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Oase
Opiniemaker Hugo De Ridder geeft o.a. zijn kleinkinderen dertien 
raadgevingen mee:
• Stel bij belangrijke beslissingen de vraag: kan ik hier de volgende tien 
jaar mee leven? Ga voort op je intuïtie, maar probeer achteraf je beslis-
sing toch wat te rationaliseren.
• Vriendschap is een kostbaar bezit, wees er zuinig op. Wie zijn je vrien-
den? Niet je volgers op twitter of facebook, of zeker niet allemaal. 
• Laat je zelfvertrouwen niet ondermijnen door testen of evaluaties. 
Geen enkele ervan ontdekt je werkelijke talenten of de fundamente-
le krachten die in jou werken. Laat jezelf en vooral je kinderen geen 
trauma’s of psychoses en bijhorende pillen aanpraten. En vooral stop 
er tijdig mee. 
• Probeer veeleer als een verzoener dan als een twistzoeker door het 
leven te gaan.
• Betoon meer respect voor een leerkracht of een verpleegster dan voor 
entertainers en reclamejongens.
• Wees niet te streng voor jezelf en vooral niet voor je omgeving.
• Wees creatief. Met een partner die je creativiteit kan stimuleren, zit 
je gebeiteld.
• Koester het mysterie rond geboorte, leven en dood. Herleid het niet 
tot atomen, cellen en genen.
• Ontdek de kracht die uitgaat van cultuur, een meeslepend boek, een 
beklijvende melodie, een inspirerende foto, een geliefd schilderij.
• Laat je nooit leiden door rijkdom, uiterlijke schoonheid of huidskleur.
• Denk af en toe toch eens na over wat je met je leven wilt doen, over 
je lotsbestemming, je levensopdracht.
• Blijf verlangen naar wat je al bezit.
• Doe elke dag je goede daad.
Hugo De Ridder, 

Brief aan mijn kleinkinderen, de overvraagde generatie, 
Lannoo, 263 blz.

College Info nr 1 2012-2013

Inhoud

Oase

Wat is College Info?

SAMEN-SCHOOL-MAKEN
Met velen samen school maken
Correct verwijzen
Remediëring
Studeren op school
Dyslexie
Lessen technologie 5 en 6 WEWIa
Toegang tot de school - werken Stationsstraat
Eten op school - prijslijst
Extern?

IN DE STEIGERS
1ste jaar: (fiets)uitstap aardrijkskunde
Theateraanbod voor vrijwilligers
Eindreizen

AANDACHT AUB
Ouders zijn welkom
Data oudervergaderingen
Leerlingenbegeleiders
Belangrijke telefoonnummers
Studietoelagen
Inhoud lockers vorig schooljaar
Oudercomité

KALENDER
september-oktober 2012
vakanties en vrije dagen

22

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 toekomstplannen.

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?
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Wat is College Info?

Ook dit jaar zijn we erg verheugd dat onze 
school het vertrouwen kreeg van vele 

ouders en nieuwe leerlingen: 223 leerlin-
gen in het eerste jaar en 30 leerlingen ‘in-
stromers ‘ in de hogere jaren. In totaal: 1260 
leerlingen!

In ons eerste jaar opteerden we voor 11 klas-
groepen (6 ‘Latijnse’ en 5 ‘moderne’): klas-
groepen die zorgvuldig samengesteld zijn; 
ideaal om ‘de groentjes’ zich snel te laten 
thuisvoelen op onze school. We opteerden 
erg bewust voor kleine klasgroepen in de 
eerste graad.

Verdergaan op de ingeslagen weg

Voor enkele jaren werd een inventaris ge-
maakt van aandachtspunten die het le-

ven op school vlotter en aangenamer kunnen 
laten verlopen. We bundelden de (vernieuw-
de) afspraken en maakten er de voorbije 
schooljaren werk van. De aandacht voor deze 
afspraken en de verbetering van de infra-
structuur (o.a. spiksplinternieuw tafels in de 
Calfac!) van onze school zorgden dat we met 
velen ‘aangenaam school maken’. De nieu-
we aanpak van de catering op school waar 
we vorig jaar mee van start gingen, zorgde 
voor een middagpauze met meer keuzemo-
gelijkheden en meer vrijheid. 
We willen dit schooljaar op de ingeslagen 
weg verdergaan.

erg teVreden Maar 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.

Uit evaluatievergaderingen met leerlingen en 
personeelsleden kwamen eind vorig school-
jaar een aantal aandachtspunten naar voren.

We moeten opletten voor enkele valkuilen. 
Het is niet wijs te ontkennen dat er hier en 
daar een probleem is. Van de andere kant 
mogen we toch niet vergeten dat we binnen 
onze school zeer tevreden mogen zijn over 
het gedrag van het overgrote gedeelte van 
onze leerlingen, over de positieve, meewer-
kende houding van onze ouders en over het 
enthousiaste engagement van ons perso-
neel. 

Ons eerste doel moet zijn: straffen voorko-
men door duidelijke en redelijke afspraken, 
die we met leerlingen en ouders goed com-
municeren.
We informeren, verduidelijken een vraag, 
waarschuwen, maar zullen daarna conse-
quent optreden tegen wie zondigt tegen de 
afspraken.

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 leerlin-
gen evalueerden dit erg positief; geen re-
den dus om hier iets aan te wijzigen! In de 
gangen van de ‘blok van de eerstes’ zal er 
tijdens de remediëring ook dit jaar perma-
nent toezicht zijn.

groepswerken

We willen het leerlingen gemakkelijk 
maken om op een efficiënte wijze 

aan een groepswerk te werken tijdens de 
middagpauze. De verbeterde infrastructuur 
van ons open leercentrum en de hulp bij het 
plannen en reserveren van ‘een plaats’ door 
de OLC-leerkrachtenploeg dragen hiertoe bij. 

toegang tot de school

Omwille van de werken in de Stations-
straat een belangrijke wijziging – zie 

afzonderlijk artikeltje in deze College Info.

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 scherp te stellen. Het blijft 
- en we willen dit benadrukken – 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. 
handboeken) worden in de school-

agenda genoteerd.
De leerling toont deze opmerking aan de 
klassenleraar en bij de vierde opmerking 
wordt de leerling naar de permanentie ge-
stuurd voor een strafwerk. De permanentie 
kaart ‘problemen’ aan op de cel leerlingen-

begeleiding.

• gedrag

Opmerkingen i.v.m. gedrag worden 
eveneens in de schoolagenda geno-

teerd.
Deze opmerkingen kunnen onmiddellijk 
door de cel leerlingenbegeleiding behan-
deld worden: 
in eerste instantie is er een gesprek met 
een leerlingenbegeleider.
Bij herhaalde ‘problemen’ worden de ou-
ders 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, eventueel 
tot 17 uur) zijn zware straffen! Ze worden 
enkel na ruggespraak met de directie uitge-
sproken 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 houden: bij 
derde keer strafstudie. 

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 leefgemeenschap blijft het nodig 
eerder gemaakte afspraken opnieuw onder 
de aandacht te brengen.
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de schoolagenda: 
coMMunicatieMiddel bij uitstek

De schoolagenda is het communicatiemid-
del bij uitstek tussen ouders en school. 

Aantekeningen in de schoolagenda (door leer-
krachten, opvoedend personeel en directie) 
moeten altijd door de ouders worden onder-
tekend en moeten worden voorgelegd aan de 
klassenleraar. Bovendien is de schoolagenda 
een basis van beoordeling van de school bij 
doorlichting en in conflictsituaties. Hij moet 
dus altijd in orde en verzorgd zijn. 

extra aandacht
Voor Volgende afspraken!

•Leerlingen die avondstudie volgen mogen de 
school niet verlaten tussen 16.05 uur en 16.15 
uur.
•Leerlingenpasjes van vorig school worden ge-
bruikt en zijn geldig tot begin oktober 2012.
•Op trappen en op tafels zitten is verboden.
•Lockers: sleutel vergeten: je aanmelden bij 
mevr. Rombaut of dhr. Verdurmen (je krijgt 
een opmerking in je schoolagenda voor stipt-
heid, bij herhaling een strafwerk – je locker 
wordt voor even open gemaakt)
•Jassen in de gang!
•Badge Collegerestaurant steeds bijhebben.

aanwezigheid op school - spijbelen

Gedurende de laatste maanden van vorig 
schooljaar merkten we dat een erg beperkt 
aantal leerlingen af en toe spijbelde. 

Spijbelen kan niet, we zullen daartegen streng 
optreden!

Per klasgroep wordt er bij het begin van het 
schooljaar een portier (en een reserveportier) 
aangeduid door de klassenleraar. Deze leerling(e) 
brengt – zonder uitzondering – na het 1ste en na 
het 5de lesuur het door de leerkracht ondertekend 
briefje i.v.m. de afwezigheden naar de perma-
nentie. De namen van de afwezige leerlingen 
zullen ad valvas hangen in de leraarskamer zo-
dat alle leerkrachten van een afwezigheid op de 
hoogte zijn.
Het registreren van de aanwezigheid van leerlin-
gen op school is een engagement van de school 
ten opzichte van de ouders die hun kinderen aan 
ons toevertrouwen. Er zal bij twijfel of onzeker-
heid niet gedraald worden om de ouders te con-
tacteren.

We maken er dit jaar ook een prioriteit van om de 
ziekenbriefjes (attesten van dokter, …) stipt in te 
zamelen. De dag na een afwezigheid het attest 
bezorgen op de permanentie aub! 

topprioriteit

Een beleefde en correcte houding tegenover 
medeleerlingen en personeelsleden. Een cor-

recte aanspreking, een ‘dankjewel’ en een 
‘aub’, … het maakt het leven zoveel aange-
namer. Iedereen heeft graag dat zij of hij met 
respect en aandacht en op een vriendelijke 
manier wordt aangesproken. Als iedereen voor 
het eigen deurtje veegt …

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 iedereen de kans geeft zich te ontplooien 
ons opvoedingspatroon getrouw. 

We wensen aan alle leerlingen: geduld, volhar-
ding, creativiteit en veel levensvreugde. Met die 
ingrediënten als grondstof kunnen we samen 
met iedereen die deel uitmaakt van de uitge-
breide collegefamilie (leerlingen, ouders en alle 
personeelsleden) van dit 205de jaar van onze 
school ongetwijfeld een succesvol jaar maken.

Danny Van Royen, Marc Buytaert,
Walter Roggeman

september 2012

bronnen en literatuur
We willen ook dit schooljaar extra aandacht schenken aan het cor-

rect verwijzen naar bronnen en literatuur en het correct omgaan 

met het gebruik van bronnen.

We willen alle leerlingen leren om correcte verwijzingen te ver-

melden bij het gebruik van informatie die ze vinden in boeken, 

tijdschriften, interviews of op het internet.

We opteerden voor een eenduidige aanpak. Niet de enige zaligma-

kende (aan universiteiten en hogescholen worden uiteenlopende 

systemen gebruikt), maar wel één richtlijn waar we ons met zijn 

allen aan willen houden. De nadruk ligt immers in de eerste plaats 

op het aanleren van een attitude bij alle leerlingen om correct te 

verwijzen, nu en in latere opleidingen.

Op de website van de school en op smartschool staan twee 

handige bestanden met duidelijke afspraken hieromtrent: 

een document voor leerlingen van de 1ste en de 2de graad en 

een uitgebreider voor leerlingen van de 3de graad. Zo kunnen 

we tijdens de lessen de leerlingen stap voor stap leren om 

nauwgezet te verwijzen naar geraadpleegde bronnen.

ephorus helpt
Het internet levert een erg grote schat aan informatie. Uiteraard 

mogen leerlingen die gebruiken, mits ze er correct naar verwijzen. 

Zijn de verwijzingen onbestaande of uiterst summier en twijfelen 

leerkrachten over de authenticiteit van een tekst dan kunnen ze 

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.

correct Verwijzen
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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 pro-
bleempje heeft voor zijn vak dan zal die altijd trachten om die 
leerling zo goed mogelijk te helpen: soms kan het volstaan om na 
de les nog eens even uit te leggen hoe het nu juist in mekaar zit 
of moet de leerling wat extra oefeningen meekrijgen naar huis, 
maar soms zit het probleem dieper en merken leerkrachten dat 
bepaalde leerlingen het niveau wel aankunnen, maar bepaalde 
leemten hebben in hun voorkennis. Soms gebeurt dit omdat ie-
mand 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 leer-
lingen te begeleiden. 

Hoe werkt ons systeem? 
In het overzicht hiernaast ziet u welke leerkrachten 
voor welke vakken zijn aangesteld. 

Een leerling kan op eigen initiatief naar de extra begeleiding stap-
pen. Een vakleerkracht kan een leerling(e) ook aansporen om tij-
dens 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 te-
recht?) wordt zo snel mogelijk aan alle leerlingen meegedeeld en 
aan de informatieborden voor de leerlingen geafficheerd.

Frans 1ste jaar  Nicole De Cnyf
 2de jaar  Herman Schack
 3de jaar  Leen Verhelst
 4de jaar  Anne-Mie Verbeke

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

Klassieke talen 1ste graad Lien Verniers

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. Uiter-
aard willen we er in de eerste plaats voor zorgen dat alle leerlin-
gen tijdens de gewone lessen - door o.a. differentiatie – ‘mee’ zijn. 
De remediëringsleerkrachten staan in nauw contact met hun vak-
collega’s en de klassenleraars zodat ze leerlingen op een efficiënte 
wijze kunnen te helpen. 

Uiteraard veronderstelt de inzet van de remediëringsleerkrachten 
en de wil om leerlingen écht te helpen een stevig engagement 
van de leerlingen die er een beroep op doen! 

Heeft u zoon of dochter na vier uur niet onmiddellijk vervoer om 
naar huis te komen? Kan u omwille van uw werk pas omstreeks 
zes uur thuis zijn en vindt u het onverantwoord dat 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 geor-
ganiseerd wordt op maandag, dinsdag en donderdag van 16.15 tot 
17.35 uur, en op woensdag van 12.30 tot 15 uur. 
Inschrijven kan door het afgeven op het leerlingensecretariaat van 
een ingevuld formulier ‘avondstudie’. Dit formulier werd aan de 
leerlingen bezorgd op de eerste schooldag.
Wie de studie vroeger wil verlaten, of wie op een bepaalde dag 
niet aanwezig kan zijn, brengt hiervoor vooraf een briefje van de 
ouders bij de prefect. Eventuele afwezigheden worden door de 
permanentie aan de ouders gemeld.

Wij hopen dat we met dit gratis aanbod leerlingen extra kansen 
bieden om in de gunstigste omstandigheden te studeren. Zo kun-
nen we hen helpen om goede cijfers te halen en zonder moeilijk-
heden te slagen. Omdat wij ervoor willen zorgen dat alle leerlin-
gen die naar deze studie komen, zo goed mogelijk zouden kunnen 
studeren, hebben wij een huisreglement opgesteld dat aan alle 
leerlingen (en hun ouders) die intekenen voor dit initiatief bezorgd 
wordt.

Begeleide studie voor eerstejaars

Voor onze leerlingen van het eerste jaar bestaat er een aparte re-
geling: zij krijgen de kans om gedurende de maanden september 
en oktober begeleide studie in het eigen klaslokaal te volgen. 
Na deze periode kunnen de eerstejaars o.l.v. een leerlingenbege-
leider nog verder studie volgen. Ze kunnen uiteraard ook gebruik 
maken van de andere ‘studeergelegenheden’ op school.

reMediëring

studeren op school Vóór of na de lessen
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In het artikel over remediëring kon u lezen op welke manier we 
leerlingen met een probleempje voor Nederlands, Frans, klassieke 
talen, Engels en natuurwetenschappen of wiskunde trachten te 
helpen.
Tevens willen we leerlingen die dyslectisch zijn, op een zo pro-
fessioneel mogelijke manier te begeleiden. Daarom hebben we 
Valérie Vastenhaeck in haar opdracht enkele uren gegeven voor de 
coördinatie van alle logopedische problemen. Mevr. Vastenhaeck 
heeft een opleiding als logopediste achter de rug en ging na vier 
jaar praktijk enkele jaren geleden als leerkracht Nederlands aan de 
slag. Uiteraard werkt ze nauw samen met de leerkrachten Neder-
lands die instaan voor de remediëring Nederlands. Signaaltoetsen 
bij alle leerlingen van het eerste jaar helpen om problemen te de-
tecteren. 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 leerlin-
gen met dyslexie een tijdsklas (meer info later). Uiteraard verloopt 
de begeleiding in nauwe samenwerking met externe logopisten 

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. Lies-

beth Gijsels, dhr. Wim Maes 

afwezigheid wordt vooraf besproken met de directie. De ge-

schreven toelating wordt voor de les getoond aan de betrok-

ken begeleidende leerkracht. 

DySLExIE? 

AfSprAkEn I.V.M. TEChno-
LoGIE Voor 5 En 6 WEWIAEen leerling(e) kan pas extern zijn als zij/hij op het grondgebied 

van de kerngemeente Sint-Niklaas woont én als zij/hij ‘s middags 
thuis komt eten. Leerlingen die verder van de school wonen, kun-
nen 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 leerlingen. 
Trouwens, de schoolverzekering zou een ongeval met een rond-
slenterende leerling niet dekken!

Leerlingen die extern willen zijn komen een aanvraagformulier af-
halen op het secretariaat.

ExTErn?

 
Gedurende het volledige schooljaar zullen vrachtwagens aan en af 
rijden op de werf Stationsstraat. De politie deelt mee dat er met 
omleidingen voor gezorgd zal worden dat de auto’s (personeel, 
leveranciers) de parking van de school kun bereiken. 
Omdat er dikwijls grote vrachtwagens in de Stationsstraat zullen 
rijden, omdat de rijrichting meer dan eens zal wijzigen en omdat 
de fietsers ook tegen de rijrichting van de auto’s mogen rijden, 
raadt de politie aan de fietsers aan om de Stationsstraat zo weinig 
mogelijk  te gebruiken (en indien toch, uiterst voorzichtig te zijn).
Rekening  houdend met het advies van de politie willen we voor 
het schooljaar 2012-2013 volgende afspraak maken. 
De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar komen gedurende 
het ganse schooljaar enkel binnen via de Van Britsomstraat; zij 
kunnen hun fiets stallen aan de fietsenparking  Van Britsomstraat.
Leerlingen van 4de,5de en 6de jaar en externen  gebruiken  de 
toegang Stationsstraat; gedurende de weken dat dit niet kan ge-
bruiken zij ook de toegang via de Van Britsomstraat –K-gebouw (ze 
stallen hun fietsen wel aan de fietsenparking Stationsstraat). Bij 
het verlaten van de school langs de Stationsstraat dringen we er 
ten zeerste op aan dat de leerlingen het voetpad van de Stations-
straat niet blokkeren (verkeersveiligheid, bereikbaarheid winkels, 
…).   

Van Britsomstraat-Stationsstraat; voetgangers van alle jaren

Collegestraat 31: nooit voor leerlingen, tenzij onder begeleiding 
van een leerkracht. Tussen 12.30 en 13 uur voor iedereen gesloten!

Alleen externen mogen over de middag de school verlaten om 
thuis te gaan eten. Zelfs om een broodje te gaan halen kunnen 
wij geen toestemming geven vermits ons cateringbedrijf Scolarest 
voor een uitgebreid aanbod zorgt.

GEWIjzIGDE SITuATIE!
ToEGAnG ToT DE SChooL
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Vol ledige maaltijd €€5,00
Broodje soep €0.40
Frisdrank €0.80
Water  €0.55
Warme schotel  €4.25
Koude schotel  €4.25
Alternatieve schotel  €4.25
Vegetarische schotel  €4.25
Nagerecht €0.60
Fruit €0.55
Mini salad  bar €1.65
Maxi salad bar  €3.25
Belegd broodje €2.50
Onbelegd broodje €0.70
Soep  €0.50
Warme drank  €0.50

Prijslijst

Vorig schooljaar wijzigden we het aan-
bod en de aanpak grondig: vanaf 2011-
2012 werkt onze school samen met het 
cateringbedrijf Scolarest. 

De krachtlijnen
Iedere schooldag kunnen leerlingen en 
personeelsleden – zonder vooraf in te 
schrijven! – kiezen uit een breed aanbod 
van broodjes met beleg, gezonde slaatjes, 
een warme schotel, fruit of een ander des-
sert en niet-alcoholische dranken. 
De afrekening gebeurt aan de kassa in de 
refter. Alle leerlingen en personeelsleden 
krijgen een individuele restaurantkaart-
badge waarmee hun naam wordt inge-
scand. De kassier verbindt aan die gege-
vens wat er aangekocht is.

Met andere woorden:
Uitgebreid en gevarieerd aanbod waar-
uit op het moment zelf gekozen kan 
worden!
Correcte, transparante afrekening!

Afspraken
De leerlingen die al een badge voor het 
schoolrestaurant hebben gebruiken die ook 
dit schooljaar. De ouders vullen via de ge-
structureerde mededelingscode de school-
restaurantrekening aan.
De eerstejaars kregen op de Startavond 
een brief van de directie en een prijslijst, 
tevens het rekeningnummer en de ge-

structureerde mededelingscode om de 
schoolrestaurantrekening aan te vullen. De 
klassenleraar bezorgde aan de eerstejaars 
en hun ouders de badge voor het school-
restaurant.
De nieuwe leerlingen niet-eerstejaars kre-
gen in de loop van de laatste week van au-
gustus een brief toegestuurd met o.a. het 
rekeningnummer en de gestructureerde 
mededelingscode.
Op de eerste schooldag lichten de klassen-
leraars de afspraken i.v.m. de catering toe 
en delen ze de restaurantbadges uit aan de 
leerlingen die nieuw zijn op onze school.

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 – rustig - 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.
Er kan ook gegeten worden in de ontmoe-
tingsruimte (eigen boterhammen en drank 
van een drankautomaat) tot 12u40. 

Volgorde
1ste jaar: 12.05 uur
2de  jaar: 12.10 uur
2de graad: 12.20 uur
3de graad: 12.30 uur
(5de jaar gebruikt de Calfac als 
’ontmoetingsruimte’ tot 13.15 
uur; 6de jaar: zij kunnen vanaf 
12.45 uur gebruik maken van 
de ontmoetingsruimte als 
‘ontmoetingsruimte’)

September en oktober: 
het grasveld aan de feestzaal 
is ter beschikking tijdens de 
middagpauze.

Betaling
Op je kaart staat geen geld! 
De restaurantkaart-badge 
dient enkel om je te regi-
streren. De restaurantkaart 
wordt gekoppeld aan een 
restaurantrekening (te 
sponsoren via overschrij-
ving 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.

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 ont-
moetingsruimte.

Zijn er nog lunchpakketten?
Neen!

Waar kan ik terecht voor een warme maal-
tijd?
Voor warme maaltijden moet je aanschui-
ven 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 kas-
sa (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 gestructu-
reerde mededeling voor de restaurantre-
kening kwijt!
Je ouders nemen contact op met ons leer-
lingensecretariaat: 
mevr. Conny Croes 03 7807193 of conny.
croes@sjks.be

Samen-school-maken

ETEN Op SCHOOL: SMAKELIjK!
EET / LEER / LEEF



fietsuitstap in het waasland
1ste  jaar op excursie 

Onze leerlingen van het 1ste  jaar bestuderen tijdens de lessen aardrijkskunde hoofd-

zakelijk de eigen leefomgeving.  Hiervoor maken ze ook twee studieuitstappen: in sep-

tember 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 landschapswaarnemingen, 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 verkeers-

regels onder de aandacht van onze eerstejaars te brengen en hen een voorzichtige, 

defensieve houding als verkeersdeelnemer aan te leren. 

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

mingspunten het vlotst kunnen bereiken en de leerlingen een beter contact hebben 

met de bestudeerde omgeving. 

Fietsen met een groep van ongeveer 45 eerstejaarsleerlingen vergt een goede voorbe-

reiding en voldoende begeleiding door leerkrachten. Daarnaast willen 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 leerkracht 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 geleide studie zijn voor de klassen die de fietstocht maakten. 

Alle praktische afspraken (data, kledij en wat mee te nemen) staan in de excursie-

bundel die de leerlingen tijdens de voorbereidende lessen krijgen. 

Zesdes
tijdens
Paasvakantie 

op
eindreis!
Ook dit jaar willen wij aan alle leerlingen 

van het eindjaar de kans geven om tijdens 

de paasvakantie onder begeleiding van

leerkrachten op eindreis te gaan. Op dins-

dag 4 september worden tijdens het derde

lesuur de verschillende alternatieven voor-

gesteld in de Calfac en dan bezorgen wij 

alle leerlingen een folder met een inschrij-

vingsformulier.

Wie mee wil, moet ten laatste op maandag 

17 september het inschrijvingsformulier 

aan adjunct-directeur Marc Buytaert bezor-

gen en een voorschot betalen.

Alle reizen vinden plaats tijdens de eerste 

week van de paasvakantie. Meer details 

over reisschema, juiste begin- en eindda-

tum en de prijs zijn in de folter terug te 

vinden die de leerlingen meekrijgen op 4 

september.

 

IN DE STEIGERS
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tot 7 september op de permanentie!

inhoud lockers
Vorig schooljaar 
Eind juni werd aan alle huurders van een locker gevraagd 

om hun locker leeg te maken voor 30 juni. Tijdens de jaar-

lijkse grote schoonmaak begin juli bleken een aantal lockers 

nog niet leeg gemaakt te zijn! Dit zorgde voor extra werk: 

de werklui moesten de lockers openmaken, de poetsploeg  

verzamelde de inhoud van de lockers in afzonderlijke zakjes.

De inhoud van de niet-leeg gemaakte lockers is ter be-

schikking tot uiterlijk vrijdag 7 september, op de perma-

nentie, daarna wordt er definitief opgeruimd.  



IN DE STEIGERS

Na een lange zomerslaap gooien ook de 

schouwburgen in september de deuren 

weer open om een vers seizoen vol thea-

tergeweld op het hongerige publiek los te 

laten.

Het begint de allures van een ware traditie te 

krijgen: ook dit schooljaar krijgen jullie een unie-

ke kans om enkele theaterhoogtepunten van het 

nieuwe seizoen van op de eerste rij mee te pikken. 

Uit het bijzonder rijke aanbod zochten we de meest 

markante voorstellingen uit en versierden alvast de 

mooiste plaatsjes voor jullie. Een niet te missen ge-

legenheid om dit bijzondere medium beter te leren 

kennen en alvast erg handig voor alle zesdejaars die 

op zoek zijn naar een geschikte voorstelling voor de 

theateropdrachten voor het vak Nederlands. 

De voorbije jaren wisten we telkens meer dan 250 thea-

terliefhebbers in de dop mee te nemen naar de schouw-

burg; een stimulans om ook dit jaar een selectie klaar te 

stomen die niet alleen de frequente theaterbezoeker kan 

verleiden, maar ook de absolute theaterleek een fijne eerste 

kennismaking kan bezorgen.

Het exacte programma vind je hieronder; telkens kan je ook da-

tum, plaats, ticketprijs en eventueel vervoer terugvinden.

Vierde jaar en derde graad

de Marcelini’s - hetpaleis
woensdag 13 maart 2013, 20 u HetPaleis, Antwerpen

Twee clowns werken al iets te lang samen. Ooit waren ze een bejubeld duo. De 

ene had wat de ander wou. De ander zei wat de ene bedoelde. De ene voerde 

uit waar de ander van droomde. De ander vermoedde wat de ene van plan was. 

Ze zouden graag solo gaan, maar ze hebben elkaar nodig om te overleven. De 

schmink zit vol barsten. De tenen worden even lang als de schoenen. De mas-

kers vallen af. Wat overblijft, zijn onverwerkt verdriet en opgekropte frustratie.

