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Piet tekent  een groot minteken op een tekenblad
en zegt tegen kleine zus: “Dit teken betekent negatief”.
Vervolgens tekent hij naast het minteken een groot plusteken en zegt:
“Dit teken betekent positief”.
Kleine zus Anja bekijkt Piet met gefronst voorhoofd en denkt diep na.
Dan neemt zij de stift in de hand
en tekent een plusteken met daaronder een minteken.
Verbaasd vraagt Piet aan Anja: “Wat betekent dat?”
Glunderend antwoordt Anja: “Dat je steeds het positieve moet onderlijnen!”
++++
Geef ons het lef om de schouders
onder dit schooljaar te zetten.
Om er iets goeds van te maken,
iets wat positief is.
Geef ons de durf
om dingen die verkeerd gaan
onder ogen te zien, constructief aan te pakken.
en op een tactvolle manier op te lossen.
Help ons om elkaar de weg te wijzen in het goede.
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Dankjewel
voor het vertrouwen !

Dankjewel voor het vertrouwen
Prioriteiten: lln .zijn hoofdrolspelers
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Remediëring
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IN DE STEIGERS
- 1ste jaar: (fiets)uitstap aardrijkskunde
- Theateraanbod voor vrijwilligers
- Eindreizen

Wat is
College Info ?

AANDACHT VOOR
- Data oudervergaderingen
- Leerlingenbegeleiders
- Belangrijke telefoonnummers
- Studietoelagen
- Inhoud lockers vorig schooljaar
- Kledij voor lichamelijke oefening
- Oudercomité
- Schooltoneel

KALENDER
- September-oktober 2013
- Vakanties en vrije dagen
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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 zes
keer per jaar
en
bundelt
vooral nieuwe
initiatieven en  
Vrijdag 7 juni
Meer dan 215 eerstejaars op een zonovergoten Puytvoet :
praktische
info.
Spel Zonder Grenzen !
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sportieve activiteiten zullen niet enkel
worden aangekondigd, maar worden ook
kort toegelicht. Werkgroepen kunnen hun
werking op school beknopt voorstellen en
speciale acties worden ongetwijfeld in dit
tijdschriftje in de verf gezet.
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.  
Uiteraard gebruiken we ook onze website
(www.sjks.be) en facebookpagina als
communicatiemiddel.

Na een deugddoende vakantie en geruggesteund door
het vertrouwen van erg veel ouders en leerlingen
starten we met enthousiasme het nieuwe schooljaar.

De ‘instromers’ kunnen rekenen op de steun van een peter- of
meter- klasgenoot. De cel leerlingenbegeleiding zorgt samen met
het volledige leerkrachtenteam dat ook deze ‘nieuwe leerlingen’
snel hun draai vinden op onze school.
In alle klasgroepen en voor alle leerlingen staat groepsvorming in
de kijker gedurende de eerste schoolmaanden. Een fijne klasgroep
- onder de veilige vleugels van de klassenleraar - is immers onontbeerlijk om er een succesvol schooljaar van te maken.
Erg belangrijk voor alle leerlingen en hun ouders zijn de oudervergaderingen die we plannen in de loop van de maand september.
Het zijn de onmisbare ontmoetingsmomenten om de krijtlijnen
voor het schooljaar 2013-2014 toe te lichten. We hopen - we
verwachten eigenlijk - alle ouders op de oudervergaderingen
te ontmoeten. Na een kort algemeen gedeelte door de directie,
neemt de klassenleraar de hoofdmoot van het programma voor
haar/zijn rekening. Op informele wijze (met een drankje) sluiten
we de oudervergaderingsavonden af. Voor ouders van leerlingen
van het zesde jaar komt het studiekeuzetraject erg nadrukkelijk
aan bod.

We schreven meer leerlingen in dan vorig jaar! In het eerste jaar
verwelkomen we 233 ‘groentjes’: 113 leerlingen voor 1A-Moderne
en 120 voor 1A-Latijnse. Historisch is het feit dat er voor de eerste
keer meer meisjes dan jongens in ons eerste jaar zullen zitten: 123
meisjes – 110 jongens.
We verwelkomen eveneens 38 leerlingen die ‘instromen’ (2de tot
en met 6de jaar): 2 leerlingen in het 2de jaar, 13 in het 3de jaar,
9 in het 4de jaar, 12 in het 5de jaar en 2 in het zesde jaar. Welkom
ook aan onze twee klassen OKAN-leerlingen (onthaalklas anderstalige nieuwkomers)!
We startten op 2 september 2013 met 1260 leerlingen.
We maken ons sterk dat alle nieuwe gezichten (295!) zich op onze
school snel thuis zullen voelen. Voor de eerstejaars is er vanzelfsprekend een erg warme en geduldige aanpak; de overstap van
de grootsten van de lagere school naar ‘de grote school, het
secundair’ is niet klein. De Startavond op donderdagavond 29
augustus (boekenpakket, kennismaking met de klassenleraar), de
intensieve begeleiding door de klassenleraars en vakleerkrachten,
de vriendschapsdag, … zorgen dat de aanpassing zo vlot mogelijk
verloopt.

De data van de oudervergaderingen: op de schoolkalender
(www.sjks.be) en iets verderop in deze College Info.

Welkom !

Leerlingen zijn onze
hoofdrolspelers
Prioriteiten schooljaar 2013-2014 :
> Leerlingen maken de school
> Nieuwe media
> Duidelijke afspraken  

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, volharding, creativiteit en veel levensvreugde. Met die ingrediënten als grondstof
kunnen we samen met iedereen die deel uitmaakt van de
uitgebreide collegefamilie (leerlingen, ouders en alle personeelsleden) van dit 206de jaar van onze school ongetwijfeld
een succesvol jaar maken.

Danny Van Royen
adjunct-directeur

Marc Buytaert
adjunct-directeur

Walter Roggeman
directeur

1. Verantwoordelijkheid en vertrouwen
Meer dan vroeger willen we onze leerlingen verantwoordelijkheid
én vertrouwen geven. We zijn overtuigd dat deze pedagogische
aanpak in vrijwel elke situatie leidt tot grote leerwinst. Concrete
voorstellen om deze prioriteit te realiseren?
- Leerlingen van het 6de jaar expliciet betrekken bij het geven
van informatie aan leerlingen eerste graad i.v.m.privacy-instellingen op sociale media
- De leerlingen begeleiden en stimuleren om van het jubileumjaar van Skairo (10 jaar!) iets heel bijzonder maken
- De jongeredactieploeg van ons schoolmagazine Ic Hou ten
volle ondersteunen en kansen geven
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- Kunst in School (KIS) - een gloednieuw initiatief - wil leerlingen
de kans geven om op een artistieke wijze ons schoolgebouw
en de speelplaatsen te verfraaien
- En verder: de leerlingenploegen van het jaarboek, de laatste
100-dagen, het schooltoneel, de leerlingenraden van het 1ste
tot het 6de jaar, … maximaal ondersteunen

2. Nieuwe media
Dit schooljaar nogmaals (derde schooljaar op rij) de nieuwe media
in de kijker. We gaan verder op de ingeslagen weg. Concrete
voorstellen om deze prioriteit te realiseren?
- Onze mediacoaches (volgden vorig schooljaar een uitgebreide
bijscholing), Joke De Lille en Patrick Braem zorgen samen met
het team van ons Open Leercentrum voor ondersteuning bij
het gebruik van sociale media, iPad, …
- We streven ernaar om ‘nieuwe media’ een ‘vaste’ plaats te
geven in ieder jaar:  
• 1ste graad: privacy-instellingen
• 3de jaar: nieuwe media en economie en commerce (nog te
bespreken)
• 4de jaar: nieuwe media en ethiek, relaties, … (nog te
bespreken)
• 5de jaar: info  door prof. Michaël Opgenhaffen
• 6de jaar: info geven aan lln. 1ste en 2de graad
- Veiligheidsplanner: om positie t.o.v. nieuwe media in te
schatten
- Verderzetten van specifieke trainingen, lessen … workshops
voor leerkrachten  en voor leerlingen.
- Communicatie: artikels over aanpak in Ic Hou en in College Info
(systematisch mediatips)
- Opstellen visietekst i.v.m. met verantwoordelijkheid omgaan
met nieuwe media (media-wijs-heid)
- Aankoop van nog eens 14 iPads (we hebben er dan 28; gebruik
door twee klasgroepen op hetzelfde moment)
- Media-protocol onder de loep: leerlingen, ouders en personeelsleden betrekken bij update media-protocol.
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3. Duidelijke afspraken: controle op aanwezigheid op
school - afgeven van attesten
Omdat een school met duidelijke afspraken en structuur een
eerste stap is in een school met aandacht voor zorg voor iedere
leerling én omdat stipte aanwezigheid in de lessen een goede
schoolorganisatie ten goede komt én omdat we de richtlijnen
van de overheid i.v.m. aanwezigheid op school uiterst nauwgezet
willen opvolgen stellen we een aantal afspraken scherper.
Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben een verantwoordelijkheid om een correcte registratie en opvolging van de aanwezigheid op school mogelijk te maken.
- Leerlingen:
• Stipt aanwezig zijn op school (komt de bus/trein  systematisch te laat, neem dan een vroegere bus).
• Na een afwezigheid zich altijd aanmelden bij de permanentie mét een attest dat de afwezigheid staaft (wordt
met blauwe stempel geregistreerd in de schoolagenda
– indien het attest niet onmiddellijk wordt bezorgd rode
stempel). Niet afgeven van een attest wordt scherp
opgevolgd door de leerlingenadministratie en de klassenleraar. De medewerkers van het secretariaat zullen niet
dralen om ouders te contacteren. Ontbrekende attesten
afgeven (teneinde een ‘oké-stempel’ te krijgen) kan enkel
op het leerlingensecretariaat in het K-gebouw op de volle
schooldagen van 8.10 uur tot 8.25 uur.
• Klasportier noteert nauwgezet de afwezigen na het 1ste
en het 5de uur en bezorgt afwezigheidsblaadje bij de
permanentie.
- Ouders:
• Verwittig de school zo snel mogelijk bij afwezigheid van
dochter/zoon.
• Ieder lesuur, iedere schooldag is belangrijk; geef nooit het
signaal dat hier ‘losjes’ mee omgesprongen kan worden.
• Bezoek aan o.a. orthodontist buiten de schooluren aub.
• Ouders kunnen nooit toestemming geven aan hun
dochter/zoon om niet aanwezig te zijn op school. In het
schoolreglement staan de schooluren vermeld. Enkel de
schooldirectie kan de leerlingen toestemming geven om
in uitzonderlijke omstandigheden niet aanwezig te zijn op
school.
• Wekelijkse controle van de schoolagenda.
- Personeelsleden
• Nauwgezet de aanwezigheid van leerlingen in de les
controleren.
• Klassenleraars: opvolgen afwezigheidsattesten (wekelijkse
controle van de agenda’s op rode stempels (= leerling is
niet in orde).
Verder:
- De permanentie registreert iedere schooldag de afwezigheden
onmiddellijk in School Online (voor 10.10 uur) en hangt een
lijst uit in de leraarskamer (idem namiddag) = nauwkeurige
lijst wie wel/niet aanwezig is op school.
- De poort Stationsstraat (en poort K-gebouw en poort van Britsomstraat) blijft dicht tijdens de lesuren.  De leerlingen kunnen
tijdens de lesuren enkel via de Collegestraat 31 onze school
verlaten/betreden. Ze melden zich dan steeds aan. De poort
Collegestraat wordt buiten de lesuren nooit door leerlingen
gebruikt.

Sanctioneringsbeleid
Af en toe is het nodig om een leerling een sanctie te geven: vaak
volstaat een opmerking, soms is een strafwerk nodig en in een
aantal gevallen zijn wij verplicht leerlingen op een woensdagnamiddag (of vrijdag na vier uur) te laten nablijven in de strafstudie..
Het doel van zo’n sanctie is uiteraard de leerling doen inzien dat hij
z’n gedrag moet aanpassen.
Vrij vaak moeten wij leerlingen een opmerking geven omdat
zij een taak niet tijdig afgeven of hun
handboek niet mee hebben in de les:
opmerkingen die eigenlijk te maken
hebben met een gebrek aan stiptheid.
Wij hebben een eenvoudig stappenplannetje uitgewerkt om te trachten dit
probleem zoveel mogelijk te beperken:
indien een leerling 4 keer een opmerking
krijgt rond ‘stiptheid’, dan zal de vakleerkracht die de vierde opmerking noteert
in de schoolagenda die leerling ook een
sanctie geven (en uiteraard controleren
of het strafwerk correct gemaakt is). Wanneer diezelfde leerling
daarna nog een aantal opmerkingen krijgt, dan zal hij of zij bij de
achtste opmerking naar adjunct-directeur Marc Buytaert gestuurd
worden: die zal de leerling dan verplichten om een strafwerk te
komen maken tijdens een avondstudie (of indien nodig eventueel
tijdens een strafstudie op woensdagnamiddag). We gaan ervan
uit dat zo’n signaal sterk genoeg is om een leerling tot inzicht te
brengen dat hij z’n (studie)houding moet aanpassen. Indien dit
toch niet gebeurt, dan zullen we de ouders contacteren of een
klassenraad samenroepen om andere afspraken te maken.

Afspraken i.v.m.
technologie voor
5 en 6 WEWIa
De lessen technologie voor de leerlingen
van 5 en 6 WEWIa gaan ook dit jaar door
op een andere locatie dan onze school
(Carolus en VTS). In dit verband enkele
aandachtspunten:
- de data worden 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 13
uur (Carolus) en 12.55 uur (VTS)
- de begeleidende leerkrachten op onze
school zijn Liesbeth Gijsels en Wim Maes
- Afwezigheid wordt steeds vooraf
besproken met de directie. De
geschreven toelating wordt voor de
les getoond aan de betrokken begeleidende leerkracht.

Naast stiptheid vormt ook gedrag soms aanleiding tot een
sanctie. Ook hier ligt de verantwoordelijkheid bij de vakleerkracht
die een leerling die zich ongepast gedraagt moet sanctioneren
én, wanneer een leerling 4 gedragsopmerkingen heeft, dan moet
die   zich verplicht melden bij een leerlingenbegeleider: die zal
de leerling dan tips geven om z’n gedrag aan te passen. Ook hier
geldt de afspraak dat, indien een leerling niet ingaat op de goede
raad van leerkrachten, we zeker de ouders
uitnodigen voor een gesprek en/of een
begeleidende klassenraad organiseren.
Naast de vakleerkracht heeft vooral de
klassenleraar een heel belangrijke taak:
hij of zij zal op regelmatige tijdstippen de
schoolagenda’s van de leerlingen controleren waardoor hij/zij steeds snel merkt
of een leerling al verschillende opmerkingen in z’n agenda heeft; de bedoeling
is dan om   een gesprek te hebben met
die leerling om op die manier te proberen
voorkomen dat het probleem zou escaleren.
Leerlingen die naar een strafstudie moeten komen, zullen steeds
een schrijftaak krijgen die zij op het eind van de studie moeten
afgeven. Indien een leerling zonder geldige reden afwezig is op
een strafstudie, dan wordt de sanctie zwaarder. Uitgangspunt is
ook hier dat we trachten te voorkomen om zo’n sanctie op te
leggen. In ieder geval kan het nooit de bedoeling zijn dat een
leerling frequent naar de strafstudie moet komen: in dat geval is
het probleem duidelijk van een andere orde en moeten er aangepaste maatregelen getroffen worden.

Extern?

Enkel als je THUIS gaat eten.
Een 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, kunnen enkel extern worden met
toestemming van de directie.
Over de middag de school verlaten en
in de stad gaan eten, wordt niet toegestaan. Ouders die willen dat hun dochter/
zoon bij een  familielid gaat eten, moeten
daarvoor de toestemming vragen aan de
directie.
Misschien komt deze schikking streng over,
maar ze is eerst en vooral geïnspireerd
door onze bezorgdheid voor de leerlingen.

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

Samen-school-maken

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

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

Het SJKS-CLB-team 2013-2014
Een multidisciplinair team dat vooral
vraag gestuurd werkt.
Zie ook website:
www.vclbwaasdender.be
Het CLB-team werkt nauw samen
met onze cel leerlingenbegeleiding.
De cel leerlingenbegeleiding staat
onder leiding van adjunct-directeur
Marc Buytaert.

