ……………………

Om	je	te	helpen	bij	die	keuze	organiseer-

den	wij	in	de	loop	van	de	voorbije	maan-

den	 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	 kun-

nen	maken	en	wacht	je	op	het	eindrapport	

dat	 vrijdag	 29	 juni	 aan	 alle	 leerlingen		

bezorgd	wordt.

Wat kan er daarna nog 
gebeuren?
1	 Vanzelfsprekend	 kom	 je	 dan	 naar het  

 oudercontact	dat	op	die	vrijdagnamiddag		

	 georganiseerd	wordt	en	waar	je	de	gele-	

	 genheid	zal	hebben	om	met	de	klassen-	

	 leraar	hierover	van	gedachten	te	wisselen.

2	 Tot	6	juli	en	vanaf	15	augustus	kun	je		

	 ook	een	afspraak	maken	met	de	directie		

	 om	je	te	adviseren	bij	een	goede	keuze.

3	 Je	kan	ook	een	beroep	doen	op	ons	C.L.B.		

	 www.vclbwaasdender.be

Sta je voor een moeilijke keuze?
WELKE KLAS VOLGEND JAAR? 
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Kiezen

Boeken bestellen

AlvOrens de zOmervAkAntie begint:

FOrmuliertje studiekeuze
invullen en AFgeven

Samen	 met	 hun	 rapport	 krijgen	 onze	 leerlingen	 op	 vrijdag	 29	 juni	 een	 document	 mee	 waarop	 zij	 moeten	 invullen	 welke		
richting	zij	het	volgende	schooljaar	kiezen.

de overgrote meerderheid heeft op dat ogenblik zeker al een beslissing genomen.  Mogen wij dan ook vragen om 
de invulstrook van dat document zo snel mogelijk af te geven. voor de meeste leerlingen kan dit op de dag van het  
oudercontact	(of	tijdens	de	eerste	week	van	juli:	tot	6	juli).

Om	de	organisatie	van	het	volgende	schooljaar	optimaal	voor	te	bereiden	is	het	van	het	allergrootste	belang	dat	wij	heel	vlug	
weten	hoeveel	leerlingen	er	in	de	verschillende	richtingen	zullen	zitten.	Vandaar	onze	oproep	om	‘snel	te	reageren’.

In	ieder	geval	moet	dit	document	binnen	zijn	voor	8	augustus,	met	een	uitzondering	voor	die	leerlingen	die	nog	een	bijgevoegde	
proef	hebben	op	16	of	17	augustus:	zij	zullen	moeten	wachten	op	de	deliberatie	van	17	augustus	voor	zij	weten	of	ze	geslaagd	
zijn.

SNEL  REAGEREN!

Vanaf	 dit	 schooljaar	 kunnen	 de	 schoolboeken	 enkel	 nog	
besteld	worden	via	de	website	van	de	school.	Op	de	homepage		
www.sjks.be	staat	een	link	‘Bestellen	schoolboeken’.

Alle	 ouders	 van	 leerlingen	 van	 onze	 school	 ontvingen	 een	
brief	waarin	de	procedure	voor	aanmelden	en	bestellen	én	het		
persoonlijke	 leerlingennummer	en	de	persoonlijke	 registratie-
code	werden	meegedeeld.

De	belangrijkste	aandachtspunten	uit	deze	brief	en	de	instructie	
zetten	we	nog	even	op	een	rijtje	op	de	volgende	pagina.

via een link op de website van 
de school: www.sjks.be

Schoolboeken 
bestellen?
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2e jaar:	 Gl en l:	donderdag	23/08	tussen	9	en	11.30	uur
	 MW:	donderdag	23/08	tussen	13.30	en	16	uur
3e jaar:	 Gl en l:	vrijdag	24/08	tussen	9	en	11.30	uur
	 hW, eC, Wet en spW:	vrijdag	24/08	tussen		
	 	 	 			13.30	en	16	uur
4e jaar:		 Gl en l: maandag	27/08	tussen	9	en	11.30	uur
	 hW, eC, Wet en spW:	maandag	27/08	tussen
	 	 	 			13.30	en	16	uur