Theaterklasbakken Dimitri Leue en Bruno Vanden Broecke weten je door hun  

intense en aanstekelijke spel je niet alleen te laten lachen, maar grijpen je 

finaal bij je nekvel. 

Derde graad

de Meeuw - hetpaleis
woensdag 26 september 2012, 20u HetPaleis, Antwerpen

Eind 19de eeuw. Kostja wil vernieuwing brengen in het bestaande muffe 

theater en laat Nina, op wie hij hartstochtelijk verliefd is, zijn eigen toneel-

stuk opvoeren. Zijn moeder, de beroemde theaterdiva Arkadina, maakt 

hem na afloop compleet belachelijk bij haar aanhang. De jonge Kostja 

stuit op een muur van onbegrip, leugens, bedrog en vernederende min-

achting.

De meeuw is een stuk vol onvervulde verlan-

gens en kapotgeslagen liefdes. Regisseur Dirk 

Tanghe maakt zijn comeback met een topklas-

sieker van Tsjechov en een cast met jong talent, 

aangevuld met topacteurs (Jo De Meyere, Michaël 

Pas,…)

aleksey – hetpaleis
woensdag 6 februari 2013, 19 u HetPaleis, Antwer-

pen

Het botert niet tussen Peter de Grote en zijn zoon 

Aleksej. Vader wil zoon stevig bewerken en klaarsto-

men voor de troon. Zoon is enkel geïnteresseerd in de 

fles en in zijn lief. Hoe meer Peter de Grote hem wil 

boetseren naar zijn evenbeeld, hoe meer Aleksej rebel-

leert. De grens tussen haat en liefde is dun. Zeker als het 

om opgroeiende pubers en ouders gaat.

Een hecht ensemble, een tekst met de allures van een klas-

sieker, hoofdrolspelers Frans Vander Aa en Jeroen Vander Ven 

acteren op het scherpst van de snee: Aleksej was één van de 

opmerkelijkste stukken van de afgelopen jaren (tal van prijzen, 

Theaterfestival 2011) wordt op algemene aanvraag hernomen.

raymond - kVs brussel
woensdag 27 maart 2013, 20 u Bourlaschouwburg, Antwerpen

In een voorstelling die meer een conference is dan een klassiek toneel-

stuk gaat topverteller Josse De Pauw op zoek naar de mens achter de 

legendarische voetbaltrainer Raymond Goethals. Schrijver Thomas Gun-

zig baseerde zich losjes op het levensverhaal van deze kleurrijke figuur en 

schreef een tekst die nu eens hilarisch is, dan weer naar de keel grijpt, maar 

altijd herkenbaar blijft. 

“Een voorstelling die theater terugbrengt tot de blote kunst van het spelen. 

Josse De Pauw is de artiest die dat naar het allerhoogste niveau stuwt.” Deze 

voorstelling werd geselecteerd voor het Theaterfestival 2012. Ook niet-voetbal-

liefhebbers zullen zich met deze voorstelling kostelijk amuseren, want De Pauw 

is in deze voorstelling in absolute topvorm.

dit is alles - hetpaleis
woensdag 17 april 2012, 20 u HetPaleis, Antwerpen

Cordelia Kenn is negentien en zwanger. Ze maakt een portret van zichzelf voor 

haar ongeboren dochter waarin ze minutieus haar eigen ik in vraag stelt. Dit is 

alles is een voorstelling met live-muziek over dromen, filosofie, verliefdheid, 

seks en dood. 

“Marieke Dilles walst met veel gemak langs de grillige banen van het vol-

wassen worden. De ene keer stil en verdrietig omdat haar grote liefde ver 

weg is, de andere keer bruusk en heftig omdat haar zoektocht naar haar 

nieuwe zelf zo onbenullig lijkt. Ze brengt de tienerspinsels herkenbaar tot le-

ven,” constateerde de Gazet van Antwerpen. Deze kleine maar aangrijpende 

voorstelling werd geselecteerd voor het Theaterfestival 2012.

theaterfreaks in spe: 

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

Voor 4de, 5de en 6de jaar

Theater voor vrijwilligers  



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 di-

rectie 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 ge-

sprek met ouders en behandelt een aantal 

punten die specifiek zijn voor die leeftijds-

groep.

Voor ouders van leerlingen van het zesde 

jaar komt het studiekeuzetraject erg na-

drukkelijk aan bod.

AANDACHT AUB
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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

Boekhouding Marijke Van Damme SJKS:   03 780 71 63

Internaat Gentil Poppe
SJKS 03 780 71 60

gsm 0495 74 93 02

Faxnummer SJKS 03 780 71 69

E-mail info@sjks.be

Website www.sjks.be 

Van harte welkom

oudervergaderingen 

in september 2012

In de loop van de maand september verwacht 

de school alle ouders  op een van de ouder-

vergadering. Deze oudervergaderingen worden 

georganiseerd per jaar. Ze geven de schooldi-

rectie de kans accenten te leggen, maar geven 

vooral de ouders de kans om kennis te maken 

met de klassenleraar en de werking van dat be-

paald jaar.

1ste jaar vrijdag 14 september om 19.30 uur

2de jaar woensdag 19 september om 19.30 uur

3de  jaar dinsdag 11 september om 19.30 uur

4de  jaar maandag 17 september om 19.30 uur

5de  jaar woensdag 12 september om 19.30 uur

6de  jaar donderdag 27 september om 19.30 uur

Er is parkeergelegenheid op de grote speelplaats; 

ingang Van Britsomstraat.



AANDACHT AUB

Het begrip leerlingenbegeleider is ingeburgerd op 

onze school. Net zoals vorig jaar zullen onze leerlin-

gen dit schooljaar kunnen rekenen op de ondertussen  

bekende gezichten: Isabelle Van Lemmens, Herman 

Schack en Danny Baart.

Vanaf dit schooljaar zal Herman Schack ook extra zorg 

dragen voor de opvolging van de ex-OKAN leerlingen 

in onze school.  Kirsten Merckx versterkt daarom vanaf 

dit schooljaar de ploeg van de leerlingenbegeleiders. 

Omdat mevr. Merckx haar volledige lesopdracht heeft 

in de eerste graad is het dan ook vooral deze leeftijds-

groep die haar bijzondere aandacht zal krijgen. 

De leerlingenbegeleiders
Tijdens de maand september zullen de leerlingenbe-

geleiders zich in de klassen komen voorstellen zodat zij 

voor de leerlingen snel een vertrouwd gezicht worden.

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 ver-

trouwenspersoon. Of anders: de leerlingenbegeleider!

Zij staan ter beschikking 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.

Kirsten Merckx

Borgstraat 116 – 2890 Sint-Amands

0468 12 88 95 (1ste graad)

Isabelle Van Lemmens

Beukendreef 10 - 9160 Lokeren  

09 349 46 37 (3de graad)

Danny Baart

Hooimanstraat 133 - 9112 Sinaai

0494 74 15 10 (2de graad)

Herman Schack

Breedstraat 74 - 9100 Sint-Niklaas   

03 777 91 08 (1ste graad)

School- en studietoelagen 2012-2013

Al le info op ons 

schoolsecretariaat en op 

www.studietoelagen.be
Namens het oudercomitéBeste ouders,

Dit schooljaar laten we een nieuwe wind waaien door het oudercomité, zon-

der evenwel de traditionele waarden uit het oog te verliezen. We vinden het nuttig om de werking en de rol van het oudercomité anno 

2012 in vraag te stellen. 

Onze missie is het verhogen van de betrokkenheid van alle ouders bij de 

werking van SJKS door een beleid te voeren dat er voor zorgt dat onze kin-

deren de beste ambassadeurs zijn van een aantal belangrijke waarden die 

SJKS hoog in het vaandel draagt: respect, sociale betrokkenheid, degelijke 

opleiding en transparante communicatie. 
Het doel is onze kinderen voor te bereiden op een leven in een ongetwijfeld 

boeiende maar snel veranderende wereld.   
We plannen een 3-tal vergaderingen per jaar waarop elke ouder is uitgeno-

digd.

Het is onze rol als oudercomité om:Een luisterend oor te zijn voor elke ouder die discreet een probleem wil 

aankaarten; 
Een kritische supporter te zijn van directie en leerkrachten;

Evoluties binnen onderwijs in het algemeen en binnen SJKS in het bijzonder 

van nabij te volgen;Projectgroepen rond een tweetal maatschappelijk belangrijke thema’s op te 

richten en te begeleiden. Ouders die in hun dagelijkse activiteiten  rond die 

thema’s werken kunnen hierbij een belangrijke toegevoegde waarde leveren.

Ook lid worden van het oudercomité? Vragen? Suggesties? 

Zie voor meer info: www.sjks.be:  oudercomité.
U kan de OC bestuursleden steeds mailen op volgend adres: 

sjksoc@gmail.com 

Wim De MulderVoorzitter        
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CLB-team SJKS 2012-2013

arts: Iris 
Van Acker

verpleegkundige: Steffi De Ruyte

maatschappelijk werkster: 

Soetkin
 Schram

psycholoog: Raf Boelen

OKAN-verantwoordelijke: 

Jan Van Wolvelaer



Kalender

maandag 03 september 2012 Eerste schooldag
 NM lesvrij 
dinsdag 04 september 2012 Techn. 6WEWIa1 (groep 1)VTS
 Info eindreizen 3de lesuur 
woensdag 05 september 2012 Techn. 6WEWIa2 (groep 1) Carolus 
donderdag 06 september 2012  V-dag voor 1ste jaar
 Techn. 5WEWIa1 (2 groepen)
 Skairo - vergadering choreografen  
 vorig jaar van 12.30 uur tot 13.15 uur  
 in vergaderzaal OLC
 Start begeleide studie voor 1ste jaar 
vrijdag 07 september 2012  V-dag voor 1ste jaar
 Schoolfotograaf voor alle klassen 
zaterdag 08 september 2012
zondag 09 september 2012

maandag 10 september 2012 V-dag voor 1ste jaar
 Audities Skairo choreografen 
 van 12.05 uur tot 13.15 uur in AvW 
dinsdag 11 september 2012 V-dag voor 1ste jaar
 Techn. 6WEWIa1 (groep 1) VTS
 Audities Skairo choreografen 
 van 12.05 uur tot 13.15 uur in AvW
 Oudervergadering voor 3de jaar
woensdag 12 september 2012  Techn. 6WEWIa2 (groep 1) Carolus
 Oudervergadering voor 5de jaar
donderdag 13 september 2012  Heywijck voor 2de jaar
 Techn. 5WEWIa1 (2 groepen)
 V-dag voor 1ste jaar 
vrijdag 14 september 2012 Heywijck voor 2de jaar
 Oudervergadering voor 1ste jaar
zaterdag 15 september 2012
zondag 16 september 2012

maandag 17 september 2012 Heywijck voor 2de jaar
 Bezinningsdagen 3de jaar - groep 1
 Start Skairo!
 Oudervergadering voor 4de jaar 
dinsdag 18 september 2012 Sportdag voor lln. 6de jaar: kajak  
 (reservedatum 20 sep.)
 Bezinningsdagen 3de jaar - groep 1 
woensdag 19 september 2012 Techn. 6WEWIa2 (groep 1) Carolus
 Oudervergadering voor 2de jaar 
donderdag 20 september 2012 Heywijck voor 2de jaar
 Techn. 5WEWIa1 (2 groepen)
 (reservedatum kajak zesde jaar)
 Bezinningsdagen 3de jaar - groep 2 
vrijdag 21 september 2012  Heywijck voor 2de jaar
 Bezinningsdagen 3de jaar - groep 2
 Start Vlaamse Vredesweek: 
 Wachten tot het overkookt? 
 (preventie als middel tegen massa- 
 wreedheden (tot 2 oktober 2012) 
zaterdag 22 september 2012
zondag 23 september 2012

maandag 24 september 2012 Heywijck voor 2de jaar 
dinsdag 25 september 2012  Techn. 6WEWIa1 (groep 1) VTS 
woensdag 26 september 2012  Sportkamp 3SPW in De Maat in Mol  
 vanaf 8.30 uur tot vrijdag 28 septem-
 ber omstreeks 17 uur
 Techn. 6WEWIa2 (groep 1) Carolus
 Toneel voor vrijwilligers: De Meeuw  
 HetPaleis om 20 uur 
donderdag 27 september 2012 Heywijck voor 2de jaar
 Techn. 5WEWIa1 (2 groepen)
 Oudervergadering voor 6de jaar
 Sportdag De Dam voor 5de jaar  
 (groep 1)
vrijdag 28 september 2012  Einde sportkamp 3SPW
 Sportdag De Dam voor 5de jaar  
 (groep 2)
 Heywijck voor 2de jaar
 Rapport 1
 voor 1ste, 2de, 3de en 4de jaar
 Sportdag De Dam voor 5de jaar  
 (groep 2)

maandag 01 oktober 2012  Facultatieve vrije dag 
dinsdag 02 oktober 2012  Techn. 6WEWIa1 (groep 1) VTS 
woensdag 03 oktober 2012  Bezinning 4de jaar Heibrand
 Techn. 6WEWIa2 (groep 1) Carolus
 Bezinning 5de jaar Daverdisse en Redu
 (tot vrijdag 5 oktober) 
donderdag 04 oktober 2012  Bezinning 4de jaar Heibrand
 Heywijck voor 2de jaar
 Techn. 5WEWIa1 (2 groepen) 
 Abdijdagen 6de jaar Brecht en Orval (begin) 
vrijdag 05 oktober 2012 Bezinning 4de jaar Heibrand
 Heywijck voor 2de jaar
 Sportdag 1ste jaar
zaterdag 06 oktober 2012 Abdijdagen 6de jaar Brecht en Orval (einde) 
zondag 07 oktober 2012

maandag 08 oktober 2012 Heywijck voor 2de jaar
 Info Venezolaanse gast in kader Zuiddag 
 (optie) 
dinsdag 09 oktober 2012  Info Venezolaanse gast in kader Zuiddag 
 (optie)
 Techn. 6WEWIa1 (groep 1) VTS 
woensdag 10 oktober 2012  Info Venezolaanse gast in kader Zuiddag 
 (optie)
 Techn. 6WEWIa2 (groep 2) Carolus 
donderdag 11 oktober 2012  Heywijck voor 2de jaar
 Techn. 5WEWIa2 (2 groepen) 
vrijdag 12 oktober 2012  Heywijck voor 2de jaar
 Rapport 1 voor lln. 3de graad 
zaterdag 13 oktober 2012
zondag 14 oktober 2012

maandag 15 oktober 2012  Heywijck voor 2de jaar 
dinsdag 16 oktober 2012  Techn. 6WEWIa2 (groep 1) VTS 
woensdag 17 oktober 2012  Techn. 6WEWIa2 (groep 2) Carolus 
donderdag 18 oktober 2012  Heywijck voor 2de jaar
 VM Adres Onbekend (groep 1 - 6de jaar)
 NM Breendonk (groep 1 - 6de jaar)
 Zuiddag: 120 lln. van het 5de jaar van 
 SJKS nemen daaraan deel 
vrijdag 19 oktober 2012  Heywijck voor 2de jaar
 VM Adres Onbekend (groep 2 - 6de jaar)
 NM Breendonk (groep 2 - 6de jaar) 
zaterdag 20 oktober 2012
zondag 21 oktober 2012

maandag 22 oktober 2012  VM Adres Onbekend (groep 3 - 6de jaar)
 NM Breendonk (groep 3 - 6de jaar)
 Heywijck voor 2de jaar 
dinsdag 23 oktober 2012 VM Adres Onbekend (groep 4 - 6de jaar)
 NM Breendonk (groep 4 - 6de jaar)
 Techn. 6WEWIa2 (groep 1) VTS 
woensdag 24 oktober 2012  Techn. 6WEWIa2 (groep 2) Carolus 
donderdag 25 oktober 2012  Techn. 5WEWIa2 (2 groepen) 
vrijdag 26 oktober 2012 Rapport 2 
 voor lln. 1ste, 2de, 3de en 4de jaar 

zaterdag 27 oktober 2012 Begin herfstvakantie

Zie kalender: www.sjks.be
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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 2012
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)



Oase

Speel je troef uit

  Mensen zijn allemaal engelen. Wat hen onderscheidt  

 van elkaar is wat ze met hun vleugels doen.

  Waarvoor wil jij je vleugels gebruiken? Wil je ze sprei- 

 den om een ander te beschermen, gebruik je ze 

 om je eigen kracht te ontdekken of leiden ze jou

 door de zachte bries van de Liefde?

 Die keuze moet ieder van ons maken. Onze keuze   

 maakt een verschil voor de anderen. 

  We kunnen dikwijls concreet helpen door in te gaan 

 op een oproep; niet aan de kant blijven staan, maar 

 ‘ja’ te zeggen.

	 Een oproep? Om die te horen moet je  luisteren, 

 luisterbereid zijn en de stap durven zetten naar 

 engagement.

	  Je engageren om mee te werken aan een groepsacti-

 viteit, solidair zijn met sociale acties, (écht) tijd maken 

 voor familie en vrienden, …

  En … dankbaar zijn voor en genieten van al datgene 

 dat ons zomaar in de schoot is geworpen omdat we 

 (toevallig)  hier geboren zijn.

	  Het positieve zien en horen en in de verf zetten én 

 de handen uit de mouwen steken.

  Je vleugels gebruiken.

College info nr 2 2012-2013

Inhoud

oase

894 maal dankjewel!

SAMeN-SCHool-MAKeN
Eetweekend
De bron blijft zuiver
Media-e-thiek
Studiekeuzebegeleiding voor zesdejaars

iN De SteiGerS
Rookvrije klassen 
Sing for the climate
Viering voor overledenen
Schooltoneel januari 2013
Wiskunde In-zicht
Volkssterenwacht in Hove
Avondstudie

AANDACHt
CLB
Verkeersveiligheid

Het oudercomité en het personeelsteam van de 
school zijn erg enthousiast over het erg grote aan-

tal ouders die positief op deze oproep reageerden. Niet 
minder dan 894 ouders zijn bereid 5 euro te betalen.
Hartelijk dank!

ps: op de eerste vergadering van het oudercomité werd 
beslist om onze SJKS-voetbalploeg een duwtje in de rug 
te geven. Vanaf dit seizoen spelen onze voetballers in een 
nieuwe outfit! Dankjewel!

Bij  College Info nr. 1 werd een woordje uitleg gege-
ven over de werking van het oudercomité. Bij die 

gelegenheid werd aan de ouders een vrijwillige bijdrage 
gevraagd:

“Door een, totaal vrijblijvende, financiële bij-
drage (waarvoor hierbij een invulstrook bijge-
voegd) van € 5 kan het oudercomité regelma-
tig een financiële duwtje in de rug geven.”  

dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! 
dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! da dank! dank! dank! dank! 
dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank! dank!894 maal dank!
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Samen-school-maken

Beste ouders, leerlingen en sympathisan-
ten van ons College,

Op zaterdag 17 november en zondag 
18 november 2012 organiseert onze 
school haar 24ste eetweekend. Leerkrach-
ten en leden van het oudercomité zorgen 
voor een aangename sfeer. Ons eetwee-
kend heeft twee grote doelstellingen: 
• Een sfeervolle en smakelijke samenkomst 
van ouders, personeelsleden en sympathi-
santen van onze school.
• Een financieel extraatje om een actueel  
project te ondersteunen.
We stappen af van de barbecueformule, maar 
kiezen in samenwerking met ons catering-
bedrijf Scolarest voor een nieuwe formule.

Later op het schooljaar en met een ruime 
keuze aan gerechten. De prijzen blijven de-
mocratisch (bijv. hoofdgerecht 16 euro).
Met  een kinderspeelruimte en een bar in 
de kleine refter (organisatie oudercomité).  
De oudercomité-bar: een pleisterplaats voor 
een aperitiefje of voor een babbel nadien.

Beste ouders, we gaan ons uiterste best 
doen om u goed te ontvangen en om u 

een smakelijke maaltijd voor te schotelen. 
We hopen dat u inschrijft en danken u reeds 
bij voorbaat.

Van harte
mede namens het personeelsteam 

Luc Braem, Marc Buytaert, Danny Van Royen, 
Walter Roggeman. Het directieteam van SJKS

Een tombola! prijzen gevraagd

Er is ook een tombola voorzien. Beste 
ouders, kunnen jullie ons helpen onze 

prijzentafel extra groot te maken aub? 
Indien je geschenken,  kleinigheden, gadgets 
en andere zaken kunt schenken voor deze 
tombola, zouden wij dit enorm op prijs te 
stellen. De firmanaam mag te zien zijn op 
deze geschenken.  En uiteraard zullen wij 
trachten je firma of zaak te vermelden tijdens 
ons eetweekend. Eventuele prijzen kunnen 
afgegeven worden op de permanentie of op  
het leerlingensecretariaat  t.a.v. mevr. Katja  
Roggeman. 

op stap naar een school met 
WIFI

De opbrengst van dit eetweekend zal hel-
pen om op relatief korte tijd  WIFI in 

SJKS te realiseren.  We zullen echter niet over 
een nacht ijs gaan. Zowel het technische als 
het financiële plaatje worden grondig onder-
zocht alvorens tot een definitieve beslissing 
over te gaan. 

Veel belangrijker nog is de pedagogische 
implementatie. Met een kerngroep 

(leerkrachten, ICT’ers en directie) onder-
zoeken we de mogelijkheden van WIFI op 
school. Veiligheid, privacy en wijs en effi-
ciënt en zinvol gebruik van de nieuwe media 
en technologieën staan voorop.

U komt toch ook?!
eetweekend 17 en 18 november 2012

bestellen: hoe doe ik dat?

online op www.sjks.be

Bestellen kan heel eenvoudig door je be-
stelling aan te klikken op het online  

reserveringsformulier op onze website 
www.sjks.be-eetweekend

Bovenaan vul je je gegevens in, daarna de ge-
rechten die je wenst en daarna dag en uur dat 
je komt. Eventueel vermeld je ook of je een 
tafel wenst te reserveren (vanaf 8 personen) 
en bij welke gereserveerde tafel je mee wil 
aanschuiven.
Klaar is kees! Nadat je het formulier verzon-
den hebt, ontvang je een bevestigingsmail 
met een inschrijvingsnummer. Dit nummer 
gebruik je bij je betaling.

Smakelijke gerechten

Keuze uit …

Hapjes
Bordje tapa’s

Voorgerecht
Wildpastei met crudités

Bundeltje gerookte zalm, krab en garnaaltjes

Hoofdschotel
Varkenshaasje, pepersaus, warme groenten  

en gratinaardappelen
Kabeljauwhaasje, witte wijnsaus, prei  

en puree
Vegi: tofuballetjes, tomatensaus, fijne  

groentjes en pasta

Kindermenu
Braadworst, worteltjes en kroketjes + ijsje

Kipfilet, appelmoes en kroketjes + ijsje

Dessert
Gebakje

Verse fruitsalade
Gevarieerd kaasbordje

Bestelformulier - : zie website www.sjks.be 
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Hoewel ik zelf helemaal nog niet zo oud 
ben, wil ik mij toch aansluiten bij een aantal 
standpunten die Hugo De Ridder innam in 
een interview met het weekblad Tertio naar 
aanleiding van de publicatie van zijn boek: 
Brief aan mijn kleinkinderen, de over-
vraagde generatie.
Als school mogen wij niet blind zijn voor 
een aantal zorgenbarende tendensen in onze 
huidige maatschappij, maar we moeten er 
zeker op letten dat we aan onze jonge men-
sen altijd een hoopvolle boodschap blijven 
geven. De jongeren van vandaag zijn niet 
gebaat met verhaaltjes over hoeveel beter 
het vroeger wel was. Vroeger is voorbij en 
zal nooit meer terugkeren. Trouwens, ook 
toen waren 
er fenomenen 
die niemand 
van ons graag 
zou zien te-
rugkeren.
Hugo De Ridder heeft een optimistisch 
boek geschreven want er zit veel hoop in. 
“Ik zie een zuivere bron wanneer ik naar 
mijn klein- en achterkleinkinderen kijk. 
Waar en hoe dat water zal stromen, hangt in 
belangrijke mate van onszelf af en van onze 
opvoeding, ouders en omgeving. Maar het 
water van de bron is niet geperverteerd en 
dat is heel belangrijk.” En precies hier ligt 
er een belangrijke taak voor onze school:  
samen met de ouders trachten te bepalen 
hoe het “water zal stromen”.

Naast het overbrengen van kennis en vaar-
digheden hebben leerkrachten en alle ande-
re medewerkers op onze school de taak een 
aantal levenswaarden onder de aandacht 
van de leerlingen te brengen, niet op een 
dogmatische manier maar wel een geën-
gageerde! Wat we zelf ook trachten voor te  
leven zal door onze leerlingen gemakkelij-
ker overgenomen worden.
In onze samenleving heerst meer en meer 
de overtuiging dat iedereen voor zichzelf 
maar moet uitmaken wat goed en kwaad 
is, dat we daarover op school en op het pu-
blieke forum niet te normatief over moeten 
spreken… Volgens mij moeten we op onze 

school ingaan tegen deze tendens. Onze 
leerkrachten en personeelsleden moeten – 
liefst in woord én daad – getuigenis afleggen 
van wat zij waardevol vinden voor het leven. 
We moeten ons vooral keren tegen een te 
doorgedreven individualism, tegen ver-
regaande onverschilligheid. Op de stiften 
van de Damiaanactie staat terecht: “Onver-
schilligheid doodt.” Onze leerlingen hoeven 
het belange niet altijd eens te zijn met onze 
standpunten, maar we moeten hen uitdagen 
om na te denken, om kritisch te reflecteren 
op wat de media hen voorhouden, op wat in 
onze westerse samenleving aan de gang is en 
hoe zij én wij daarin – misschien niet altijd 
erg bewust – meegezogen worden. 
Mag ik er nog eens twee namen bijhalen van 
mensen die de voorbije weken in de media 
(kranten, weekbladen en radio) aandacht 
gevraagd hebben voor de problematiek van 
onze tijd? Alfons Vansteenwegen, de auteur 
van de bestseller Liefde is een werkwoord, 
zegt in een interview dat hij het eens is met 
de spraakmakende Gentse psychoanalyti-

cus Paul Ver-
haeghe dat 
de ratrace 
van de neo-
liberale eco-
nomie fnui-

kend werkt voor mensen en relaties. 
Maar daarnaast is er ook een probleem 
met de persoonlijke veerkracht. Mensen 
kunnen emotioneel niet veel verdragen. 
“Dat komt zeker ook door het verloren 
gaan van de diepere dimensie van het le-
ven. Om het levenslang met elkaar uit te 
houden, helpt het als je kunt terugval-
len op iets wat het hier en nu overstijgt.  
Het is dan ook posi-
tief dat spiritualiteit 
enigszins in de mode 
is gekomen, bijvoor-
beeld rond mind-
fulness, en dat meer 
mensen bewuster 
willen leven.” 
Va n s t e e n w e g e n 
maakt onderscheid 
tussen twee soorten mensen, de ‘verschilli-
gen’ en de ‘onverschilligen’. “Verschilligheid 
in de relatie betekent het besef dat je anders 
bent dan je partner en dat dit de relatie inte-
ressant maakt. Niet mekaar proberen te ver-
anderen maar de ander appreciëren omdat 
hij anders is.”
Hetzelfde geldt voor het leven in het alge-
meen. “Onverschilligen zijn mensen die 

alles platstrijken, voor wie het allemaal om 
het even is. Onverschilligheid doodt en is 
ook een vorm van materialisme. Verschil-
ligen daarentegen zijn mensen die zoeken, 
nadenken, onderscheid maken, inzien dat 
niet alles gelijk is.”
Vanuit die achtergrond willen wij in het ko-
mende schooljaar accenten leggen in onze 
werking en in de school als samenleving. Zo 
willen wij de nadruk leggen op een vriende-
lijke omgang met elkaar. Die zal zich uiten 
in een positieve houding, in een beleefd en 
respectvol taalgebruik tussen alle partners 
op school: leerlingen onder elkaar, leerlin-
gen tegenover personeelsleden en zeker ook 
omgekeerd.
Aangenaam samen leven met zoveel men-
sen vraagt ook het naleven van een aantal 
afspraken. Waar vroeger het gebrek aan vrij-
heid niet altijd plezant was, moet de slinger 
misschien nu wat naar de andere kant. De 
organisatie van een school van bijna 1500 
mensen kan maar goed lopen als iedereen 
tracht wat stipter te zijn in het opvolgen van 
een aantal praktische afspraken. “Ik zal dat 
ziektebriefje wel eens afgeven als het mij 
past”, getuigt van een te ver gaand individu-
alisme, van te weinig respect voor de vlotte 
organisatie van de school. Voor een toeval-
lige vergetelheid moeten we begrip hebben, 
maar stelselmatig nonchalant gedrag moe-
ten we corrigeren. 
Op de eerste plaats willen wij bij het begin 
van dit nieuwe schooljaar leerlingen en leer-
krachten oproepen om (nog meer) initiatie-
ven te nemen om samen op school een aan-
tal toffe dingen te organiseren. Onder meer 
het schooltoneel en het dansspectakel Ska-
iro leveren jaarlijks een essentiële bijdrage 

tot het welbevinden 
van onze leerlingen 
(én onze leerkrach-
ten) op onze school. 
Wat houdt de leer-
lingenraad, het leer-
l ingenpar lement , 
het klassenberaad, 
het lerarenkorps … 
tegen om nog meer 

initiatieven te nemen? Dat mag kleinscha-
lig zijn. Als directie zijn wij ten volle bereid 
hiervoor de nodige faciliteiten te verlenen, 
omdat wij dat zo belangrijk vinden.