Iris Van Acker - arts
Jan Van Wolvelaer - psycholoog voor OKAN
Mina Faris
- maatschappelijk werkster voor OKAN
Raf Boelen – psycholoog en diensthoofd CLB
Soetkin Schram - maatschappelijk werkster
Sofie Besaen - arts voor OKAN
Steffi De Ruyte - paramedisch werkster

Frans
1ste jaar
2de jaar
3de jaar
4de jaar

Nicole De Cnyf
Herman Schack
Dries D’haese
Anne-Mie Verbeke

Nederlands
1ste jaar
Pieter Van Rumst
2de-3de jaar Valérie Vastenhaeck
Hilde Van den Berghe

Klassieke talen
1ste graad Lien Verniers

Engels
2de graad

Ingrid Dekeyser

Wiskunde
1ste jaar
2de jaar
3de jaar

Marc Smet
Rik Verniers
Annelies Droessaert

Natuurwetenschappen
2de graad

Erika Lagaert

Stevig engagement
Remediëringslessen zijn extra hulpmiddelen voor leerlingen. Uiteraard willen we
er in de eerste plaats voor zorgen dat alle
leerlingen tijdens de gewone lessen - door
o.a. differentiatie –  ‘mee’ zijn.
De remediëringsleerkrachten   staan in
nauw contact met hun vakcollega’s en de
klassenleraars zodat ze leerlingen op een
efficiënte wijze kunnen 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!

Studeren op school
vóór of na de lessen
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?

Eten op school : smakelijk !

EET - LEER - LEEF
Voor twee jaar wijzigden we het aanbod
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 dessert 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
ingescand. De kassier verbindt aan die
gegevens wat er aangekocht is.
Met andere woorden:
- Uitgebreid en gevarieerd aanbod
waaruit op het moment zelf gekozen
kan worden!
- Correcte, transparante afrekening!

Afspraken
• De leerlingen die al een badge
voor het schoolrestaurant hebben
gebruiken die ook dit schooljaar. De
ouders vullen via de gestructureerde
mededelingscode de schoolrestaurantrekening aan.
• De eerstejaars kregen op de Startavond
een brief van de directie en een prijslijst, tevens het rekeningnummer en
de gestructureerde mededelingscode
om de schoolrestaurantrekening aan te
vullen. De klassenleraar bezorgde aan de
eerstejaars en hun ouders de badge voor
het schoolrestaurant.
• De nieuwe leerlingen niet-eerstejaars
kregen in de loop van de laatste week
van augustus een brief toegestuurd met
o.a. het rekeningnummer en de gestructureerde mededelingscode.
• Op de eerste schooldag lichtten de
klassenleraars de afspraken i.v.m. de

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

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
adjunct-directeur Van Royen en schuiven
aan via de hoek (ingang kerk) tot de
ingangsdeur van de Calfac aan de hoek
sacristie.
Er kan ook gegeten worden in de ontmoetingsruimte (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
registreren. De restaurantkaart wordt
gekoppeld aan een restaurantrekening (te
sponsoren via overschrijving met gestructureerde mededeling) waarop je ouders
vooraf geld storten.
Iedere ‘lijn’ eindigt met een kassa, waar
je naam wordt gescand en waar wordt
ingetikt wat je wil gebruiken.
de ouders mee. Eventuele afwezigheden
worden aan de ouders gemeld.
Wij hopen dat we met dit gratis aanbod
leerlingen extra kansen bieden om in de
gunstigste omstandigheden te studeren.  
Zo kunnen we hen helpen om goede
cijfers te halen en zonder moeilijkheden te
slagen.  Omdat wij ervoor willen zorgen dat
alle leerlingen die naar deze studie komen,
zo goed mogelijk zouden kunnen studeren,
hebben wij een huisreglement opgesteld
dat aan alle leerlingen (en hun ouders) die
intekenen voor dit initiatief bezorgd wordt.

Democratische prijzen
volledige maaltijd
broodje soep
frisdrank
water
warme schotel
koude schotel
alternatieve schotel
vegetarische schotel
nagerecht
fruit
mini salad bar
maxi salad bar
belegd broodje
onbelegd broodje
soep

e 5,50
e 0,44
e 0,88
e 0,61
e 4,68
e 4,68
e 4,68
e 4,68
e 0,66
e 0,61
e 1,82
e 3,58
e 2,75
e 0,77
e 0,55

Enkele veel gestelde vragen
Ik breng boterhammen mee en wens enkel
een drankje te kopen !
Leerlingen die enkel een drankje willen
kopen kunnen op drie plaatsen terecht:
in de Calfac, in de internenrefter en in de
ontmoetingsruimte.
Zijn er nog lunchpakketten? Neen!
Waar kan ik terecht voor een warme
maaltijd ?
Voor warme maaltijden moet je aanschuiven
in de Calfac (is die volzet dan kan je met je
warme schotel vanuit de Calfac naar de kleine
refter gaan).
Wat schaft de pot ?
Op de website van de school
(www.sjks.be) staat het weekmenu.
Restaurantkaart vergeten
Je kaart vergeten zorgt voor extra werk aan
de kassa omdat je naam dan ingetikt moet
worden. Naast het extra werk stremt het een
vlot verloop van de maaltijdenservice. Met
andere woorden: draag zorg voor je kaart
en zorg ervoor dat je ze steeds bij je hebt.
Je bent je kaart kwijt!
Tracht dit absoluut te vermijden; gebeurt het
toch dan word je geholpen aan de kassa (je
naam wordt ingetikt), je signaleert het verlies
op het leerlingensecretariaat en je doet een
aanvraag voor een nieuwe kaart (5 euro!).
Je ouders zijn de code van de gestructureerde mededeling voor de restaurantrekening kwijt!
Je ouders nemen contact op met ons leerlingensecretariaat: Stefan De Bock 03 780 71 93
of stefan.de.bock@sjks.be

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

Theateraanbod
Voor vrijwilligers 2de en 3de graad
Na een lange zomerslaap gooien de
schouwburgen in september de deuren
weer wijd open om een vers seizoen vol
theatergeweld op het hongerige publiek
los te laten.
Ook dit schooljaar krijgen leerlingen een
unieke kans om enkele theaterhoogtepunten van het nieuwe seizoen van
op de eerste rij mee te pikken. Uit het

Tweede graad
Loop – Ultima Thule
Derde jaar : woensdag 5 februari 2014,
20.15 u HetPaleis, Antwerpen
Vierde jaar : woensdag 12 februari 2014,
20.15 u HetPaleis, Antwerpen
Ergens in de wereld. Om het even waar.
Om het even wanneer. Twee broers. Twee
zussen. Twee families. De ene broer vrijt
met de ene zus, de andere met de andere.
Tot de oorlog uitbreekt. De twee broers
worden opgeroepen. Ze vertrekken. De
ene meldt zich, de andere deserteert. En
plots zijn er twee kampen. Tot de ultieme
confrontatie: de executie van de ene broer
door het peloton van de andere broer. Wat
eens een microkosmos was, wordt platgetrapt onder de combatlaarzen van de
geschiedenis. LOOP! probeert te begrijpen
waarom de ene keuze de ene is en de
andere de andere.
LOOP! is een muzikale vertelling met
poppen, 6 acteurs en veel gitaren. Want
wat is oorlog anders dan legale overlast en
systemisch lawaai?

Derde graad

bijzonder rijke aanbod zochten we de
meest markante voorstellingen uit en
versierden alvast de mooiste plaatsjes. Een
niet te missen gelegenheid 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 theaterliefhebbers in de dop
mee te nemen naar de schouwburg; 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 datum, plaats, ticketprijs en eventueel vervoer terugvinden.

Elke generatie heeft recht op ‘zijn’ Romeo
en Julia. Regisseur Simon De Vos brengt
deze klassieker voor jongeren van nu.
Het verhaal van een verboden liefde blijft
brandend actueel. In geen enkel werk zijn
liefde en dood zo vervlochten met mekaar
als in Romeo en Julia. De Vos pelt de lagen
van Shakespeares meesterwerk af en komt
voor zijn bewerking tot de rauwe kern.

minachting voor de ‘onzuivere’ wereld. De
getormenteerde monologen van Hamlet
zijn hartenkreet en uitdrijving, aanklacht
en bezwering tegelijk. Hamlet raakt
niet alleen verstrikt in de netten van de
waanzin op zich, maar ook in de theatraliteit waarmee hij zichzelf ensceneert. Hij
is een mens zoals wij allemaal: inconsequent, meerlagig, dubbelslachtig, ambigu.
In het nastreven van zijn ambities en in
het bestrijden van zijn angsten komt hij
oog in oog te staan met zichzelf: Hamlet
vs Hamlet.

Azen - HetPaleis
woensdag 12 maart 2014, 20 u HetPaleis,
Antwerpen
Wanneer generaal Othello niet Jago maar
Cassio promoveert in het leger, zint Jago op
wraak. Hij gebruikt de liefde van Othello
voor diens vrouw, de mooie Desdemona,
tegen hem en plant het zaadje dat jaloezie
heet in zijn hoofd.
In het seizoen 2001–2002 bracht Dimitri
Leue de onvergetelijke voorstelling Azen in
HETPALEIS. Nu maakt hij ze opnieuw, met
dezelfde tekst maar met andere spelers in
een compleet andere regie. Azen is Shakespeares Othello door Leues ogen, hét stuk
bij uitstek over jaloezie en hoe dat als een
gif in iemands hoofd kan binnensluipen. In
deze nieuwe Azen worden de vetes uitgevochten met een passionele tango.

Romeo en Julia - HetPaleis

Hamlet vs Hamlet

woensdag 6 november 2013, 20u
HetPaleis, Antwerpen

woensdag 2 april 2014, 20 u Bourlaschouwburg, Antwerpen

Wat doe je als je van iemand houdt die
aan de andere kant staat? Is het mogelijk
voor twee geliefden om de rauwheid
te ontvluchten op zoek naar poëzie, als
je opgroeit in een wereld van haat en
geweld? Kan het verlangen naar liefde de
drang naar de dood overwinnen?

Voor zijn bewerking van Hamlet duikt Tom
Lanoye in de psychologie van de adolescentie. De ‘halfwas’ Hamlet voelt zich
verpletterd door de wereld van de volwassenen. Zo ontstaat een personage dat
weifelt tussen zelfhaat en zelfoverschatting, tussen minachting voor zichzelf en

Lanoye bewerkt Shakespeare, Guy Cassiers
regisseert o.a. Kevin Janssens en Katelijne
Damen. Opmerkelijk detail: Hamlet wordt
gespeeld door een vrouw…

België - HetPaleis
woensdag 30 april 2014, 20 u HetPaleis,
Antwerpen
België legt de minder mooie kant van
de mens bloot. Bevreemdende taferelen
confronteren ons met eigenschappen die
wij liever niet aan onszelf toeschrijven,
maar bij anderen gemakkelijker herkennen.
De kolonel, de aanstaande moeder, de
mensenhandelaar, de zelfmoordenares, de
melkboer, de boswachtster, de jongen die
graag bij zich wil zijn en de prins. Allemaal
zijn ze ijdel, kleingeestig, sensatiebelust,
achterdochtig en goedgelovig. België is in
de voorstelling een Belgistan, een absurd
land waarin alles anders is dan wat je
dacht te kennen.
Frank Adam levert de tekst, Koen De Sutter
voert de regie.
Theaterfreaks in spe : schrijf je snel in.
Wij regelen de rest voor jou!

In de steigers
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Waasland

1ste jaar op excursie
Onze leerlingen van het 1ste  jaar bestuderen
tijdens de lessen aardrijkskunde hoofdzakelijk de eigen leefomgeving. Hiervoor
maken ze ook twee studieuitstappen : in
september met de fiets naar Sombeke
en de Durme, in het 2de trimester een
uitgebreide verkenning van Sint-Niklaas.
Tijdens de fietsuitstap naar Sombeke en
omgeving doen zij 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
verkeersregels 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 waarnemingspunten het vlotst kunnen bereiken
en de leerlingen een beter contact hebben
met de bestudeerde omgeving.
Fietsen met een groep van ongeveer 45

e e r s te j a a r s l e e r l i n g e n
vergt een goede voorbereiding 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
excursiebundel die de leerlingen tijdens de
voorbereidende lessen krijgen.

Zesdes tijdens paasvakantie 2014 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
dinsdag 3 september worden tijdens het
tweede lesuur de verschillende alternatieven voorgesteld in de Calfac en dan

bezorgen wij alle leerlingen een folder
met een inschrijvingsformulier. Er worden
eindreizen voorgesteld naar Griekenland,
Italiê en Spanje.
Wie mee wil, moet ten laatste op maandag
16 september het inschrijvingsformulier aan adjunct-directeur Marc Buytaert

bezorgen en een voorschot betalen.
Alle reizen vinden plaats tijdens de
eerste week van de paasvakantie. Meer
details over reisschema, juiste begin- en
einddatum en de prijs zijn in de folter terug
te vinden die de leerlingen meekrijgen op
3 september.
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Aandacht voor

Aandacht voor

Van harte welkom

Oudervergaderingen in september 2013
In de loop van de maand september verwacht de school alle
ouders  op een van de oudervergaderingen. Deze oudervergaderingen worden georganiseerd per jaar. Ze geven de schooldirectie
de kans accenten te leggen, maar geven vooral de ouders de kans
om kennis te maken met de klassenleraar en de werking van dat
bepaald jaar.

1ste jaar
2de  jaar
3de  jaar
4de  jaar
5de  jaar
6de  jaar

vrijdag 13 september
woensdag 11 september
dinsdag 10 september
dinsdag 17 september
woensdag 18 september
donderdag 26 september

om 19.30 uur
om 19.30 uur
om 19.30 uur
om 19.30 uur
om 19.30 uur
om 19.30 uur

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

De leerlingenbegeleiders
Het begrip leerlingenbegeleider is
ingeburgerd op onze school. Net zoals
vorig jaar zullen onze leerlingen dit
schooljaar kunnen rekenen op de ondertussen bekende gezichten: Isabelle
Van Lemmens, Kirsten Merckx, Herman
Schack en Danny Baart.
Vanaf vorig schooljaar draagt Herman
Schack ook extra zorg dragen voor de
opvolging van de ex-OKAN leerlingen in
onze school.  
Tijdens de maand september zullen de
leerlingenbegeleiders 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 vertrouwenspersoon. 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.

School- en studietoelagen 2013-2014
Alle info op ons schoolsecretariaat
en op www.studietoelagen.be

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

Leerlingenrekeningen

Isabel Roggeman

SJKS : 03 780 71 50

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

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 - Sinaai
0494 74 15 10 (2de graad)
Herman Schack
Breedstraat 74 - 9100 Sint-Niklaas
03 777 91 08 (1ste graad)

Tot 6 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 eind juni. Tijdens de jaarlijkse
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-leeggemaakte
lockers is ter beschikking tot uiterlijk
vrijdag 6 september, op de permanentie,
daarna wordt er definitief opgeruimd.

Yvonne, Prinses van Bourgondië
Schooltoneel: SJKS-Carolus

Naar jaarlijkse traditie palmt het schooltoneel aan het begin van het jaar de
scène van de Sint-Niklase Stadsschouwburg in. Ook dit jaar is dat niet anders:
van donderdag 16 tot zondag 19 januari
tonen leerkrachten en leerlingen het
resultaat van maandenlang keihard
repeteren.
Voor de voorstelling van dit jaar werd
een samenwerkingsverband gesmeed
tussen onze school en Technisch Instituut
Sint-Carolus. Een heuse uitdaging, want
beide scholen werkten op theatervlak niet
eerder samen. Voor Sint-Carolus betekent
dit meteen hun debuut op de grote
schouwburgbühne.
Oorspronkelijk werd Stefan van Guyse
bereid gevonden om de regie op zich te
nemen; hij ensceneerde o.a. de musical
Jesus Christ Superstar in het jubileumjaar. Wat het stuk betreft viel de keuze op

Dokter de Vuyst, een musical van de hand
van Bart Peeters en Jan Leyers. Het feit
dat Stefan om persoonlijke reden van zijn
regie-opdracht moest afzien, gooide echter
roet in het eten. Tijdens de vakantie zocht
de toneelploeg naarstig naar een nieuwe
regisseur en een nieuw stuk.
Na een week rondbellen en –mailen werd
Tom Ysewyn bereid gevonden het regiestokje over te nemen. Recent rondde hij
zijn regisseursstudies aan het Conservatorium van Maastricht af. Naast zijn theateractiviteiten geeft hij les aan de Broederschool. Met veel enthousiasme zal hij zijn
tanden zetten in ‘Yvonne, Prinses van
Bourgondië’.
Prins Philip is het protocol en de verplichtingen aan het hof meer dan beu. Om
aan zijn vastgelegde rol te ontsnappen,
verlooft hij zich met het eerste het beste
meisje dat hij tegen het lijf loopt. Ze heet

Yvonne en ze zwijgt.
Haar aanwezigheid heeft een ontregelende werking op de hofhouding: omdat
ze zo anders is dan de anderen, houdt ze
de leden van de koninklijke familie een
wel erg confronterende spiegel voor. De
hoogwaardigheidsbekleders vallen één na
één uit hun rol…
Leerlingen uit het vijfde en het zesde jaar
die de toneelmicrobe voelen bijten en al
jaren dromen van een plaatsje op de scène
kunnen nog steeds hun kans grijpen. Op
woensdag 11 september worden audities
georganiseerd. Inschrijven kan via de
website, waarna je de nodige informatie en
teksten ontvangt. Ook achter de schermen
zoekt de toneelploeg nog enthousiaste
zielen: pr, decor, kledij, muziek, dans. Voor
leerlingen uit 5 en 6 een niet te missen
ervaring!