5e jaar:	 Gl, GWI, lMt, lWI en lWe:		
	 dinsdag	28/08	tussen	9	en	11.30	uur
	 eMt, hW, WeWI, MWe, spW en eWI: 	
	 dinsdag	28/08	tussen	13.30	en	16	uur
6e jaar:		 Gl, GWI, lMt, lWe en lWI:		
	 woensdag	29/08	tussen	9	en	11.30	uur
	 eMt, eWI, hW, MWe, MWI, Wsp en WeWI: 	
	 woensdag	29/08	-	13.30	en	16	uur

Afhalen boeken: 23 augustus - 29 augustus 2012
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1 A A n m e l d e n

Z o d ra  u   k l i k t  o p  ‘ B o e ke n  b e s te l l e n ’,  k r i j g t  u  e e n  a a n m e l d s c h e r m  te  z i e n .  A l s  e e r s te  s t a p 
v o o r  h e t  b e s te l l e n  v a n  d e  s c h o o l b o e ke n  k l i k t  u  o p  d e  k n o p  ‘a c t i v e e r  u w  a c c o u n t ’.  U  v u l t  u w  
l e e r l i n g n u m m e r  e n  re g i s t r a t i e c o d e   ( z i e  p e r s o o n l i j ke  b r i e f )   e n  k i e s t  e e n  w a c h t w o o rd .

2 B e s t e l l e n

1.  S u r f  n a a r  w w w.s j k s .b e

2 .  K l i k  o p  d e  l i n k  v a n  “ B e s te l l e n  s c h o o l b o e ke n”

3 .  Ty p  u w  e - m a i l a d re s  e n  w a c h t w o o rd  i n .
 K l i k  v e r v o l g e n s  o p  l o g i n

4 .  K i e s  u w  s t u d i e r i c h t i n g  v o o r  h e t  s c h o o l j a a r 
 2 012 -2 013  e n  k l i k  o p  “ B e v e s t i g  ke u ze”
 

  O P G E L E T!  U  k a n  d e ze  ke u ze  s l e c h t s  1  ke e r  m a ke n .

5 .  K l i k  o p  “ L o p e n d e  b e s te l l i n g”,  u  k r i j g t  d a n  u w 
 b o e ke n l i j s t  t e  z i e n .

6 .  V i n k  o p  u w  b o e ke n l i j s t  d e  g e w e n s te  b o e ke n  a a n 
 ( h u re n  o f  ko p e n).
 Wa a r b o rg  a a n v i n ke n?   E n ke l  a l s  u  e e n  n i e u w e 
 l e e r l i n g  b e n t  e n  a l s  u  b o e ke n  h u u r t .

7.  U  h e b t  a l l e s  i n g e g e v e n?  K l i k  d a n  b o v e n a a n  o p
 B o v e n a a n  h e t  s c h e r m  v e r s c h i j n t  d e  m e l d i n g  d a t  u w  b e s te l l i n g  i n g e g e v e n  i s . 

3 B e v e s t i g i n g

Wa n n e e r  d e  b e s te l p ro c e d u re  c o r re c t  i s  a fg e w e r k t ,  k r i j g t  u  e e n  b e v e s t i g i n g s b e r i c h t  e n  e e n 
b e v e s t i g i n g s m a i l .  D e  d a t a  v o o r  h e t  a f h a l e n  v a n  d e  b o e ke n  s t a a n  v e r m e l d  b o v e n a a n  i e d e re 
b o e ke n l i j s t ;  u  v i n d t  d e ze  p ra k t i s c h e  re g e l i n g  o o k  te r u g  o p  o n ze  w e b s i te .

I e t s  o n d u i d e l i j k ?  Ee n  v ra a g ,  e e n  p ro b l e e m p j e?  A a r ze l  n i e t  o n s  te  c o n t a c te re n:  v i a  m a i l 
( boekenfonds@sjks .be )  o f  t i j d e n s  d e  o p e n i n g s u re n  o p  h e t  a l g e m e e n  te l e fo o n n u m m e r 
v a n  d e  s c h o o l  ( 0 3  7 8 0715 0 ).