Namens het hele directieteam

Walter Roggeman
directeur

de bron blijft zUiver en dat geeft hoop

Door dit citaat van de tachtig-
jarige Hugo De Ridder als titel 
te gebruiken wil ik duiding 
geven aan de prioriteit die we 
ons als school dit schooljaar 
willen stellen. 

"we moeten hen Uitdagen om na te 

denken, om kritisch te reflecteren 

op wat de media hen voorhoUden"

"die zal zich Uiten in een

positieve hoUding, in een

beleefd en respectvol

taalgebrUik tUssen alle 

partners op school"

Samen-school-maken
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info- en nascholingsplan

nieuwe media en media-e-thiek
Vorig schooljaar startten we met de werkgroep 
media-e-thiek. Het terrein werd verkend; dit 
schooljaar gaan we aan de slag met een uit de 
kluiten gewassen info-en nascholingsplan. We 
maken met onze personeelsgroep grondig werk 
van dit thema, maar we gaan tegelijk niet over 
een nacht ijs en hoeden ons voor commerciële of 
trendy valkuilen

We formuleerden vorig jaar ons uitgangspunt als volgt: 
“Nieuwe media zijn een positief verhaal! 

Welke mogelijkheden 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 geven voor 
bijscholing en gebruikers handvaten bieden om valkuilen te vermij-
den.”

Op de pedagogische vergadering eind augustus en op de ouder-
vergaderingen in september kaartten we het verder gaan op de 

ingeslagen weg inzake nieuwe media aan. Ondertussen werden de 
plannen erg concreet.

Samen-school-maken

e   Pedagogische studiedag op 28 januari 2013 met oud-leerling  
prof.dr. Michäel Opgenhaffen. Algemeen gedeelte en werkwinkels.

• Waarom is dit nu allemaal nodig? 
   Sociale media in het secundair onderwijs: wie, wat, waarom? 
• Sociale media binnen secundair onderwijs: 
   praktijktoepassingen van blogs, Twitter, Facebook – mogelijkheden
   die deze platformen bieden binnen lesverband
• Privacy-gevaren – sociale media
 e   We plannen net zoals vorig jaar ook een infosessie door  
Michaël Opgenhaffen voor alle lln. 5de jaar over nieuwe media in het 
begin van het 2e semester.

e	 Tussen krokus en paasvakantie: zesdejaars informeren eerste 
graad over privacy-instellingen en gebruik / misbruik sociale media

Enkele speerpunten op een rijtje:

e  We stellen een kerngroep media-e-thiek samen We hopen dat 
leerkrachten die op de een of andere manier sterk betrokken zijn bij 
het nieuwe media-verhaal deel uitmaken van  de kerngroep. 
Deze groep vergadert 4 keer dit schooljaar. De kerngroep stuurt mee 
de inhoud van de  infomomenten en het nascholingsaanbod. 
Helpt mee aan de prospectie van pedagogische toepassingen van 
nieuwe media (bijv. het gebruik van tablets). De kerngroep bepaalt  
-  samen met de directie – de stappen die we als school willen zetten.

e   Dit schooljaar volgen de leerkrachten Joke De Lille en Patrick 
Braem de navorming ‘mediacoach’. Tijdens 9 cursusdagen komt 
onder andere het volgende aan bod: inleiding tot mediawijsheid in 
het algemeen, media-identiteit en privacy, informatievaardigheden, 
mediaproductie, media en spel, media en relaties en media, burger 
en samenleving.
 e   Op 12 november: Info door onze ICT-man Jen Kegels over 
I-Pad en mogelijkheden en beperkingen in de didactische praktijk.

Daarnaast staan er     nog tal van zaken op stapel: onderzoek  
(technisch, finan-      cieel, …): WIFI op onze school; informatie 

i.v.m. gebruik dropbox doorspelen en trachten de communicatie te 
optimaliseren op  smartschool, op de  website en met mailopportuni-
teiten (en gebruik van sociale netwerksites) naar ouders.

Ons oudercomité organiseert twee avondvergaderingen (op 13 
november en op 11 maart) waarop men expliciet wil reflecteren 

over nieuwe media op school.
U merkt het, een ambitieus plan. We zijn echter overtuigd dat we 
door deze gestage, maar planmatige aanpak forse stappen voorwaarts 
kunnen zetten op het terrein van wijs gebruik van nieuwe media.  
In overleg, in samenwerking, voor en door  leerlingen, personeelsle-
den en ouders
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Voor onze leerlingen van het laatste jaar is het 
belangrijk dat ze een goede en gefundeerde 
beslissing nemen in verband met hun studie-
keuze volgend jaar. Dit wordt erg nadrukkelijk 
aangepakt gedurende het hele schooljaar. 
Daarom bezorgen we jullie een kort overzicht 
van de verschillende initiatieven die georgani-
seerd worden.

Eerste semester
a. Tijdens de tweede helft van september kwam Raf Boelen van het 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding in elke klas toelichting geven 
over de mogelijkheden (en moeilijkheden) in het hoger onderwijs. 
Bij die gelegenheid werden ook de slaagpercentages in het hoger on-
derwijs besproken. De leerlingen kregen een studiekeuzemap en een 
brochure, “Wat na het secundair onderwijs?”, waarmee zij onmiddel-
lijk aan de slag kunnen. 
b. Op 27 september kregen de ouders van onze laatstejaars dezelfde 
informatie tijdens een oudervergadering 
c. Tijdens de maand november worden alle leerlingen (per klas en 
mét de klassenleraar) uitgenodigd in het OLC. Daar krijgen zij een 
overzicht van het beschikbare keuzemateriaal door het CLB, leren zij 
hoe dit materiaal te gebruiken en tijdens een rondetafelgesprek wis-
selen 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 laatstejaars te 
evalueren. Hierbij wordt vertrokken van een aantal vragen die aan 
de leerling kunnen voorgelegd worden (Hoe kom je bij deze keuze?  
Heb je genoeg basis om dat te doen? Welke verdere stappen ga je 
zetten?) Dit is voor de leerling een belangrijk signaal dat hij/zij van 
dichtbij begeleid wordt. 
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 feed-
back 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. Ondertussen zijn we 
al aan de derde editie toe van een nieuw initiatief  om onze leerlingen 
op een eigentijdse wijze te informeren over een goede studiekeuze: in 
de eigen school geven oud-leerlingen informatie (op een zaterdag-

stUdiekeUzebegeleiding 
laatste jaar 

namiddag, ’s avonds JOL). Uiteraard zullen we onze leerlingen ook 
informeren over de jaarlijkse SID-in, een beurs waarop alle univer-
siteiten en hogescholen vertegenwoordigd zijn. Wij motiveren onze 
leerlingen om op zaterdag naar deze beurs te gaan. 
d. Opendeurdagen: van hogescholen en universiteiten worden tijdig 
gesignaleerd. 
e. Ondertussen komt het keuzeproces op verschillende momenten 
aan bod in de lessen (bij de klassenleraar maar eventueel ook bij an-
dere leerkrachten). Hierbij kan met delen uit het studiekeuzedossier 
gewerkt worden. Dit is niet enkel een signaal dat deze materie be-
langrijk is, het is ook een belangrijke confrontatie met elkaars menin-
gen, problemen en stand van zaken. Leerlingen die met vragen zitten 
over bepaalde studierichtingen kunnen uiteraard ook steeds terecht 
bij de leerkrachten met specifieke vakcompetenties. 
f. Verder is het natuurlijk belangrijk dat leerlingen die niet goed bezig 
zijn met het studiekeuzeproces extra samen te brengen. Zo kunnen 
zij bijvoorbeeld bij het wegvallen van een les in kleine groepjes bij-
eenkomen in de leerlingenbibliotheek of in het Open Leercentrum 
(OLC), eventueel onder begeleiding van een CLB-medewerker. 
g. De leerlingen kunnen ook altijd via het secretariaat van de school 
een afspraak maken met het CLB voor een individueel gesprek. 
h. 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 al-
tijd een advies uitbrengen over die keuze: positief, negatief of twij-
felend. 

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

 Samen-school-maken
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alle klassen van het tweede jaar Europees tabakspreventieproject

De leerlingen van klassen die deelnemen aan 
‘Rookvrij: ik blijf erbij!’, verbinden zich ertoe 
om niet te roken gedurende de Wedstrijd. 

De Wedstrijd doorprikt het imago van de 'toffe roker'. Bewust ‘neen’ 
zeggen tegen de sigaret is niet iets voor 'flauweriken', maar getuigt 
juist van persoonlijkheid. Door in te spelen op de groepsdruk en de 
groepsnorm wil de 'Wedstrijd Rookvrije Klassen' in heel Vlaanderen 
en Europa jongeren steunen in hun rookvrije keuze. 
De deelnemende klassen streven ernaar om na zes maanden 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 klas-
genoten 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, kortademig-
heid, een rokershoest, e.d. Daarnaast brengt het rookvrij blijven ook 
financiële (roken kost een roker honderden euro’s per jaar) en soci-
ale voordelen met zich (de meerderheid van de jongeren en volwas-
senen 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.

sjks & sing for the climate
U zingt toch mee op 26 oktober?

De poolkappen, waar we enkele jaren terug voor dansten, 
zijn nog steeds in gevaar! gooi alvast een blik op www.
singfortheclimate.com om in de juiste stemming te raken.
De klas 3hW schreef tal van zakelijke brieven om dit initia-
tief te ondersteunen. Lerares Vera goossens: “hou je klas-
vakje in de gaten, want ’t Viske (onze pastorale groep) en 
kruid (onze milieugroep) hopen op jullie medezang op 26 
oktober.” We gaan er dan met z’n allen voor tijdens de mid-
dagpauze van 12.15 tot 13.15 uur. Sfeer troef op de grote 
speelplaats.
Voorzitter van kruid leerkracht katrien Van poecke: “Dé 
SJkS-klimaatclip ‘Do it now’ ,uit volle borst meegezongen 
door iedereen, zal deel uitmaken van de grote zangmani-
festatie ‘ Sing for the climate’. We moeten doorgaan met 
aandacht vragen voor deze problematiek. De situatie is 
ernstig, maar er kan nog iets aan gedaan worden. 
dus ‘do it now’!”

blijf rookvrij

nieuw !

Dit schooljaar willen met onze tweedejaars  deelnemen aan 
de wedstrijd van Rookvrije klassen. Er worden plannen 
gesmeed om op een bestaande melodie (of wordt het toch 
nog een eigen compositie?) een ‘rookvrije-tekst’ te schrijven 
en die te zingen met muzikale tweedejaars. Muziek en tekst 
worden daarna in een clipje opgenomen en opgestuurd naar 
rookvrije klassen!

In de steigers
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    In de steigers

verbondenheid in goede en … 
kwade dagen

Een (h)echte groep is maar een groep, vormt maar ‘gemeenschap’ als de le-
den van die groep op momenten dat het goed gaat, samen lachen en plezier 
maken en op momenten dat het moeilijk is, er zijn voor elkaar en in zich in 

gebondenheid gedragen weten. 

Meer dan een van onze collegegemeenschap kreeg in het voorbije jaar echter af 
te rekenen met een zwaar persoonlijk verlies. Het afscheid van een grootouder 
– soms van een ouder! - is voor leerlingen een erg ingrijpende gebeurtenis. Het 
afscheid van ouders, schoonouders, familie en goede vrienden roept op om stil te 
staan. Het overlijden van personeelsleden en van een leerling raakten ons allen 
diep. Bruusk wordt ons drukke leven tot bezinning gedwongen. Rouwen: voor de 
rouwende staat de wereld stil, voor alle anderen draait hij gewoon door. 

Een werkgroep in de schoot van de VIS (onze pastorale groep) bereidt met veel 
nauwgezetheid een viering voor. Een samenkomst van verbondenheid met elkaar 
waarin we in het bijzonder diegenen herdenken die ons het voorbije schooljaar 
ontvielen.

Omdat het voor de nabestaanden een oprechte steun betekent en omdat het een 
uitdrukking is van ‘collegegemeenschap vormen’  nodigen we eenieder – perso-
neelsleden, leerlingen, ouders en familieleden - hartelijk uit op de herdenkingsvie-
ring eind november in onze Collegekerk.
 
praktisch: op zaterdag 24 november om 19 uur in de Collegekerk – er 
is parkeergelegenheid op de grote speelplaats (ingang Van Britsom-
straat) – na de viering is er gelegenheid om bij een glas nog even bij 
te praten.

      Schooltoneel januari 2013

      Christus wordt weer
      gekruisigd
Tijdens het schooljaar 2012-2013 gaan we voor het toneelproject in zee met regisseur
Simon De Vos. Leerkrachten en leerlingen van SJKS brengen Christus wordt weer gekrui-
sigd van Nikos Kazantzakis voor het voetlicht.

De naastenliefde wordt onder de loep gehouden. Het verhaal speelt zich af rond de Paastijd in een welvarend Grieks dorpje onder 
Turkse heerschappij. In het kader van Pasen zijn de Griekse dorpelingen bezig met de voorbereidingen op een passiespel waarin 
de lijdensweg van Jezus Christus nagespeeld wordt. Plots arriveert een groep arme, door Turken verdreven Grieken in het dorpje. 
De toegang wordt hen echter geweigerd omdat de welvarende Grieken vrees koesteren voor de bezoekers.  Alleen de vrome 
schaapherder, die door de dorpelingen is verkozen de rol van Jezus te spelen in het passiespel, trekt zich het lot van de arme 
vluchtelingen aan. De situatie tussen de welvarende dorpelingen en de arme vluchtelingen escaleert.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 18 januari 2013 en zaterdag 19 januari 2013 om 
20 uur en zondag 20 januari 2013 om 15 uur  in de Stadsschouwburg te Sint-Niklaas

viering voor overledenen 
van collegegemeenschap: 

24 november – 19 uur
collegekerk
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In de steigers

17 januari - 6 en 8 uur wiskunde 6de jaar

Wiskunde In-Zicht
Een dagvullend programma waarbij de deelnemers ook zelf de handen uit de mouwen moe-
ten steken in Universiteit Antwerpen.

De openingssessie wordt geleid door professor Lowen. Hij wil een beeld geven van wat ‘universitaire’ wiskunde inhoudt en 
hij zal trachten de leerlingen warm te maken voor de schoonheid en de relevantie van wiskunde.

Het tweede deel van de voormiddag  is er de gelegenheid om in kleinere groepen kennis te maken met één van de vol-
gende vier onderwerpen: 
- cryptografie door de eeuwen heen (over versleuteltechnieken en moderne technieken om bijv. veilig te bankieren); 
- de beurs: onvoorspelbaar (over modelleren van aandeelprijzen en afgeleide financiële producten);
- tsunami’s en zwemmende eendjes(over wiskundige principes achter golven); 
- gezond verstand vs logica: wiskundige paradoxen (over wiskundige raadsels en verrassende oplossingen).

In de namiddag wordt het wiskunde-inzicht van de leerlingen getest en moeten ze zelf aan de slag. Wie van hen heeft 
wiskunde in zich?

Vrijdagavond 9 november – naar Volkssterrenwacht in Hove

Het programma (2,5 uur) omvat een korte voorstelling van Ura-
nia en een bondige inleiding op het bezoek, vervolgens worden 
de verschillende hemellichamen (sterren, planeten, asteroïden, 
...) van naderbij bekeken aan de hand van spectaculaire video- 
en computerbeelden, zodat de bezoekers reeds een idee krij-
gen over wat er verder kan verwacht worden.  

Organisator, aardrijkskundeleraar Kristof Van Hove: “Nadien 
volgt een rondleiding door de permanente tentoonstelling 
met bijvoorbeeld een model van de Grote Beer, de maankrater 
Eratosthenes, een ruimtelijk model van ons zonnestelsel en 
een collectie echte meteorietstenen, met daarna een bezoek 
aan het weerstation met meer uitleg bij de diverse apparaten 
waarmee dagelijks de weerwaarnemingen gebeuren en bij de 
toestellen die gebruikt worden om een weersvoorspelling te 
maken.” 

Als hoogtepunt volgt een bezoek aan de observatietoren waar 
men de kans krijgt om een blik in het heelal te werpen door 
een van de grote telescopen: de 40 cm Cassegrain (Gobelijn-tele-
scoop), de 25 cm Schmidt-Cassegrain (Adhemar-telescoop) of de 
30 cm Newton (Barabas-telescoop).
Dit kan enkel bij helder weer en als het voldoende donker is 
(vanaf ongeveer anderhalf uur na zonsondergang). In geval van 
een bewolkte hemel is er een vervangprogramma voorzien. Elke 
bezoeker die door ongunstige weersomstandigheden niets heeft 
kunnen waarnemen, krijgt een ticket (1 jaar geldig) om op een 
heldere vrijdagavond als individuele bezoeker te komen kijken.

Het oudercomité ondersteunt dit initiatief door een gedeelte van 
de prijs van het busvervoer voor haar rekening te nemen.

Ik wil deze nacht in de sterren verdwalen
Op vrijdagavond 9 november 2012 brengen (op vrijwillige basis) nieuwsgierige leerlingen en leerkrachten 
een geleid bezoek aan de Volkssterrenwacht Urania in Hove, nabij Antwerpen. 

Gedurende de eerste twee maanden organiseerden de leerkrachten van het eerste jaar begeleide 
studie voor hun leerlingen. Wegwijs raken in de 
schoolagenda, plannen van het schoolwerk, … 
De begeleide studie  in het eerste jaar eindigde 
op donderdag 25 oktober. 

Na de herfstvakantie kunnen leerlingen van het eerste jaar studie volgen onder de vleugels van onze 
leerlingenbegeleider Herman Schack (de zgn. ‘Hermanstudie’). Zij nemen daarvoor  contact op met 
hem.

Voor alle leerlingen van de school is er trouwens gelegenheid tot avondstudie in de externenstudie 
(tot 17.35 uur). Leerlingen die hiervan gebruik willen maken nemen contact op met adjunct-directeur 
Marc Buytaert.  

Hermanstudie - avondstudie
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Voortaan zullen wij 

genoodzaakt zijn elke 

onwettelijke afwezigheid 

op woensdagnamiddag 

of op zaterdag te laten 

inhalen! Dat doen we 

niet graag. 

Daarom willen we deze 

maatregel voorkomen 

door dit bericht.

Nooit: "familiale omstandigheden

Vaak verantwoorden ouders de afwezigheid van hun zoon of dochter met 

de mededeling: “wegens familiale omstandigheden”. We moeten erop wij-

zen dat de minister deze reden tot afwezigheid geenszins aanvaardt! De 

wettelijke redenen voor een afwezigheid zijn zeer duidelijk bepaald en in 

het reglement van elke school opgenomen. Lees het maar eens na in de 

schoolagenda!

En wat als er toch specifieke omstandigheden zijn om je kind niet naar 

school te laten gaan? De directeur kan je altijd de toestemming geven om 

je dochter of zoon niet naar school te sturen. Je moet het wel vooraf aan 

hem vragen en hij kan altijd weigeren, maar wees gerust voor elke redelijke 

vraag brengen wij het nodige begrip op.

Zo weinig mogelijk afwezig zijn 

In de les aanwezig zijn en studie-uitstappen, vormingsdagen meemaken, … 

zijn essentieel voor een goede studiehouding. Daarom wordt er scherp op 

toegezien of er niemand afwezig is zonder wettelijke reden. Ook is het de 

bedoeling gewettigde afwezigheden zo kort mogelijk te houden. Daarom 

staan wij erop dat leerlingen zolang mogelijk op school blijven voor ze naar 

een afspraak bij een geneesheer vertrekken. Na het doktersbezoek moet de 

leerling zo vlug mogelijk naar school terugkeren, omdat de lessen belangrijk 

zijn!!

Doktersbriefje

De 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 be-

tekent een doktersbriefje!”

afwezig zijn op school

niet konden zien. De dodehoekzone werd 
afgebakend door een groot rood zeil: de 
zone waarin je onzichtbaar bent voor de 
chauffeur. 

De campagne om het gevaar voor 
de dodehoek in de kijker te 

plaatsen staat niet alleen. Verkeersedu-
catie maakt structureel onderdeel uit van 
onze werking.

Veilig fietsen

De voorbije weken maakten alle 
leerlingen van het eerste jaar een 

stevige fietsuitstap door het Waasland. 
Onder begeleiding van leerkrachten en 
bereidwillige ouders werd het Waasland 
doorkruist. De fietstocht kadert in een 
aardrijkskunde-excursie. Naast de waar-
nemingen op het terrein van datgene wat 
aan bod komt in de les aardrijskunde, is 
de uitstap een oefening in veilig fietsen. 
Veiligheidshesje, gedisciplineerd fiet-
sen, respecteren van de verkeersregels  
en vooral het benadrukken van een voor-

verkeersveiligheid in de kijker

Aandacht

Op de sport-en spelinstuif voor de eer-
stejaars op vrijdag 5 oktober was een 

van de activiteiten bij het doorschuifpar-
cours: aan den lijve ervaren hoe groot de 
dodehoek van een vrachtwagen is. De leer-
lingen mochten plaats nemen in de stuurca-
bine van een tankwagen van de Sint-Niklase 
brandweer.

Ze konden zien-ervaren dat ze hun klas-
genoten die in de dodehoek stonden 
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vclb denkt met je mee !

Beste leerling,
Beste ouders,

Hopelijk is de schoolstart alweer goed verteerd en draaien we inmid-
dels weer 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 onder-
wijs een werkwoord is, maar konden daarenboven aantonen dat wer-
ken in dergelijk positief klimaat als aangenaam te omschrijven 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 be-
geleiden. 

De sterkte van een multidisciplinair team ligt hem in de nauwe sa-
menwerking 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.

Afhankelijk v
an je vraa

g, kunnen volgen
de 

CLB-medewerkers je
 pad kr

uisen:

- Raf Boelen (psych
oloog) 

- Jan Van Wolvelaer
 (psych

oloog) 

- Soetkin S
chram (maatschap

pelijk w
erkster)

 

- Steffi De Ruyte (p
aramedisch w

erker) 

- Iris V
an Acker (a

rts) 

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).

Aandacht

zichtige houding in het verkeer komen  
aan bod én worden geoefend.

Op 13 november organiseren we voor 
de leerlingen van het 2de en het 3de 

jaar humaniora en voor de zesdeklassers 
van onze lagere school een fietscontrole.  
De leerlingen en de ouders krijgen eerst-
daags een brief waarop uitleg wordt gegeven 
over de fietscontrole. Deelnemen aan de 
controle gebeurt op basis van vrijwilligheid. 
Op 13 november zullen 4 leerkrachten en  
twee politieagenten de controles uitvoeren. 
Is de fiets in orde dan krijgen de leerlingen 
een groene kaart én een verrassing. Is de fiets 
niet helemaal veilig dan krijgt de leerling een 
‘rode kaart’ én een uitnodiging om zich op 
27 november opnieuw aan te bieden met 
haar of zijn fiets. 