Kledij voor
lichamelijke
opvoeding

Verloren turntruitjes en turnmateriaal

Wat overblijft? Gedeelte van kledij en
schoenenparen laten wassen en ter
beschikking stellen van de permanentie
om in bepaalde gevallen (diefstal, …)  
leerlingen  (tijdelijk) te helpen; de rest naar
de kledingscontainer, schoenen eventueel
naar het asielcentrum.
- Na de kerstvakantie en na de paasvakantie gedurende 14 dagen in de
sporthal achtergebleven en verloren
kledij ter beschikking aan ‘zoekende
leerlingen’.
- Op het einde van het schooljaar - oudercontact eind juni - eveneens ‘verloren
kledij ter beschikking’.

1. Voortaan voor iedereen één turntruitje: het groene!
2. Overschot witte truitjes (100-tal)
aanbieden aan enkele klassen in 1ste
jaar.
3. Leerlingen sport-wetenschappen
blijven twee kleuren gebruiken
zolang de voorraad strekt.
4. Naam steeds noteren op turntruitje!

Preventief
- De ouders en de   leerkrachten LO zien
toe op het noteren van de juiste naam
op de turntruitjes – controle!
- Striktere controle of juiste truitje bij
juiste persoon hoort (steekproeven).
- Beste preventie om materiaal niet kwijt
te spelen is het meedoen naar huis of
opbrengen in de klas of in de locker.
‘curatief’
- In september: uitstallen ‘verloren’
LO-kledij’ – onder leiding van leerkrachten LO krijgen leerlingen de kans
kledij ‘terug te vinden’;

Oudercomité SJKS
Beste ouders,
Graag stellen wij u het oudercomité van
SJKS voor.
Onze missie is het verhogen van de betrokkenheid van alle ouders bij de werking
van SJKS opdat onze kinderen de beste
ambassadeurs worden 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 5-tal vergaderingen per
jaar waarop elke ouder is uitgenodigd.
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.
Bovendien geeft een kleine vrijwillige
bijdrage van 5 euro  ons de mogelijkheid
om hier en daar een financieel duwtje in

de rug te geven (beamers, iPads, veiligheidsvestjes, fietsen...).
We nodigen u alleszins uit om vrijblijvend
kennis te maken op de eerste vergadering
van het oudercomité op 2 oktober om 20
uur in de mediaklas.
Ook lid worden van het oudercomité?
Vragen? Suggesties?
U kan de OC bestuursleden steeds mailen
op volgend adres: sjksoc@gmail.com
Vriendelijke groeten,
Wim De Mulder, voorzitter
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Kalender
donderdag 05 september 2013

vrijdag 06 september 2013
zaterdag 07 september 2013
zondag 08 september 2013
maandag 09 september 2013
dinsdag 10 september 2013

woensdag 11 september 2013

donderdag 12 september 2013
vrijdag 13 september 2013

zaterdag 14 september 2013
zondag 15 september 2013
maandag 16 september 2013

dinsdag 17 september 2013

woensdag 18 september 2013
donderdag 19 september 2013
vrijdag 20 september 2013

zaterdag 21 september 2013
zondag 22 september 2013
maandag 23 september 2013
dinsdag 24 september 2013
woensdag 25 september 2013

donderdag 26 september 2013

vrijdag 27 september 2013
zaterdag 28 september 2013
zondag 29 september 2013
maandag 30 september 2013

dinsdag 01 oktober 2013
woensdag 02 oktober 2013

donderdag 03 oktober 2013

vrijdag 04 oktober 2013

zaterdag 05 oktober 2013
zondag 06 oktober 2013
maandag 07 oktober 2013

dinsdag 08 oktober 2013

woensdag 09 oktober 2013

V-dag 1ste jaar
12.30 uur startvergadering kandidaten choreografen
Skairo in AvW
Begin begeleide studie voor lln. 1ste jaar
V-dag 1ste jaar
Schoolfotograaf komt langs : alle klassen op de foto!

donderdag 10 oktober 2013

vrijdag 11 oktober 2013
zaterdag 12 oktober 2013

V-dag 1ste jaar
Audities Skairo in AvW om 12.15 uur
V-dag 1ste jaar
Audities Skairo in AvW om 12.15 uur
Kajak voor 6de jaar
Oudervergadering 3de jaar om 19.30 uur
Bekendmaking choreografenteam Skairo om 10.10
uur
Oudervergadering 2de jaar om 19.30 uur
Reservedag V-dag 1ste jaar
Heywijck 2de jaar
Verspreiding dansrooster Skairo
Coup de Ville voor 3de graad: 10.15 uur - 12 uur
(5 klassen); 13.30 uur tot 15.15 (5 klassen)afspraak ingang school Stationsstraat
Oudervergadering 1ste jaar om 19.30 uur
Heywijck 2de jaar

Start danslessen Skairo!
Heywijck 2de jaar
Bezinningsdagen 3de jaar (groep 1)
Bezinningsdagen 3de jaar (groep 1)
Reservedag kajak voor 6de jaar
Oudervergadering 4de jaar om 19.30 uur
Nocturne voor leerkrachten en partners Coup de
Ville van 17 uur tot 18.30 uur
Oudervergadering 5de jaar om 19.30 uur
Heywijck 2de jaar
Bezinningsdagen 3de jaar (groep 2)
Bezinningsdagen 3de jaar (groep 2)
Heywijck 2de jaar
Coup de Ville voor 3de graad : 13.30 uur tot 15.15
(5 klassen)

zondag 13 oktober 2013

maandag 14 oktober 2013

dinsdag 15 oktober 2013
woensdag 16 oktober 2013
donderdag 17 oktober 2013
vrijdag 18 oktober 2013

zaterdag 19 oktober 2013
zondag 20 oktober 2013
maandag 21 oktober 2013

dinsdag 22 oktober 2013

woensdag 23 oktober 2013

donderdag 24 oktober 2013
vrijdag 25 oktober 2013

zaterdag 26 oktober 2013

Heywijck 2de jaar
Coup de Ville voor lln. 1ste jaar van 10.30 uur tot 12
uur (5 klassen) en van 13.30 uur tot 15 uur (5 klassen) - afspraak aan huis Jan Buytaert
Heywijck 2de jaar
Rapport 1 voor 3de graad
Zilveren jubileum: 25ste Eetweekend SJKS! EAT &
BEAT !
Vrij podium: feestzaal - 21 uur
Zilveren jubileum: 25ste Eetweekend SJKS! SPORT &
EET !
Mountainbike tocht voor vrijwilligers (org. humaniora)
Herfstwandeling voor vrijwilligers (org. basisschool)
Heywijck 2de jaar
Voorleesevenement in stad Sint-Niklaas - alle lln.
van het 2de jaar nemen daaraan deel

Heywijck 2de jaar
Zuiddag voor lln. 5de jaar - werkdag
Heywijck 2de jaar
Uitwisselingsdag: leerkrachten Middelburg op
bezoek bij ons (optie)
Oud-leerlingendag!
Heywijck 2de jaar
Voor 6de jaars: Adres Onbekend en Breendonk
(13.30 uur) (groep 1)
MS 3GL-3La
Voor 6de jaars: Adres Onbekend en Breendonk
(groep 2)
Fietscontrole voor lln 2de en 3de jaar
Theater Mietjes door W. De Gruyter in de stadsschouwburg voor lln. 4de jaar
Voor 6de jaars: Adres Onbekend en Breendonk
(groep 3
Voor 6de jaars: Adres Onbekend en Breendonk
(groep 4)
Rapport 2 voor 1ste en 2de graad
Begin herfstvakantie

Heywijck 2de jaar
MS 3ECa1
Begin sportkamp SPW De Maat - tot vrijdag 27
september
Coup de Ville voor 5de leerjaar van onze lagere
school
Sportdag voor 5de jaar (groep 1)
Vergadering voor alle choreografen ivm 10 jaar
Skairo om 16.10 uur in AvW
Oudervergadering 6de jaar om 19.30 uur
Sportdag voor 5de jaar (groep 2)
Rapport 1 voor 1ste en 2de graad

Pedagogische studiedag - leerlingen lesvrij

Bezinninsgdagen 4de jaar
Vormingsweekend 5de jaar De Winner-Overpelt
Coup de Ville voor leerlingen 6de leerjaar van onze
lagere school
Bezinningsdagen 4de jaar
Abdijdagen 6de jaar
Heywijck 2de jaar
SAVED BY THE BELL!
Bezinningsdagen 4de jaar
Abdijdagen 6de jaar
Vormingsdag 5de en 6de jaar
Sportdag 1ste jaar
Heywijck 2de jaar
Laatste dag vormingsweekend 5de jaar De WinnerOverpelt
einde abdijdagen 6de jaar
Heywijck 2de jaar
VM Verkeersveiligheid: dode hoek voor lln 1ste jaar
(Grote Markt)
MS 3ECa2-3ECb
Frans toneel vrijwilligers 6de jaar: Mission door
Bruno Vanden Broecke in Théatre Nationale (Brussel) om 20.15 uur

Kalender zie: 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
(krokusvakantie)
- 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)

WWW.DEGROTEAREND.BE
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Begeleidende klassenraden (december 2013)
en remediëring
College Info nr 2 2013-2014

Inhoud

Als de klassenraad na de examens in december samenkomt om de resultaten van het eerste semester te bespreken, dan wil
hij vooral, op basis van punten en 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 leerproces.

Oase

Oase
SAMEN-SCHOOL-MAKEN
- Laatste schooldag 1ste semester
- Begeleidende klassenraden
- Rapportbespreking en oudercontact
20 december
- Oudercontacten januari 2014
- Verdeling oudercontacten januari 2014
- Studieloopbaanbegeleiding 6de jaar

IN DE STEIGERS
- Damiaanactie 2014:
Dromen… kan het verschil maken!

Naar aanleiding van het plotse overlijden van
onze geliefde collega en geliefde lerares Frans

Mevrouw Nicole De Cnyf

Hoewel deze afspraken heel dikwijls een individueel karakter hebben, is het toch noodzakelijk dat de aanpak verschilt afhankelijk van de leeftijd van de leerling: we pleiten hier voor een geleidelijke evolutie die erop gericht is om stilaan meer verantwoordelijkheid bij de leerling zelf te leggen. We vertrekken van een remediëring bij jonge leerlingen waarbij de vakleerkracht
vrij scherp de touwtjes in handen neemt en willen ertoe komen dat jongens en meisjes van de derde graad zelf initiatieven
nemen om hun studiehouding aan te passen.

26 december 1957 - 4 december 2013
Terwijl jij weg bent en ons enkel leegte laat
vermoeden wij onverwoord dat je nog steeds bestaat
dat wij je nog horen en met je kunnen spreken

Hoe pakken we deze remediëring concreet aan?
1.

want alle liefde die er was kan zelfs de dood niet breken.
Wij hebben jouw naam in het zand geschreven,

AANDACHT VOOR
- Grieshog?!
- Pilootproject Spaanse taalassitent
- Quiz
- OKAN - verschuiving doelgroep
- Eenzame jassen
- Yvonne … schooltoneel
- Rode Muizen  & Voix-Là in Collegekerk
op 29 december

maar de golven hebben die uitgeveegd.
We hebben jouw naam in een boom gekerfd,
maar de schors is afgevallen.
We hebben jouw naam in het marmer gegrift,
maar de steen is gebroken.
We hebben jouw naam in ons hart geborgen,
en de tijd zal die bewaren.

KALENDER
- JANUARI EN FEBRUARI 2014

2.

Jij bent geborgen en beschermd in het Licht.

3.

Augustinus

Laatste schooldag
1ste semester:
vrijdag
20 december 2013

Vrijdagvoormiddag 20 december:
proclamatie 8.30 uur (ten vroegste) tot 12.30 uur (ten laatste)
1ste jaar:

2de jaar:

3de jaar:

4de jaar:

3 graad:
de

8.30 tot 12.05 uur: kerstviering de feestzaal, proclamatie en rapportbespreking in de klas, aansluitend
speelfilm in de feestzaal van de school.
8.30 tot 12.30 uur: rapportbespreking (proclamatie
en individuele bespreking met de klassenleraar)
aansluitend film in Siniscoop (tot 12.30 uur)
8.30 tot 12.30 uur: kerstviering in de kerk
en ‘smakelijke afsluiter’, rapportbespreking
(proclamatie en individuele bespreking met de
klassenleraar)
8.30 tot 12.30 uur: gezamenlijk ontbijt, kerstviering
in de kerk, rapportbespreking (proclamatie en individuele bespreking met de klassenleraar)
tussen 8.30 en 12.05 uur:
individuele rapportbespreking

in eigen klaslokaal

2de jaar:

in de ontmoetingsruimte

2de en 3de graad: in de Calfac, de refters en Anton van
Wilderodezaal
Er is geen parkeergelegenheid op de speelplaats.

Meestal gebeurt de begeleiding door de vakleerkracht of de
klassenleraar, maar soms wordt de cel- leerlingenbegeleiding
aangesproken, die zal dan, in overleg met klassenleraar, CLB
en ouders, een begeleidingsplan opstellen.
Sommige leerlingen komen in aanmerking voor begeleiding door een studiecoach: hier wordt vooral gewerkt rond
studiemethode.

4.

In bepaalde gevallen worden de ouders expliciet uitgenodigd
om zeker naar het oudercontact te komen.

5.

Leerlingen kunnen ook verplicht worden om op school te
blijven studeren na vier uur en/of op woensdagmiddag of
hiervoor gewaarschuwd worden indien de resultaten flauw
blijven

6.

Bij leerlingen die   een officiële waarschuwing gekregen
hadden op het einde van het vorige schooljaar, zal de klassenraad nagaan in welke mate er reeds inspanningen geleverd
zijn om het tekort weg te werken.   Indien dit onvoldoende
gebeurd is, dan zal er afgesproken worden op welke manier
dit gedurende het tweede semester moet gebeuren.

7.

In bepaalde gevallen kan de klassenraad adviseren om te
heroriënteren naar een andere studierichting: dit gebeurt
enkel als de leerling in een studierichting zit die duidelijk zijn
mogelijkheden te boven gaat. In dit geval moet verdere
opvolging heel snel gebeuren en wordt er ook steeds verwezen
naar ons CLB (03-7806630)

8.

Naast deze ‘algemene’ afspraken kan de klassenraad uiteraard
ook een specifieke begeleiding voorstellen voor een bepaalde
leerling; in dit geval wordt dit uiteraard ook schriftelijk gecommuniceerd aan de leerling en zijn ouders.

Vrijdagnamiddag 20 december:
van 14 tot 18 uur oudercontact
1ste jaar:

De afspraken die de klassenraad maakt worden in het verslag
genoteerd en komen ook op het rapport dat de leerling eind
december meekrijgt: op die manier is het voor de leerling en
zijn ouders duidelijk wat er van de leerling verwacht wordt en
op welke manier dit kan opgevolgd worden. Soms vindt de
klassenraad het ook noodzakelijk om een aparte brief naar de
leerling en z’n ouders te sturen.

9.

Voor de leerlingen van het eindjaar: portfolio.
We zullen sommige leerlingen van het eindjaar verplichten om
een portfolio bij te houden (voor één of meerdere vakken) die
aantoont welke inspanningen 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 klassenraad heel duidelijk
formuleren wat er van de leerlingen verwacht wordt en op
welke manier dit kan gerealiseerd worden

2. Leerlingen die een portfolio moeten bijhouden krijgen een
brief waarin volgende aspecten aan bod moeten komen:
a. duidelijke omschrijving van het begrip portfolio
b. aanduiding voor welke vakken dit moet bijgehouden
worden
c. wijzen op het belang van het proces en de manier
waarop de vakleerkracht dit zal begeleiden/controleren
d. verwijzen naar de delibererende klassenraad want de
portfolio moet een onderdeel zijn van de bespreking
tijdens die vergadering.