4 n A u w g e z e t  e n  t i j d i g  A u B

We  d r i n g e n  e ro p  a a n  o m  n a u w g e ze t  e n  t i j d i g  d e  s c h o o l b o e ke n  te  b e s te l l e n .  Te n e i n d e  a l -
l e s  v l o t  a f  t e  w e r ke n  v ra g e n  w e  o m  v o o r  6  a u g u s t u s  te  b e s te l l e n . 

We  ra d e n  a a n  o m  a l l e  b o e ke n  te  h u re n  d i e  k u n n e n  g e h u u rd  w o rd e n  e n  e n ke l  t e  ko p e n  w a t 
m o e t  g e ko c h t  w o rd e n  ( b i j v.  w e r k b o e ke n).

L e e r l i n g e n  d i e  n i e u w  z i j n  o p  o n ze  s c h o o l  é n  b o e ke n  h u re n  b e t a l e n  e e n  w a a r b o rg  (n i e t  v e r-
g e te n  o m  d i t  a a n  te  v i n ke n  o n d e ra a n  o p  h e t  b e s te l f o r m u l i e r ! ) .

5 v r A g e n - p r o B l e m e n ?

P ro b l e m e n  o f  v r a g e n  ( w a c h t w o o rd  v e rg e te n ,  v e r ke e rd e  r i c h t i n g  a a n g e d u i d ,…)
Boekenfonds@sjks .be   o f   03/780 71 50  ( t i j d e n s  d e  o p e n i n g s u re n  v a n  d e  s c h o o l ) .



EtEN op SchooL: EEN NiEuwE AANpAk!

Eet-leer-leef
Vanaf 1 september 2011 wijzigde het aanbod en de aan-

pak van catering en ‘eten op school’ grondig: vanaf die 

dag werkt onze school samen met het cateringbedrijf 

Scolarest. Na 1 jaar is de evaluatie uiterst positief: lekker 

eten, democratische prijzen en correcte rekeningen. 

DE krachtlijnEn van DE samEnwErking mEt DE 
niEuwE firma in EEn notEnDop:
		Iedere	 schooldag	 kunnen	 leerlingen	 en	 personeelsleden		

	 –	zonder	vooraf	in	te	schrijven!	–	kiezen	uit	een	breed	aanbod	

	 van	broodjes	met	beleg,	gezonde	slaatjes,	een	warme	scho-	

	 tel,	fruit	of	een	ander	dessert	en	niet-alcoholische	dranken.	

	De	afrekening	gebeurt	aan	de	kassa	in	de	refter.	Alle	leerlin-	

	 gen	en	personeelsleden	krijgen	een	 individuele	 restaurant-	

	 kaart-badge	waarmee	hun	naam	wordt	ingescand.	De	kassier		

	 verbindt	aan	die	gegevens	wat	er	aangekocht	is.

Deze	krachtlijnen	beogen	vooral:

	een	uitgebreid	en	gevarieerd	aanbod	waaruit	op	het	moment	

	 zelf	gekozen	kan	worden;

	een	correcte,	transparante	afrekening.

Vorig	schooljaar	werd	de	nieuwe	catering	op	alle	leerlingenraden	

aangekaart.	De	vragen	en	opmerkingen	kwamen	aan	bod	op	de	

wekelijkse	overlegvergaderingen	van	de	directie	en	het	manage-

ment	van	de	cateringfirma.	Er	werd	maximaal	bijgestuurd.

rEactiEs op DE niEuwE catEring:
	het	is	positief	dat	de	school	warme	maaltijden	blijft	aanbieden

	er	is	een	uitgebreide	keuze;	leren	(gezond)	kiezen

	groenten	in	de	kijker	en	onbeperkt	bijvullen

	lekker eten!!!!!

	leerlingen	mogen	kiezen	waar	en	bij	wie	ze	zitten!