En plots …

Op 14 november komt verkeersveilig-
heid uitgebreid aan bod in een cam-

pagne in het 4de jaar humaniora. We pre-

senteren op die dag ook aan alle laatstejaars 
de documentaire ‘En plots is alles anders’.
Documentairemaker en oud-SJKS-leraar 
Eddy Allcock leidt de film in en modereert 
een vragenronde De getuigenis van Len-

nert Motmans , een 18-jarige die slachtoffer 
werd van een dramatisch verkeersongeluk, 
zal ongetwijfeld beklijven en aansporen tot 
voorzichtigheid en verantwoord gedrag in 
het verkeer.
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maandag 15 oktober 2012 Heywijck voor 2de jaar: 2MWb
 Lettergebroed, lezingen door Kristien 
 Dieltiens: 8.45 uur: 3ECa-3ECb1, 3Wb, 
 3Wc en 4Wc; 10.30 uur: 3Wa,4Wa en  
 4Wb 

dinsdag 16 oktober 2012  Klassenraden Okan - leerlingen lesvrij
 Techn. 6WEWIa2 (groep 1) VTS
 VM-MS:3Lb 
woensdag 17 oktober 2012  Techn. 6WEWIa2 (groep 2) Carolus
 VM film voor 2 de jaar in de Calfac:  
 Hugo 
donderdag 18 oktober 2012  Heywijck voor 2de jaar: 2Ld
 VM Adres Onbekend (groep 1 - 6de  
 jaar)
 NM Breendonk (groep 1 - 6de jaar)
 Zuiddag: 120 lln. van het 5de jaar 
 van SJKS nemen daaraan deel 
vrijdag 19 oktober 2012  Heywijck voor 2de jaar: 2Ld
 VM Adres Onbekend (groep 2 - 6de 
 jaar)
 NM Breendonk (groep 2 - 6de jaar) 
zaterdag 20 oktober 2012 Oud-leerlingendag
zondag 21 oktober 2012

maandag 22 oktober 2012  VM Adres Onbekend (groep 3 - 6de 
 jaar)
 NM Breendonk (groep 3 - 6de jaar)
 Heywijck voor 2de jaar: 2MWc
 VM vaccinatie voor eerstejaars 
dinsdag 23 oktober 2012  VM Adres Onbekend (groep 4 - 6de 
 jaar)
 Muziekinitiatie voor lln 1ste jaar (3  
 groepen, 2de, 3de en 4de lesuur)
 NM Breendonk (groep 4 - 6de jaar)
 Techn. 6WEWIa2 (groep 1) VTS
 Infovergadering ouders Okan + 
 rapport 1 
woensdag 24 oktober 2012  Techn. 6WEWIa2 (groep 2) Carolus
 NM Klassenraden 5de jaar
 NM Netbaltornooi voor lln. 1ste jaar 
donderdag 25 oktober 2012  Techn. 5WEWIa2 (2 groepen)
 Sem 5de jaar 3de en 4de lesuur
 Infosessie voor lln 2de jaar, telkens  
 één lesuur: Haïti en Soley Levé - 5de,
 6de en 7de lesuur 
vrijdag 26 oktober 2012  Rapport 2 voor lln. 1ste, 2de, 3de en 
 4de jaar
 !!!!!!Sing for the climate op SJKS - 
 grote speelplaats van 12.15 tot 13.15 
 uur!!!!!!
 Offerfeest - denkdag voor de lkr (CLB) 
zaterdag 27 oktober 2012
zondag 28 oktober 2012

maandag 29 oktober 2012 Begin herfstvakantie

zondag 04 november 2012 Laatste dag herfstvakantie 

maandag 05 november 2012 

dinsdag 06 november 2012  NM Sem voor 6de jaar
 Techn. 6WEWIa2 (groep 1) VTS
 VM-MS:3Lc 
woensdag 07 november 2012  Romeinse soldaat in de klas voor lln 
 4L in AvW
 Techn. 6WEWIa2 (groep 2) Carolus 
donderdag 08 november 2012  Latijn begrijpend lezen voor 6de jaar 
 - 3de en 4de lesuur
 Techn. 5WEWIa2 (2 groepen) 
vrijdag 09 november 2012  Grieks begrijpend lezen voor 6de jaar 
 - 3de en 4de lesuur
 Bezoek aan sterrenwacht Urania in 
 Hove voor vrijwilligers  - vertrek
 18.45 uur- terug omstreeks 23 uur 
zaterdag 10 november 2012
zondag 11 november 2012

   vakanties en vrije dagen 2012-2013

Vrije dagen van het 1ste trimester:
•  van maandag 29 oktober t.e.m.
 zondag 4 november 2012 (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)

maandag 12 november 2012  Mediawijsheid en privacy, onderzoek 
 door KUL: 2de lesuur voor  
 1ALa,1AMk,2GL en 2MWf ; 3de lesuur  
 voor 3GL-La,3Wa,3SPWc-Wa en 4Wc in  
 Calfac
 4Ec bedrijfsbezoek Coca Cola van 11 
 uur tot 15 uur 
dinsdag 13 november 2012  Grieks en Latijn begrijpend lezen voor 
 5de jaar - 1ste en 2de lesuur
 Verkeersveiligheid: fietscontrole voor 
 lln. 2de en 3de jaar en 6de leerjaar 
 lagere school
 VM-MS 1Aa
 Techn. 6WEWIa2 (groep 1) VTS 
woensdag 14 november 2012  Verkeersveiligheid: 4de jaar info en 
 bespreking 1ste en 2de lesuur - Calfac
 Verkeersveiligheid: En plots werd alles 
 anders - voor 6de jaar - Calfac
 Techn. 6WEWIa2 (groep 2) Carolus 
donderdag 15 november 2012  Techn. 5WEWIa2 (2 groepen)
 Sem 5de jaar 3de en 4de lesuur 
vrijdag 16 november 2012 

zaterdag 17 november 2012 Eetweekend 
zondag 18 november 2012 Eetweekend 

maandag 19 november 2012 Start projectweek podiumkunsten voor 
 Okan 
dinsdag 20 november 2012  Techn. 6WEWIa2 (groep 1) VTS
 Nederlands dictee voor lln. van het  
 3de jaar - 1ste en 2de lesuur 
woensdag 21 november 2012  Techn. 6WEWIa2 (groep 2)Carolus 
donderdag 22 november 2012  Techn. 5WEWIa2 (2 groepen)
 Urania op bezoek in onze school
 NM-MS: 3La
 Volley-personeel SGSN in SJKS 
vrijdag 23 november 2012  Rapport 2 voor 3de graad 

zaterdag 24 november 2012 Mis voor de overledenen van de
 Collegegemeenschap 
zondag 25 november 2012

maandag 26 november 2012 
dinsdag 27 november 2012  VM-MS:3Wc
 Nederlands dictee voor lln van het 2de 
 jaar - 1ste en 2de lesuur
 NM Toonmoment sem 6de jaar in AvW 
woensdag 28 november 2012 
donderdag 29 november 2012  Sem 5de jaar Toonmoment in AvW 
 3de en 4de lesuur 
vrijdag 30 november 2012  Rapport 3 voor lln. 1ste, 2de, 3de en  
 4de jaar 

Kalender
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Oase
Ik ben de ezel uit de stal waarin Jezus geboren is. 

De geschiedenis heeft mij een prachtige rol in het kerstverhaal bezorgd. 

Ik was degene die, samen met de os, voor warmte moest zorgen. 

En ik ben de os. Het was onze taak om de stal een beetje op temperatuur 

te brengen, zodat het kind geboren kon worden. 

Wij willen jullie enkele wensen meegeven.

De ezel: Wij wensen jullie een wereld zoals onze stal: eenvoudig, met niet 

teveel tierlantijntjes. Je ziet er duidelijk waar het om gaat. Laat ook jullie 

wereld klaar zijn voor het kerstekind. Laat de wereld warm genoeg zijn 

om de vrede te ontvangen. Laat de warmte, de liefde en geborgenheid 

overwinnen op koude, haat en onverschilligheid.

Wij wensen jullie heel veel ezels. Mensen die je verwelkomen, vanwaar je 

ook komt, welk verhaal je ook met je mee draagt. Mensen die aansteke-

lijke warmte uitstralen en anderen kunnen begeesteren.

De os: Wij wensen jullie een wereld vol kerstekindjes. Een wereld waar 

het verstand het niet altijd haalt op het hart, waar niet elke fout genade-

loos wordt afgestraft. Een wereld waar je mekaar zonder vooroordelen 

kan bekijken. Een wereld waar je niet altijd de eerste of de beste moet 

zijn, maar waar ook de kleinen, zo klein en eenvoudig als een kerstekind, 

de moeite waard zijn.

Wij wensen jullie, met andere woorden, een zalig kerstfeest!

Turnleraar Erwin De Smedt bezorgde ons volgend verslag. 

“Op woensdagnamiddag 24 oktober 2012 maakten 10 klasploe-

gen van het eerste jaar zich op voor het netbaltornooi op onze 

school. Zowel 1Ab als 1Ah hadden in al hun sportenthousiasme 

ingeschreven met elk 2 ploegjes. 

We waardeerden ten volle hun massale deelname aan deze 

sportnamiddag. Na een welkomstwoord, toelichting van het 

spelverloop en een opfrissing van het spelreglement kwamen 

de verschillende ploegen in actie op vijf volleybalterreinen van 

onze school. Het werd een vuu rwerk van opslaan, vangen, pas-

sen en smashen! De leerlingen moedigden elkaar aan en de 

aanwezigheid van familie en klassenleraars waren zeker een 

steuntje in de rug van onze spelers!

Twee ploegen, 1Aa en 1A1 kwamen sterkst uit de wedstrijden-

reeks. 1Ab1 verloor echter zijn zesde wedstrijd van de zeven. 

1Aa, die al zijn wedstrijden op een meesterlijke manier won, 

kon na de bekendmaking van het algemene klassement dolge-

lukkig de wisselbeker netbal eerste jaar in de lucht steken!

De kampioenploeg van 1Aa bestond uit: Arthur Maes, Pauline 

Luyckx, Eva Grootjans, Jef De Niel, Mika De Cleen, Toon Pauwels, 

Nicolaas Volkaert, Fien Van Nuffel, Joke Van Durme en Karen  

Defoort. 

We wensen niet alleen het winnende team proficiat maar ook 

alle leerlingen die aan dit tornooi meededen en er met hun 

enthousiasme en fair-play een aangename sportnamiddag van 

maakten! We danken ook de begeleidende leerkrachten die als 

scheidsrechter of supporter hielpen om alles op wieltjes te laten 

verlopen!” •

Interklassentornooi netbal eerstes: 1Aa kampioen!
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December 2012 - remediëring

Als de klassenraad na de examens in  

december samenkomt om de resulta-

ten van het eerste semester te bespreken, 

dan wil hij vooral, op basis van punten en 

attitude, 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 leer-

proces.

Hoewel deze afspraken heel dikwijls 

een individueel karakter hebben, is 

het toch noodzakelijk dat de aanpak ver-

schilt afhankelijk van de leeftijd van de 

leerling: we pleiten hier voor een geleide-

lijke evolutie die erop gericht is om stilaan 

meer verantwoordelijkheid bij de leerling 

zelf te leggen. We vertrekken van een re-

mediëring 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 studiehou-

ding aan te passen.

Hoe pakken we deze remediëring
 concreet aan?

1. De afspraken die de klassenraad maakt 

worden in het verslag genoteerd en ko-

men ook op het rapport dat de leerling 

eind december meekrijgt: op die manier is 

het voor de leerling en zijn ouders duide-

lijk wat er van de leerling verwacht wordt 

en op welke manier dit kan opgevolgd  

worden. Soms vindt de klassenraad het 

ook noodzakelijk om een aparte brief naar 

de leerling en z’n ouders te sturen.

2. Meestal gebeurt de begeleiding door 

de vakleerkracht of de klassenleraar, maar 

soms wordt de cel- leerlingenbegeleiding 

aangesproken, die zal dan, in overleg met 

klassenleraar, CLB en ouders, een begelei-

dingsplan opstellen.

3. Sommige leerlingen komen in aanmer-

king voor begeleiding door een studie-

coach: hier wordt vooral gewerkt rond  

studiemethode.

4. In bepaalde gevallen worden de ouders 

expliciet uitgenodigd om zeker naar het 

oudercontact te komen.

5. Leerlingen kunnen ook verplicht wor-

den om op school te blijven studeren na 

vier uur en/of op woensdagmiddag of 

hiervoor gewaarschuwd worden indien de 

resultaten flauw blijven

6. Bij leerlingen die een officiële waar-

schuwing gekregen hadden op het einde 

van het vorige schooljaar, zal de klassen-

raad nagaan in welke mate er reeds in-

spanningen geleverd zijn om het tekort 

weg te werken. Indien dit onvoldoende 

gebeurd is, dan zal er afgesproken worden 

op welke manier dit gedurende het twee-

de semester moet gebeuren.

7. In bepaalde gevallen kan de klassen-

raad adviseren om te heroriënteren naar 

een andere studierichting: dit gebeurt en-

kel als de leerling in een studierichting zit 

die duidelijk zijn mogelijkheden te boven 

gaat. In dit geval moet verdere opvolging 

heel snel gebeuren en wordt er ook steeds 

verwezen naar ons CLB (03-7806630)

8. Naast deze ‘algemene’ afspraken kan 

de klassenraad uiteraard ook een speci-

fieke begeleiding voorstellen voor een be-

paalde leerling; in dit geval wordt dit uiter-

aard ook schriftelijk gecommuniceerd aan 

de leerling en zijn ouders.

9. Voor de leerlingen van het eindjaar: 

portfolio. We zullen sommige leerlingen 

van het eindjaar verplichten om een port-

folio bij te houden (voor één of meerdere 

vakken) die aantoont welke inspanningen 

zij geleverd hebben in de loop van het 

tweede semester.

Indien dit het geval is, dan zullen we dit op 

de volgende manier communiceren?

 1. We zullen in het verslag van die klas- 

  senraad 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:

   • duidelijke omschrijving van het  

    begrip portfolio 

   • aanduiding voor welke vakken  

    dit moet bijgehouden worden

   • wijzen op het belang van het  

    proces en de manier waarop de  

    vakleerkracht dit zal begeleiden/ 

    controleren

   • verwijzen naar de delibererende  

    klassenraad want de portfolio  

    moet een onderdeel zijn van de  

    bespreking tijdens die vergadering.

 3.  Op het maandrapport zal de klassen- 

  leraar 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 •

Begeleidende klassenraden
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• Vrijdagvoormiddag 21 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: 

Kerstviering in de kerken en ‘smakelijke afsluiter’, rapport-

bespreking (proclamatie en individuele bespreking met de 

klassenleraar)

4de jaar 8.30: 

Gezamenlijk ontbijt, kerstviering in de kerk, rapportbespreking 

(proclamatie en individuele bespreking met de klassenleraar)

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!

Laatste schooldagen 
1ste semester : 21 december 2012



LEERLINGENBESpREKING EIND DECEMBER 2012
 

Vanaf dinsdag 18 december starten we met de bespreking 

van de resultaten en de attitudes van alle leerlingen van onze 

school. Het resultaat van de toetsen van het 1ste semester en 

de beoordeling van de vaardigheden en de resultaten van de 

examens komen aan bod. 

Bij deze bespreking formuleert de klassenraad een algemene 

beoordeling en geeft waar nodig tips voor een andere aanpak of 

remediëring. De klassenleraar staat dicht bij de leerlingen van 

haar/zijn klas; zij/hij fungeert dan 

ook als spreekbuis voor de klassen-

raad.

VRIjDAGVOORMIDDAG 
21 DECEMBER 2012 
DE LEERLINGEN Op DE 1E pLAATS
 

De leerlingen krijgen als eerste hun 

rapport. 

In de loop van vrijdagvoormiddag 

21 december krijgen ze van hun 

klassenleraar in klasverband of in-

dividueel hun rapport. In de eerste 

graad is er een proclamatie en be-

spreking van de resultaten in de ei-

gen klas. In de 2de graad verschuift 

het accent en vergroot het aandeel 

van het individueel gesprek met de 

klassenleraar in de rapportbede-

ling. 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 21 DECEMBER 2012
ALLE OUDERS wELKOM BIj DE KLASSENLERAAR
 

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

om de klassenleraar te spreken. U kon via een inschrijfbrief in-

schrijven voor een afspraak op vrijdagnamiddag tussen 14 en 18 uur. 

Samen-school-maken
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ECHT NOODzAKELIjK
 

De ouders van leerlingen waarbij de klassenraad van oordeel 

is dat een gesprek van de ouders met de klassenleraar aan-

gewezen is en waarbij er geen afspraak voor het oudercontact 

is genoteerd, worden na de klassenraad door de klassenleraar 

opgebeld en uitgenodigd voor een gesprek.

De klassenraad kan ook besluiten om ouders expliciet uit te  

nodigen voor een gesprek met een of meer vakleerkrachten in 

de loop van januari 2013. Bij deze leerlingen voegen we bij het 

rapport een uitnodigingsbrief met ver- 

melding van het (de) vak(ken) waar- 

voor een gesprek aangewezen is.

OUDERCONTACT MET 
VAKLEERKRACHTEN IN 
jANUARI 2013
 

Alle ouders krijgen samen met het 

rapport een uitnodigingsbrief (op 

groen papier) voor de oudercon-

tacten met de vakleerkrachten in 

de loop van januari. Een goede or-

ganisatie van deze oudercontacten 

is enkel mogelijk als de ouders de 

uitnodigingsbrieven invullen en 

meegeven met hun dochter/zoon 

op maandag 7 anuari 2013.

We bezorgen u dan zo snel mogelijk 

een brief op naam van de leerling 

met de afspraken voor het oudercon-

tact 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 schoolresul-

taten van uw dochter/zoon. Vooral als de studieresultaten niet 

(zo)goed zijn, kan een gesprek een vertrekpunt zijn voor een 

ommekeer. Uiteraard kan u ook steeds bij een van de directiele-

den terecht voor een gesprek: op de dagen dat er oudercontact 

georganiseerd wordt of nadat u een afspraak maakte •

rapportBespreking en oudercontacten
1ste semester
De examenreeks van december 2012 is achter de rug. Hopelijk verliep alles vlot!

Indien u door onverwachte omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de afspraak, gelieve dan de school 

te verwittigen (03 7807150). Het uur van de afspraak vergeten? Alle uurregelingen vindt u terug op 

smartschool bij intradesk/Voor allen/oudercontacten dec 2012
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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 alle ouders een 

inschrijfbrief (lichtgroen). Sommige ouders ontvingen 

op vraag van de klassenraad een expliciete uitnodi-

ging voor een contact met een of meerdere vakleer-

krachten. Na verwerking van de inschrijfbrieven be-

zorgen we een brief op naam aan iedere leerling 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 11 en 18 en op woensdagen 16 en 23 

januari 2013, 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 2013
Gesprek met de 
vakleerkrachten

Verdeling klassen oudercontact januari 2013

vrijdag 11 januari 2013
1ste graad 1Ab, 1Ac, 1Ah

  2La, 2Lc, 2MWf

2de graad 3SPWa, 3SPWb, 3ECb2

  4HW, 4ECb2, 4Wb

3de graad 5HW, 5MWe-WeWib, 5WeWia2

  6GWib-LWib-WeWib, 6LWia

woensdag 16 januari 2013
1ste graad 1Ad, 1Aj

  2MWa, 2MWb, 2MWc

2de graad 3Wb, 3Wc     

  4GL, 4La, 4Lb, 4Wa

3de graad 5EMT1, 5GWia-GWib-LWia-LWib

  6EMT-EWi, 6WeWia1

vrijdag 18 januari 2013
1ste graad 1Aa, 1Ai, 1Ak

  2GL, 2Lb, 2MWd

2de graad 3GL-La, 3Lb, 3Lc

  4ECa-ECb1, 4SPWa, 4Wc

woensdag 23 januari 2013
1ste graad 1Ae, 1Af, 1Ag

  2MWe, 2Ld

2de graad 3HW, 3SPWc-Wa, 3ECa-ECb1

  4SPWb, 4Lc

3de graad 5EMT2-EWi-MWi, 5LMT-LWe-SPW, 5WeWia1 

  6GL-LMT-LWe, 6HW, 6MWe-MWia-SPW, 6WeWia2
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In de steigers

Gevraagd :
warm hart, gulle hand voor kille decemberdagen!

BOND ZONDER NAAM
Ook dit jaar boden we kerstkaarsen en 

andere kerstattenties te koop aan uit het 

aanbod van Bond Zonder Naam. Mevrouw 

Marijke Van Damme zorgde eens te meer 

dat deze actie vlot verliep. De opbrengst: 

1236.50 euro. Dankjewel aan iedereen 

die een steentje bijdroeg!

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. Po-

verello is een plaats waar mensen in nood 

terecht kunnen voor een warme maaltijd, 

een vriendelijk woord, een uitwijkhaven 

waar men de pijn en de eenzaamheid 

even kan vergeten.In de lessen godsdienst 

gaan we dieper in op zijn manier van wer-

ken en zijn filosofie en trachten wij bij 

onze leerling-en openheid te creëren voor 

mensen die zijn weg gevolgd zijn, respect 

opbrengen voor de ‘arme’ burger in ons ei-

gen land. Woorden én daden! Daarom or-

ganiseerden wij een voedselinzameling tot 

aan het begin van de examens. Ook ver-

zorgingsproducten zoals zeep, tandpasta, 

en dergelijke waren welkom. Info: mevr. 

Ilse Van Steelant en meneer Chris Van Walle.

WELZIJNSSCHAKELS
Ook dit jaar staat er in de leraarskamer 

een kerstboom die versierd is envelop-

Solidariteitacties advent-kerst 2012

pen 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 perso-

neelsteam sluit met deze actie aan bij het 

parochie-initiatief van Welzijnsschakels.  

Info: mevr. Karen Wymeersch. 

SOEP OP DE STOEP
Tijdens het oudercontact op 21 december 

zal u er niet naast kunnen kijken. 

De Vissers (de pastorale ploeg) en de Haïti-

ploeg slaan de handen in elkaar voor een 

winter-kerstkraam waarin ze kalenders ten 

voordele van Haïti aanbieden en waar u te-

recht kan voor de actie Soep op de stoep: 

een jaarlijkse actie van Welzijnszorg tegen 

armoede •
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VOOR VRIjwILLIGERS 4DE,5DE Of 6DE jAAR

Mountainbiken in Chimay

christus wordt weer gekruisigd
Tijdens het schooljaar 2012-2013 gaan we voor het toneel-
project in zee met regisseur
Simon De Vos. Leerkrachten en leerlingen van SJKS brengen 
Christus wordt weer gekruisigd van Nikos Kazantzakis voor 
het voetlicht.

De naastenliefde wordt onder de loep gehouden. Het verhaal speelt zich af rond de Paastijd in een welvarend Grieks dorpje onder 

Turkse heerschappij. In het kader van Pasen zijn de Griekse dorpelingen bezig met de voorbereidingen op een passiespel waarin 

de lijdensweg van Jezus Christus nagespeeld wordt. Plots arriveert een groep arme, door Turken verdreven Grieken in het dorpje. 

De toegang wordt hen echter geweigerd omdat de welvarende Grieken vrees koesteren voor de bezoekers. Alleen de vrome 

schaapherder, die door de dorpelingen is verkozen de rol van Jezus te spelen in het passiespel, trekt zich het lot van de arme 

vluchtelingen aan. De situatie tussen de welvarende dorpelingen en de arme vluchtelingen escaleert.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 18 januari 2013 en zaterdag 19 januari 2013
om 20 uur en zondag 20 januari 2013 om 15 uur in de Stadsschouwburg te Sint-Niklaas

Zoals de meesten van jullie weten, organiseren we elk 

jaar een mountainbikeweekend in de buurt van Chimay. 

Deze traditie hebben we te danken aan meneer Meers-

schaert, veelvuldig Belgisch en wereldkampioen bij de 

Masters. Patrick overleed in december 2010. 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, 2/02/2013 en 3/02. 

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.

We zullen dit jaar opnieuw schitteren in ons SJKS-wieler-

truitje! De kostprijs van het fietsweekend bedraagt on-

geveer 50 euro. De afrekening gebeurt achteraf via de 

schoolrekening. We stellen het weekend open voor leer-

lingen van 4, 5 en 6. 

Inschrijven kan door een seintje te geven aan meneer M. 

Van Looy (maarten.van.looy@sjks.be) 

of aan meneer V. De Meyer (vincent.de.meyer@sjks.be)

We sluiten de inschrijvingen af op uiterlijk vrijdag 21  

december 2012 •
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vrijdag 22/02/2013 - 20u00 - Calfac 

IC (ont)HOU
QUIZ

Ploegen: max. 5 personen
Inschrijven: zo snel mogelijk aub 

(uiterlijk tot 15 februari)
nele.rotty@sjks.be - 0498-528548

Ten voordele van Ti Soley 
(project van J. De Beleyr in Haïti)

Aparte prijzenpot voor 
de beste leerlingenploeg!
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Verloren, geVonden … soms opgehaald!

Eenzame jassen!
Een paar handschoenen, een sjaal, een passer, een 

brooddoos, een pennenzak, een jas, … 

De doos met ‘verloren - gevonden voorwerpen’ bevat een 

karrenvracht materiaal. Sommige ‘gevonden voorwerpen’ 

vinden snel hun weg naar hun eigenaar andere zaken (soms 

erg waardevolle!) blijven in de kast liggen.

Op de permanentie worden de gevonden voorwerpen be-

waard. Leerlingen kunnen steeds langs gaan om te 

kijken of er iets van hen in de doos zit.

Tijdens de oudercontacten eind december 2012 en in de 

maand januari 2013 staat er een stand 'verloren-gevon-

den voorwerpen' in de Calfac!

Ouders kunnen ook steeds contact opnemen met de perma-

nentie 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 schoolma-

teriaal dragen eveneens bij tot het verminderen van definitief 

verloren voorwerpen! op smartschool vindt u een overzicht 

van jassen die gevonden zijn (merk, afbeelding).

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 luisteren, trachten 
onmiddellijk te helpen en noteren nauw-
keurig ‘wat, waar, wanneer en van wie’. 

2. Leerlingen die een ‘verloren voorwerp’ 
opmerken/vinden, bezorgen dit zonder 
dralen bij de permanentie. 

Paardrijden?
Wil je graag leren paardrijden? of wil je wekelijks verder blijven oefenen? dat kan in schoolverband!

Wanneer? Zaterdagochtend tussen 10 en 12 uur (afwisselend 10 – 11 uur)

Waar?  Manège De Paddock, Groenstraat 28, 9250 Waasmunster

Voor wie? Leerlingen 5e & 6e jaar basisschool

    Leerlingen humaniora

    Ouders, broers, zussen en leerkrachten

Kostprijs? Leerlingen: 115 euro voor 10 lessen

    Ouders:125 euro voor 10 lessen

    + verzekering voor ouders en leerlingen die niet ingeschreven zijn 

    in onze school: 7 euro (voor een gans schooljaar)

Meer info? William Verbraecken, oud-directeur basisschool SJKS

    tel. 03/776 95 19

    www.sjks.be bij creatief/actief: Collegeruiters

Inschrijven? Via het leerlingensecretariaat t.e.m. woensdag 16 januari 2013 of via mail naar   

         William.verbraecken@telenet.be (vermelding van naam, klas, adres, beginners/ervaring)

    Het uurrooster wordt je later in de klas bezorgd.
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Aandacht

Voor alle leerlingen Van heT 6de jaar

Dirk Barrez over voedselzekerheid
Er is voldoende voedsel aanwezig op onze planeet! waarom lijden mensen 

dan nog honger? Meer zelfs, op sommige plaatsen in de wereld hebben 

zelfs boeren honger! Ze verkopen de gewassen die ze verbouwd hebben om in 

hun levensonderhoud te voorzien, maar op het einde van de rit hebben ze … 

honger.

Broederlijk Delen: “Aan grootse plannen en goede bedoelingen rond landbouw 

in het Zuiden is er de laatste jaren geen gebrek. Maar niet al die plannen zijn 

even verstandig. Zo worden grootschalige landbouw en hogere productie nog 

altijd opgevoerd als de oplossing om honger aan te pakken. Meer land in ge-

bruik nemen dus, maar ook meer monoculturen (wat betekent dat er slechts 

1 gewas wordt geteeld), meer biobrandstoffen, meer veevoeder, meer export, 

meer brandstofgebruik, .. Maar als we kijken naar de lijst van kwalen waar de 

grootschalige landbouw mee geconfronteerd wordt, en waarvoor ze trouwens zelf verant-

woordelijk is, dan zien we dat die steeds langer wordt: watervervuiling en -schaarste, klimaatverandering, het 

afbrokkelen van biodiversiteit, de dalende vruchtbaarheid van de grond, ontbossing, .. “

Journalist, Dirk Barrez stelt vragen bij de huidige gang van zaken. Beelden uit een reportage in Senegal en beelden uit 

ander recent reportagewerk van Barrez zetten de toon. De beelden van VN-conferenties in verband met voedselzekerheid 

dwingen tot indringende vragen.

Omdat dit jaar de campagne van Broederlijk Delen focust op voedselzekerheid in Oeganda nam BD Barrez onder arm om de 

campagne op gang te trekken. Enkele leerkrachten waren aanwezig op de startvergadering van BD en waren vol lof over de 

uiteenzetting die hij gaf. We zijn dan ook erg blij dat de journalist en auteur nog een gaatje vrij had in zijn drukke agenda 

om een lezing te geven i.v.m. voedselzekerheid en globalisering voor al onze leerlingen van het 6de jaar. 

De ideale opstap voor de BD-campagne dit schooljaar.

Donderdag 10 januari: 1ste en 2de lesuur – Calfac
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Beste ouders en leerlingen

 

we wensen je een 2013 als een alfabet met alle letters van A to z;

Van Arbeid en Blijheid, Creativiteit tot zegen, zon en zaligheid.

Een goede gids, dat ook, die aan je zijde staat,

Een ster die veilige wegen wijst.

Bovenal een warm hart, dankbaar om klein dingen.
 