3. Op het maandrapport zal de klassenleraar in het tweede
semester onder de rubriek ‘remediëring_portfolio’ verslag
uitbrengen van de vorderingen die de leerling gemaakt
heeft.

4. Eind juni zal de portfolio een element zijn dat deel uitmaakt
van de bespreking tijdens de delibererende klassenraad.
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Rapportbespreking
en oudercontacten
1ste semester
Leerlingenbespreking eind december 2013
Vanaf dinsdag 17  december starten we met de bespreking van de
resultaten en de attitudes van alle leerlingen van onze school. Het
resultaat van de toetsen van het 1ste semester en de beoordeling
van de vaardigheden en de resultaten van de examens komen aan
bod. Bij deze bespreking formuleert de klassenraad een algemene
beoordeling en geeft waar nodig tips voor een andere aanpak of
remediëring.
De klassenleraar staat dicht bij de leerlingen van haar/zijn klas;
zij/hij fungeert dan ook als spreekbuis voor de klassenraad.

Vrijdagvoormiddag 20 december 2013:
de leerlingen op de eerste plaats
De leerlingen krijgen als eerste hun rapport.
In de loop van vrijdagvoormiddag 20 december krijgen ze van
hun klassenleraar in klasverband of individueel hun rapport. In
het eerste jaar is er een proclamatie en bespreking van de resultaten in de eigen klas. Vanaf het 2de jaar verschuift het accent en
vergroot het aandeel van het individueel gesprek met de klassenleraar in de rapportbedeling. In de 3de graad is er alleen nog een
individueel gesprek. Het studiekeuzeproces komt nadrukkelijk aan
bod in het gesprek met de klassenleraar.

De examenreeks
van december 2013
is achter de rug.
Hopelijk verliep
alles vlot!

Oudercontact met de vakleerkrachten in januari 2014
Alle ouders krijgen samen met het rapport een uitnodigingsbrief
(op groen papier) voor de oudercontacten met de vakleerkrachten
in de loop van januari. Een goede organisatie van deze oudercontacten is enkel mogelijk als de ouders de uitnodigingsbrieven
invullen afgeven op het oudercontact op 20 december of
meegeven met hun dochter/zoon op maandag 7 januari 2014.
We bezorgen u dan zo snel mogelijk een brief op naam van de leerling
met de afspraken voor het oudercontact van uw dochter/zoon.
Beste ouders, we zijn ervan overtuigd dat een goede communicatie tussen leerling, leerkrachten en ouders van groot belang is
voor het optimaliseren van de studiehouding en schoolresultaten
van uw dochter/zoon. Vooral als de studieresultaten niet (zo)goed
zijn, kan een gesprek een vertrekpunt zijn voor een ommekeer.
Uiteraard kan u ook steeds bij een van de directieleden terecht
voor een gesprek: op de dagen dat er oudercontact georganiseerd
wordt of nadat u een afspraak maakte.

Oudercontacten januari 2014

Gesprek met de
vakleerkrachten
Praktisch
Voor wie ?

Waar ?

Voor alle ouders die een of meerdere vakleerkrachten wensen te
spreken of/en die een afspraak willen met de directie.

In de Calfac, in de ontmoetingsruimte, in de internenrefter en in
de Anton van Wilderodezaal

Op afspraak ?

CLB ?

Samen met rapport bezorgden we alle ouders een inschrijfbrief
(lichtgroen). Sommige ouders ontvingen op vraag van de klassenraad een expliciete uitnodiging voor een contact met een of
meerdere vakleerkrachten. Na verwerking van de inschrijfbrieven  
bezorgen we een brief op naam aan iedere leerling met daarop de
concrete uurregeling.

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 vooraf een afspraak
maken met het CLB
Makkelijk !
Parkeergelegenheid op de grote speelplaats (ingang via Van
Britsomstraat)

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 10 en 17  en op woensdagen 15 en 22 januari 2014,
vanaf 18 uur tot omstreeks 21 uur

Vrijdagnamiddag 20 december 2013:
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
inschrijven voor een afspraak op vrijdagnamiddag tussen 14 en
18 uur.

Indien u door onverwachte omstandigheden niet
aanwezig kan zijn op de afspraak, gelieve dan de
school te waarschuwen (03 7807150).
Het uur van de afspraak vergeten? Alle uurregelingen
vindt u terug op smartschool bij intradesk/ Voor
allen/ Actueel/Oudercontacten dec 2013

n
Verdeling klassen
4
1
0
2
i
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a
u
a
j
t
c
a
t
n
o
c
r
oude
vrijdag 10 januari 2014

vrijdag 17 januari 2014

1 graad

1Aa, 1Ab, 1Ah
2MWa, 2MWf

1ste graad

1Ae, 1Aj
2Lc, 2MWb, 2MWd

2de graad

3ECa2-ECb, 3Wa, 3Wb
4ECb2, 4Wb

2de graad

3GL-La, 3Lc, 3SPW
4GL-La, 4SPWa, 4Wc

3de graad

5EMT-HWa, 5WeWia3
6EWi-WeWia1, 6LMT-LWe-SPW, 6HW

3de graad

5WeWia2
6EMT, 6WeWia2

ste

Echt noodzakelijk
De ouders van leerlingen waarbij de klassenraad van
oordeel is dat een gesprek van de ouders met de klassenleraar aangewezen is waarbij er geen afspraak voor het
oudercontact is genoteerd, worden na de klassenraad
door de klassenleraar opgebeld en uitgenodigd voor een
gesprek op donderdagnamiddag of vrijdagvoormiddag.
De klassenraad kan ook besluiten om ouders expliciet uit te
nodigen voor een gesprek met een of meer vakleerkrachten
in de loop van januari 2014. Bij deze leerlingen voegen we bij
het rapport een uitnodigingsbrief met vermelding van het (de)
vak(ken) waarvoor een gesprek aangewezen is.

woensdag 15 januari 2014

woensdag 22 januari 2014

1ste graad

1Ac, 1Ak, 1Af
2GL-La, 2Lb

1ste graad

1Ad, 1Ag, 1Ai
2MWc, 2MWe, 2Ld

2de graad

3Wc, 3HW, 3Lb
4HW

2de graad

3ECa1
4SPWb-Wa, 4Lb, 4Lc, 4ECa-ECb1

3de graad

GL-LMT-LWe, 5HWb, 5MWe, 5SPW

3de graad

5EWib-GWib-LWib-WeWib,
5GWia-LWia-MWia, 5EWia-WeWia1
6MWe-WeWib, 6GL-GWia-GWib-LWia-LWib

5

6

Samen-school-maken

In de steigers

Studiekeuzebegeleiding
laatste jaar

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

Tweede semester

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

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. Eind september kregen de ouders van onze laatstejaars
dezelfde informatie tijdens een oudervergadering
c. Tijdens de maand november werden alle leerlingen (per klas
en mét de klassenleraar) uitgenodigd in het OLC. Daar kregen
zij een overzicht van het beschikbare keuzemateriaal door het
CLB, leren zij hoe dit materiaal te gebruiken en wisselen ze
ervaringen uit i.v.m. welke stappen ze al gezet hebben en nog
zullen zetten in hun keuzeproces.
d. Onmiddellijk na de examens van december kwam 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 feedback vanuit de klassenraad.

b. Vele jaren was er de (Rotary) Loopbaanactie, voor drie jaar
de infoavonden Meet your future, reeds twee jaar is er een
nieuw initiatief op het getouw gezet om onze leerlingen op
een eigentijdse wijze te informeren over een goede studiekeuze: in de eigen school geven oud-leerlingen informatie (op
zaterdagnamiddag 29 maart 2014, ’s avonds is er JOL (jong
oud-leerlingendag)). Uiteraard zullen we onze leerlingen ook
informeren over de jaarlijkse SID-in, een beurs waarop alle
universiteiten en hogescholen vertegenwoordigd zijn. Wij
motiveren onze leerlingen om op zaterdag naar deze beurs te
gaan.
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 andere leerkrachten). Hierbij kan met delen uit het studiekeuzedossier gewerkt worden. Dit is niet enkel een signaal dat
deze materie belangrijk is, het is ook een belangrijke confrontatie met elkaars meningen, problemen en stand van zaken.
Leerlingen die met vragen zitten over bepaalde studierichtingen kunnen uiteraard ook steeds terecht bij de leerkrachten
met specifieke vakcompetenties.
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 bijeenkomen 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 altijd een advies uitbrengen over die keuze:
positief, negatief of twijfelend.

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

Dromen kunnen het verschil maken !
Project

2014 -2015

Op 19 september 2013 vertrokken
leerling Pieter-Jan Volkaert en leraar
Jonathan Beyaert op inleefreis naar India
met Damiaanactie (DA). Bij hun vertrek

werd op onze school voor het eerst dit
jaar de Damiaanvlinder opgelaten. Via
facebook volgden we hun belevenissen
en eens terug thuis konden we hier

en daar al hun verhalen beluisteren.
Binnenkort breekt het moment aan dat
hun reisverhaal ook ons verhaal wordt.

Pieter-Jan en Jonathan kwamen terug met
een aantal dromen…  

doen die ze wil doen als er ook geld voor
is.  Voor mensen met lepra of tbc kan 40
euro het verschil maken tussen leven of
dood.  Pieter-Jan en Jonathan hebben een
uitdaging voor ieder van ons, leerkrachten
en leerlingen:   Kunnen we, gespreid
over twee schooljaren, elk een lepra- of
tbc-patiënt de kans geven om te leven?  
Dit is een ambitieuze droom, die enkel kan
slagen als we ons met z’n allen hiervoor
inzetten.

Op 25 januari : massale stiftjesverkoop in
de stad en de omliggende gemeenten.
Leerlingen worden uitgenodigd om zich
op 25 januari een 2-tal uren vrij te maken
om ergens stiftjes te verkopen. Hoe meer
volk we kunnen werven, hoe meer we
ons in het Waasland kunnen verspreiden.
Alle leerkrachten worden uitgenodigd om
logistieke ondersteuning te bieden…  

Om te beginnen willen ze hun ervaring
van hoop en wanhoop, van lukken en
mislukken, van enthousiasme en ontgoocheling, … hun ervaring dat Damiaanactie
wel degelijk het verschil kan maken, met
ons delen.

INFORMATIE
Concreet:
- De plannen in het kader van Damiaanactie werden in de pedagogische raad
van 21 november besproken.   Besloten
werd dat we maximaal de opportuniteit dat een leerling en leerkracht op
inleefreis zijn geweest naar één van de
actiegebieden van DA willen benutten.
Alle jaren zullen daarom geïnformeerd
worden over de inleefreis, de werking
van Damiaanactie en het actieplan van
de school ! De leerlingenraad van de
3de graad vond dit een erg goed plan  Er
wordt een programma uitgewerkt dat
een lesuur zal duren.  
- Tijdens het oudercontact van 20
december zal er in de lange gang een
infostand staan, waar ouders kort worden
geïnformeerd over de inleefreis.
- In de aanloop naar de campagneweek
(17-26 januari) geven Jonathan en PieterJan tijdens het koffiemoment om 10u.10  
een getuigenis aan de leerkrachten.
- Niet te vergeten:  in de campagneweek
zendt TV-Oost dagelijks een reportage uit
over de India-inleefreis.

FONDSEN
Een tweede droom heeft te maken met
fondsenwerving.  Hoe je het ook draait of
keert Damiaanactie kan slechts de dingen

Concreet:
- Iedere leerkracht wordt uitgenodigd
om in de campagneperiode leerlingen
te stimuleren om de uitdaging die we
met z’n allen aangaan, te realiseren. De
persoonlijke motivatie werkt hier het
best…
We bieden dit jaar en volgend jaar
aan elke leerling en elke collega drie
pakketjes stiftjes aan. We hopen dat we
erg veel leerlingen kunnen motiveren
om - op vrijwillige basis - het verschil te
maken.
Door het aanbieden van etuis - nadat we
getracht hebben hen te overtuigen – en
hen niet zomaar etuis te geven – die ze
willen verkopen, vertellen we een sterk
verhaal..
Ieder moet voor zichzelf uitmaken of hij/
zij het verschil wil maken! (Doel: 6 x 6
euro, samen 36 euro, da’s al goed op
weg om 1 iemand de kans te geven om
te leven). Het kan niet de bedoeling zijn
dat leerlingen of ouders  deze stiftjes zelf
kopen. Elke leerling kan op zijn of haar
beurt de stiftjes aan derden verkopen.
De stiftjes worden op het einde van de
infosessies uitgedeeld met de motiverende boodschap dat iedereen persoonlijk het verschil kan maken…

OP STAP ?!
Een idee? Ik voel mijn voeten niet meer –
wandeltocht op 8 februari
• We organiseren een wandeltocht
van Leuven, Damiaankerk (plaats
waar Damiaan begraven ligt) naar
Tremelo (geboortehuis van Damiaan).  
Elke deelnemer engageert zich om
op zoek te gaan naar persoonlijke
sponsors. Wie wil meestappen koopt
een sponsor-bus (2 euro) en kan
naar believen op zoek naar sponsors.  
Wie dit maar niets vindt, kan gaan
voor de halve dodentocht: SintNiklaas-Tremelo ± 50 km, als dat geen
uitdaging is! Wie stapt mee? Wie helpt
met de logistieke ondersteuning? Een
uitnodiging voor ieder van ons!
- Op 25 januari staat de competitiewedstrijd Lokeren-Standaard in het teken
van Damiaanactie. In het stadion zullen
allerlei acties opgezet worden. Onze
school is een bevoorrechte logistieke
partner voor dit evenement… We zoeken
een 30 tal medewerkers …
We rekenen op het enthousiasme en het
engagement van zoveel mogelijk personeelsleden en leerlingen. Alleen samen
kunnen we het verschil maken!

Voor Arun en voor Renes
Tot slot een persoonlijk woordje van Jonathan Beyaert:
“Bij mijn vertrek en thuiskomst heb ik bijzonder sterk gevoeld hoe
iedereen op het college begaan was met mijn reis.  Het werd voor
mij een unieke ervaring.   Ik heb van bij het begin gezegd dat
het voorbeeld van Pater Damiaan mijn inspiratiebron is.   Ik heb
in India heel wat hedendaagse Damianen tegengekomen.   Net
zoals Pater Damiaan bedelbrieven stuurde -volgens het getuigenis
van zijn oversten soms tot vervelens toe-  hebben de Damianen

van deze tijd onze solidariteit  en financiële steun nodig.  Ik hoop
dat een grote groep enthousiaste leerkrachten en leerlingen hun
schouders zetten onder de Damiaanactie-campagne 2014.   Zo
wordt mijn verhaal, ons verhaal.  Ik vraag  één ding: doe dit niet
voor mij, doe dit niet voor een organisatie,… doe dit voor Goppi,
voor Arun, voor Pappiti, voor Renes, voor Sjadiscuma, …. voor deze
mensen met lepra of TBC kan jij echt het verschil maken….”  
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In de steigers

Abdijdagen een succes
Even een Iers volksgebruik toelichten : om
in de koude vochtige huizen de volgende
ochtend snel een vuurtje te kunnen
aansteken, bedekte men voor het slapen
gaan in oude tijden de nog gloeiende
kooltjes onder een laagje as. Veel kans dat
de kooltjes voor de komende nacht, terwijl
ze dicht tegen elkaar aanlagen onder een
dekentje van as, hun gloei bewaarden.
De Ieren spreken over het ritueel van
‘Grieshog’. Focussend op de toestand van
het christelijk geloof in onze samenleving,
moeten we onherroepelijk denken aan dit
tafereel aan de Ierse open haard: aan de
buitenkant is er veel grijze as te bespeuren
en lijkt het vuur van het geloof te zijn
uitgedoofd.
Een blik op de wekelijkse zondagsmis
volstaat : daar zijn niet weinig grijze
hoofden te bespeuren. Of is dit slechts
schijn en liggen er onder de aslaag toch
nog kolen te gloeien? Raken jongeren
misschien wel nog aangestoken door de
stille gloed van het geloof? We zouden er
ons hand voor durven in het vuur steken,
figuurlijk wel te verstaan. Want wat te
denken van het grote succes van de abdijdagen de laatste jaren?