	omstreeks	12.50	uur	is	drukte	voorbij

	correcte	 rekening	 voor	 de	 leerling-ouders	 (wie	 dat	 vraagt,	

	 kan	een	gedetailleerd	overzicht	van	het	verbruik	via	e-mail	

	 ontvangen)

	correcte	rekening	voor	de	school	t.o.v.	Scolarest

	samenwerking	 met	 Scolarest	 verloopt	 constructief	 	 en		

	 professioneel

	

ruimE kEuzE aan kouDE En warmE groEntEn
Het	aanbod	is	nu	ook	veel	ruimer!	Naast	de	twee	warme	hoofd-

schotels	wordt	er	ook	een	koude	schotel	aangeboden.	Er	is	elke	

dag	een	ruime	keuze	koude	en	warme	groenten	én	een	variëteit	

aan	zetmeelproducten	(pasta,	aardappelen,	rijst…)

Bovendien	worden	die	aan	een	vrij	toegankelijke	bar	aangebo-

den,	zodat	leerlingen	zich	meer	dan	eens	mogen	bedienen.	Ook	

het	aanbod	desserts	en	dranken	is	zeer	gevarieerd.	Elke	dag	is	er	

een	ruime	keuze	aan	vers	fruit.

Belangrijk: de	 leerlingen	 kunnen	 zich	 ook	 beperken	 tot	 een	

drankje	of	ze	kunnen	helemaal	niets	nemen	en	hun	boterham-

metjes	opeten	met	een	drankje	dat	ze	zelf	meebrachten.	

Eten op school
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Democratische prijzen  
volledige maaltijd  5,00
broodje soep  0,30
frisdrank 0,70
water  0,50
warme schotel 4,25
koude schotel 4,25
alternatieve schotel 4,25
vegetarische schotel 4,25

nagerecht 0,60
fruit 0,50
mini salad bar 1,65
maxi salad bar 2,50
belegd broodje 2,50
onbelegd broodje 0,70
soep 0,50

Afspraken lockers

2de jaar
Leerlingen	die	nu	in	het	2de	jaar	zitten	kregen	een	brief	waarin	

hen	de	mogelijkheid	van	de	huur	van	een	locker	wordt	voorge-

steld.

Wie	 een	 locker	 wenst,	 is	 pas	 zeker	 van	 reservatie	 als	 een	 on-

dertekende	versie	 van	het	 lockerreglement	op	het	 secretariaat	

is	 afgegeven.	 Leerlingen	 ontvangen	 als	 bewijs	 van	 afgifte	 een	

volgnummer.

3de tot 5de jaar
Leerlingen	van	het	3e	tot	en	met	het	5e	jaar	kregen	ook	een	brief	

waarin	hen	de	mogelijkheid	werd	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	locker-

Reservatie na ondertekening reglement 
Praktische afspraken lockers
schooljaar 2012-2013

reglement	op	het	secretariaat	 is	afgegeven.	Leerlingen	ontvan-

gen	als	bewijs	van	afgifte	een	volgnummer.	De	leerlingen	hou-

den	de	 lockersleutel	 zelf	 bij;	 de	 locker	moet	wel	 leeggemaakt	

worden	voor	het	onderhoud	tijdens	de	vakantie.

6de jaar
Leerlingen	van	het	zesde	jaar	kregen	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	in-

schrijvingslokaal	zal	een	brief	met	het	lockerreglement	aanwezig	

zijn.



Aandacht aub

HULP BIJ HET INVULLEN VAN AANVRAAGFORMULIEREN  
VOOR HET BEKOMEN VAN EEN STUDIETOELAGE

Vergeet niet de elektronische identiteitskaart en SIS-kaart van uw zoon of dochter mee te nemen! 

Op school
 Het secretariaat van uw basis- of secundaire school

Bij uw stadsbestuur
 Infostand school- en studietoelagen
  › Tijdens het weekend van de Vredefeesten, op zaterdag 1 september 2012, kan u tussen 14.00 en 18.00 uur terecht 
   bij de infostand school –en studietoelagen op de Grote Leermarkt ter hoogte van de bibliotheek aan het  
   H. Heymanplein.

 Zitdag Departement onderwijs
  › Op dinsdag 2 oktober 2012 kan u van 17.00 tot 19.00 uur terecht in de Verzusteringszaal van het stadhuis.
  › Op woensdag 10 oktober 2012 kan u van 13.30 tot 16.00 uur terecht in de Verzusteringszaal van het stadhuis.

Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), ziekenfonds en vakbond

Contactmogelijkheden
 op 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. 

 Via het webformulier: http://www.studietoelagen.be/contact/vraagformulier.htm
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LEERLiNGENpASjES 
GELdiG tot EiNd 
SEptEmbER 2012!
De	 leerlingenpasjes	 die	 de	 leerlingen	 nu		
hebben	blijven	ook	in	september	2012	geldig	
(o.a.	 belangrijk	 om	 externen	 toelating	 geven	
over	de	middag	de	school	te	verlaten	om	thuis	
te	gaan	eten).	

Vanaf	 1	 oktober	 2012	 zullen	 de	 nieuwe		
leerlingenpasjes	beschikbaar	zijn.

Badge voor schoolrestaurant

Gedurende	dit	schooljaar	hebben	de	leerlingen	gebruik	gemaakt	

van	een	badge	voor	de	maaltijden	op	 school.	 	Hieraan	 is	 een	

saldo	gekoppeld	in	een	kassasysteem.

De	leerlingen	die	op	onze	school	blijven	kunnen	deze	badge	vol-

gend	schooljaar	verder	blijven	gebruiken.	Voor	de	leerlingen	die	

de	school	verlaten	voorzien	wij	twee	mogelijkheden:

	 1.	Het	saldo	is	positief:	u	bezorgt	ons	een	rekeningnummer

	 waarop	we	het	tegoed	kunnen	terugstorten.	Zodra	alle

	 schoolrekeningen	vereffend	zijn	storten	wij	u	het	saldo	terug.

	 2.	Het	saldo	is	negatief:	u	hoeft	verder	niets	te	doen,	wij

	 rekenen	dit	aan	op	de	laatste	schoolrekening	eind	juni.

Vragen?	conny.croes@sjks.be

Inschrijvingen

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	15	
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!

Inschrijvingen



Kalender

jaarkalender 2012-2013

	 •		begin	van	het	schooljaar:	maandag	3	september	2012
	 •		einde	van	het	schooljaar:	vrijdag	28	juni	2013

Oudervergaderingen in september

In	de	loop	van	de	maand	september	verwacht	de	school	alle	ouders		op	een	van	de	oudervergaderingen.	Deze	ouder-
vergaderingen	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	11	september:	oudervergadering	3de	jaar	om	19.30	uur
	 ›		woensdag	12	september:	oudervergadering	5de	jaar	om	19.30	uur
	 ›		vrijdag	14	september:	oudervergadering	1ste		jaar	om	19.30	uur
	 ›		woensdag	19	september:	oudervergaderingen	2de		jaar	om	19.30	uur
	 ›		maandag	17	september:	oudervergadering	4de	jaar	om	19.30	uur
	 ›		donderdag	27	september:	oudervergadering	6de	jaar	om	19.30	uur

vakanties en vrije dagen 2012-2013

Vrije	dagen	van	het	1ste	trimester:
	 •		maandag	1	oktober:	facultatieve	vrije	dag
	 •		van	maandag	29	oktober	t.e.m.	zondag	4	november	2011	(herfstvakantie)
	 •		kerstvakantie:	van	maandag	24	december	2012	t.e.m.	zondag	6	januari	2013

	 •		Vrije	dagen	van	het	2de	trimester:	
	 •		maandag	28	januari:	pedagogische	studiedag
	 •		van	maandag	11	februari	2013	t.e.m.	zondag	17	februari	2013	(krokusvakantie)
	 •		paasvakantie:	van	maandag	1	april	2013	t.e.m.	zondag	14	april	2013

Vrije	dagen	van	het	3de	trimester:	
	 •		woensdag	1	mei
	 •		donderdag	en	vrijdag	9	en	10	mei	2013	(Hemelvaart)
	 •		maandag	20	mei	2013	(Pinkstermaandag)

Zie kalender: 
www.sjks.be

De directie en het uitgebreide personeelsteam  
wensen aan alle leerlingen en hun ouders  

een deugddoende zomervakantie.