Van harte

Het personeelsteam en de directie

Gelukkig 2013



Kalender

dinsdag 01 januari 2013 Gelukkig nieuwjaar! 
woensdag 02 januari 2013
donderdag 03 januari 2013
vrijdag 04 januari 2013 De school is open: van 8.30 uur tot 12 uur en  
 van 13 uur tot 16.30 uur.
 Vandaag is het CLB eveneens open
zaterdag 05 januari 2013
zondag 06 januari 2013 Laatste dag van de kerstvakantie 
maandag 07 januari 2013 ZW 3de lesuur 1Aa,5de 2Lb en 7de lesuur 1Af
 Na 16 uur: nieuwjaarsreceptie voor (oud-) 
 personeelsleden-schoolbestuur in de Calfac 
dinsdag 08 januari 2013 ZW 7de lesuur 1Ag
 Techn. 6WEWIa1 (groep 2) VTS
 VM Uitstap KBIN 4Wc
 VM-MS:3HW 
woensdag 09 januari 2013  Techn. 6WEWIa1 (groep 1) Carolus
 Cursus arts -IVV
 SVS zwemmen provinciale zwemwedstrijden  
 Sinbad Sint-Niklaas
donderdag 10 januari 2013  ZW 3de lesuur 2MWc,5de 1Ab en 7de 2MWd
 Techn. 5WEWIa1 (2 groepen)
 Dirk Barrez over globalisering voor lln. 6de  
 jaar (Calfac: 1ste en 2de lesuur)
 Oudercontact voor Okan en rapport 2
 VM Uitstap KBIN 4Wa
vrijdag 11 januari 2013  ZW 3de lesuur 2Ld en 7de 1Aj
 VM 100 jaar filmgeschiedenis in 100 minuten  
 door Jan Verheyen in de stadsschouwburg  
 voor 3de graad 3de en 4de lesuur
 Oudercontact vakleerkrachten
 NM vaccinatie 2 voor eerstejaars 
 VM Uitstap KBIN 4Wb
zaterdag 12 januari 2013 Cursus arts - chemie 
zondag 13 januari 2013
maandag 14 januari 2013  ZW 3de lesuur 1Aa,5de 2Lb en 7de 1Af 
dinsdag 15 januari 2013  Uitstap eerstejaars naar Brussel-Mechelen
 Techn. 6WEWIa1 (groep 2) VTS 
woensdag 16 januari 2013  NM VWO eerste ronde in SJKS
 VM film voor 1ste jaar in de Calfac: Hugo
 Techn. 6WEWIa1 (groep 1)Carolus
 Oudercontact vakleerkrachten 
donderdag 17 januari 2013  ZW 3de lesuur 2MWc,5de 1Ab en 7de  
 2MWdTechn. 5WEWIa1 (2 groepen)
 Uitstap Wiskunde: In-Zicht voor lln 6de jaar (6  
 en 8 uur wisk)- UA 
 VM Uitstap KBIN 4SPWa
vrijdag 18 januari 2013  ZW 3de 2Ld en 7de 1Aj
 VM Uitstap KBIN 4SPWb
 Schooltoneel: Christus wordt weer gekruisigd -  
 20 uur stadsschouwburg
 Oudercontact vakleerkrachten
zaterdag 19 januari 2013 Cursus arts - biologie
 Schooltoneel: Christus wordt weer gekruisigd -  
 20 uur stadsschouwburg
zondag 20 januari 2013 Schooltoneel: Christus wordt weer gekruisigd -  
 15 uur stadsschouwburg
maandag 21 januari 2013  ZW 3de 1Aa,5de 2Lb en 7de lesuur 1Af
 Campaganefilm Damiaanactie voor lln. 1ste  
 jaar: 2de,4de en 5de lesuur in AvW 
dinsdag 22 januari 2013  ZW 7de lesuur 1Ag
 Techn. 6WEWIa1 (groep 2) VTS
 VM-MS:3SPWa-3SPWb 
woensdag 23 januari 2013  Techn. 6WEWIa1 (groep 1)Carolus
 VM film voor 2de jaar in de Calfac: Percy  
 Jackson
 Oudercontact vakleerkrachten 
donderdag 24 januari 2013  ZW 3de 2MWc,5de 1Ab en 7de 2MWd
 Techn. 5WEWIa1 (2 groepen) 
vrijdag 25 januari 2013  ZW 3de lesuur 2Ld en 7de 1Aj 
zaterdag 26 januari 2013 Campagnedag Damiaanactie: stratenverkoop  
 door lln. SJKS 
 Cursus arts - fysica
 StudieInformatieDagen (SID-in) in Flanders  
 Expo voor vrijwilligers zesde jaar - vertrek  
 9.30 uur, terug 12.30 uur 
zondag 27 januari 2013
maandag 28 januari 2013  Pedagogische studiedag voor de personeels-
 leden - vrijaf voor alle leerlingen 
dinsdag 29 januari 2013  Slotdag Damiaanactie: afrekening
 ZW 7de 1Ag
 Gasten uit Deventer op bezoek bij twee  
 klassen van het 3de jaar (tot vrijdag)
 Techn. 6WEWIa1 (groep 2) VTS
 VM-MS:3Wa-3SPWc 
woensdag 30 januari 2013  VM film voor 3de jaar in de Calfac: Adem
 Techn. 6WEWIa1 (groep 1) Carolus
 Fysica-olympiade 1ste ronde van 13.30 uur 
 tot 16 uur
 Ijsschaatsen Kristallijn-Gent voor vrijwilligers  
 eerste graad 
donderdag 31 januari 2013  ZW 3de 2MWc en 5de 1Ab,7de 2MWd
 Techn. 5WEWIa1 (2 groepen) 
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vrijdag 01 februari 2013  ZW 3de 2Ld en 7de lesuur 1Aj
 Rapport 4 voor lln. 1ste, 2de , 3de en 4de  
 jaar; rapport 3 voor 3de graad
 Laatste dag bezoek klassen uit Deventer 
zaterdag 02 februari 2013 SJKS-weekend mountainbike voor vrijwilligers
 Cursus arts - biologie 
zondag 03 februari 2013 SJKS-weekend mountainbike voor vrijwilligers
 Start uitwisselingsproject 4Wb en klas uit 
 Ottignies: vanaf vandaag tot woensdag-
 morgen in Sint-Niklaas 
maandag 04 februari 2013  ZW 3de lesuur 1Aa,5de 2Lb en 7de 1Af
 Tijdens de middagpauze - Lichtmis ... 
dinsdag 05 februari 2013  ZW 7de lesuur 1Ag
 Uitstap 6de jaar naar Brussel (Parlement en  
 MNW) (groep 1)
 VM-MS:3Wb
 Techn. 6WEWIa1 (groep 2) VTS 
woensdag 06 februari 2013  Twee deel uitwisselingsproject van 4Wb en  
 Ottignies; in de VM vertrek naar Ottignies tot  
 vrijdagavond
 Techn. 6WEWIa1 (groep 1) Carolus
 4de jaar naar voorstelling van Frank De  
 Gruyter in de stadsschouwburg: Mietjes (over  
 mythen)
 Toneel voor vrijwilligers: Aleksej om 19 uur (!)  
 in HetPaleis 
donderdag 07 februari 2013  ZW 3de lesuur 2MWc en 7de 2MWd
 Uitstap 6de jaar naar Brussel (Parlement en  
 MNW) (groep 2)
 NM-MS 3SPWb
 Techn. 5WEWIa1 (2 groepen) 
vrijdag 08 februari 2013  ZW 3de lesuur 2Ld en 7de lesuur 1Aj
 De stelling van A voor lln 2de jaar in 
 Museumtheater : groep 1 om 10.30 uur;  
 groep 2 om 13.30 uur 
zaterdag 09 februari 2013 Einddatum inschrijving voor Olyfran
zondag 10 februari 2013
maandag 11 februari 2013 Begin krokusvakantie 
dinsdag 12 februari 2013
woensdag 13 februari 2013
donderdag 14 februari 2013
vrijdag 15 februari 2013
zaterdag 16 februari 2013
zondag 17 februari 2013 Laatste dag krokusvakantie 
maandag 18 februari 2013  ZW 3de lesuur 1Aa,5de 2Lb en 7de 1Af 
dinsdag 19 februari 2013  ZW 7de 1Ag
 Techn. 6WEWIa2 (groep 2) VTS 
woensdag 20 februari 2013  Dikke Truiendag!
 ROS voor groep 1 en 2
 Techn. 6WEWIa2 (groep 1) Carolus 
donderdag 21 februari 2013  ZW 3de lesuur 2MWc en 7de 3MWd
 Techn. 5WEWIa2 (2 groepen)
 MC: 1Ad 
vrijdag 22 februari 2013  ZW 3de 2Ld en 7de 1Aj
 5de Ic-(ont)Hou-quiz in de Calfac 
 (ten voordele van Ti Soley Lev�) om 20 uur 
zaterdag 23 februari 2013 ROS voor groep 1 en 2
 Cursus arts - chemie 
zondag 24 februari 2013
maandag 25 februari 2013  ZW 3de 1Aa,5de 2Lb en 7de lesuur 1Af
 NM-MS:1Aj
 Uitwisseling 4La met Bockstaelinstituut 
dinsdag 26 februari 2013  ZW 7de lesuur 1Ag
 ROS voor groep 1 en 2
 Techn. 6WEWIa2 (groep 2) VTS 
 VM-MS:1Ab 
woensdag 27 februari 2013  Tafeltennistornooi eerste graad in AvW
 ROS voor groep 3 en 4
 Techn. 6WEWIa2 (groep 1) Carolus
 Olyfran: lokale selectieronde 
donderdag 28 februari 2013  ZW 3 de 2Ld en 7de lesuur 
 Techn. 5WEWIa2 (2 groepen) 

Zie kalender: www.sjks.be
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Oase
Wat doet Broederlijk Delen?
Broederlijk Delen heeft een typische manier van werken: we ondersteunen 
initiatieven die groepen mensen in het Zuiden zelf opstarten in hun strijd 
tegen armoede en onrecht.

We	zetten	zelf	geen	projecten	op,	maar	ondersteunen	de	eigen	plannen	van	de	
plaatselijke	 bevolking.	 Zo	 bieden	 de	 projecten	 de	 beste	 garantie	 op	 blijvende	
verandering.

Welke hulp voor wie?	Broederlijk	Delen	steunt	vooral	partnerorganisaties	die	zich	
inzetten	 voor	 plattelandsgemeenschappen	 in	 het	 algemeen,	 of	 meer	 specifiek	
voor	inheemse	volkeren	en	vrouwen,	kinderen	en	jongeren.
Wij	 richten	 ons	 daarbij	 vooral	 op	 de	 economische	 ontwikkeling	 van	 deze	
doelgroepen	en/of	de	verdediging	van	hun	belangen	en	rechten.
Wij	doen	niet	aan	noodhulp.	Wij	verlenen	structurele	hulp	-	hulp	op	lange	termijn	
met	de	bedoeling	om	onze	partnerorganisaties	zelfstandig	te	maken,	zodat	ze	na	
verloop	van	tijd	zonder	ons	verder	kunnen.

1. Steunen met geld	 -	 Van	 elke	 euro	 die	 je	 vorig	 jaar	 schonk	 aan	 Broederlijk	
Delen,	ging	85,5	cent	rechtstreeks	naar	onze	partnerorganisaties	in	het	Zuiden.

2. Steunen met politieke acties	 -	 Soms	 kunnen	 onze	 partnerorganisaties	 hun	
eigen	 armoede	 niet	 bestrijden	 omdat	 onrechtvaardige	 nationale	 of	 interna-
tionale	 politieke	 of	 economische	 structuren	 hun	 dat	 verhinderen.	 Wij	 voeren	
politieke	acties	en	lobbyen	om	daar	iets	aan	te	doen.	Om	sterker	te	staan	maken	
we	hiervoor	vaak	gebruik	van	samenwerkingsverbanden	met	andere	ngo’s.

3. Steunen door uitwisseling	-	Partnerorganisaties	kunnen	veel	leren	van	elkaar.	
Daarom	stimuleren	we	uitwisseling	van	ervaringen,	zowel	tussen	Noord	en	Zuid	
als	tussen	onze	partnerorganisaties	onderling.

Waar werken we?	BD	steunt	180	partnerorganisaties	in	15	landen	van	het	Zuiden.	
Door	het	aantal	landen	waar	we	werken	te	beperken	kunnen	we	ons	meer	speci-
aliseren	en	efficiëntere	hulp	bieden.

Zie verder: www.broederlijkdelen.be
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Samen-school-maken

And the winner is….

E-Safety-award voor SjKS!
The	 European	 Schoolnet	 startte	 vorig	 jaar	 met	 de	 ontwikkeling	
van	een	aantal	tools	om	scholen	te	ondersteunen	bij	hun	inspan-
ningen	om	‘veilig	om	te	gaan	met	het	internet’.	Onze	school	werd	
gevraagd	om	als	pre-pilot	mee	helpen	aan	de	ontwikkeling	van	
dit	nuttig	instrument.	Ondertussen	staan	we	zo	ver	dat	er	volgend	
jaar	50	scholen	 in	Vlaanderen	dit	 instrument	willen	uitproberen.	
Ook	in	de	meeste	andere	landen	van	de	Europese	gemeenschap	
wordt	dit	initiatief	ondersteund.
Uiteraard	 zijn	 wij	 fier	 op	 deze	 award	 vooral	 om	 het	 een	 extra	
stimulans	 was	 om	 op	 onze	 school	 na	 te	 denken	 over	 ‘veilig	
internet’.	 Van	 meet	 af	 aan	 hebben	 wij	 ervoor	 gekozen	 om	 dit	
thema	 heel	 breed	 te	 bekijken:	 we	 wilden	 ons	 absoluut	 niet	
beperken	 tot	 het	 technische	 aspect	 van	 veiligheid	 (hoewel	
hiervoor	ook	veel	inspanningen	geleverd	worden)	maar	voor	ons	
was	het	veeleer	een	pedagogisch	project:	hoe	kunnen	wij	onze	
collega’s	én	onze	leerlingen	doen	nadenken	over	hun	computer-
gebruik,	hun	omgang	met	de	sociale	media?

Op dinsdag 5 februari ontvingen wij van minister Pascal 

Smet een award  voor de inspanningen die onze school 

levert op het gebied van E-S afety. 

Op	deze	vraag	trachten	wij	een	antwoord	te	geven	door	verschil-

lende	initiatieven:

-	 Infoavond	voor	ouders	(vorig	schooljaar)	over	sociale	media

-	 Infosessies	 voor	 alle	 leerlingen	 van	 het	 vijfde	 jaar	 over	

hetzelfde	onderwerp

-	 Leerlingen	 van	het	 zesde	 jaar	 gaan	 onze	 jongste	 leerlingen	

begeleiden	bij	de	vragen	die	er	zijn	rond	profielen	op	Facebook

-	 Onze	studiedag	eind	januari	was	volledig	gewijd	aan	‘sociale	

media’

-	 Twee	leerkrachten	volgens	een	opleiding	als	mediacoach

-	 We	 spelen	 een	 educatief	 spel	 over	 cyberpesten	 met	 onze	

leerlingen	van	het	eerste	jaar.

-	 We	kochten	16	iPads.	Ons	openleercentrum	zorgt	voor	imple-

mentatie	en	workshops	en	organiseert	de	ontlening.

De	opsomming	hierboven	is	onvolledig	en	het	verhaal	zal	nooit	

echt	eindigen:	we	zullen	als	school	voortdurend	moeten	blijven	

nadenken	over	onze	omgang	met	de	virtuele	wereld.
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Onlangs	 heeft	 onze	 scholengemeenschap	

Sint-Nicolaas	 in	 een	nieuwe	brochure	 het	

studieaanbod	van	de	verschillende	scholen	

voorgesteld.	 Bij	 sommige	 scholen	 duiken	

er	nieuwe	benamingen	op	voor	‘accenten’	

in	het	eerste	 jaar	van	de	eerste	graad	en	

nieuwe,	zelf	uitgedachte	namen	van	basis-

opties	 in	 het	 tweede	 jaar	 van	 die	 eerste	

graad.	 Onze	 school	 houdt	 het	 klaar	 en	

duidelijk	 bij	 de	 gekende	 benamingen:	

Latijn	 en	 Moderne	 in	 het	 eerste	 jaar	 en	

in	 het	 tweede	 jaar	 de	 officiële	 basis-

opties:	 Grieks-Latijn,	 Latijn	 en	 Moderne	

wetenschappen.

Doelbewuste keuze 
voor duidelijkheid en 
transparantie

Dat	 wij	 niet	 meedoen	 met	 het	 uitvinden	

van	nieuwe	benamingen,	die	officieel	niet	

bestaan	en	nooit	 bestaan	hebben,	 is	 een	

weloverwogen	 keuze	 van	 onze	 school.	

Wij	willen	op	de	eerste	plaats	aan	ouders	

die	voor	de	keuze	staan,	een	duidelijk	en	

transparant	 aanbod	 voorschotelen.	 Die	

nieuwe	 benamingen	 maken	 het	 volgens	

ons	voor	ouders	helemaal	niet	duidelijk.	

Eerste leerjaar A met 
Latijn of Moderne

Ons	aanbod	in	het	eerste	jaar	ligt	helemaal	

in	 de	 lijn	 van	 de	 nieuwe	 visie	 op	 een	

brede eerste	 graad	 met	 aandacht	 voor	

verschillen	tussen	leerlingen.	Kinderen	met	

veel	talent	voor	talen	én	wiskunde	krijgen	

een	grotere	uitdaging	als	ze	er	een	pakket	

van	 vijf	 uur	 klassieke	 studiën	 bijnemen.	

Dat	 is	 in	 hoofdzaak	 Latijn,	 wat	 Grieks	 en	

ook	antieke	cultuur.	Bovendien	houden	zij	

voor	 Nederlands,	 Frans	 en	 wiskunde	 een	

hoger	tempo	aan.

Andere	 leerlingen	zijn	beter	gediend	met	

wat	 extra	 tijd	 voor	 die	 drie	 hoofdvakken:	

Nederlands,	 Frans	 en	 wiskunde.	 Die	

vakken	 worden	 wel	 op	 hetzelfde	 niveau	

gegeven	in	de	Moderne	als	in	de	Latijnse,	

maar	met	meer	extra	oefeningen	en	meer	

herhalingslessen,	dankzij	de	extra	 lesuren	

die	aan	deze	vakken	besteed	worden.

In	beide	gevallen	(Latijn	en	Moderne)	gaat	

het	 om	 een brede algemene vorming 

die veel kennis én vaardigheden	

bijbrengt.	 Leerlingen	 kunnen	 hierna	 nog	

alle	 wegen	 op.	 De	 studiekeuze	 wordt	

dus	 uitgesteld,	 zoals	 dat	 vandaag	de	dag	

gewenst	is.

Tweede leerjaar A 
met drie basisop-
ties: Grieks-Latijn, 
Latijn en Moderne 
wetenschappen

Dat	 zijn	 in	 de	 huidige	 structuur	 van	 het	

secundair	onderwijs	de	drie	meest	gekozen	

basisopties!	 Hiervoor	 kiezen	 70%	 van	 de	

leerlingen	in	Vlaamse	scholen.	

Wie	voor	Grieks-Latijn	of	Latijn	kiest,	krijgt	

een	 brede	 algemene	 vorming	 op	 hoog	

niveau	 en	 kan	 die	 keuze	 in	 de	 tweede	

graad	aso	gewoon	voortzetten.

In	 Moderne	 wetenschappen	 alleen	 zit	

al	 de helft	 van	 alle	 leerlingen	 van	 het	

tweede	jaar.	Dat	is	geen	toeval!	Deze	basis-

optie	 met	 veel	 aandacht	 voor	 moderne	

talen	 (Nederlands,	 Frans	 en	 Engels)	 én	

wiskunde	zorgt	voor	een	brede	algemene	

vorming.	 Met	 vakken	 als	 socio-econo-

mische	 initiatie,	 wetenschappelijk	 werk,	

natuurwetenschappen	en	techniek	kunnen	

onze	 leerkrachten	 de	 belangstellingsdo-

meinen	van	onze	 leerlingen	aftoetsen	en	

hen	helpen	bij	 een	goede	keuze	 voor	 de	

tweede	graad.

De lat ligt hoog in 
onze eerste graad en 
dat is doelbewust!

De	leerplannen	van	de	eerste	graad	laten	

toe	de	leerstof	al	dan	niet	uit	te	diepen.	Op	

onze	 school	 hebben	 wij	 bewust	 gekozen	

voor	 een	 grondige	 uitdieping	 van	 de	

leerstof	 met	 veel	 nadruk	 op	 kennis	 én	

vaardigheden.	 Alleen	 op	 die	 manier	 zal	

het	 aan	 het	 einde	 van	 die	 eerste	 graad	

duidelijk	 zijn	 of	 een	 leerling	 klaar	 is	

voor	 een	 tweede	 graad	 aso	 (algemeen	

secundair	onderwijs)	ofwel	dat	die	eerder	

voor	 een	 tweede	 graad	 tso	 (technisch	

secundair	onderwijs)	zal	kiezen.

TSO-scholen werken 
mee aan ons 
studiekeuzeproces

In	 het	 tweede	 jaar	 van	 de	 eerste	 graad	

besteden	wij	enorm	veel	aandacht	aan	het	

maken	 van	 een	 goede	 studiekeuze,	 een	

studiekeuze	die	steunt	op	de	talenten,	de	

sterke	kanten	van	de	 leerlingen,	zodat	zij	

in	 de	 tweede	 graad	 goede	 en	 gelukkige	

leerlingen	blijven.	Daarvoor	ontwikkelden	

we	een	heus	stappenplan	met	medewer-

king	van	het	CLB	én	van	de	tso-scholen.	Op	

onze	infoavond	voor	leerlingen	en	ouders	

van	het	tweede	jaar	(27	februari)	en	vierde	

jaar	(6	maart)	is	elke	tso-school	van	onze	

scholengemeenschap	 met	 een	 infostand	

aanwezig.	 Daarnaast	 lichten	 onze	 eigen	

leerkrachten	én	leer-lingen	van	het	derde	

en	 vijfde	 jaar	 onze	 eigen	 aso-studierich-

tingen	toe.

Brede, duidelijke 
eerste graad houdt 
voor tweede graad 
alle wegen open

Dankzij	een	transparante	invulling	van	onze	

eerste	 graad	 weten	 ouders	 en	 leerlingen	

wat	zij	op	onze	school	kunnen	verwachten.	

Als	aso-school	zorgen	wij	er	op	de	eerste	

plaats	 voor	 dat	 onze	 leerlingen	 goed	

voorbereid	zijn	op	onze	tweede	en	derde	

graad	 aso.	 Als	 in	 de	 loop	 van	 die	 eerste	

graad	 blijkt	 dat	 bepaalde	 leerlingen	 niet	

sterk	 genoeg	 zijn	 voor	 wiskunde	 en	 voor	

talen	 dan	 raden	 wij	 hen	 aan	 om	 over	

te	 stappen	 naar	 een	 school	 die	 in	 haar	

tweede	 en	 derde	 graad	 tso-studierich-

tingen	aanbiedt.	Samen	met	die	leerlingen	

en	 de	 ouders	 zoeken	 we	 dan	 naar	 het	

concrete	belangstellingsgebied	en	met	een	

tevreden	 gevoel	 stappen	 die	 leerlingen	

tijdens	of	na	de	eerste	graad	over	naar	die	

studierichting	waar	hun	 talenten	het	best	

tot	ontplooiing	komen.

Die	klare	visie	hebben	wij	op	onze	school	

altijd	gevolgd	en	met	succes.	Wat	andere	

scholen	ook	doen,	wij	houden	het	klaar	en	

duidelijk!

Walter Roggeman

directeur	

College kiest duidelijk 
voor zesjarige aso-school !



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	geadviseerd	worden	

bij	hun	keuze.

Uiteindelijk	 is	 het	 de	 bedoeling	 dat	

leerlingen	leren	hoe	ze	bewust	een	goede	

keuze	 kunnen	 maken.	 Vanzelfsprekend	 is	

dit	iets	dat	leerlingen	niet	zomaar	vanzelf	

kunnen.	 In	 samenwerking	 met	 ons	 CLB	

hebben	we	dit	werking	voor	leerlingen	van	

het	tweede	en	het	vierde	jaar	bijgestuurd.	

We	 willen	 voor	 die	 leerlingen	 de	 nadruk	

vooral	 leggen	op	het	 ‘goed	geïnformeerd	

zijn’	 en	 daarom	 hechten	 we	 heel	 veel	

belang	 aan	 onze	 infobeurs	 voor	 ouders	

én	 leerlingen:	 wij	 zijn	 er	 namelijk	 van	

overtuigd	dat	het	van	groot	belang	is	dat	de	

leerlingen	samen	met	hun	ouders	kunnen	

luisteren	 naar	 de	 criteria	 die	 belangrijk	

zijn	 om	 een	 goede	 keuze	 te	 maken.	 Het	

is	ook	een	enorme	meerwaarde	indien	je,	

na	 die	 algemene	 info,	 als	 ouder	 samen	

met	 je	 zoon	 of	 dochter	 een	 bezoek	 kan	

brengen	 aan	 de	 infobeurs	 in	 de	 verschil-

lende	 refters.	 In	 het	 stappenplan	 dat	 we	

hieronder	meegeven	krijg	je	concrete	info	

over	die	avond.

Hoe kunnen wij onze 
leerlingen begeleiden bij deze 
keuze?

Op	 de	 begeleidende klassenraden	 eind	

december	 2012	 hebben	 we	 afgesproken	

op	 welke	 manier	 we	 leerlingen	 wiens	

resultaten	 tegenvielen	 het	 beste	 kunnen	

begeleiden.

Hierbij	 werden	 verschillende	 ondersteu-

ningsvormen	 aangeboden:	 sommige	

leerlingen	wordt	aangeraden	om	naar	de	

remediëring	voor	een	bepaald	vak	te	gaan,	

anderen	worden	verplicht	om	op	school	te	

blijven	 studeren	 na	 4	 uur	 tot	 hun	 resul-

taten	beter	 zijn.	 	Nog	anderen	krijgen	de	

suggestie	om	hun	studieplanning	wekelijks	

met	 de	 klassenleraar	 te	 bespreken	 en	 er	

zijn	 ook	 leerlingen	 die	 we	 via	 studiecoa-

ching	 een	 betere	 studiemethode	 willen	

aanleren.	

Voor	 zesdejaars	 wordt	 het	 werken	 aan	

een	 portfolio	 (de	 leerling	 bewijst	 aan	 de	

hand	 van	 portfolio	 welke	 extra	 inspan-

ningen	 hij/zij	 geleverd	 heeft)	 aangereikt	

als	hulpmiddel;	de	leerkracht	is	vooral	een	

coach	die	het	remediëringsproces	stuurt	en	

stimuleert;	de	verantwoordelijkheid	ligt	bij	

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

Tijdens	 het	 oudercontact	 net	 voor	 de	

kerstvakantie	of	in	de	loop	van	de	maand	

januari	heeft	u	de	mogelijkheid	gehad	om	

van	de	klassenleraar	of	een	vakleerkracht	

al	 te	 vernemen	 welke	 richting	 voor	 uw	

zoon	 of	 dochter	 volgend	 schooljaar	 het	

meest	aangewezen	is.

Tijdens	de	maand	februari	zal	de	klassen-

leraar	van	het	 tweede	en	het	vierde	 jaar,	

gebruikmakend	 van	 het	 ‘keuzewerkboek’	

met	 de	 leerlingen	 op	 zoek	 gaan	 naar	 de	

mogelijkheden	die	er	zijn	volgend	school-

jaar.	 Dit	 jaar	 wordt	 ook	 ons	 openleercen-

trum	ingeschakeld:	daar	kunnen	leerlingen	

zelf	op	zoek	gaan	via	de	site	www.onder-

wijskiezer.be.

Eind	 februari	 (voor	 het	 tweede	 jaar)	

of	 begin	 maart	 (voor	 het	 vierde	 jaar)	

verwachten	 wij	 alle	 ouders	 op	 onze	

infobeurs.	 De	 inschrijvingen	 zijn	 onder-

tussen	reeds	gebeurd	via	een	brief	die	alle	

leerlingen	meekregen.	

Op	 beide	 avonden	 wordt	 in	 de	 verschil-

lende	refters	een	infomarkt	georganiseerd.	