• De Jambersvraag •
Twintig jaar geleden zou het een typische
vraag van Paul Jambers kunnen geweest
zijn: ‘ze zijn 17, ze zitten in een katholiek
college en ze brengen de moed op om met
slechts vijf mensen drie dagen in een abdij
door te brengen. Wie zijn ze en wat zoeken
deze jongeren? Wat trekt hen aan in het
abdijleven?’
Jaren na de spraakmakende reportages
die Jambers zo populair maakten, zou
dezelfde vraag opnieuw kunnen worden
gesteld. Met dan ene verschil dat in 2013
de laatstejaars niet met vijf, maar wel
met vijfenveertig mensen op abdijdagen
vertrekken. Wie sprak er ook alweer over
crisis in de kerk? Toch zijn de huidige
abdijgangers niet onmiddellijk de meest
orthodoxe gelovigen. Wellicht kunnen ze
eerder als ‘zoekers’ getypeerd worden,
die heel wat zaken open laten in het
leven, waaronder ook de spiritualiteit en
levensbeschouwing.

In de steigers

• Grieshog!? •
Nieuwsgierigheid is daarom misschien wel
de belangrijkste drijfveer die   leerlingen
naar Brecht, Chevetogne of Orval lokt. De
vreemde wereld van kloosters en abdijen
is voor de doorsnee puber eerder een
mysterieus gegeven. Wat bezielt mensen
om te gaan leven in oorden van eenzaamheid en stilte? Een vreemde eend in de
bijt is een interessante eend. Het stereotiepe beeld dat leerlingen van kloosterlingen hebben, de monnik-bibliothecaris al
dan niet met tonsuur, wordt bij aankomst
in een abdij al gauw bijgesteld. Zeker
als je er de eerste minuut na aankomst
een monnik op een wielrennersfiets
ontmoet. Uit de contacten met de zusters
en monniken blijkt hoe dicht het leven
van deze mensen bij het onze staat: ook
kloosterlingen zijn seksuele wezens (dixit
frère Marc uit Orval), ook zusters en paters
kennen zo hun conflicten en moeten het
gevecht aangaan tegen de dagelijkse sleur
van het leven. En ook monniken moeten
de aardappelen schillen, de appels van de
bomen plukken en de zolder uitkuisen. Zij
hebben dus ook   ‘huis-werk’ en hobby’s.
In alle betekenissen van het woord zijn  
kloosterlingen onze ‘broeders en zusters’.
Wat die nieuwsgierigheid van jongeren
naar het kloosterleven betreft: we kiezen
ervoor om het mysterie toch een beetje
mysterie te laten: waarom vroeger slechts
vijf en vandaag ‘vijf en veertig’ leerlingen
die geprikkeld zijn? De geest waait waar
Hij wil, zelfs in 2013…

• Authentiek •
Na één dag al groeit er voor de monialen
meestal een diep respect, die de voyeuristische nieuwsgierigheid overstijgt. Michaël
komt me in Chevetogne na het gesprek
met père Gabriël iets in het oor fluisteren:
‘ik had hem willen vragen of hij vroeger
verliefd is geweest, maar zou hem dat
niet gekwetst hebben?’   We hebben de
vraag later gesteld. Gelijkaardige uitingen
van respect bij leerlingen die in Brecht
verbleven. Bij de Trappistinnen bekeken
ze de documentaire ‘In Godsnaam’ van
Annemie Struyf. En we horen uit de mond
van enkele dames: ‘Wat stelt die Annemie
brutale vragen en… kon die in de pandgang
nu toch echt haar mond niet houden?’
Het punt is dat jongeren op abdijdagen

een authentieke en bovenal een op en
top menselijke zoektocht ontdekken van
christenen die hun christen-zijn waarachtig
vorm willen geven, op een radicale maar
toch zeer menselijke manier, ver weg van
alle clichés die het christendom vandaag
omgeven.
Die authenticiteit van de monniken en
zusters slaat aan bij jongeren. Eerder dan
monumentale kathedralen en bisschoppelijke paleizen zijn jongeren dus wel degelijk
aangesproken door het eerder sobere
kloosterbestaan dat in onze contreien al
1500 jaar stille aanwezigheid kent.

• Het christendom gaat
‘over-Leven‘ •
Misschien is de zoektocht naar het geloof
bij jongeren in onze samenleving wel
duurzamer dan op het eerste zicht gedacht
wordt? Zou het toch waar zijn, dat het christendom in tijden van crisis en onmacht,
wanneer het op zijn zwakst is, opnieuw
sterk wordt. Is dit nu net geloven in… het
kruis?
Zich zwak en kwetsbaar opstellen in een
gemeenschap; leven in een letterlijk stil
vertrouwen dat God wel degelijk bij je
is; zoeken naar een vreemde God maar
niet doorheen extraverte meditatieve
oefeningen, wel doorheen de monotonie
en sleur van het dagdagelijkse leven,…
Het abdijleven en het christendom gaan
over het zeer concrete leven van ons
allemaal en over de waarheid van het
Leven zelf. Daarom zal het altijd overleven
en blijven aanspreken!    
Naar volgend jaar toe worden de kooltjes
alvast bij elkaar gelegd en met een laagje
as bestrooid. Welk vuur zal er dan worden
aangestoken? We leggen het in Zijn
handen…
Fré Caulier, godsdienstleraar

Pilootproject taalassistent Spaans
Beschrijving van het project
Drie scholen uit de scholengemeenschap Sint-Nicolaas, met
name het Instituut Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen
(Broederschool), Humaniora Onze-Lieve-Vrouw Presentatie en het
Sint-Jozef-Klein-Seminarie, dienen gezamenlijk een aanvraag in
voor de subsidiëring van hun pilootproject “taalassistent Spaans”.
In de drie scholen worden al een aantal jaren lessen Spaans aangeboden aan de leerlingen van de derde graad, hetzij in het kader
van de vrije ruimte, hetzij voor vrijwilligers tijdens de middagpauze. Heel wat leerlingen zijn op dit aanbod ingegaan. Bovendien
organiseren de scholen tijdens de paasvakantie ook een eindreis
naar Spanje. De drie scholen zouden in onderling overleg een
beroep willen doen op de medewerking van een ‘native speaker’
voor de ondersteuning van hun lessen Spaans en voor de voorbereiding van hun bezoek aan Spanje. Die taalassistent Spaans zou
een beduidende meerwaarde betekenen voor kennismaking met
de Spaanse taal en cultuur van de leerlingen.
Concreet zal haar opdracht bestaan uit volgende taken :

•
•
•
•
•

9

Januari - mei 2014

Assistentie en differentiatie bij de lessen Spaans 1e en 2e jaar
Ondersteuning bij de conversatielessen
Uitwerking van culturele lessen in de vorm van projecten
Inhoudelijke voorbereiding van de eindejaarsreis naar Spanje
Ondersteuning van de mondelinge evaluatiebeurten

Dit project wordt op wetenschappelijk vlak ondersteund door Kris
Buyse, professor aan de KUL en Thomas More (wetenschappelijke
opvolging) en op didactisch vlak door de pedagogisch begeleidster
Spaans, mevrouw Christel Arens.
Op organisatorisch vlak wordt het project mede gedragen door
mevr. Ana Alonso Varela en mevr. Esther Zaccagnini De Ory van de
Educatieve Dienst van de Spaanse Ambassade van België.
Ondertussen kregen we een bericht dat onze aanvraag
werd goedgekeurd. Er vond reeds een vergadering plaats
om concrete afspraken te maken. Begin volgend schooljaar verwelkomen we onze taalassistente.

Verkeerd gekozen ?
Beste leerling en ouders,
Het eerste semester van dit schooljaar afronden met een toffe klas,
boeiende lessen en een mooi rapport geeft een mooie start aan
de kerstvakantie. We wensen dat iedereen toe, maar beseffen dat
het voor sommigen wat moeilijker loopt. In deze feestperiode kan
of moet je soms gaan twijfelen. ‘Heb ik op 1 september wel goed
gekozen?’, ‘Is deze richting wel iets voor mij?’, ‘Heb ik nog kansen
om dit jaar te slagen?’ Deze vragen wijzen vaak op een verkeerde
studiekeuze en veroorzaken best wel wat stress.
Hoe pak je dit aan en blijft er toch nog tijd om te genieten van de
kerstvakantie? Er is hulp:
Neem het advies van de klassenraad ernstig. Kijk naar de vooren nadelen van elke keuze en vraag raad bij het CLB. We zoeken
graag samen met jou en je ouders uit hoe je ervoor kan zorgen
dat je geen jaar verliest en de schoolbank vindt die bij jou past.
Veranderen van studierichting kan wettelijk tot en met 15 januari,

maar doe je best niet zomaar. Gewoon kiezen voor de gemakkelijkste oplossing is iets waar je later meestal spijt van krijgt. Van de
andere kant is het voor een aantal leerlingen echt nodig om over
te stappen in januari om later toch nog een diploma of getuigschrift te kunnen halen.
Als je goed wil kiezen, moet je op verschillende dingen letten:
Welke studierichtingen bestaan er? Wat kan je daar later mee
doen? Welke lessen krijg ik daar? Waar kan ik naar school? Op deze
vragen vind je antwoord via www.onderwijskiezer.be. Maar dat is
nog niet alles. Jouw interesses, vaardigheden, attitudes, persoonlijkheid, waarden en studieaanpak zijn minstens even belangrijk.
Hier goed over nadenken en de verschillende mogelijkheden
verkennen is niet makkelijk. Op ons CLB denken we graag met
je mee om deze knoop te ontwarren en te kijken wanneer veranderen van studierichting een goed idee is. Tijdens de kerstvakantie
kan je speciaal hiervoor twee dagen bij ons terecht.

Het CLB-team wenst jou en je familie het allerbeste toe voor
het nieuwe jaar!
Vrij CLB Waas en Dender (www.vclbwaasdender.be)
Ankerstraat 63, Sint-Niklaas
03/780.66.30

Quiz je mee ? ? ?

Op maandag 23 december
CLB geopend van 8.30 tot 12 en van 13 tot 18.30 uur
SJKS geopend van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur

Op vrijdag 22 februari 2013 om 20 uur
in de Calfac ten voordele van Ti Soley
(project van J. De Beleyr in Haïti): Ic (ont) Hou-quiz

Op vrijdag 3 januari
CLB geopend van 8.30 tot 12 en van 13 tot 16.30 uur;
SJKS geopend van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur

Ploegen: max. 5 personen

?

Inschrijven: zo snel mogelijk aub (uiterlijk tot 15 februari) –
nele.rotty@sjks.be - 0498-528548

?

?

??
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Aandacht voor

Aandacht voor

Onthaalklas anderstalige nieuwkomers :

Wie zit er achter het OKAN- cijfer?
Leerlingentotaal : 75
Asielprocedure: 15 (waarvan 10 niet
begeleide minderjarige asielzoekers)
EU-burgers : 22 (waarvan 2 leerlingen
met de Belgische nationaliteit)
Gezinsherenigers : 38

Op dit moment hebben we in OKAN een
75-tal leerlingen. In vergelijking met de
voorbije jaren merken we enkele duidelijke
verschuivingen binnen onze doelgroep.
Vormden vroeger vooral de asielzoekers,
al dan niet begeleid, de meerderheid in
onze klassen, daalt dit aantal door het
nieuwe asielbeleid. We merken nu de
stijgende opkomst van de EU-burgers en
de gezinsherenigers : o.a. leerlingen uit
Polen, Roemenië en Bulgarije van wie de
ouders hier werk hebben gevonden. Ook
leerlingen uit Spanje   waar de   economische crisis zich laat voelen, zijn opvallend
aanwezig in onze klaspopulatie.
Bovenvermelde cijfers zijn niet absoluut.
Het is moeilijk om een duidelijk
beeld te krijgen van de verschillende
verblijfsstatuten.
Om de complexiteit van de achtergrond
van onze OKAN-leerlingen duidelijk te
maken is het wellicht noodzakelijk enkele
situaties te schetsen.
Niet alle ouders van de landen waar vrij
personenverkeer mogelijk is werken of
ze werken voor een korte periode. Veel
leerlingen hebben hier maar één van hun
ouders of het gezin verblijft  bij de rest van
de familie.   De ouders van een leerling
hebben soms verschillende nationaliteiten, ook kan een leerling een parcours
afleggen alvorens hij in België belandt. Vb.
Marokkaanse leerlingen die eerst enkele
jaren in Spanje naar school zijn geweest

Verloren, gevonden … soms opgehaald !
Een paar handschoenen, een sjaal, een
passer, een brooddoos, een pennenzak,
een jas, …
De doos met ‘verloren - gevonden
voorwerpen’   bevat een karrenvracht materiaal. Sommige ‘gevonden
voorwerpen’ vinden snel hun weg naar
hun eigenaar andere zaken (soms erg
waardevolle!) blijven in de kast liggen.
De afspraken i.v.m. ‘verlorengevonden voorwerpen‘ op een rijtje.
1. Wie iets kwijt is, signaleert dit (na een
eerste zoekactie) zo snel mogelijk bij
de permanentie. Zij luisteren, trachten
onmiddellijk te helpen en noteren
nauwkeurig ‘wat, waar, wanneer en
van wie’.  
2. Leerlingen die een ‘verloren voorwerp’
opmerken / vinden, bezorgen dit
zonder dralen bij de permanentie.

en nu naar België zijn verhuisd. Zo zijn
bij de gezinsherenigers vooral landen als
Marokko, ex-Joegoslavië en Turkije sterk
vertegenwoordigd.
Waar we vroeger meestal leerlingen
hadden die niet of nauwelijks naar
school zijn geweest in hun thuisland en
de focus binnen ons taalaanbod lag op
het verwerven van woordenschat, het
benadrukken van schoolse attitude en
maatschappelijk inzicht, hebben we nu
veelal leerlingen die wel een stevige
bagage mee hebben gekregen.  Dit heeft
uiteraard gevolgen voor het individueel
traject : leerlingen beheersen immers soms
wel de inhoud, maar niet de vaktaal. Zelfs
bij twee of meer leerlingen uit hetzelfde
land   verschilt de achtergrond nog zeer
sterk.
Het betekent telkens weer op zoek
gaan naar de individuele noden van de
betrokken leerling met de bedoeling het
traject zo veel mogelijk op maat te maken,
zowel inhoudelijk als periodiek.
Constante in- en uitstroom van nieuwe
leerlingen doorheen het schooljaar,
verschillende sociale achtergrond en
schoolbagage van onze leerlingen stellen
ons voor dagelijkse uitdagingen.  Bijgevolg
zijn differentiatie, flexibiliteit en motivatie
sleutelwoorden voor OKAN-leerkrachten.
Majda Pieters
Lesgeefster-coordinator OKAN

Eenzame jassen !

Bij de permanentie worden de gevonden
voorwerpen  bewaard. Leerlingen kunnen
steeds langs gaan om te kijken of er iets
van hen in de doos zit.
Tijdens
de
oudercontacten
eind
december 2013 en in de maand januari
2014 zullen we een stand verlorengevonden voorwerpen op in de Calfac!
Ouders kunnen ook steeds contact
opnemen met de permanentie op
03 780 71 53.
Uiteraard probeert iedereen problemen te
vermijden en draagt maximaal zorg voor
zijn materiaal en datgene van de andere
leerlingen.
Het merken van kledij en schoolmateriaal dragen eveneens bij tot het verminderen van definitief verloren voorwerpen!
Op smartschool vindt u een overzicht
van jassen die gevonden zijn (merk,
afbeelding).

Scolarest

Minimale en gerichte prijsaanpassingen!
In ons contract met onze cateringbedrijf
Scolarest staat dat wij rekening moeten
houden met twee mogelijke prijsaanpassingen: een eerste bij het begin van het
schooljaar i.v.m. prijsaanpassingen van de
grondstoffen en een tweede bij het begin
van het burgerlijk jaar i.v.m. de stijging van
de personeelskosten.
Ons
wij
wat
met

uitgangspunt voor de catering is dat
aan de ouders enkel doorrekenen
wij zelf moeten betalen aan kosten
betrekking tot de maaltijden. Van de

andere kant wensen wij van onze werkingstoelagen geen geld bij te passen bij de
post ‘maaltijden’. Die werkingsmiddelen
willen wij op de eerste plaats besteden
aan een moderne didactische uitrusting
van onze school.
Daarom zijn we genoodzaakt de stijging
van de personeelskosten van 6 januari af
door te rekenen. Wij hebben niet gekozen
voor een algemene prijsaanpassing, maar
voor een paar gerichte aanpassingen:
enkel de prijs van het broodje bij de soep,

Nieuwe prijzen van 6 januari af:
Broodje soep :
Frisdrank :
Nagerecht :

€ 0,55
€ 1,00
€ 0,75

Alle andere prijzen blijven tot en met
30 juni 2014 ongewijzigd !
van de frisdranken en van de nagerechten
wordt aangepast. De prijs van water en
van fruit als nagerecht blijven met opzet
ongewijzigd!! Op die manier willen wij het
verbruik van gezonde drank (water) en van
fruit aanmoedigen!