Uiteraard	 	 zijn	 we	 daarop	 aanwezig	 met	

onze	 eigen	 richtingen.	 Een	 grote	 troef	 is	

ook	de	aanwezigheid	van	onze	leerlingen:	

een	 leerling	 van	 het	 tweede	 jaar	 kan	

 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	weten-

schappen	(met	of	zonder	de	optie	sport)?	Economie?	Humane	wetenschappen?		

	 En	voor	de	leerlingen	uit	de	klassieke	richting:	kan	ik	verder	met	mijn	Latijnse/Griekse	

of	krijg	ik	het	advies	om	een	andere	richting	te	kiezen?

	 Na	het	vierde jaar	wordt	het	nog	moeilijker:	 in	de	derde	graad	 is	er	een	enorme	

waaier	aan	mogelijkheden!		Wat	is	voor	mij	de	beste	keuze?

	 En	dan	misschien	de	belangrijkste	beslissing	na	het	zesde jaar :	wat	ga	ik	nu	studeren	

in	het	hoger	onderwijs?



Onze pastorale ploeg (VIS) draait vele 

overuren. Na een hele reeks infose-

ssies voor alle leerlingen van de school 

wordt er op geen moeite gekeken om 

centjes voor BD in de kassa te vergaren.

Ondertussen	zijn	ook	tal	van	werkgroepen	

aan	 de	 slag	 om	 de	 vieringen	 van	 eind	

maart	 voor	 te	bereiden.	 Teksten,	muziek,	

vormgeving,	…	het	worden	vieringen	van,	

door	en	voor	leerlingen:	een	arbeidsinten-

sief	voorbereidingsproces,	maar	ongetwij-

feld	ook	dit	keer	met	een	super-resultaat!

Uit de uitgebreide activiteitentrommel

donderdag	21	februari	:	Studio	Wadist	(SW)

met	De	Ochtend	en	De	Middag,	animatie	

bij	 binnenkomen	 van	 de	 school,	 info	 aan	

2de	en	3de	graad	-	vrijdag	22	februari:	SW,	

Koffiestop	 in	 de	 Calfac	 om	 10.10	 uur,	 -	

maandag	25	feb:	SW,	2de	jaar	Wedden	dat	?!	

(sporthal)	-	dinsdag	26	feb:	SW	-	donderdag	

28	feb:	Koffiestop	op	Grote	Markt,	4de	jaar	

Culinair	Solidair	(kerk)	-	vrijdag	1	maart:	3de	

jaar	-	stripbeurs	maandag	4	maart:	1ste	jaar	

Vlaamse	 Kermis	 (sporthal)	 -	 dinsdag	 19	

maart	-	woensdag	20	maart:	lesmarathon	-	

woensdag	27	maart:	tocht	BD	-	donderdag	

28	 en	 vrijdag	 29	 maart:	 vieringen	 in	 de	

kerk

ongetwijfeld	 heel	 veel	 opsteken	 van	 de	

info	 die	 een	 leerling	 van	 het	 derde	 jaar	

geeft.

Infoborden,	 maar	 vooral	 leerkrachten	 die	

lesgeven	 in	 de	 voorgestelde	 richtingen	

geven	 informatie	 en	 antwoorden	 op	

vragen.	

We	 nodigen	 bovendien	 de	 technische	

scholen	 van	 onze	 scholengemeenschap	

uit	 om	 met	 een	 informatiestand	 én	 met	

leerlingen	(oud-leerlingen	van	onze	school	

die	 een	 succesvolle	 overstap	 maakten)	

onze	 leerlingen	 en	 hun	 ouders	 te	 helpen	

bij	het	maken	van	de	juiste	keuze.

Op	de	klassenraden	 (van	2de	en	4de	 jaar)	

zullen	 in	 april	 	 2013	 alle	 leerkrachten	

van	 het	 tweede	 jaar	 en	 het	 vierde	 jaar	

de	 voorlopige	 keuze	 van	 de	 leerlingen	

bespreken	 en	 indien	 nodig	 bijsturen:	

op	 deze	 vergaderingen	 is	 het	 CLB	 ook	

Broederlijk Delen 2013

In de bres voor 
Oeganda

Blikvangers

•	 Dit	 jaar	komt	de	derde	graad	met	een	nieuw	 initiatief	aanzetten:	een	pooltornooi.	

Biljarttafels	in	de	ontmoetingsruimte	en	meer	dan	60	ingeschrevenen!

•	 Donderdag	28	februari	om	12.05	uur	in	de	Collegekerk:	culinair	solidair!	370	leerlingen	

en	leerkrachten	kochten	ticket	voor	een	smakelijk	en	solidair	Oegandees	stoofpotje.

•	 5	 klassen	 dienden	 een	 dossier	 in	 om	 deel	 te	 nemen	 aan	 een	 lesmarathon	 ten	

voordele	van	BD!	De	BD-jury	oordeelde	dat	het	dossier	van	5WEWIa2	het	sterkst	was;	

zij	organiseren	een	lesmarathon	van	dinsdag	19	tot	woensdagmorgen	20	maart!	De	

andere	 verdienstelijke	 klassen	 blijven	
niet	 met	 lege	

handen	 achter:	 5MWE-WEWIb	 gaat	 voor	

de	 koffiestop	 op	 donderdag	 28	 februari	

op	 de	 Grote	 Markt;	 6GWIb-LWIb-WEWIb,	

6MWE-MWIa-SPW	 en	 5HW	 krijgen	 een	

uurtje	jambe	aangeboden	eind	maart!

•	 Op	 woensdag	 27	 maart:	 BD-solidari-

teitstocht	 –	 fietstocht	 of/en	 wandel-

tocht	met	sponsorkaarten
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aanwezig.	 	 Wij	 bezorgen	 alle	 ouders	 een	

kort	verslag	van	deze	vergadering.	 Indien	

de	keuze	van	de	leerling	sterk	afwijkt	van	

het	advies	van	de	klassenraad,	dan	vragen	

wij	aan	de	ouders	om	contact	op	te	nemen	

met	de	klassenleraar.

Het	 C.L.B.	 is	 bereid	 om	 te	 adviseren	 bij	

deze	keuze:	ouders	kunnen	telefonisch	een	

afspraak	maken	indien	zij	advies	van	C.L.B.	

willen	(03	7806630).

Vakleerkrachten	 zijn	 het	 beste	 geplaatst	

wanneer	 u	 vragen	 heeft	 over	 moeilijk-

heidsgraad	 van	 bepaalde	 vakken	 in	

sommige	richtingen.

Uiteindelijk	 is	 het	 de	 bedoeling	 dat	

leerlingen	eind	mei	een	definitieve	keuze	

gemaakt	hebben	en	tijdens	de	deliberatie	

in	juni	2013	zullen	we	nogmaals	evalueren	

of	de	keuze	volgens	ons	verantwoord	is	of	

niet.

Tijdens	 de	 oudercontacten	 na	 het	 laatste	

rapport	is	er	de	gelegenheid	om	de	resul-

taten	 en	 adviezen	 te	 bespreken	 met	 de	

leerkrachten	en	de	directie.

Leerlingen	 uit	 de	 eerste Latijnse	

krijgen	op	14 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.
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Beste	ouders,	leerkrachten,	leerlingen,

Zowel	 de	 school	 als	 het	 oudercomité	

hebben	 U	 diverse	 malen	 geïnformeerd	

over	de	voorheen	geplande	onderwijsher-

vorming	 van	 het	 secundair	 voor	 het	 jaar	

2014.	De	laatste	evoluties	op	een	rijtje	en	

onze	kijk	daarop.

Waarom was een onderwijsher-
vorming noodzakelijk ?

Het	 relatief	 groot	 percentage	 leerlingen	

die	 starten	 in	 het	 algemeen	 secundair	

onderwijs	(aso)	en	nadien	“afzakken”	naar	

het	 technisch,	beroeps-	of	kunstonderwijs	

(tso,	 bso,	 kso)	 levert	 frustratie	en	 school-

moeheid	 op.	 Ook	 de	 groeiende	 sociale	

kloof	 in	 de	 maatschappij	 zou	 via	 het	

onderwijs	aangepakt	worden.		

Minister	van	Onderwijs	Pascal	Smet	(sp.a)	

bracht	 in	 september	 2010	 een	 oriënta-

tienota	 “Mensen	 doen	 schitteren”	 uit	

waarbij	de	klassieke	onderverdeling	tussen	

algemeen,	 technisch,	 beroeps-	 en	 kunst-

onderwijs	weg	 zou	 vallen.	 Een	 algemeen	

vormende	 brede	 eerste	 graad	 met	 zowel	

theoretische,	 technische	 als	 praktische	

vakken	werd	voorgesteld.		Alle	leerlingen,	

ongeacht	 hun	 talenten	 en	 interesses,	

zouden	deze	 richting	 volgen	en	bijgevolg	

hun	studiekeuze	met	2	jaar	uitstellen.	In	de	

tweede	en	derde	graad	 zouden	5	 studie-

domeinen	 de	 onderverdeling	 tussen	 aso,	

tso,	bso	en	kso	vervangen.	Gedicteerd	door	

Europa	zou	de	hervorming	bovendien	meer	

moeten	 aansluiten	 bij	 de	 noden	 van	 de	

bedrijfswereld.

In Ic Hou nummer 95 verwoordden we 

in meer dan een artikel onze houding 

ten opzichte van de hervormingsplannen 

die minister Smet op stapel zette. In die 

teksten trachtten we op een genuanceerde 

wijze ons standpunt duidelijk te maken. We 

hebben geen nood aan een revolutionaire 

hervorming, we willen borgen wat goed is 

en verbeteren waar het nodig is en kan. 

Bovenal maken we duidelijk dat we al 

meer dan 10 jaar ‘timmeren aan de weg’! 

Helemaal geen conservatieve reflex dus; 

we  bewijzen dat we gestaag en welover-

wogen ons onderwijs actualiseren en onze 

aanpak bijsturen.

Dat ons oudercomité de plannen van de 

minister eveneens op de voet volgt, kon 

u reeds op onze website volgen. Onder-

voorzitter Luc Meersman bezorgde ons 

bijgaande brief.

De onderwijshervorming : 
waakzaam oudercomité
Waarom reageerde de school en 
het oudercomité ?

De	hervormingen	hadden	vele	schooldirec-

ties	alert	en	wantrouwig	gemaakt.	 	Ook	 in	

het	 College	 is	 meermaals	 in	 onder	 andere	

Ic	Hou	uitgebreid	ingegaan	op	deze	hervor-

ming.	 	 Het	 bestuur	 van	 het	 oudercomité	

vond	het	uiterst	belangrijk	om	de	evoluties	

te	 volgen	 en	 er	 werd	 een	 werkgroep	

opgericht.	

Immers	 het	 is	 de	 taak	 van	 het	 onderwijs	

om	 naast	 de	 ontwikkeling	 van	 competen-

ties	 ook	 een	 zo	 breed	 mogelijke	 humane	

vorming	te	geven	aan	leerlingen.	Niet	alles	

dient	 voor	 jongeren	 in	 eerste	 instantie	

“nuttig”	 of	 bedrijfseconomisch	 rendabel	 te	

zijn.	 Elk	 kind	 is	uniek	met	 zijn	 talenten	op	

diverse	vlakken	en	deze	dienen	zo	goed	als	

mogelijk	ontplooid	te	worden.	

Onze	 vrees	 is/was	 dat	 de	 hervormings-

plannen	 frustratie	 en	 schoolmoeheid	

zouden	 opleveren	 bij	 leerlingen.	 Zowel	 zij	

die	 cognitief	 niet	 sterk	 zijn	 als	 zij	 die	 het	

wel	 zijn,	 zijn	 met	 dergelijke	 hervorming	

niet	gebaat.	De	ene	groep	krijgt	 te	weinig	

uitdaging,	de	andere	te	veel.		Dat	een	aantal	

leerlingen	 op	 twaalfjarige	 leeftijd	 niet	

duidelijk	kan	kiezen	tussen	theoretische	en	

eerder	praktische	richtingen	is	logisch.

Wat bracht deze nota teweeg ?

Niet	 enkel	 het	 College	 reageerde,	 ook	

diverse	andere	 scholen	kropen	 in	de	pen.	

Tevens	 werden	 petities	 tegen	 de	 hervor-

mingsplannen	gestart	.		Binnen	de	politiek	

werd	 stevig	 gediscussieerd	 en	 het	 is	

duidelijk	 dat	 de	 Vlaamse	 coalitiepartners	

sp.a,	N-VA	en	CD&V	zeker	niet	op	één	 lijn	

zaten.	

Het	 VVKSO	 (Vlaams	 Verbond	 van	 het	

Katholiek	 Secundair	 Onderwijs,	 de	 zgn.	

Guimardstraat)	nam	een	 initiatief	door	op	

8	 mei	 2012	 een	 visiedag	 te	 organiseren.	

Centraal	 staat	 dat	 men	 moet	 borgen	 wat	

goed	is	en	verbeteren	waar	mogelijk.	Een	

reductie	van	het	aantal	studierichtingen	en	

het	 opwaarderen	 van	 technisch	 onderwijs	

zijn	punten	waaraan	gewerkt	moet	worden.	

Het	is	dus	niet	zo	dat	er	niets	moet	veran-

deren.	Internationale	vergelijkingen	geven	

goede	 cijfers	 voor	 ons	 Vlaams	 onderwijs	

doch	uiteraard	is	niet	alles	perfect.		

In	 de	 vergadering	 “werkgroep	 onderwijs-

hervorming”	van	24	sep	2012	werd	dit	alles	

uitgebreid	besproken.		Het	verslag	hiervan	

is	te	vinden	op	de	website	van	de	school.

Staan onze regeringspartners 
nog schouder aan schouder ?

Minister	president	Kris	Peeters	veroorzaakte	

behoorlijk	wat	ophef	met	een	 interview	 in	

de	 Standaard	 van	 26	 nov	 2012.	 	 De	 grote	

allesomvattende	 hervorming	 werd	 daarin	

van	 de	 baan	 geschoven.	 	 Letterlijk	:	 “Dat	

was	een	persoonlijke	nota	van	Pascal	Smet.		

Ze	 is	 nog	 nooit	 besproken	 in	 de	 regering.		

Ik	 betreur	 hoe	 de	 zaken	 gelopen	 zijn.	 We	

kunnen	op	die	basis	nu	het	debat	niet	meer	

voeren.”

In	 het	 Vlaams	 Parlement	 werd	 in	 debat	

gegaan	 over	 de	 hervorming.	 Minister	

president	Kris	 Peeters	 vroeg	als	 eerste	het	

woord,	hetgeen	erg	ongebruikelijk	is.	Tevens	

werd	 het	 debat	 geschorst	 en	 diende	 Kris	

Peeters	nadien	 zijn	 vertrouwen	 in	minister	

Pascal	Smet	formeel	te	bevestigen.	Zeldzame	

praktijken	voor	meerderheidspartijen.

Zijn we nu terug bij af ?

Minister	Pascal	Smet	wil	bij	het	begin	van	

dit	 jaar	 een	 goedgekeurde	 beleidsnota	

presenteren.	Gezien	de	veelvuldige	vertra-

gingen	 in	het	verleden	en	de	onenigheid	

die	er	heerst	binnen	de	meerderheidspar-

tijen	 lijkt	 dit	 niet	 realistisch.	 Kris	 Peeters	

sprak	om	een	visienota	of	masterplan	klaar	

te	hebben	tegen	het	einde	van	de	legisla-

tuur,	zijnde	voorjaar	2014.		Dit	laatste	lijkt	

realistischer	doch	zal	voor	gevolg	hebben	

dat	 er	 het	 komende	 anderhalf	 jaar	 geen	

grote	hervormingen	te	verwachten	zijn.

Hoe gaat de SjKS-werkgroep 
verder ?

Indien	 de	 oorspronkelijke	 plannen	 vaste	

vormen	hadden	aangenomen	dat	zou	het	

zeker	 aangeraden	 zijn	 geweest	 hierover	

opnieuw	 te	 vergaderen.	 	 Dit	 lijkt	 ons	 nu	

niet	meer	opportuun.	De	geplande	verga-

dering	van	de	werkgroep	gaan	dit	jaar	dan	

ook	niet	meer	door.	We	blijven	alert	voor	

nieuwe	 ontwikkelingen	 en	 houden	 jullie	

verder	op	de	hoogte.

Luc Meersman
onder-voorzitter	oudercomité	secundair

Zie	als	voorbeeld	hiervoor	:	

http://www.petitietegenhervormingsplanso.be/
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De	100-dagen	

viering	 op	 onze	 school	

wordt	 grondig	 voorbereid	

door	 een	 100-dagencomité	

(leerlingen	 en	 leerkrachten).	 In	

overleg	met	de	klassenleraars	van	

het	eindjaar	wordt	het	programma	voor	de	

100-dagendag	opgesteld.	

Goede afspraken om het 
feest beter te maken

Zoals	de	voorgaande	 jaren	hopen	we	dat	

ook	 dit	 jaar	 onze	 laatstejaars	 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 vereisten.

Op	de	overlegvergadering	op	het	stadhuis	

op	 20	 februari	 lichtte	 de	 schepenen	 van	

jeugd	en	onderwijs	een	en	ander	toe.	uit 

het verslag van de vergadering scholen-

overleg 100-dagen

100 – dagen op vrijdag 8 maart 2013

Met goede 
afspraken, 
een goed 
feest!”

Programma SJKS
In	samenspraak	met	de	leerlingen	kwam	onderstaand	programma	tot	stand.	

Ook	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	bowlen.

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

vrije	aperitief	gedronken;

daarna	is	er	een	gezamenlijke	maaltijd	(Italiaans!)	in	de	Calfac.

In	de	namiddag is	er	een	show	in	de	feestzaal	(tot	omstreeks	16	uur).	

De	leerlingen	van	het	vijfde	jaar	zijn	te	gast!	Een	creatieve	ploeg	leerlingen	

is	erg	hard	aan	de	slag	om	een	knappe	‘show’	in	elkaar	te	boksen.

Aan het Station zal er controle zijn 

door de lokale politie.

Tevens wordt er een bijzondere 

politieverordening uitgevaardigd door 

de gemeenteraad die van kracht gaat 

vanaf donderdag 7 maart 16 uur tot 

en met zaterdagochtend 9 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 uitzon-

dering 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 commerciële 

activiteit die mogelijks overmatig 

alcoholgebruik in de hand werkt.

Samenspraak : 
leerlingen-ouders-school

Het	 100-dagen-comité,	 de	 begeleidende	

leerkrachten	en	de	directie	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 verantwoordelijkheid 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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Misschien	zul	je	wat	verwonderd	kijken	bij	

het	 lezen	 van	 deze	 oproep…	 Inderdaad,	

negentig	procent	van	onze	leerlingen	zorgt	

ervoor	 dat	 er	 tijdig	 geld	 bijgestort	 wordt	

op	hun	restaurantrekening.	Dank	daarvoor!	

Jullie	 hoeven	 dit	 bericht	 niet	 verder	 te	

lezen.

De	 directie	 is	 altijd	 bereid	 desgevallend	

naar	een	haalbare	oplossing	te	zoeken	als	

ouders	 melden	 dat	 er	 tijdelijk	 betalings-

moeilijkheden	zijn.	In	de	meeste	gevallen	

gaat	het	nu	om	een	verregaande	slordig-

heid	en	die	willen	wij	een	halt	toeroepen.

Zorg voor voldoende geld 
op restaurantrekening !

1.	 Eerste	waarschuwing	aan	de	kassa	als	er	

nog	 maar	 € 5	 op	 je	 restaurantrekening	

staat:	“Vraag	 thuis	om	geld	bij	 te	storten	

op	 je	 restaurantrekening	 zodat	 ze	 niet	

negatief	komt	te	staan.”

2.	 Tweede	 waarschuwing	 aan	 de	 kassa	 bij	

negatief	 saldo.	 Je	 naam	 wordt	 dan	 ook	

doorgegeven	aan	de	boekhouding.	Die	zal	

je	ouders	contacteren	met	de	vriendelijke	

vraag	het	saldo	aan	te	vullen.	

3.	 Als	 het	 saldo	 negatief	 blijft	 zal	 onze	

boekhouding	 opnieuw	 contact	 opnemen	

met	 je	 ouders	 met	 de	 dringende	 vraag	

om	 het	 saldo	 aan	 te	 vullen	 en	 met	 de	

waarschuwing	 dat	 bij	 een	 negatief	 saldo	

van	meer	dan	€ 20	geen	diensten	meer	

verleend	kunnen	worden.

4.	 Als	 het	 saldo	 ondanks	 alles	 toch	 nog	

negatief	 blijft,	 zal	 de	 leerling	 vóór	 de	

middag	op	de	hoogte	gebracht	worden	van	

het	feit	dat	hij/zij	geen	gebruik	meer	kan	

maken	van	de	diensten	van	ons	schoolres-

taurant	zolang	de	restaurantrekening	niet	

aangezuiverd	is.

Bij	tien	procent	van	onze	leerlingen	bemerken	wij	een	negatief	saldo	van	meer	dan	tien	euro.	Dat	

vertegenwoordigt	samen	een	bedrag	van	bijna	€ 2400!	Daar	willen	wij	wat	aan	doen.	Vandaar	

volgende	afspraken:

De huidige periode van de Schoolraad 

loopt af op 31 maart 2013. Daarom 

moet er tegen 1 april 2013 een nieuwe 

Schoolraad verkozen zijn.

Ons schoolbestuur blijft opteren voor 

één schoolraad voor de drie admini-

stratieve scholen: Sint-jozef-Klein-

Seminarie, Sint-jozef en Sint-jozef 2.

Vermits er voor geen enkele geleding 

onderliggende raden werden ingericht, 

zal het schoolbestuur rechtstreekse 

verkiezingen organiseren voor volgende 

drie geledingen: personeel, ouders en 

leerlingen.

1. Verkiezing van de 
personeelsdelegatie

Op	de	vergadering	van	de	PER	(Pedagogi-

sche	Raad)	van	21	februari	kiezen	de	leden	

van	de	PER	onder	elkaar	drie	personeels-

leden	 die	 samen	 de	 personeelsdelegatie	

binnen	de	schoolraad	zullen	vormen:	één	

personeelslid	 uit	 de	 eerste	 graad,	 één	

personeelslid	uit	de	tweede	graad	en	één	

personeelslid	uit	de	derde	graad.

Enkel	die	drie	personeelsleden	dienen	bij	

de	 voorzitter	 van	 het	 schoolbestuur	 hun	

kandidatuur	voor	de	verkiezingen	officieel	

in	 (conform	 het	 kiesreglement	 voor	 de	

personeelsgeleding).

In	navolging	van	Art.	7	§	2	van	dat	kiesre-

glement	(Indien	er	minder	kandidaten	zijn	

dan	het	aantal	toe	te	wijzen	mandaten	of	

indien	het	aantal	kandidaten	gelijk	 is	aan	

het	 aantal	 toe	 te	 wijzen	 mandaten,	 dan	

zijn	de	kandidaten	die	op	de	kandidaten-

lijst	 worden	 vermeld,	 van	 rechtswege	

verkozen	 en	 wordt	 de	 verkiezingspro-

cedure	 als	 beëindigd	 beschouwd.)	 is	 de	

verkiezingsprocedure	hiermee	beëindigd.

2. Verkiezing van de 
leerlingendelegatie

Op	het	Klassenberaad	van	het	eerste	 jaar	

wordt	 onder	 de	 vertegenwoordigers	 van	

het	eerste	 jaar	één	 lid	van	de	 leerlingen-

delegatie	in	de	schoolraad	verkozen.

In	het	Leerlingenparlement	van	het	derde	

jaar	 wordt	 onder	 de	 vertegenwoordigers	

van	het	derde	jaar	één	lid	van	de	leerlin-

gendelegatie	in	de	schoolraad	verkozen.

In	 de	 Leerlingenraad	 van	 de	 derde	 graad	

wordt	 onder	 de	 vertegenwoordigers	 van	

het	vijfde	jaar	één	lid	van	de	leerlingende-

legatie	in	de	schoolraad	verkozen.

Samen	zullen	zij	voor	twee	jaar	de	leerlin-

gendelegatie	 binnen	 de	 schoolraad	

vormen.

Enkel	 die	 drie	 leerlingen	 dienen	 bij	 de	

directeur	hun	kandidatuur	voor	de	verkie-

zingen	officieel	in	(conform	het	kiesregle-

ment	voor	de	leerlingengeleding).

In	navolging	van	Art.	7	van	dat	kiesregle-

ment	 (Indien	 er	 minder	 kandidaten	 zijn	

dan	 het	 aantal	 toe	 te	 wijzen	 mandaten	

of	 indien	 het	 aantal	 kandidaten	 gelijk	 is	

aan	 het	 aantal	 toe	 te	 wijzen	 mandaten,	

dan	 zijn	 de	 kandidaten	 die	 op	 de	 kandi-

datenlijst	 worden	 vermeld,	 van	 rechts-

wege	 verkozen	 en	 wordt	 de	 verkiezings-

procedure	als	beëindigd	beschouwd.)	is	de	

verkiezingsprocedure	hiermee	beëindigd.

Nieuwe verkiezingen voor de Schoolraad
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3. Verkiezing van de 
oudergeleding

Vanuit	het	dagelijks	bestuur	van	het	Ouder-

comité	 stellen	 drie	 leden	 zich	 conform	

het	 kiesreglement	 van	 de	 oudergeleding	

kandidaat	 bij	 de	 directeur.	 Als	 enkel	 zij	

zich	kandidaat	 stellen,	dan	vormen	zij	de	

oudergeleding	 in	 de	 schoolraad	 en	 is	 de	

verkiezingsprocedure	 hiermee	 beëindigd,	

zoals	in	Art.	7	van	het	kiesreglement	voor	

de	oudergeleding	staat.	(Indien	er	minder	

kandidaten	zijn	dan	het	aantal	toe	te	wijzen	

mandaten	 of	 indien	 het	 aantal	 kandi-

daten	gelijk	is	aan	het	aantal	toe	te	wijzen	

mandaten,	dan	zijn	de	kandidaten	die	op	

de	 kandidatenlijst	 worden	 vermeld,	 van	

rechtswege	verkozen	en	wordt	de	verkie-

zingsprocedure	als	beëindigd	beschouwd.)

Toch	zal	het	schoolbestuur	alle	ouders	via	

Smartschool	en	de	College	Info	informeren	

over	 de	 verkiezingen	voor	 de	 schoolraad,	

zodat	ook	niet-leden	van	het	oudercomité	

zich	conform	het	kiesreglement	kandidaat	

kunnen	stellen	bij	de	directeur.	Samen	met	

die	 brief	 zal	 deze	 toelichtende	 tekst	 aan	

alle	ouders	bezorgd	worden.

Als	 er	 buiten	 het	 oudercomité	 kandida-

turen	 binnenkomen,	 dan	 zullen	 er	 voor	

de	 oudergeleding	 effectieve	 verkie-

zingen	 georganiseerd	 worden	 volgens	 de	

bepalingen	van	het	kiesreglement	van	de	

ouderdelegatie.	 Het	 schoolbestuur	 wenst	

uitdrukkelijk	dat	alle	 leden	van	de	ouder-

geleding	in	de	schoolraad	van	1	april	2013	

af	ook	deel	uitmaken	van	het	oudercomité	

en	 de	 vergaderingen	 ervan	 bijwonen	 om	

de	 doorstroming	 tussen	 oudercomité	 en	

schoolraad	te	garanderen.

4. Eventuele 
verkiezingsdatum

Het	 schoolbestuur	 heeft	 21	 maart	 2013	

als	 datum	 voor	 eventuele	 verkiezingen	

gekozen.	Daarom	worden	alle	ouders	vóór	

1	maart	geïnformeerd	(via	smartschool)	en	

ook	 in	College	 Info.	Voor	diezelfde	datum	

worden	 ook	 alle	 personeelsleden	 en	 alle	

leerlingen	 ingelicht.	 Alle	 kandidaturen	

moeten	dan	vóór	9	maart	 binnen	 zijn	en	

vóór	 16	 maart	 worden	 de	 kandidaten-

lijsten	bekend	gemaakt.

Geachte	ouders

De huidige periode van de Schoolraad loopt af op 31 maart 2013. Daarom 

moet er tegen 1 april 2013 een nieuwe Schoolraad verkozen zijn. In deze tekst 

zetten wij uiteen hoe ons schoolbestuur aankijkt tegen de schoolraad.

De	 schoolraad	 is	 samengesteld	 uit	 vertegenwoordigers	 van	 de	 personeelsleden,	

de	 ouders,	 de	 leerlingen	 en	 de	 lokale	 gemeenschap.	 De	 schoolraad	 zal	 advies	

geven	 aan	 en	 overleggen	 met	 het	 schoolbestuur	 over	 een	 aantal	 pedagogische	

aangelegenheden.

In	 deze	 schoolraad	 situeren	 wij	 het	 zwaartepunt	 van	 de	 formele	 inspraak	 op	

school.	De	participatie	van	de	ouders	in	het	schoolbeleid	via	deze	schoolraad	krijgt	

onze	 volle	 steun.	 We	 zijn	 ervan	 overtuigd	 dat	 in	 de	 schoolraad	 de	 belangen	 en	

voorstellen	 van	 al	 de	 betrokken	 actoren	 aan	 bod	 kunnen	 komen	 en	 tegenover	

elkaar	afgewogen	kunnen	worden.	Zo	wordt	ook	voor	het	schoolbestuur	op	eendui-

dige	wijze	de	gesprekspartner	vastgelegd.

Iedereen	die	 in	het	bezit	 is	van	het	ouderlijk	gezag,	die	de	voogdij	of	de	pleeg-

voogdij	uitoefent	of	die	de	leerling	in	feite	onder	zijn	bewaring	heeft	(pleegouder	

zonder	wettelijk	omschreven	gezagsinstelling)	kan	zich	kandidaat	stellen	voor	de	

oudergeleding	 van	de	 schoolraad	en	 is	 stemgerechtigd	bij	 de	 verkiezing	 van	de	

oudergeleding	voor	de	schoolraad.	Om	kandidaat	te	zijn	voor	de	oudergeleding	van	

de	schoolraad	mag	de	“ouder”	geen	personeelslid	zijn	van	de	school	en	geen	lid	

zijn	van	het	schoolbestuur.

Het	 schoolbestuur	 heeft	 een	 kiesreglement	 opgesteld.	 Elke	 kandidaat	 ontvangt	

een	exemplaar	 van	het	 kiesreglement.	Het	 kiesreglement	 ligt	 ter	 inzage	op	het	

schoolsecretariaat.

Op	basis	van	de	binnengekomen	kandidaturen	stellen	wij	een	alfabetische	kandida-

tenlijst	op	die	meegedeeld	wordt	aan	alle	stemgerechtigden.

In	geval	u	zich	kandidaat	stelt	voor	de	oudergeleding	van	de	schoolraad	van	onze	

school	 vragen	 wij	 u	 dit	 voor	 9 maart 2013	 te	 melden	 op	 het	 volgend	 adres:	

Sint-Jozef-Klein-Seminarie,	Collegestraat	31,	9100	Sint-Niklaas

Wij	houden	alleen	rekening	met	kandidaturen	die	ons	schriftelijk	bereiken.

Hoogachtend

Namens	het	schoolbestuur

jef Steenssens Marcel Van Buynder

secretaris	 voorzitter
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Op woensdagnamiddag 30 januari gingen 
we met alle schaatsliefhebbers van de 
eerste graad naar de kunstijspiste van 
de Kristellijn te Gent. Niet minder dan 
honderd van onze jonge sporters maakten 
zich op om die namiddag de schaatsen 
aan te binden !

Ik	 dank	 dan	 ook	 de	 leerkrachten	 (Katrien	
Van	 Poucke,	 Loretta	 Reygaert,	 Kim	 De	

Jonghe,	Lindy	Janssens,	Rik	Verniers	en	Vera	
Goossens)		die	meehielpen	om	deze	sportac-
tiviteit	in	goede	banen	te	leiden	!
Om	 13u.50	 bliezen	 we	 verzamelen.	 De	
boekentassen	 met	 de	 eventuele	 kostbaar-
heden	gingen	 in	enkele	klassen	achter	slot.	
Na	de	controle	van	de	deelnemerslijsten	en	
het	 verdelen	 in	 twee	 groepen	 	 konden	 we	

Schaatsen met de eerste graad
met	gerust	gemoed	op	de	twee		bussen	van	
‘t	Soete	Waeslant	stappen.	De	winterprik	was	
achter	de	 rug,	 zodat	de	bussen	ons	na	een	
vlotte	rit	stipt	om	13u.45	aan	de	ingang	van	
de	ijsbaan	brachten.	

Eens	 de	 draaihekken	 gepasseerd,	 konden	
onze	schaatsliefhebbers	een	voor	hen	gepast	
paar	 schaatsen	 uit	 de	 rekken	 nemen,	 ze	
aanbinden	en	zich	op	het	ijs	begeven.	

Gent	heeft	een	grote	 ijsbaan:	Een	prachtige	
middenruimte	met	daarrond	nog	een	buiten-
ring	 voor	 de	 snelschaatsers.	 De	 ijskunsten	
konden	 we	 uitproberen	 in	 het	 midden:	
achteruitschaatsen,	 overstappen	 in	 de	
bochten,	pirouettes	of	een	gewaagde	sprong.	
Anderen	 speelden	 dan	 weer	 een	 tikspel	 of	
schaatsten	hand	 in	hand.	Tussen	de	 inspan-
ningen	was	er	 tijd	voor	een	babbel	en	een	
fotoshoot!	 	 Voor	 we	 het	 wisten	 was	 het	
heerlijke	 schaatsmoment	 voorbij	 en	 reden	
we	met	de	bus	richting	College	St.-Niklaas.

Dank	 aan	 al	 deze	 schaatsliefhebbers!	 Met	
hun	jeugdig	enthousiasme	kleurden	zij	deze	
schaatshappening	 tot	 een	 heel	 aangename	
namiddag!

Turnleraar	Erwin	De	Smedt

15 zesdejaars kiezen mee wie 
INKTAAP 2013 krijgt
Onze leerlingen van het zesde jaar worden geacht 

tijdens de lessen Nederlands drie boeken te lezen. 

De voorbije jaren werd deze taak al op verschillende 

manieren ingevuld (presentaties, filmpjes, een 

verkiezing tot beste klasboek,...). 

Pieter	De	Geest,	 leerkracht	Nederlands:	“Ik	gooide	het	

dit	 jaar	 met	 mijn	 klas	 eens	 over	 een	 andere	 boeg.	 Ik	

heb	de	(15!)	vrijwilligers	van	mijn	klas	ingeschreven	om	

deel	te	nemen	aan	de	Inktaap	2013	–	een	literaire	prijs	

die	uitgereikt	wordt	door	jongeren	aan	de	winnaar	van	

de	Gouden	Boekenuil,	de	AKO	Literatuurprijs	of	de	Libris	

Literatuurprijs!	Op	die	manier	 sloeg	 ik	 twee	vliegen	 in	

één	klap:	de	leerlingen	lezen	hun	drie	boeken	(en	niet	

zomaar	drie	boeken	maar	drie	boeken	die	een	prestigi-

euze	prijs	gewonnen	hadden	en	als	dusdanig	als	“zeer	

goed”	 beschouwd	 worden)	 én	 ze	 beslissen	 écht	 mee	

wie	er	de	Inktaap	2013	meer	naar	huis	neemt.”

Op	de	boekenplank	van	onze	 leerlingen	stonden:	“Het	

voorseizoen”	van	David	Pefko	(Gouden	Boekenuil),	“De	

Nederlandse	 maagd”	 van	 Marente	 de	 Moor	 (AKO)	 en	

“Tonio”	van	A.	 F.	 Th.	 van	der	Heijden	 (Libris).	 “Als	het	

van	 ons	 afhangt	 wint	 de	 laatste	 de	 Inktaap,	maar	we	

zijn	 natuurlijk	maar	 een	 van	de	bijna	 130	 scholen	die	

meegelezen	hebben”,	aldus	Pieter	De	Geest.

Op	 5	 maart	 is	 er	 voor	 alle	 juryleden	 een	 slotdag	

georganiseerd	 in	 de	 Singel	 in	 Antwerpen	 (zie:	

www.inktaap.org),	alwaar	–	naast	een	literair	debat	en	

auteurslezingen	–	ook	de	winnaar	van	de	Inktaap	2013	

bekend	gemaakt	zal	worden.	

Vermits	onze	leerlingen	zich	de	voorbije	maanden	met	

bewonderenswaardige	 ernst	 van	 hun	 taak	 gekweten	

hebben,	verdienden	ze	het	om	aanwezig	te	zijn	op	dit	

literaire	evenement.	Een	verslag	voor	Ic	Hou	nr	96	in	juni	

2013	is	ons	beloofd.

Lazen mee en bepalen mee wie de Inktaap 2013 

mee naar huis neemt:

Charlotte Hammink  en Wanne Mendonck (6GL); 

Jolien Borghijs, Dries Cools, Jeff De Maeyer, Charlotte 

De Nil, Kaat Somers, Bart van der Ha en  Sam Witte 

(6LMT); Helen Hoste, Zoë Mechiels, Caroline Merckx, 

Laura Vanacker, Jonas Van Gassen  en Sofie Vermeire 

(6LWE)
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De	leerlingen	van	5EMT1-MWI	en	hun	begeleidende	leerkrachten,	Helga	

Huber	 (Duits)	en	Evert	Van	Wambeke	(Frans)	werden	geselecteerd	en	

gingen	van	6	tot	8	februari	naar	Straatsburg.	Het	werd	een	erg	leerrijke	

reis.	 Ze	bezochten	het	 Europees	Parlement,	 de	 stad	 Straatsburg	en	…	

een	wijnkelder!

Wat	 doet	 een	 lid	 van	 het	 Europees	 Parlement	 eigenlijk	 en	 wat	 is	 de	

rol	 van	 het	 Europees	 Parlement?	 De	 afgelopen	 20	 jaar	 hebben	 jonge	

Europeanen	door	middel	van	het	Euroscola-programma	de	

kans	gekregen	om	een	dag	in	de	schoenen	van	een	Parle-

mentslid	 te	 staan.	Na	elke	plenaire	vergadering	beleven	

ongeveer	480	studenten	tussen	de	16	en	18	jaar	Europese	

integratie	van	dichtbij	in	Straatsburg.	Een	unieke	ervaring.	

Euroscola	biedt	studenten	de	kans	om	met	studenten	uit	

andere	landen	om	te	gaan	en	van	gedachten	te	wisselen.	

Iedereen	 moet	 in	 een	 andere	 taal	 dan	 zijn	 moedertaal	

werken.	De	werktalen:	Engels,	Frans	en	Duits.

5EMT1-MWI: Met Euroscola naar 
het Europees Parlement

SVS-voetbal: uitgeschakeld met strafschoppen

Woensdag	20/2	speelden	we	met	de	voetbalploeg	van	

de	 derde	 graad	 de	 halve	 finale	 van	 de	 SVS-competitie	

tegen	Mariagaard	uit	Wetteren.	Onze	 jongens	kwamen	

tweemaal	 achter,	 maar	 waren	 desondanks	 de	 betere	

ploeg.	 Ze	 speelden	 erg	 goed,	 maar	 botsten	 op	 een	

dodelijk	 efficiënte	 tegenstander.	 De	 eindstand	 2-2.	 In	

de	 strafschoppenreeks	 trokken	 de	 Wetteraars	 aan	 het	

langste	eind.	Geen	finale	dus.	Snif.	Ondanks	

deze	bittere	pil	mag	de	volledige	ploeg	

erg	fier	zijn	op	de	geleverde	prestaties.	

Knap	 voetbal,	 fairplay	 en	 een	 stimu-

lerende	 groespssfeer.	 Dikke	 proficiat	

daarvoor!

4Wb: Uitwisselingsproject met Ottignies
Van	3	tot	8	februari	was	4Wb	onder	de	deskundige	vleugels	

van	 lerares	 Frans	Anne-Mie	Verbeke	en	 klassenleraar	 Robby	

De	 Rudder	 ijverig	 in	 de	 weer	 met	 een	 uitwisselingsproject	

met	 leerlingen	 van	 Christ-Roi.	 Zondagnamiddag	 kwamen	

de	 Waalse	 gasten	 aan.	 Op	 maandag	 en	 dinsdag	 waren	 ze	

aanwezig	 op	 onze	 school	 en	 was	 er	 een	 stadsrally	 en	 een	

zoektocht	 met	 opdrachten.	 Op	 dinsdagavond	 was	 er	 een	

gezellig	 samenzijn	 met	 de	 ouders	 van	 de	 gastgezinnen	 en	

een	quiz	(op	de	foto:	de	winnaars!).	Op	woensdag	werd	er	

naar	Ottignies	 gespoord.	 Vrijdagavond	eindigde	de	 inspan-

nende	,	maar	erg	boeiende	en	leerrijke	uitwisselingsweek.



W
W

W
.

D
E

G
R

O
T

E
A

R
E

N
D

.
B

E

vrijdag	29	maart	2013		 	Vastenvieringen	BD	
VM-MS:1Ae	
Documentaire	De	Etrusken	voor	2Lc,	3Lb	en	3Lc	in	
de	mediaklas	-	3de	lesuur	
Resultaten	examens	Pasen	voor	lln.	1ste,	2de,	3de	jaar;	
resultaat	examen	wiskunde	voor	4de	jaar;	rapport	4	
voor	3de	graad

Van	zaterdag	30	maart	2013	
tot	zondag	14	april	2013	 Paasvakantie	
maandag	15	april	2013	 start	snuffelperiode	voor	Okan-lln.	(tot	28	april)	
dinsdag	16	april	2013		 	VM-MS:1Af
woensdag	17	april	2013		 	VM	5HW	en	6HW	bezoeken	Dr.	Guislainmuseum	in	

Gent	Olyfran:	mondelinge	finale	
3de	lesuur	vervolgonderzoek	van	UIA	ivm	cyber-
pesten	voor	alle	lln.	van	het	3de	jaar	(deel	2)	
VM-MS:1Ag	
Klassenraden	4de	jaar	van	13	tot	16	uur	
Tech	6WEWIa2	(groep	1)	Carolus	
Toneel	voor	vrijwilligers:	Dit	is	alles	om	20	uur	-	
HetPaleis	
Infovergaderingen	en	infomarkt	-	Wat	na	de	eerste	
graad?	19.30	uur	(afgelast!	Verplaatst	naar	27	feb!!)	

donderdag	18	april	2013		 	Kangoeroewedstrijd	voor	leerlingen	1ste	graad!	
Uitstap	4de	jaar	Rijsel	(groep	2)	en	Antwerpen	
(groep	1)	

vrijdag	19	april	2013		 	VM	Jef	Ongena	over	kernenergie	
Uitstap	naar	Keulen	en	Aken	voor	5EMT2-LMT	&	6MT.	
Canterbury	voor	lln.	3de	jaar	(groep	2:	3Wb,	3Lb,	
3SPWa-b,	3ECab1	en	3ECb2)

zaterdag	20	april	2013	 	Parijsreis	voor	vrijwilligers	5de	jaar	
Cursus	arts	-	fysica	

zondag	21	april	2013	 	Voor	vrijwilligers:	Requiem	van	W.A.	Mozart	door	
het	Vlaams	Radiokoor	en	het	Brussels	Filharmon-
ische	Orkest	-	15	uur	

maandag	22	april	2013		 	Sportdag	(groep	1:	3Wc,	3Wb,	3ECa-ECb,	3SPWa-
3SPWb,	3GL-La)/	Brugge	(groep	2:	3SPWc-Wa,	3Lc,	
3Lb,	3HW,	3ECb2)	van	het	3de	jaar	

dinsdag	23	april	2013		 	Reynaert	door	Theater	Tieret	voor	lln.	5de	jaar:	2de,	
4de	en	5de	lesuur	(telkens	één	lesuur	-	groepsindel-
ing	volgt)in	AvW	

woensdag	24	april	2013		 	Finale	VWO	in	Heverlee	
De	Groote	Oorlog	-	Het	Startschot	
Tech	6WEWIa2	(groep	1)	
NM	Klassenraden	voor	2de	jaar	-	Wat	na	2de	jaar?	

donderdag	25	april	2013		 	De	Groote	Oorlog	-	Beghijn	Le	Bleu	
MS	VM	1Ad	

vrijdag	26	april	2013		 	Canterbury	voor	lln.	3de	jaar	(groep	1:	3GL-La,	3Lc,	
3HW,	3SPWc	-	3Wa	en	3Wc)	
in	aanvraag:	NM	bezoek	aan	festival	Duitse	film	in	
Antwerpen	met	5EMT2-MWI	
Indigo!	Meester	ze	beginnen	weer!	Om	19.30	uur	
in	de	Calfac	
NM	Weekend	voor	vrijwilligers	trektocht	Ardennen	
(6de	jaars)	

zaterdag	27	april	2013	 	Cursus	arts	-	chemie	
zondag	28	april	2013	 	Einde	trektocht	Ardennen	6de	jaars	
maandag	29	april	2013		 	Orgaandonatie	voor	lln.	5de	jaar	in	de	stadsschouwburg	

In	de	loop	van	deze	week	trajectgespreken	Okan	+	
rapport	4

dinsdag	30	april	2013		 	VM	-	MS:	1Ag	
De	Groote	Oorlog	-	Ieperuitstap	
Aardrijkskunde	uitstap	6de	jaar	Vlaamse	Ardennen	
(groep	2)	
Tweede	dag	uitwisseling	4La	met	Bockstaelinstituut

vrijdag	01	maart	2013	 	Studio	Wadist:	De	Ochtend	-	De	Middag	
ZW	3de	lesuur	2Ld	en	7de	1Aj	
BD:	Stripbeurs	onder	de	luifel	door	lln.	3de	jaar	

zaterdag	02	maart	2013	 	ROS	voor	groep	3	en	4	(wordt	verplaatst	naar	zat.	9	
maart!)	
Cursus	arts	-	fysica	
NM	Studiekeuze	6de	jaar:	info	door	oud-leerlingen	
in	de	Calfac	
Jol-avond	in	de	Calfac	

zondag	03	maart	2013
maandag	04	maart	2013		 	ZW	3de	lesuur	1Aa,	5de	2Lb	en	7de	1Af	

BD:	Vlaamse	Kermis	door	1ste	jaar	in	de	sporthal	
Brel	voor	lln.	6de	jaar	in	H.	Familie	(3de	en	4de	lesuur	
-	5de	en	6de	lesuur)	
Excursie	aardrijkskunde	voor	2de	jaar:	groep	1	(8	uur	
tot	12	uur)	2MWa,	2MWb,	2MWf	en	2MWc,	2MWe,	
2MWd;	groep	2	(13	tot	17	uur)	2Lb,	Lc	en	2GL,	2La,	
2Ld	

dinsdag	05	maart	2013		 	ZW	7de	1Ag	
ROS	voor	groep	3	en	4	
Techn.	6WEWIa2	(groep	2)	VTS	

woensdag	06	maart	2013		 	Hans	Van	Alphen	-	olympiër	en	Gouden	Spike	op	
bezoek	in	onze	school!	
Techn.	6WEWIa2	(groep	1)	Carolus	
2de	ronde	VWO/JWO	
Infovergadering	en	infomarkt	Wat	na	4de	jaar	-	vanaf	
19	uur	

donderdag	07	maart	2013		 	ZW	3de	lesuur	2MWc	en	7de	lesuur	2MWd	
VM	Excursie	aard	1Ae	en	1Ag	
VM	Bezoek	Molsbroek:	4SPWa	n	4HW	
Techn.	5WEWIa2	(2	groepen)	
VM-MS:	3GL-La	NM	

vrijdag	08	maart	2013		 	ZW	3de	lesuur	2Ld	en	7de	lesuur	1Aj	
100-dagen	voor	de	zesdejaars	
7de	lesuur	show	100-dagen:	voor	lln.	3de	graad	
VM	Bezoek	Molsbroek:	4SPWb	en	4Eca-b1

zaterdag	09	maart	2013	 	ROS	voor	groepen	3	en	4	(uitgestelde	les	van	2	
maart!)	
Collegeparty	(org.	basisschool	SJKS)	

zondag	10	maart	2013
maandag	11	maart	2013		 	ZW	3de	lesuur	1Aa,	5de	2Lb	en	7de	1Af	
dinsdag	12	maart	2013		 	ZW	7de	1Ag	

VM	Bezoek	Molsbroek:	4Wc	en	4La	
VM-MS:	1Ac	

woensdag	13	maart	2013		 	VM	Bezoek	Molsbroek:	4ECb2	en	4GL	
Techn.		Carolus	6WEWIa2	groep	1	
Toneel	voor	vrijwilligers:	Marcellini	s	20	uur	
HetPaleis

donderdag	14	maart	2013		 	ZW	3de	lesuur	2MWc	en	7de	2MWd	
Examen	ROS	
VM	Bezoek	Molsbroek:	4Wa	en	4Lc	
Techn.	5WEWIa2	(2	groepen)	

vrijdag	15	maart	2013		 	ZW	3de	lesuur	2Ld	en	7de	1Aj	
VM	Bezoek	Molsbroek:	4Wb	en	4Lb	
Rapport	5	voor	lln.	1ste,	2de,	3de	en	4de	jaar	
Rapport	3	voor	Okan	

zaterdag	16	maart	2013	 	Cursus	arts	-	biologie	
VWO	tweede	ronde	in	Gent	
Personeelsfeest	SJKS	basis	en	secundair	

zondag	17	maart	2013
maandag	18	maart	2013		 	Examen	wiskunde	voor	lln.	4de	jaar	

Vanaf	vandaag	tot	22	maart	zijn	er	examens	gep-
land	voor	de	lln.	van	het	1ste,	2de		en	3de		jaar	(zie	
examenkalenders	op	smarts.	en	op	de	site)	

dinsdag	19	maart	2013		 	VM-MS:	1Ad	
Techn.	6WEWIa2	(groep	2)	
Uitstap	4de	jaar	Rijsel	(groep	1)	-	Antwerpen	(groep	2)	
BD	Lesmarathon	van	5WEWIa2	vanaf	16.05	uur	tot	
morgenvroeg	8	uur	

woensdag	20	maart	2013
donderdag	21	maart	2013		 	Techn.	5WEWIa2	(2	groepen)	
vrijdag	22	maart	2013		 	Wereld	Waterdag	

VM	4HW	bezoekt	Kringloopwinkel	(2de,	3de	en	4de	
lesuur)	
Wachtebeke:2La,	2Lb,	2Ld,	2MWb,	2MWc,	2MWd	
Tongeren:	2GL,	2Lc,	2MWa,	2MWe,	2MWf	
5MWE	uitstap	Antwerpen	-	uitwisseling	klas	uit	
Emmerich

zaterdag	23	maart	2013	 	Cursus	arts	-	chemie	
zondag	24	maart	2013
maandag	25	maart	2013		 	Ecoman	voor	6EMT-EWI	

Vertrek	van	3Wc	en	3Lb	naar	Deventer	(tot	en	met	
donderdag)	
Wachtebeke:	2GL,	2Lc,	2MWa,	2MWe,	2MWf,OKAN	
Tongeren:	2La,	2Lb,	2Ld,	2MWb,	2MWc,	2MWd	
PEP-dagen	Kennismaken	met	aso	NM	(zonder	Lat.)	
VM	Excursie	aard	voor	1Af	en	1Ai;	NM	voor	1Ak	en	1Ad	

dinsdag	26	maart	2013		 	VM	Excursie	aard	voor	1Ab	en	1Ac	
Ecoman	voor	6EMT-EWI	
PEP-dagen	Kennismaken	met	aso	VM	(mét	Latijn)	
Techn.	6WEWIa2	(groep	2)	VTS	
Ouderinfo	Okan	over	structuur	onderwijs	

woensdag	27	maart	2013		 	Tocht	BD	
Toneel	voor	vrijwilligers	4de,	5de	en	6de	jaar:	Ray-
mond	in	Bourla	om	20	uur	

donderdag	28	maart	2013		 	VM	Excursie	aard	voor	1Aa,	1Aj	en	1Ah	
Vastenvieringen	BD	
Laatste	dag	bezoek	3Wc	en	3Lb	aan	Deventer

Kalender

Kalender zie: www.sjks.be
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Als	de	proefwerken	op	21	 juni	afgelopen	zullen	zijn,	hebben	de	

leerlingen	enkele	vrije	dagen	voor	 ze	op	28	 juni	 om	hun	 resul-

taten	mogen	komen.	Sommige	ouders	vinden	dat	lastig	omdat	ze	

opvang	moeten	zoeken	voor	hun	kinderen	vermits	zij	nog	allebei	

moeten	gaan	werken.	

Maatschappelijk	is	er	ook	niet	altijd	veel	begrip	voor	die	situatie	

doordat	rondhangende	jongeren	soms	overlast	veroorzaken.	

We	willen	het	probleem	van	de	opvang	van	vooral	jonge	kinderen	

niet	minimaliseren,	maar	we hopen dat ouders en leerlingen 

niet denken dat onze leerkrachten na de proefwerken al 

genieten van enkele heerlijke vakantiedagen!

Die	dagen	worden	goed	gevuld	met	delibererende	klassenraden.	

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	 voorzien	 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	voltallig	is	en	dat	zowel	een	

adjunct-directeur	 als	 de	 directeur	 aanwezig	 zijn.	 Adjunct-direc-

teur	Marc	Buytaert	heeft	de	 leerlingenbegeleiding	 in	zijn	 taken-

pakket.	Hij	volgt	alle	leerlingen	gedurende	het	hele	jaar.	Hij	moét	

er	bij	zijn.	De	directeur	heeft	de	eindverantwoordelijkheid	van	de	

deliberatie	en	hij	wil	er	ook	over	waken	dat	soortgelijke	situaties	

over	 de	 verschillende	 klassenraden	 heen	 op	 een	 zelfde	 manier	

beoordeeld	worden.	

Het	is	dus	op	de	eerste	plaats	in	het	belang	van	de	leerlingen	en	

hun	ouders	dat	de	school	voldoende	tijd	krijgt	om	een	welover-

wogen	beslissing	te	nemen.	We	danken	je	al	bij	voorbaat	voor	je	

begrip.

De laatste schoolweek 
De	parel	in	de	oester	vormt	zich	juist	uit	de	kwetsuur	die	ontstaat	
doordat	de	schelp	zich	opent	en	het	schurende	zand	binnenlaat.	

Het	‘verschil’	creëert	een	nieuwe	identiteit.

De	vreemde	materie	die	de	veilige	cocon	binnendringt	
en	aanvankelijk	als	een	bedreiging	kan	worden	ervaren	voor	mijn	eigenheid,	

opent	juist	onvermoede	mogelijkheden	en	schept	een	unieke	‘nieuwe’	identiteit	
waardoor	ik	groei	in	het	vinden	van	wat	ik	ten	diepste	zoek.

Zo	zei	toch	die	wonderlijke	man	uit	Nazareth:	
‘Ook	gelijkt	het	Rijk	Gods	op	een	koopman,	op	zoek	naar	mooie	parels.	

Toen	hij	een	parel	van	grote	waarde	had	gevonden,	
ging	hij	alles	verkopen	wat	hij	bezat	en	kocht	haar.’