29 december om 11 uur Collegekerk

Een concert met ’n hoek af !

Rode Muizen en Voix-Là in samenwerking met onze school
Op 29 december brengen Voix-Là (Sint-Niklaas) en Het Orkest van de Rode Muizen
(Beveren) in samenwerking met het Sint-Jozef-Klein-Seminarie een sfeervol
eindejaarsochtendconcert. Een concert dat anders is dan andere, een concert met ’n
hoek af !
De opbrengst van het concert gaat naar het dokterskoppel Maarten Hofland (gynaecoloog) en Heleen Van Mieghem (tropenarts) uit Melsele. Het doel van het project
in Zambia is eenvoudig: het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg en
het terugdringen van de moedersterfte in de regio rond Ibenga.

Oud-leerlingen
Vooral  Voix-Là, maar ook De Rode Muizen
tellen oud-leerlingen van onze   school
in hun rangen. Beide muziekensembles
worden gekenmerkt door de liefde voor
muziek; amateurs die op hoog niveau en
met verve genieten van samen musiceren.
Voor beide ensembles is het de eerste keer
dat ze concerteren  samen met een andere
groep.

Voix-Là
Voix-Là – hun motto is A Rhythm of Life
-  zijn muzikale avonturiers. Op hun repertoire staat naast Bach, Haydn en Händel
ook Rammstein, Queen en Coldplay.
Voix-Là  ontstond in 2008. “ 13 gepassioneerde musici, die gedreven worden door
muzikale endorfines”, zo luidt het op hun
webstek. Voix-Là trad al een 30-tal keer op.
Met een concert voor Klara als voorlopig
hoogtepunt.

Rode Muizen
Het Orkest van de Rode Muizen is in 2007

ontstaan. Rockdrummer Kris Ryckaert
componeerde het mini-muziek-drama De
dans van de Rode Muizen. De aanleiding
voor de vorming van een heus orkest.
Ondertussen is het 25-koppig orkest uitgegroeid tot een mini-symfonisch orkest,
aangevuld met een ritmesectie en zang.
Van pop tot rock tot klassiek, van Stubru
tot Klara. De Rode Muizen kan je overal
tegenkomen. Steevast op hun concert op
Paasmaandag
(Rodemuizenmaandag),
maar ook in kerken, op personeelsfeestjes,
in culturele centra enz.

Zondagochtend
Op zondagmorgen 29 december gaan de
muzikanten er tegenaan. Ieder een deeltje
afzonderlijk en uiteraard een gedeelte
samen. Gegarandeerd een spetterende
muzikale cocktail die tussen kerst en
nieuwjaar zal smaken. Onze school zorgt
voor alle mogelijke logistieke ondersteuning voor al dit muzikale geweld. Na
afloop van de voorstelling kaarten we na
bij een glaasje wijn in de Calfac.

Bestellen
Tickets kosten 12 euro of 8 euro (-18j)
en zijn verkrijgbaar op het secretariaat
van de   school of bij de uitvoerders –
tel 0498 032692 of aan de kassa de dag
zelf.
De opbrengst van Concert met ’n hoek af!
Gaat naar een goed doel, u krijgt muzikale
waar voor uw geld, uw sluit af met een
gezellige babbel bij een glaasje wijn …
Dus … bestellen die kaarten en Heleen
en Maarten, Voix-Là en de Rode Muizen
een riem onder het hart steken.
Dit concert wordt gesponsord door de
firma Grabeva.
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Kalender
woensdag 05 februari 2014

woensdag 01 januari 2014
donderdag 02 januari 2014
vrijdag 03 januari 2014

CLB is geopend van 8.30 tot 12 en van 13 tot 16.30
uur
De school is geopend van 9 to 12 en van 13 tot
17 uur

donderdag 06 februari 2014

ZW 1Af 3de uur, 1Ad 5de uur en 1Ak 7de uur

vrijdag 07 februari 2014

Uitstap lln 6de jaar: Parlement en Museum Natuurwetenschappen (groep 2: 88 lln. 6LWE, 6SPW,
6MWE, 6WEWIb, 6WEWIa1, 6GL, GWIa, GWIb, LWIa,
LWIb)
ZW 2MWf 3de uur en 2MWc 7de uur

zaterdag 04 januari 2014
zondag 05 januari 2014

laatste dag kerstvakantie

maandag 06 januari 2014

Begin 2de semester
ZW 4SPWa 1ste uur, 1Aa 3de uur,1Ac 5de uur en 2GL-La
7de uur
Nieuwjaarsreceptie voor (oud-)personeelsleden om
16.05 uur in de Calfac
Geen avondstudie

Filmforum voor 1ste jaar in de Calfac Rango (1ste en
2de lesuur)

zaterdag 08 februari 2014
zondag 09 februari 2014
maandag 10 februari 2014

ZW 4SPWa 1ste uur, 1Aa 3de uur, 1Ac 5de uur en 2GLLa 7de uur

dinsdag 11 februari 2014

BD infosessie voor 3de graad
ZW 2MWa 7de uur

woensdag 12 februari 2014

ROS sessie 1: 12.30 - 15.10 uur
5EMT naar Emmerich voor uitwisselingsproject (tot
en met zaterdag
Theater voor vrijwilligers 4de jaar: Loop door HET
PALEIS
2de ronde Geografie Olympiade in Gent

donderdag 13 februari 2014

VM en NM Stelling van A(lln 2de jaar SJKS-Carolus)
in auditorium KaHo SL -optie
Bockstaelinstituut op bezoek - bij 4Lc (optie)
ZW 1Af 3de uur, 1Ad 5de uur en 1Ak 7de uur

zaterdag 11 januari 2014

vrijdag 14 februari 2014

W 2MWf 3de uur en 2MWc 7de uur

zondag 12 januari 2014

zaterdag 15 februari 2014

ROS sessie 1: 9.30 - 12.10 uur
Emmerichreizigers keren terug.

dinsdag 07 januari 2014

VM MS 3HW
Cezoek KBIN voor 4Wc (8 uur - tot 14 uur)
ZW 2MWa 7de uur

woensdag 08 januari 2014

NM SVS zwemcompetitie

donderdag 09 januari 2014

Bezoek KBIN voor 4SPWa (8 uur tot 14 uur)
ZW 1Af 3de uur, 1Ad 5de uur en 1Ak 7de uur
Film voor 4de jaar Lola Rennt in stadsschouwburg
2de, 3de en 4de lesuur

vrijdag 10 januari 2014

Oudercontact met de vakleerkrachten
ZW 2MWf 3de uur en 2MWc 7de uur

maandag 13 januari 2014

ZW 4SPWa 1ste uur,1Aa 3de uur, 1Ac 5de uur en 2GL-la
7de uur

dinsdag 14 januari 2014

Bezoek KBIN voor 4Wb (8 uur tot 14 uur)
Info Damiaanactie
ZW 2MWa 7de uur
Wiskunde In-Zicht in Antwerpen voor leerlingen van
6WEWIb, GWIb, LWIb (volledige dag)

woensdag 15 januari 2014

1ste ronde VWO/JWO in SJKS
Info Damiaanactie
Oudercontact met de vakleerkrachten

donderdag 16 januari 2014

Bezoek KBIN voor 4SPWb-Wa (van 8 uur tot 14 uur)
ZW 1Af 3de uur,1Ad 5de uur en 1Ak 7de uur
Info Damiaanactie

vrijdag 17 januari 2014

Elly Aerden voor lln klassieke talen in Antigone 5de
en 6de lesuur
Info Damiaanactie
ZW 2MWf 3de uur en 2MWc 7de uur
Oudercontact met de vakleerkrachten
Schooltoneel!

zaterdag 18 januari 2014

Schooltoneel!

zondag 19 januari 2014

Schooltoneel!

maandag 20 januari 2014

zondag 16 februari 2014
maandag 17 februari 2014

Uitwisselingsdag leerkrachten deel Middelburg
(optie)
VM film voor lln 3de jaar in de stadsschouwburg Ruby Sparks
ZW 4SPWa 1ste uur, 1Aa 3de uur, 1Ac 5de uur en 2GLLa 7de uur

dinsdag 18 februari 2014

VM MS 1Aa
ZW 2MWa 7de uur
ROS sessie 1: 16.15 - 18 uur
Tieret speelt Reynaert voor lln 5de jaar in AvW

woensdag 19 februari 2014

ROS sessie 2: 12.30 - 15.10 uur

donderdag 20 februari 2014

ZW 1Af 3de uur, 1Ad 5de uur en 1Ak 7de uur

vrijdag 21 februari 2014

ZW 2MWf 3de uur en 2MWc 7de uur
IC (ont) HOU-quiz in de Calfac!

zaterdag 22 februari 2014

ROS sessie 2: 9.30 - 12.10 uur

zondag 23 februari 2014
maandag 24 februari 2014

ZW 4SPWa 1ste uur, 1Aa 3de uur, 1Ac 5de uur en 2GLLa 7de uur

Brel voor lln 6de jaar in feestzaal H. Familie
ZW 4SPWa 1ste uur, 1Aa 3de uur, 1Ac 5de uur en 2GLLa 7de uur

dinsdag 25 februari 2014

dinsdag 21 januari 2014

VM MS 3SPW
Info Damiaanactie
ZW 2MWa 7de uur

VM MS 3Wc
ROS sessie 2: 16.15 - 18 uur
ZW 2MWa 7de uur

woensdag 26 februari 2014

woensdag 22 januari 2014

Fysica-Olympiade 13.30 tot 16 uur
Oudercontact met de vakleerkrachten

Eerste selectieronde Olyfran in eigen school in de
externenstudie

donderdag 23 januari 2014

Info Damiaanactie
ZW 1Af 3de uur,1Ad 5de uur en 1Ak 7de uur

vrijdag 24 januari 2014

ZW 2MWf 3de uur en 2MWc 7de uur

zaterdag 25 januari 2014

Zaterdagverkoop Damiaanactie - SJKS aan de slag
aan de warenhuizen

zondag 26 januari 2014
maandag 27 januari 2014

ZW 4SPWa 1ste uur,1Aa 3de uur, 1Ac 5de uur en 2GL-La
7de uur

dinsdag 28 januari 2014

Afrekening stiftenverkoop Damiaanactie
VM MS 3Wa
ZW 2MWa 7de uur

woensdag 29 januari 2014

Filmforum 2de jaar Calfac - Percy Jackson
Oudercomité humaniora in mediaklas om 20 uur

donderdag 30 januari 2014

ZW 1Af 3de uur,1Ad 5de uur en 1Ak 7de uur

vrijdag 31 januari 2014

Rapport 4 voor 1ste en 2de graad
NM Vaccinatie HPV 2 (meisjes eerste jaar)
ZW 2MWf 3de uur en 2MWc 7de uur

zaterdag 01 februari 2014

Mountainbike-weekend voor vrijwilligers (4de tot 6de
jaar) in de Ardennen

zondag 02 februari 2014

Mountainbikeweekend

maandag 03 februari 2014

ZW 4SPWa 1ste uur, 1Aa 3de uur, 1Ac 5de uur en 2GLLa 7de uur

dinsdag 04 februari 2014

ZW 2MWa 7de lesuur
Uitstap lln 6de jaar: Parlement en Museum Natuurwetenschappen (groep 1: 78 lln. 6EMT, 6EWI; 6HW;
6WEWIa2, 6LMT)

donderdag 27 februari 2014

ZW 1Af 3de uur, 1Ad 5de uur en 1Ak 7de uur

vrijdag 28 februari 2014

Rapport 5 voor 1ste en 2de graad en rapport 3 voor
3de graad
ZW 2MWf 3de uur en 2MWc 7de uur

Kalender zie: www.sjks.be

WWW.DEGROTEAREND.BE
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Olympiade voor Frans
1ste ronde in de Calfac op
woensdag 26 februari 2014
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Oase
College Info nr 3 2013-2014

Reyers Laat - 24 februari

Inhoud

Prof. Dr. Dirk De Wachter zit aan tafel bij Kathleen Cools.   Aanleiding tot een
gesprek met de auteur van o.a. ‘Borderline Times’  (een aanrader!) zijn de cijfers
i.v.m. depressie bij kinderen jonger dan 10 jaar. Bijna 5000! “Een onderschatting,
want dit zijn louter de ‘registraties’ ”, scherpt De Wachter het aantal aan.

Oase : Reyers Laat
Toegang tot de school

SAMEN-SCHOOL-MAKEN
- Boekenfonds: correcter en efficiënter
- Schoolloopbaan: info studiekeuze
- Controle aan(af)-wezigheid

IN DE STEIGERS
- 100-dagen zesdejaars

AANDACHT AUB
- Restaurantkaart
- Shishapen

KALENDER
- MAART-APRIL 2014

In het gesprek wordt naar oorzaken gepeild. Ik parafraseer zoals het bij mij bleef
nazinderen.
De psychiater brak een lans voor het recht op een beetje ongelukkig en verdrietig
zijn. Voor kinderen, maar bij uitbreiding eigenlijk voor iedereen.
Het recht om tijd te hebben/maken/laten voor verlies, verdrietig zijn, zich
ongelukkig voelen, … In een maatschappij waarin alles draait om ‘I like’, om wat
je leuk vindt, wordt veel te snel alle heil van een pilletje van de dokter verwacht;  
geef me snel een pil voor de laatste bus, want ik moet verder, verder, verder …
Naast het pleidooi om meer aandacht te hebben voor de realiteit dat het leven
niet altijd leuk is, dat blij zijn om dagdagelijkse dingen ook deugd doet, om te
aanvaarden dat niet iedereen barst van allerlei talenten ( aanvaarden zoals het is)  
en dat af toe verdrietig zijn erbij horen, reikte professor De Wachter  nog een ander
handvat aan:  ‘hechten’.
Mensen - kinderen wellicht het meest van al - hebben nood aan hechting, aan
bindingen. Aan de waarde, warmte van gezin, familie, vrienden, een vertrouwde
werkkring, … die voor hen veiligheid en beschutting bieden.  ‘Netwerken’ waaruit
ze vertrouwen putten. Tegelijk een bron van oprecht geluk.
Verdriet én geluk als yin én yang? Daarmee geduldig omgaan, erover reflecteren
en aangrijpen om ons eigen leven, dat van onze kinderen en dat van de jongeren
die ons zijn toevertrouwd ‘rijker’  te maken …
Een antidotum voor een maatschappij die zich geen raad weet met (onder andere)
depressieve kinderen …
DVR

Toegang tot de school
De schooltoegangen van het College zijn: de Van Britsomstraat en de Stationsstraat. Tijdens de lesuren worden de
poorten Stationsstraat en Van Britsomstraat gesloten.
Leerlingen die een toelating (van de permanentie) hebben
en omwille van bijzondere redenen de school mogen verlaten
tijdens de middagpauze gebruiken enkel de  uitgang Stationsstraat. Zij laten hun schoolagenda met de toelating zien aan de
surveillant(e).   
De ingang poort Collegestraat 31 is geen ingang of uitgang
voor leerlingen.
Op deze afspraak zijn enkele uitzonderingen:
- Collegestraat 31 wordt enkel gebruikt wanneer een leerling na
bezoek aan de permanentie toestemming heeft om de school
te verlaten tijdens de lesuren.

- Tijdens de schooluren
wordt de toegang
Collegestraat 31 enkel
gebruikt door leerlingen
die tijdens de lesuren
de school binnen willen
komen:
• Omdat ze te laat zijn
• Omdat ze nadat ze met
toelating de school mochten
verlaten, terugkeren naar school
De leerlingen bieden zich steeds aan bij de receptie!

Samen-school-maken

Boekenfonds voortaan nog correcter en efficiënter !
Inleveren huurboeken laatste week van juni !
Het boekenfonds van onze school heeft al vele jaren goede
diensten aan onze leerlingen bewezen. Toch is er af en toe
discussie. Bijvoorbeeld over al dan niet teruggebrachte
huurboeken. We sturen daarom de organisatie bij zodat het
boekenfonds voortaan nog correcter en efficiënter kan functioneren. De belangrijkste wijziging: alle leerlingen bezorgen
hun huurboeken aan het boekenfonds op een afgesproken
uur in de laatste week van juni.
Het bestellen van de boeken via onze website is bijzonder gemakkelijk. Op de afgesproken dag in augustus liggen de boeken per
leerling klaar, zowel de koopboeken als de huurboeken. Er wordt
ter plekke afgerekend in contanten of met een betaalkaart. De
ouders en de school zijn allebei tevreden over dit correct en
efficiënt systeem.
Bij het inleveren van de huurboeken in juni zouden we
hetzelfde systeem willen toepassen. Op een afgesproken
moment eind juni - maandag 23 juni voor 1ste en 6de jaar,
dinsdag 24 juni voor 2de en 4de jaar en donderdag 25 juni voor
3de en 5de jaar - brengt elke leerling alle huurboeken binnen.