Multiculturele	ontmoeting	en	pluralisme	worden	
vaak	verkeerdelijk	voorgesteld	als	een	vage	neutraliteit,	

een	grijze	mengeling	van	alle	kleuren	door	elkaar.	
Het	unieke	aan	deze	ontmoetingen	is	juist	de	specifieke	kleur	die	oplicht	

in	het	prisma	van	een	kleurenspel,	in	een	respectvolle	dialoog	
waar	de	persoonlijke	eigenheid	bewaard	mag	blijven	

en	veel	rijker	aan	schakeringen	wordt,	wars	van	een	collectieve	pletwals.

Aldus	leiden	‘verschillen’	niet	tot	‘geschillen’	
of	tot	kleurloze	en	lege	‘anonimiteit’	

-	dan	zouden	ze	bedreigend	en	niet	verrijkend	zijn	-	
maar	tot	een	verdieping	van	de	eigen	identiteit.	

Trouwens	ontleent	een	echte	ontmoeting	zijn	waarde	niet	
aan	de	kracht	van	de	persoonlijkheid,	‘iemand’	die	niet	niemand	is,	

‘iemand’	die	‘iemand’	mag	ontmoeten.

De	‘parel’	die	in	dergelijke	‘openheid’	ontstaat	
is	uniek	en	waardevol	om	voor	te	leven	

en	zich	volledig	voor	te	geven.
	 B.	Staelens

Na	 de	 infovergadering	 en	 op	 de	
openschooldag	en	in	de	loop	van	de	maand	
mei	en	juni	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	 secreta-

riaat	03	7807150.	De	school	is	van	6	juli	tot	
en	met	11	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.

Inschrijvingen

van 2012-2013

De dagen tussen de examens en de proclamatie!

Dag van de proclamatie: vrijdag 28 juni 2013
Op	 vrijdagvoormiddag	 28	 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.

De	 leerlingen	 krijgen	 op	 de	 dag	 van	 de	 proclamatie	 uiteraard	

hun	rapport.	Ze	krijgen	ook	het	invulstrookje	‘Keuze	voor	volgend	

schooljaar’.	 Schoolboeken	 kunnen	 enkel	 besteld	 worden	 via	

de	 website	 van	 de	 school	 (lln.	 kregen/krijgen	 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.

Niet vergeten : 

schoolagenda afgeven ten laatste op vrijdag 28 juni 

(zonder kaftje)

Oase

Om	tijdig	te	kunnen	bepalen	hoeveel	
nieuwe	 leerlingen er bij kunnen, 
moeten de leerlingen hun studie-
keuze tijdig bekend maken. 
Leerlingen die hun studies na dit 
schooljaar willen verder zetten op 
onze school, dienen uiterlijk op 5 
juli hun studiekeuze schriftelijk 
in op het leerlingensecretariaat 
(behoudens	in	geval	van	bijkomende	
proeven).

Er is GEEN inschrijvingsstop voor 
leerlingen in het eerste jaar !



Vrijdagvoormiddag	 krijgen	 alle	 leerlingen	 van	 het	 eerste	 tot	 en	

met	het	vijfde	jaar	hun	rapport.	Op	dat	rapport	staan	de	semester-	

en	jaarresultaten	vermeld	en	het	attest	dat	de	leerling	behaalde.	

Bij	 ‘commentaar’	 staat	 tevens	 het	 advies	 voor	 het	 volgende	

schooljaar	geformuleerd.

De	rapportering	is	het	resultaat	van	de	grondige	bespreking	van	

de	resultaten	en	attitudes	van	de	leerlingen	gedurende	de	delibe-

rerende	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 personeelsleden SJKS :	 Katrijn	 Maes,	 Robby	

De	 Rudder,	 Katrien	 Van	 Poecke,	 Christine	 Dejonghe,	 Niels	 De	

Maeyer,	Wim	Vandervreken,	Isabel	en	Katja	Roggeman,	Jan	De	

Landtsheer,	Inne	Boeykens,	Loretta	Reygaert,	Ellen	Jacobs,	Kim	

De	Jonghe,	Stefan	de	Bock	en	Tom	Clarysse.
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Ouders zijn welkom op vrijdag 28 juni 2013

 Ook advies voor je studieloopbaan

 Positieve elementen om te slagen ondanks tekorten

Als	je	voor	geen	enkel	vak	een	tekort	hebt,	geeft	de	klassen-

raad	je	automatisch	een	oriënteringsattest	A	en	dan	mag	

je	 zonder	 beperking	 naar	 het	 volgende	 jaar.	 Heb	 je	 wel	

tekorten,	dan	wordt	er	gezocht	naar	positieve	elementen	

om	 je	 toch	nog	 te	 laten	slagen.	Dat	kunnen	onder	meer	

zijn:	 de	 manier	 waarop	 je	 je	 herpakt	 hebt	 tijdens	 het	

tweede	semester	na	de	opmerkingen	 in	het	 rapport	van	

december,	de	positieve	wijze	waarop	je	ingegaan	bent	op	

de	remediëringsvoorstellen	van	de	vakleerkracht,	de	zorg	

die	je	besteed	hebt	aan	je	taken,	je	volgehouden	aandacht	

en	medewerking	tijdens	de	lessen,	je	extra	inspanningen	

voor	het	vak	via	ingeleverde	oefeningen,	samenvattingen,	

voor	de	zesdejaars:	de	manier	waarop	je	aan	je	portfolio	

werkte	…

 Rekening houden met pech 

Je	 leerkrachten	 zullen	 bij	 hun	 beslissing	 ook	 rekening	

houden	 met	 eventuele	 moeilijke	 omstandigheden	

waarmee	 jij	 te	 maken	 had	 en	 die	 je	 cijfers	 wellicht	

negatief	 beïnvloed	 hebben.	 Je	 bent	 misschien	 vaak	 ziek	

geweest,	 je	 had	 te	 maken	 met	 droevige	 situaties	 in	 de	

familie,	je	had	het	zwaar	op	emotioneel	vlak…	Dergelijke	

elementen	worden	op	een	deliberatie	zeker	in	overweging	

genomen.	 Dat	 is	 ook	 een	 van	 de	 voornaamste	 redenen	

waarom	 adjunct-directeur	 Marc	 Buytaert	 alle	 delibera-

ties	 meemaakt.	 Als	 hoofd	 van	 de	 cel	 leerlingenbegelei-

ding	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	 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	studie-

richting	zit	die	best	past	bij	jouw	talenten	en	je	interesse.

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.	

Als	de	proefwerken	 in	 juni	 voorbij	 zijn	 komt	voor	elke	klas	een	

“delibererende	 klassenraad”	 samen.	 Hiermee	 bedoelen	 wij	 de	

groep	die	bestaat	uit	alle	vakleerkrachten	die	aan	jou	les	gegeven	

hebben,	samen	met	de	adjunct-directeur	en	de	directeur.	 In	het	

tweede	en	het	zesde	jaar	neemt	ook	onze	medewerker	van	het	

CLB	 (Centrum	 voor	 Leerlingenbegeleiding)	 aan	 de	 klassenraad	

deel.	Dat	heeft	vooral	te	maken	met	de	studiekeuzebegeleiding.

Je	klassenleraar	bereidt	de	deliberatie	voor.	Via	een	elektronisch	

rapportprogramma	 worden	 al	 je	 behaalde	 punten	 verzameld	

en	 opgeteld.	 De	 vakken	 met	 een	 cijfer	 onder	 de	 vijftig	 procent	

worden	aangeduid.

Op	basis	van	een	globale	evaluatie	zal	de	delibererende	klassen-

raad	beslissen	of	je	al	dan	niet	geslaagd	bent	en	welk	oriënterings-

attest	 je	 krijgt.	 Daarbij	 worden	 al	 je	 resultaten	 en	 alle	 vaststel-

lingen	van	de	begeleidende	klassenraad	gedurende	het	voorbije	

schooljaar	 in	 rekening	 gebracht.	 Er	 wordt	 ook	 gekeken	 naar	 je	

mogelijkheden	i.v.m.	je	verdere	studies.

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	 oriënte-

ringsattest	 B	 met	 uitsluiting	 van	 een	 aantal	 studierich-

tingen)	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	 beslissing	 te	 nemen.	 Dan	 zullen	 ze	 je	

vragen	om	een	toegevoegde	proef	af	te	leggen	zodat	ze	in	

augustus	over	meer	elementen	beschikken	om	een	goede	

beslissing	 te	 nemen.	De	 klassenraad	 in	 augustus	 delibe-

reert	niet	enkel	over	die	toegevoegde	proef!!	In	augustus	

worden	opnieuw	alle	gegevens	over	het	hele	schooljaar,	

samen	 met	 de	 extra	 gegevens	 dankzij	 die	 toegevoegde	

proef,	in	ogenschouw	genomen.

 De beste beslissing voor jou
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Via een link op de website van de school : www.sjks.be

Schoolboeken bestellen ? 
De	schoolboeken	kunnen	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	ontvi(a)ngen	een	brief	waarin	de	procedure	voor	aanmelden	en	bestellen	én	het	persoonlijke	

leerlingennummer	en	de	persoonlijke	registratiecode	werden	meegedeeld.

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

1. Aanmelden
Zodra	u		klikt	op	‘Boeken	bestellen’,	krijgt	u	een	aanmeldscherm	te	zien.	Als	eerste	stap	voor	het	bestellen	van	de	schoolboeken	

klikt	u	op	de	knop	‘activeer	uw	account’.	U	vult	uw	leerlingnummer	en	registratiecode	in	(zie	persoonlijke	brief)	en	kiest	een	

wachtwoord.

2. Bestellen
1.	 Surf	naar	www.sjks.be

2.	 Klik	op	de	link	van	“Bestellen	schoolboeken”

3.	 Typ	uw	e-mailadres	en	wachtwoord	in.		Klik	vervolgens	op	login

	

4.	 Kies	uw	studierichting	voor	het	schooljaar	2013-2014	en	klik	op	“Bevestig	keuze”	

	

5.	 Klik	op	“Lopende	bestelling”,	u	krijgt	dan	uw	boekenlijst	te	zien.

	

6.	 Vink	op	uw	boekenlijst	de	gewenste	boeken	aan	(huren	of	kopen).	

Waarborg	aanvinken?		Enkel	als	u	een	nieuwe	leerling	bent	en	als	u	boeken	huurt.

7.	 U	hebt	alles	ingegeven?	Klik	dan	bovenaan	op	

Bovenaan	het	scherm	verschijnt	de	melding	dat	uw	bestelling	ingegeven	is.

3. Bevestiging
Wanneer	de	bestelprocedure	correct	is	afgewerkt,	krijgt	u	een	bevestigingsbericht	en	een	bevestigingsmail.	De	data	voor	het	

afhalen	van	de	boeken	staat	vermeld	bovenaan	iedere	boekenlijst;	u	vindt	deze	praktische	regeling	ook	terug	op	onze	website	

en	op	de	bladzijde	hiernaast.

Iets	 onduidelijk?	 Een	 vraag,	 een	probleempje?	Aarzel	 niet	 ons	 te	 contacteren:	 via	mail	 (boekenfonds@sjks.be)	 of	 tijdens	 de	

openingsuren	op	het	algemeen	telefoonnummer	van	de	school	(03	7807150).

4. Nauwgezet en tijdig aub
We	dringen	erop	aan	om	nauwgezet	en	tijdig	de	schoolboeken	te	bestellen.	Teneinde	

alles	vlot	af	te	werken	vragen	we	om	voor	21	augustus	te	bestellen.	

We	raden	aan	om	alle	boeken	te	huren	die	kunnen	gehuurd	worden	en	enkel	te	kopen	

wat	moet	gekocht	worden	(bijv.	werkboeken).	

Leerlingen	die	nieuw	zijn	op	onze	school	én	boeken	huren	betalen	een	waarborg	(niet	

vergeten	om	dit	aan	te	vinken	onderaan	op	het	bestelformulier!)	.

5. Vragen-problemen?
Problemen	of	vragen	(wachtwoord	vergeten,	verkeerde	richting	aangeduid,	…)

Boekenfonds@sjks.be		of		03/780	71	50	(tijdens	de	openingsuren	van	de	school).

Alvorens de zomervakantie begint:

Formuliertje studiekeuze 
invullen en afgeven

Afhalen boeken: 
27 augustus – 29 augustus 2013 

dinsdag 27 augustus

9	tot	11.30	uur	

13.30	tot	16	uur

Boekenbeurs	VM:	2GL-L	en	NM:	M

Boekenbeurs	VM:	4GL-L-EC	en	NM:	HW-W-SPW	

woensdag 28 augustus

9	tot	11.30	uur	

13.30	tot	16	uur

Boekenbeurs	VM:	3GL-L	en	EC	en	NM:	HW-W-SPW

Boekenbeurs	VM:	5G-L	en	Ec	en	NM:	HW-W-SPW-MTWI	

donderdag 29 augustus

9	tot	11.30	uur	

Boekenbeurs	VM:	6de	jaar

Startavond 1ste jaar om 19.30 uur in de feestzaal 

Studierichting

Samen	met	hun	rapport	krijgen	onze	leerlingen	op	vrijdag	28	juni	een	document	mee	waarop	zij	moeten	

invullen	welke	richting	zij	het	volgend	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	5	juli).

Om	de	organisatie	van	het	volgende	schooljaar	optimaal	voor	te	bereiden	is	het	van	het	aller-

grootste	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	12	augustus,	met	een	uitzondering	

voor	 die	 leerlingen	 die	 nog	 een	 bijgevoegde	 proef	 hebben	 op	 19	 en	 20	 	 augustus:	

zij	 zullen	moeten	wachten	op	de	deliberatie	 van	20	augustus	voor	 zij	weten	of	 ze	

geslaagd	zijn.
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Zilveren jubileum 25ste EETWEEKEND
12	en	13	oktober

Eenvoudige	formule,	erg	democratische	prijzen.

Keuze	uit	drie	gerechten	:

Vol au vent
Geserveerd	met	:	gebakken	krielaardappelen	en	een	koud	groentebuffet:	

tomaten,	komkommer,	slamix,	geraspte	wortelen,	witte	koolsalade	en	mayonaise

Stoofvlees
geserveerd	met	:	gebakken	krielaardappelen		en	een	koud	groentebuffet:	

tomaten,	komkommer,	slamix,	geraspte	wortelen,	witte	koolsalade	en	mayonaise

Bij alle gerechten is één terugkombeurt (‘repas’)  inbegrepen

Leerlingen,	oud-leerlingen,	ouders,	sympathisanten,	…	hartelijk	welkom!

Noteer	nu	alvast	de	data	in	je	kalender!	
Inschrijven	-	informatie	optredens	en	sportactiviteiten	…	in	september2013.

OPBRENGST:

aankoop stoelen en tafels voor de feestzaal, iPads voor OLC, klasbib lagere school

Leerlingenpasjes 
geldig tot eind 

september 2013 !

De	leerlingenpasjes	die	de	leerlingen	nu	hebben	blijven	ook	in	september		2013		geldig	

(o.a.	belangrijk	om	externen	toelating	geven	over	de	middag	de	school	te	verlaten	om	

thuis	te	gaan	eten).	

Vanaf	7	oktober	2013	zullen	de	nieuwe	leerlingenpasjes	beschikbaar	zijn.

EAT & BEAT 
SPORT & EET

15 
euro

12 
euro

•	zaterdagavond	:	Eat & Beat	

gezellig	tafelen	en	voor	wie	wil,	genieten	van	live	optredens	van	leerkrachten,	leerlingen	en	oud-leerlingen;

•	zondagmorgen-middag	:		Eet & Sport	

gezellig	tafelen	en	voor	wie	wil,	sportief	aan	de	slag	:	mountainbiketochten,	wandeltocht	of	badmintontornooi.

Pasta Bolognese 
met	gemalen	kaas	–	Parmezaan

Pasta Arabiatta 
	(vegetarisch)	met	gemalen	kaas	–	Parmezaan

Vanaf	schooljaar	2013-2014	:	

maandrapport 
- semesterrapport

-	In	rapportkaftje,	dat	blijft.
-	Maar	ook	en	dat	is	nieuw,

digitaal beschikbaar voor ouders en leerlingen in SJKS-Schoolonline

Sta je voor een moeilijke keuze ?

Welke klas volgend schooljaar ?

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	organiseerden	wij	in	de	loop	van	de	
voorbije	maanden	verschillende	infovergaderingen	en	allicht	was	
je	aanwezig	op	één	van	die	avonden.

Toch	 is	het	heel	goed	mogelijk	dat	 je	op	dit	ogenblik	nog	geen	
keuze	 hebt	 kunnen	 maken	 en	 wacht	 je	 op	 het	 eindrapport	 dat	
vrijdag	28	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	 gelegenheid	 zal	 hebben	 om	 met de klassenleraar 
hierover van gedachten te wisselen.

2.	 Tot	5	juli	en	vanaf	19	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

???
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Ruime keuze aan 
koude en warme 
groenten

Het	 aanbod	 is	 erg	 ruim!	 Naast	 de	 twee	

warme	 hoofdschotels	 wordt	 er	 ook	 een	

koude	 schotel	 aangeboden.	 Er	 is	 elke	

dag	 een	 ruime	 keuze	 koude	 en	 warme	

groenten	én	een	variëteit	aan	zetmeelpro-

ducten	(pasta,	aardappelen,	rijst…)

Bovendien	worden	die	aan	een	vrij	toegan-

kelijke	 bar	 aangeboden,	 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	boterhammetjes	opeten	met	een	

drankje	dat	ze	zelf	meebrachten.

Skairo Moves
22 en 23 april 2014

Democratische prijzen

volledige	maaltijd	 e	5,50

broodje	soep	 e	0,44

frisdrank	 e	0,88

water	 e	0,61

warme	schotel	 e	4,68

koude	schotel	 e	4,68

alternatieve	schotel	 e	4,68

vegetarische	schotel	 e	4,68

nagerecht	 e	0,66

fruit	 e	0,61

mini	salad	bar	 e	1,82	

maxi	salad	bar	 e	3,58

belegd	broodje	 e	2,75

onbelegd	broodje	 e	0,77

soep	 e	0,55

Eten op school

Eet-leer-leef
Voor twee jaar wijzigde het aanbod en 

de aanpak van catering en ‘eten op 

school’ grondig : vanaf die dag werkt 

onze school samen met het cateringbe-

drijf Scolarest. Na 2 jaar is de evaluatie 

uiterst positief: lekker eten, democrati-

sche 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	 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.

Deze krachtlijnen beogen vooral :
-	 een	 uitgebreid	 en	 gevarieerd	 aanbod	

waaruit	 op	 het	 moment	 zelf	 gekozen	

kan	worden;

-	 een	correcte,	transparante	afrekening.

-	 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

Reacties op de nieuwe
catering :

Skairo viert volgend schooljaar 
een jubileum: 10 jaar Skairo op 
SJKS! Onze honderden danseressen 
en dansers (dit schooljaar 375!) 
willen er een heel bijzonder jaar 
van maken. De speeldata van de 
show Skairo Moves liggen reeds 
vast. Dinsdag 22 april om 19 uur 
en woensdag 23 april om 15 uur 
en om 19 uur.

Hier	moet	absoluut	een	woordje	uitleg	bij.	

De	vraag	van	verenigingen	en	het	aanbod	

van	 het	 cultureel	 centrum	 	 overstijgen	

de	 capaciteit	 van	 de	 stadsschouw-

burg.	 Ondanks	 alle	 inspanningen	 die	 we	

deden	om	andere	speeldata	te	verkrijgen	

eindigden	 we	 finaal	 op	 twee	 speeldagen	

onmiddellijk	 na	 de	 paasvakantie.	 Dat	 is	

niet	ideaal,	maar	is	het	enige	haalbare.

Omdat	we	weten	dat	voor	al	onze	danse-

ressen	 en	 dansers	 een	 optreden	 op	 de	

planken	 van	 de	 stadsschouwburg	 dé	

bekroning	is,	de	technische	ondersteuning	

nooit	 zo	 goed	 kan	 zijn	 als	 in	 de	 schouw-

burg,	 de	 kostprijs	 en	 extra	 inspanningen	

niet	navenant	zijn	als	we	bijvoorbeeld	onze	

sporthal	ombouwen	tot	een	‘schouwburg’,	

…	kozen	we	ervoor	om	(na	rijp	beraad)	te	

kiezen	voor	de	hoger	genoemde	speeldata.

Voordelen:	het	is	in	de	schouwburg,	techni-

sche	 ondersteuning	 en	 infrastructuur	 zijn	

uitstekend	en	het	is	begin	derde	trimester	

dus	een	eind	weg	van	de	examenperiode	

van	juni

Nadelen:	generale	op	paasmaandag	in	de	

namiddag	(21	april)	 ;	 repetitieschema	zal	

erg	 strak	 zijn	 om	 reeds	 voor	 de	 paasva-

kantie	alles	in	orde	te	hebben

Beste	ouders,	we	brachten	onze	kandidaten	

choreografen	 voor	 volgend	 schooljaar	 als	

eerste	op	de	hoogte	van	de	planning	voor	

volgend	 jaar.	 We	 durven	 rekenen	 op	 uw	

begrip	voor	deze	uitzonderlijke	situatie.	

Houden	 jullie	 rekening	 bij	 het	 plannen	

van	 vakantie	 of	 uitstappen	 dat	 het	 op	

paasmaandag	 generale	 repetitie	 is	 aub?	

Tijdens	 de	 paasvakantie	 worden	 er	 geen	

repetities	gepland.

Bij	het	begin	van	het	schooljaar	lichten	we	

de	jubileumplannen	van	10	jaar	Skairo	toe!

2de jaar:
Leerlingen	 die	 nu	 in	 het	 2de	 jaar	 zitten	

kregen	een	brief	waarin	hen	de	mogelijk-

heid	 van	 de	 huur	 van	 een	 locker	 wordt	

voorgesteld.

Wie	 een	 locker	 wenst,	 is	 pas	 zeker	 van	

reservatie	als	een	ondertekende	versie	van	

het	 lockerreglement	 op	 het	 secretariaat	

is	 afgegeven.	 Leerlingen	 ontvangen	 als	

bewijs	van	afgifte	een	volgnummer.

3de tot 5de jaar:
Leerlingen	van	het	3de	 tot	en	met	het	5de	

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	 verderzet-

ting	van	de	huur),	 is	pas	zeker	van	reser-

vatie	 als	 een	 ondertekende	 versie	 van	

het	 lockerreglement	 op	 het	 secretariaat	

is	 afgegeven.	 Leerlingen	 ontvangen	 als	

bewijs	 van	 afgifte	 een	 volgnummer.	 De	

leerlingen	houden	de	lockersleutel	zelf	bij;	

de	 locker	moet	wel	 leeggemaakt	worden	

voor	het	onderhoud	tijdens	de	vakantie.

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	 (inschrij-

vingen	van	2de	tot	6de	

jaar)	 wordt	 eveneens	

de	huur	van	een	locker	aangeboden.	In	het	

inschrijvingslokaal	 zal	 een	 brief	 met	 het	

lockerreglement	aanwezig	zijn.

Reservatie na ondertekening reglement

Praktische afspraken lockers 
schooljaar 2013-2014
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2de trimester

examenreeks	voor	1ste,	2de	en	3de	jaar:	maandag	24	maart	-
vrijdag	28	maart	2014
examen	wiskunde	voor	4de	jaar:	maandag	24	maart	2014

3de trimester

vanaf	6		juni	2014	voor	de	3de	graad,	voor	het	4de	jaar,	voor	3de	GL	
en	HW
vanaf	10	juni	2014	voor	andere	lln.	3de	jaar	en	2GL
vanaf	11	juni	2014	voor	andere	lln.	2de	jaar
vanaf	12	juni	2014	voor	1ste		jaar	(met	Klassieke	Studiën)
vanaf	13	juni	2014	voor	andere	lln.	1ste	jaar
vrijdag	20	juni	2014:	laatste	examendag	voor	alle	leerlingen

Het	overzicht	is	indicatief.	De	definitieve	regeling	vindt	u	tijdens	
het	schooljaar	op	www.sjks.be.

Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen van het 1ste trimester:

-	maandag	30	september	:	
pedagogische	studiedag:	vrije	dag	voor	de	leerlingen

-	van	maandag	28	oktober	t.e.m.	zondag	3	november	2013	
(herfstvakantie)

-	kerstvakantie	:	van	maandag	23	december	2013	t.e.m.	zondag	
5	januari	2014

Vrije dagen van het 2de trimester: 

-	van	maandag	3	maart	t.e.m.	zondag	9	maart	2014	(krokus-
vakantie)

-	paasvakantie:	van	maandag	7	april	t.e.m.	maandag	21	april	
2014

Vrije dagen van het 3de trimester: 

-	donderdag	1	mei	en	vrijdag	2	mei	2014
-	donderdag	29	mei	en	vrijdag	30	mei	2014	(Hemelvaart)
-	maandag	9	juni	2014	(Pinkstermaandag)

Zie www.sjks.be (kalender)
-	 begin	van	het	schooljaar:	maandag	2	september	2013	

(enkel	voormiddag)
-		einde	van	het	schooljaar:	maandag	30	juni	2014

Oudervergaderingen - 
informatievergaderingen

1ste trimester

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	10	september	:	

oudervergadering	3de	jaar	om	19.30	uur
•	woensdag	11	september:	

oudervergadering	2de	jaar	om	19.30	uur
•	vrijdag	13	september:	

oudervergadering	1ste		jaar	om	19.30	uur
•	dinsdag	17	september:	

oudervergadering	4de	jaar	om	19.30	uur
•	woensdag	18	september:	

oudervergaderingen	5de		jaar	om	19.30	uur
•	donderdag	26	september:	

oudervergadering	6de	jaar	om	19.30	uur

Na	de	bespreking	van	de	eindresultaten	van	het	1ste	semester	
met	de	leerlingen	(vrijdagvoormiddag	20	december)	hebben	alle	
ouders	de	mogelijkheid	om	de	klassenleraar	en	de	directie	te	
spreken	op	een	oudercontact	(vrijdagnamiddag	20	december).

2de trimester

In	de	loop	van	de	maand	januari	worden	er	oudervergaderingen	
georganiseerd	waarop	de	ouders	de	gelegenheid	hebben	om	de	
vakleerkrachten	te	spreken	(data	zie	kalender	site).

In	de	loop	van	de	maand	maart	worden	er	informatieverga-
deringen	georganiseerd	voor	de	ouders	van	leerlingen	van	het	
2de	en	het	4de	jaar.	De	infovergaderingen	en	de	infomarkten	zijn	
belangrijke	schakels	in	het	keuzeproces	‘Wat	na	het	2de	jaar?’	op	
19	maart	2014	;	en	‘Wat	na	het	4de	jaar?’	op	26	maart	2014.

3de trimester

In	mei	is	er	een	informatievergadering	i.v.m.	de	keuze	na	de	1ste	
Latijnse	op	27	mei	2014.

Na	de	bespreking	van	de	eindresultaten	van	het	2de	semester	
met	de	leerlingen	(vrijdagvoormiddag	27	juni)	hebben	alle	
ouders	de	mogelijkheid	om	alle	leerkrachten	en	de	directie	te	
spreken	(vrijdagnamiddag	27	juni).

Het	overzicht	hierboven	is	indicatief.	Vanzelfsprekend	kunnen	
bijzondere	omstandigheden	aanleiding	geven	tot	bijkomende	
oudercontacten	met	leerkrachten	en/of	directie.

Proefwerkenperiodes

1ste trimester
vanaf	2	december	2013	voor	de	3de	graad	
vanaf	4	december	2013	voor	2de	GL,	3de	HW,	4de	jaar
vanaf	5	december	2012	voor	andere	lln.	2de	en	3de	jaar
vanaf	11	december	2013	voor	het	1ste		jaar
maandag	16	december	2013	:	laatste	examendag	voor	alle
leerlingen

Jaarkalender ’13-’14

Kalender zie: www.sjks.be
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We wensen aan alle leerlingen,
ouders en personeelsleden

een deugddoende zomervakantie!