Het verhuren van handboeken is een dienst die onze school aan
haar leerlingen wil aanbieden om de schoolkosten zo laag mogelijk
te houden. Wij investeren in deze dienst heel wat personeelsuren.
We doen dat graag omdat wij willen vermijden dat leerlingen zelf
boeken moeten doorverkopen in een soort vrijemarktsysteem aan
de meestbiedende. Ons systeem kan natuurlijk alleen maar stand
houden als iedereen zich aan de afspraken houdt. Het kan niet
de bedoeling zijn dat de school geld moet toeleggen voor de niet
binnengeleverde huurboeken.
Wanneer gehuurde boeken niet op de afgesproken datum
worden ingeleverd of wanneer ze onherstelbaar zijn beschadigd
zien we ons dan ook genoodzaakt dit te beschouwen als (een)
aangekocht(e) boek(en). Vermits er in het begin van dit schooljaar al één derde van de aankoopprijs werd betaald, zullen wij de
overige twee derden factureren tegen eind augustus. Dan kan die
rekening betaald worden samen met de rekening voor de schoolboeken van het volgende schooljaar.

Ter plekke wordt nagekeken of alle huurboeken binnen zijn aan
de hand van de boekenlijst van het begin van het schooljaar. Door
deze nieuwe werkwijze kunnen er geen misverstanden meer
ontstaan over al dan niet ingeleverde huurboeken. De ouders
krijgen dan ook een bewijs dat de huurboeken correct binnengebracht werden.
Bij het afhalen van de nieuwe handboeken in augustus respecteren
alle ouders de afgesproken data en daardoor verloopt dat systeem
zeer vlot. Het binnenbrengen van de huurboeken kan ook
maar vlot lopen als iedereen zich houdt aan de afgesproken
inleverdata. We rekenen daarvoor op loyale medewerking
van ouders en leerlingen. Enkel voor wie om zeer uitzonderlijke redenen niet aanwezig kan zijn op de afgesproken dag wordt
op maandag 30 juni een inhaaldag georganiseerd. Iedereen die
dan huurboeken binnenbrengt, zal een verklaring van de ouders
moeten kunnen voorleggen, waarin de ouders de reden voor
laattijdige inlevering motiveren.

Wij hopen, beste ouders, dat u begrip kunt opbrengen voor
ons standpunt en dat u uw dochter/zoon zult aansporen om
zorgzaam met de huurboeken van de school om te gaan en ze
stipt en in goede staat in te leveren. Met uw medewerking zal
ons boekenfonds daardoor correcter en efficiënter werken.
Meer info: de concrete uurregeling i.v.m. wanneer en waar we
de leerlingen verwachten voor het inleveren van de huurboeken
in een volgende College Info, op smartschool en op de website.
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Samen-school-maken

Goede informatie leidt
(hopelijk) tot juiste keuze

Welke richting
ga ik volgend
jaar volgen?
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 de 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
Calfac, de ontmoetingsruimte en de daaraan palende lokalen. In
het stappenplan dat we hiernaast meegeven krijg je concrete info
over die avond.

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?

Wetenschappen

Hoe kunnen wij onze leerlingen
begeleiden bij deze keuze?
Op de begeleidende klassenraden eind december 2013 hebben
we afgesproken op welke manier we leerlingen wiens resultaten
tegenvielen het beste kunnen begeleiden.
Hierbij werden verschillende ondersteuningsvormen aangeboden:
sommige leerlingen wordt aangeraden om naar de remediëring
voor een bepaald vak te gaan, anderen worden verplicht om op
school te blijven studeren na 4 uur tot hun resultaten beter zijn.  
Nog anderen krijgen de suggestie om hun studieplanning wekelijks
met de klassenleraar te bespreken en er zijn ook leerlingen die we
via studiecoaching een betere studiemethode willen aanleren.
Voor zesdejaars wordt het werken aan een portfolio (de leerling
bewijst aan de hand van portfolio welke extra inspanningen hij/zij
geleverd heeft) aangereikt als hulpmiddel; de leerkracht is vooral
een coach die het remediëringsproces stuurt en stimuleert; de
verantwoordelijkheid ligt bij de leerling.
Tijdens het oudercontact net voor de kerstvakantie of in de loop
van de maand januari heeft u de mogelijkheid gehad om van de
klassenleraar of een vakleerkracht al te vernemen welke richting
voor uw zoon of dochter volgend schooljaar het meest aangewezen is.
Tijdens de maand februari zal de klassenleraar van het tweede
en het vierde jaar, gebruikmakend van het ‘keuzewerkboek’
met de leerlingen op zoek gaan naar de mogelijkheden die er
zijn volgend schooljaar. Ook dit jaar wordt ons openleercentrum
ingeschakeld: daar kunnen leerlingen zelf op zoek gaan via de site
www.onderwijskiezer.be.
Bovendien gaf onze directeur   infolessen aan de leerlingen
van het 4de jaar i.v.m. de studiekeuzemogelijkheden.

• Op het einde van het tweede jaar: hier moet weer een keuze gemaakt
worden: hoewel er (gelukkig) minder richtingen zijn dan vroeger zal
een groot deel van de leerlingen toch weer moeten kiezen: kan ik een
aso-richting aan? Wordt het wetenschappen (met of zonder de optie sport)?
Economie? Humane wetenschappen?  
En voor de leerlingen uit de klassieke richting: kan ik verder met mijn
Latijnse/Griekse of krijg ik het advies om een andere richting te kiezen?
• Na het vierde jaar wordt het nog moeilijker: in de derde graad is er een
enorme waaier aan mogelijkheden!  Wat is voor mij de beste keuze?
• En dan misschien de belangrijkste beslissing na het zesde jaar: wat ga ik nu
studeren in het hoger onderwijs?

Op 19 maart (voor het tweede jaar) en op 26 maart
(voor het vierde jaar) verwachten wij alle ouders
en leerlingen op onze infobeurs. De inschrijvingen
worden verzameld door de klassenleraar-lerares.
De info-avonden starten met een informatiegedeelte door de directie; aansluitend kan een
bezoek gebracht worden aan de stands van technische scholen van onze scholengemeenschap en
van onze aso-richtingen.
Een grote troef is ook de aanwezigheid van onze
leerlingen: een leerling van het tweede jaar kan
ongetwijfeld heel veel opsteken van de info die
een leerling van het derde jaar geeft.

Samen-school-maken
Infoborden, maar vooral leerkrachten die lesgeven in de voorgestelde richtingen geven informatie en antwoorden op vragen.

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).

Op de klassenraden (van 2de en 4de jaar) zullen in april  2014
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 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.

Vakleerkrachten zijn het beste geplaatst wanneer u vragen
heeft over moeilijkheidsgraad van bepaalde vakken in sommige
richtingen.

Leerlingen uit de eerste Latijnse krijgen eind 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 (27 mei).

Controle op
aanwezigheid op
school
afgeven van attesten
“Omdat een school met duidelijke afspraken en structuur de
eerste stap is voor een school met aandacht voor zorg voor
iedere leerling én omdat stipte aanwezigheid in de lessen
een goede schoolorganisatie ten goede komt én omdat we
de richtlijnen van de overheid i.v.m. aanwezigheid op school
uiterst nauwgezet willen opvolgen stellen we een aantal
afspraken scherper.” Zo formuleerden we in het College Info
nummer 1 in september 2013.
Ondertussen zijn we over halfweg dit schooljaar.
We merken dat een volgehouden aandacht ervoor zorgde dat we
veel nauwgezetter dan vroeger de afwezigheden kunnen opvolgen.
Vele ouders en leerlingen houden zich aan de afspraken! Af en
toe moeten we echter nog héél geduldig wachten op een attest
dat een afwezigheid staaft.
Het is goed, maar het kan dus   nog beter. Daarom herhalen
(belangrijk pedagogische principe J) we onze oproep aan de
ouders en leerlingen om onderstaande richtlijnen uiterst strikt op
te volgen.
Na sensibiliseren en verwittigen kunnen we niet anders dan
leerlingen die niet in orde zijn te sanctioneren …

Afspraken op een rijtje
Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben een verantwoordelijkheid om een correcte registratie en opvolging van de aanwezigheid op school mogelijk te maken.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat leerlingen eind mei een
definitieve keuze gemaakt hebben en tijdens de deliberatie in
juni 2014 zullen we nogmaals evalueren of de keuze volgens ons
verantwoord is of niet.
Tijdens de oudercontacten na het laatste rapport is er de
gelegenheid om de resultaten en adviezen te bespreken met de
leerkrachten en de directie.

Leerlingen :
• Stipt aanwezig zijn op school (komt de bus/trein systematisch
te laat, neem dan een vroegere bus).
• Na een afwezigheid zich altijd aanmelden bij de permanentie
mét een attest dat de afwezigheid staaft. Niet afgeven van
een attest wordt scherp opgevolgd door de leerlingenadministratie en de klassenleraar. De medewerkers van het secretariaat zullen niet dralen om ouders te contacteren.
• Klasportier noteert nauwgezet de afwezigen na het 1ste en het
5de uur en bezorgt het afwezigheidsblaadje bij de permanentie.

Ouders:
• Verwittig de school zo snel mogelijk bij afwezigheid van
dochter/zoon.
• Ieder lesuur, iedere schooldag is belangrijk; geef nooit het
signaal dat hier ‘losjes’ mee omgesprongen kan worden.
• Ouders kunnen nooit toestemming geven aan hun dochter/
zoon om niet aanwezig te zijn op school. In het schoolreglement staan de schooluren vermeld. Enkel de schooldirectie
kan de leerlingen toestemming geven om in uitzonderlijke
omstandigheden niet aanwezig te zijn op school.
• Wekelijkse controle van de schoolagenda.

Personeelsleden :
• Nauwgezet de aanwezigheid van leerlingen in de les
controleren.
• Klassenleraars: helpen bij opvolgen afwezigheidsattesten
(schoolagenda)
Verder :
- De leerlingenadministratie registreert iedere schooldag de
afwezigheden onmiddellijk in School Online (voor 10.10 uur)
en hangt een lijst uit in de leraarskamer (idem namiddag) =
nauwkeurige lijst wie wel/niet aanwezig is op school
- De toegangspoorten tot de school zijn gesloten tijdens de
schooluren (zie bijdrage op blz. 2).
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In de steigers

100-

Vrijdag
14 maart 2014

dagen

“Met goede afspraken, een goed feest !”
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.

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:
muziek in feestzaal voor zesdejaars ; om 13 uur wordt er samen met de personeelsleden een alcoholvrije aperitief gedronken;
daarna is er een gezamenlijke maaltijd 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.

Goede afspraken om het feest beter
te maken

Aan het Station zal er controle zijn door de
lokale politie.

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.

• Algemeen verbod op het in bezit zijn van
drankglazen op het openbaar domein,
met uitzondering op de terrassen en
voor horecapersoneel in functie.
• Algemeen verbod op het in bezit zijn
van reeds geopende flessen alcoholhoudende drank op het openbaar domein,
met uitzondering op die terrassen waar
de flessen reeds geopend aangekocht en
geserveerd werden door de desbetreffende eigenaar of zijn/haar personeel.

Op de overlegvergadering op het stadhuis
op 29 januari lichtte de schepenen van
jeugd en onderwijs een en ander toe. Uit
het verslag van de vergadering scholenoverleg 100-dagen:

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 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 een brief bezorgd met enkele
aandachtspunten.

Aandacht aub

Zorg voor voldoende geld op restaurantrekening !
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.
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:
1. Eerste waarschuwing aan de kassa als
er nog maar €5 op je restau-rantrekening 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 schoolrestaurant zolang de restaurantrekening niet aangezuiverd is.

De directie is altijd bereid desgevallend
naar een haalbare oplossing te zoeken als
ouders melden dat er tijdelijk betalingsmoeilijkheden zijn. In de meeste gevallen
gaat het nu om een verregaande slordigheid en die willen wij een halt toeroepen.

Zorg dat je steeds je
restaurantkaart bij hebt!
We doen er alles aan om ervoor te zorgen
dat het aanschuiven en afrekenen in ons
schoolrestaurant zo vlot mogelijk verloopt.
Het is daarom van groot belang dat iedere
leerling steeds zijn restaurantkaart bij zich
heeft. Bij ‘vergeten’ duurt het afrekenen
aan de kassa aanzienlijk langer. Bij deze
een oproep aan alle leerlingen om altijd
de kaart bij te hebben en ze klaar te
houden bij het afrekenen aan de kassa’s.

SHISHA?!
Nooit van gehoord zegt u! Ik eerlijk gezegd ook niet tot voor
enkele maanden, maar ondertussen hebben we al meer dan
eens leerlingen betrapt met zo’n pen/sigaret.
Vanuit de leerlingenbegeleiding willen wij ouders graag informeren (info hieronder uit Klasse) over dit nieuwe fenomeen want
het is  alles behalve onschuldig ; bovendien is de wet duidelijk: net
zoals sigaretten is de elektronische sigaret verboden op school!
“In de wc betrapte ik vorige week een leerling met
een shisha-pen: een soort waterpijp in zakformaat.
Volgens de leerling zit er geen nicotine in, en is zo’n
pen daarom niet schadelijk voor de gezondheid. Toch
zag de pen er als een echte sigaret uit. Kunnen we ze
niet beter verbieden?” (Bert, leraar boekhouden)
Klasse vroeg het aan Stefaan Hendrickx van het
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie (VIGeZ)

Wat is een shisha-pen ?
Een shisha-pen is een elektronische nepsigaret. Ze ziet eruit als
de kruising tussen een sigaret en een pen en bestaat in allerlei
kleurtjes en smaakjes. Het is de hedendaagse versie van de chocoladesigaret, maar veel gevaarlijker omdat je echt bepaalde stoffen
inhaleert. Vergelijk het met een waterpijp roken, maar dan in
sigarettenvorm.

Is een shisha-pen schadelijk ?
Je hebt shisha-pennen met en zonder nicotine. Die eerste zijn
schadelijk en verslavend. Van de laatste is het niet zeker of

ze schadelijk zijn. Het nodige onderzoek daarover ontbreekt
vooralsnog. Een shisha-pen bevat net zoals een gewone sigaret
wel propyleenglycol. Die stof irriteert de luchtwegen en ogen,
zowel van de roker als de niet-roker. Het is bovendien niet duidelijk
wat de effecten van het geheel van de stoffen zijn op de longen
van jonge kinderen. Het VIGeZ raadt het gebruik van de shishapen daarom af . Daarnaast kan een shisha-pen ook een opstap
zijn naar echt roken. Als je aan de shisha-pen trekt en de rook
weer uitblaast, boots je het echte roken en het rookritueel na.
Een shisha-pen bestaat ook in allerlei zoete smaken die kinderen
en jongeren aanspreken. Dat verlaagt de drempel verder om te
starten met roken.

Verbied je de shisha-pen beter op school ?
Ja. Het VIGeZ beveelt aan om de shishapen op scholen te verbieden
en ouders en leerlingen aan te moedigen om de shisha-pen niet
te gebruiken. In Nederland (en dus ook bij ons) zijn de shishapennen vrij verkrijgbaar via het internet. Sommige webwinkels
stellen een minimumleeftijd van 16 jaar aan het gebruik van de
pen. Probleem is: hoe controleer je die leeftijdgrens online? Die
geadviseerde leeftijdsgrens is ook niet verplicht voor de verkoper.
Wat belet de tabaksindustrie overigens om de shisha-pen, een
soort speelgoedvorm van de e-sigaret, in te zetten als marketingtool en opstap naar het echte roken? Na jarenlange inspanningen door zowel scholen als de overheid voor gezondheidsbevordering, rookvrije scholen en strikte wetgeving met onder
andere een verbod op de verkoop van tabak aan min-16-jarigen
en rookverbod in cafés, dreigt de shisha-pen roken opnieuw te
introduceren op de speelplaats. De stap naar échte en verslavende
sigaretten wordt dan klein.
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Kalender
zaterdag 01 maart 2014
zondag 02 maart 2014
maandag 03 maart 2014
dinsdag 04 maart 2014
woensdag 05 maart 2014
donderdag 06 maart 2014
vrijdag 07 maart 2014
zaterdag 08 maart 2014
zondag 09 maart 2014
maandag 10 maart 2014
dinsdag 11 maart 2014

woensdag 12 maart 2014

donderdag 13 maart 2014

vrijdag 14 maart 2014
zaterdag 15 maart 2014
zondag 16 maart 2014
maandag 17 maart 2014

dinsdag 18 maart 2014

woensdag 19 maart 2014
donderdag 20 maart 2014

vrijdag 21 maart 2014

zaterdag 22 maart 2014
zondag 23 maart 2014
maandag 24 maart 2014
dinsdag 25 maart 2014
woensdag 26 maart 2014

donderdag 27 maart 2014

vrijdag 28 maart 2014

zaterdag 29 maart 2014

zondag 30 maart 2014
maandag 31 maart 2014

Begin krokusvakantie

dinsdag 01 april 2014

woensdag 02 april 2014

laatste dag krokusvakantie
VM Molsbroek voor 4HW en 4GL/La
VM MS 1Ab
VM Molsbroek voor 4Wc en 4Lb
Seminaries 6de en 7de uur voor 5de en 6de jaar
Examen ROS - mediaklas
NM 14 uur toneel in stadsschouwburg voor lln 2de
jaar - Donderdag
2de ronde VWO/JWO - provinciaal
Voorverkoop Skairo: enkel aan de choreografen en
de personeelsleden - enkel online
Info BD voor 1ste tot 5de jaar
VM Molsbroek voor 4SPWa en 4ECab1
Vanaf 20 uur : start algemene verkoop kaarten
Skairo - enkel online
Laatste 100-dagenviering!
Actiedag BD

Actiedag BD
Vanaf vandaag - tot vrijdag van deze week - info
voor lln. 2de jaar door CLB ivm studiekeuze na het
2de jaar
Bedeling kaarten Skairo in lokaal 020 van 12.10 tot
13.10 uur
VM MS 1Ac
Actiedag BD
VM Molsbroek 4Wb en 4Lc
Infovergadering-infobeurs: Wat na de 1ste graad?
VM Molsbroek 4SPWb-Wa en 4ECb2
4HW naar Kringwinkel gedurende de voormiddag
Kangoeroewedstrijd - wiskunde: 395 deelnemers!
Solidair maal BD
Bedeling kaarten Skairo in lokaal 020 van 12.10 tot
13.10 uur
Actiedag BD - afsluitdag
Bedeling kaarten Skairo in lokaal 020 van 12.10 tot
13.10 uur
Korpsfeest!
Finale VWO
Begin examens voor lln van 1ste, 2de en 3de jaar
Examen wiskunde voor lln 4de jaar
Seminaries 6de en 7de uur voor 5de en 6de jaar
Infovergadering-infobeurs: Wat na de 2de graad?
NM We ontvangen de lln Van Emmerich (uitwisselingsproject met 5EMT tot en met zaterdag)
Uitstap Rijsel-Lens 4de jaar (groep 2: 4SPWa-4GL-La4Lb-4Lc en 4ECa-ECb1/ uitstap Antwerpen (groep 1:
4Wb-4Wc-4HW-4ECb2 en 4SPWb-Wa
Lln 2de jaar naar Wachtebeke-sportdag (groep 1)
en naar Tongeren (groep 2)
Laatste dag examens voor lln van 1ste, 2de en 3de jaar
VM Film voor lln 4de jaar in de stadsschouwburg Offline
Emmerichreizigers keren weer naar Duitsland
Loopbaanactie voor zesdejaars op onze school van
17 tot 19 uur
JOL - Jong oud-leerlingendag!

donderdag 03 april 2014

vrijdag 04 april 2014

zaterdag 05 april 2014

zondag 06 april 2014
maandag 07 april 2014
dinsdag 08 april 2014
woensdag 09 april 2014
donderdag 10 april 2014
vrijdag 11 april 2014
zaterdag 12 april 2014
zondag 13 april 2014
maandag 14 april 2014
dinsdag 15 april 2014
woensdag 16 april 2014
donderdag 17 april 2014
vrijdag 18 april 2014
zaterdag 19 april 2014
zondag 20 april 2014
maandag 21 april 2014
dinsdag 22 april 2014

woensdag 23 april 2014
donderdag 24 april 2014
vrijdag 25 april 2014

zaterdag 26 april 2014
zondag 27 april 2014
maandag 28 april 2014

dinsdag 29 april 2014

woensdag 30 april 2014
Ecoman voor 6EMT-EWI in KaHoSL
Lln 2de jaar naar Wachtebeke-sportdag(groep 2) en
naar Tongeren (groep 1)
Eerste dag uitwisseling met twee klassen 1ste jaar
met school in Middelburg

Ecoman voor 6EMT-EWI in KaHoSL
Uitstap Rijsel-Lens 4de jaar (groep 2: 4SPWa-4GL-La4Lb-4Lc en 4ECa-ECb1/ uitstap Antwerpen (groep 1:
4Wb-4Wc-4HW-4ECb2 en 4SPWb-Wa
PEP-dagen VM en NM
VM MS 1Ad
Solidariteitstocht BD
Bezoek aan delegatie van 5MWE aan Polen in kader
van Comeniusproject
In de namiddag pre-generale voor dansgroep Skairo
van 13 uur tot 17 uur in de feestzaal van onze
school
Oudercomité in mediaklas om 20 uur
Vastenvieringen
Tweede dag uitwisseling 1ste jaar van/naar Middelburg
Rapport 4 voor lln. 6de jaar
Vastenvieringen
Vertrek eindreizen Spanje, Griekenland en Italië
Examenresultaten Pasen voor lln 1ste graad en 3de
jaar en examenresultaat wiskunde voor lln 4de jaar
Rapport 4 voor lln 5de jaar
paasvakantie - begin
Laatste dag bezoek van lln 5MWE ivm Comeniusproject aan Polen

paasmaandag - einde paasvakantie
Skairo Moves generale repetitie
VM MS 1Ae
Seminaries 6de en 7de uur voor 5de en 6de jaar
Skairo Moves voorstelling
Skairo Moves voorstellingen
Christophe Hessels over o.a. Romeins Recht voor lln.
5L (1ste en 2de lesuur) in AvW
Uitstap naar Duitsland voor 6MT (EMT,MWE en LMT)
Canterbury voor lln. 3de jaar 3HW, 3Lb, 3Wa, 3ECa1,
3ECa2-ECb
Reis naar Parijs voor lln 5de jaar voor vrijwilligers
Schot van Sarajevo: project ivm WOI voor lln 5de
jaar: 3 sessies in AvW (1ste en 2de uur; 3de en 4de uur
en 5de en 6de uur)
VM info voor lln 1ste tot 4de jaar ivm media-wijsheid
door lln 3de graad
NM Info voor alle lln 6de jaar ivm bloeddonatie in de
mediaklas (in drie groepen, telkens 1 lesuur)
4Lc op bezoek in Brussel in Bockstaelinstituut
VM MS 1Af
VM info voor lln 1ste tot 4de jaar ivm media-wijsheid
door lln 3de graad
Excursie De Fondatie voor 4Wc
Klassenraden voor lln 4de jaar Wat na het 4de jaar?
VM 3de en 4de lesuur project rolstoel voor 3HW

Kalender zie: www.sjks.be

WWW.DEGROTEAREND.BE
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Oase

Inhoud
-- Oase
-- Pasjes

Samen school maken
-- Boekenfonds en lockers: efficiënter en correcter
-- Wie, wanneer? Huurboeken en lockersleutel inleveren
-- Inschrijvingen
-- De dagen tussen de examens en het einde van
het schooljaar
-- De deliberatie – laatste schooldag – oudercontact
-- Studiekeuze : een weloverwogen beslissing
-- Studiekeuze melden: voortaan online!
-- Boeken bestellen – afhalen boeken

Aandacht voor
-- Eten op school
-- EETWEEKEND – 26ste editie

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.

Jaarkalender 2014-2015

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.

14!
ber 20

s eptem
d
n
i
e
blijig tot
n
d
e
l
e
b
g
b
e
s
h
npasje
en nu
e
g
g
n
i
n
l
i
r
l
e
r
e
el
rijk om
Lee

d
belang
.
es die
j
a
.
s
o
a
(
p
n
ig
rlinge
ool te
4 geld
1
h
c
0
s
2
De lee
e
d
er
ptemb
iddag
e
m
s
e
n
i
d
k
er
ven oo
ven ov
e
g
g
n
ti
n toela
e
eten).
n
r
n
e
t
a
a
ex
g
genpas
e
n
i
t
l
r
s
i
e
e
u
l
h
e
n om t
nieuw
e
t
e
a
l
d
r
e
n
v
le
14 zu l
0
2
r
e
b
6 okto
Vanaf
.
ar zijn
a
b
k
i
h
sc
jes be

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.
Belinda Staelens
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Wie, wanneer?

Inleveren huurboeken en lockersleutel
Zorg ervoor dat je op de afspraak bent!
Alle huurboeken bij (zie lijst die je kreeg op 2 of 3 juni in de klas)?
Locker leeggemaakt? Sleutel bij?

Maandag 23 juni (9.00u. - 11.30u. en 13.00u. - 16.00u.)
1ste jaar in lokaal E182-E183(1ste verdieping)

Namiddag

Voormiddag

6de jaar in turnzaal (1ste verdieping, ingang aan de
drankautomaten)
Namiddag

Voormiddag

9.00 u.

1Aa

13.00 u.

1Aa

9.00 u.

6EMT

9.30 u.

1Ab

13.30 u.

1Ab

9.30 u.

6EWi - WeWia 1

10.00 u.

1Ac

14.00 u.

1Ac

10.00 u.

6LMT - 6LWe SPW

10.30 u.

1Ad

14.30 u.

1Ad

11.00 u.

1Ae

15.00 u.

1Ae

15.30 u.

1Ak

13.00 u.

6GL-GWia-GWibLWia-LWib

13.30 u.

6HW

14.00 u.

6MWe-WeWib

14.30 u.

6WeWia2

Dinsdag 24 juni (9.00u. - 11.30u. en 13.00u. - 16.00u.)
2de jaar in lokaal E181(1ste verdieping)
Voormiddag

4de jaar in lokaal E287(2de verdieping)
Voormiddag

Namiddag

Namiddag

9.00 u.

2GL-La

13.00 u.

2MWa

9.00 u.

4ECa-ECb1

13.00 u.

4HW

9.30 u.

2Lb

13.30 u.

2MWb

9.30 u.

4ECb2

13.30 u.

4SPWa

10.00 u.

2Lc

14.00 u.

2MWc

10.00 u.

4GL-La

14.00 u.

4SPWb-Wa

10.30 u.

2Ld

14.30 u.

2MWd

10.30 u.

4Lb

14.30 u.

4Wb

15.00 u.

2MWe

11.00 u.

4Lc

15.00 u.

4Wc

15.30 u.

2MWf

15.30 u.

2MWf

Donderdag 26 juni (9.00u. - 11.30u. en 13.00u. - 16.00u.)
3de jaar in lokaal E285(2de verdieping)
Voormiddag

5de jaar in turnzaal (1ste verdieping, naast de drankautomaat)

Namiddag

Voormiddag

13.00 u.

3HW

9.00 u.

5EMT-HWa

13.00 u.

5GL-LMT-LWe

13.30 u.

3Wa

9.30 u.

5EWi-WeWia1

13.30 u.

3Lc

14.00 u.

3Wb

10.00 u.

10.30 u.

3ECa1

14.30 u.

3Wc

5EWib-GWibLWib-WeWib

5GWia-LWiaMWia

14.00 u.

5MWe

11.00 u.

3ECa2-ECb

15.00 u.

3SPW

10.30 u.

5SPW

14.30 u.

5WeWia3

11.00 u.

5WeWia2

15.00 u.

5HWb

9.00 u.

3GL-La

9.30 u.

3Lb

10.00 u.

Namiddag
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Inschrijvingen
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.

Wanneer kan je inschrijven?
Tot en met 4 juli en van 11 augustus tot 22 augustus.
Op schooldagen tijdens de schooluren en op de vakantiedagen van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot
17 uur en op vrijdagavond tot 20 uur.
Na 22 augustus is er enkel nog in te schrijven na afspraak
met de directie (tel. 03.780.71.50): tijdens de schooldagen
op de openingsuren van de school. Op weekdagen waarop
er geen school is in de voormiddag van 10 tot 12 uur en in
de namiddag van 14 tot 17 uur, op vrijdagavond tot 20 uur.
Een afspraak kan uiteraard ook: u contacteert het secretariaat op het nummer 03 7807150. De school is van 5 juli tot
en met 10 augustus gesloten.

OPGELET: Bij een inschrijving moet
altijd minstens een van beide
ouders aanwezig zijn!
De plaats en herinschrijving van de eigen leerlingen is voor
het volgend schooljaar gegarandeerd, welke studiekeuze ze
ook maken. Uiteraard zullen ze wel moeten voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden.
Om tijdig te kunnen bepalen hoeveel nieuwe leerlingen er
bij kunnen, moeten ze hun studiekeuze tijdig bekend maken. Leerlingen die hun studies na dit schooljaar willen verder zetten op onze school vragen we om voor 4 juli hun
studiekeuze aan te vinken op onze website. (Behoudens in
geval van bijkomende proeven). Op de brief met de gebruikersnaam en wachtwoord voor het boekenfonds staat ook
de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het ingeven
van de studiekeuze op smartschool.
Er is GEEN inschrijvingsstop voor leerlingen in het eerste
jaar!

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.

Rondleidingen
Leerlingen voor het eerste jaar humaniora

Data Rondleidingen:

Leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders die een
rondleiding doorheen de school willen en informatie over
de specifieke aanpak in ons eerste jaar, bieden we drie
mogelijkheden om voor een begeleide ‘Rondleiding’ in te
schrijven. Aansluitend kan eventueel worden ingeschreven.

Vrijdag 13 juni om 16.30 uur

Op de ‘Rondleidingen’ is steeds iemand van het directieteam aanwezig en een leerkracht van het eerste jaar.

Een rondleiding duurt ongeveer 45 minuten.

Het is noodzakelijk om in te schrijven voor de Rondleidingen. We kunnen ons daardoor organiseren om de bezoekers
zo goed mogelijk te ontvangen. Inschrijven kan door een
mailtje naar: info@sjks.be met de vermelding van naam en
datum van de door u gekozen rondleiding.

Maandag 30 juni om 14 uur
Donderdag 3 juli om 14 uur
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tie!

amens en de proclama

de dagen tussen de ex

Als de proefwerken op 20 juni afgelopen zullen zijn, hebben de
leerlingen enkele vrije dagen voor ze op 27 juni om hun resultaten 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.

tie:
dag van de proclama

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-directeur Marc Buytaert heeft de leerlingenbegeleiding
in zijn takenpakket. Hij volgt alle leerlingen gedurende het hele
jaar. Hij moét er bij zijn. De directeur heeft de 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 weloverwogen beslissing te nemen. We danken je al bij voorbaat voor je
begrip.

vrijdag 27 juni 2014

Op vrijdagvoormiddag 27 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

10 uur tot 12 uur

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. 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 de studiekeuze
aan te duiden.

niet vergeten:
Schoolagenda afgeven ten laatste op vrijdag 27 juni (zonder kaftje)

Oudercontact welkom op vrijdag 27 juni 2014
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 delibererende klassenraden.
Vanaf 14 uur tot 18 uur zijn alle leerkrachten aanwezig op school.
Ouders kunnen dan bij hen terecht.
Een gesprek met de directie is eveneens mogelijk. Dit kan ook in
de daaropvolgende dagen.

Voor de leerkrachten die samen met de leerlingen van het 3de jaar
vertrekken naar de Cévennes eindigt het oudercontact een half
uurtje vroeger (om 17.30 uur). We vragen aan de ouders om hier
rekening mee te houden en rekenen op hun begrip.
Cévennesploeg personeelsleden leerkrachten : Pieter Van Rumst,
Tiny Torsy, Loretta Reygaert, Ellen Jacobs, Kim De Jonghe, Christine
Dejonghe, Katrien Van Poecke.
Twee leerkrachten vertegenwoordigen onze school op vrijdagavond op een samenkomst i.v.m. vredesopvoeding en cultureel
erfgoed in verband met Wereldoorlog I in Brugge. Ons project De
Groote Oorlog werd door Unesco geselecteerd. Stijn Verhaeghe en
Maarten van Looy zijn daarom aanwezig op het oudercontact tot
17 uur. Dan sporen ze naar Brugge. Ook hier vragen we de ouders
hiermee rekening te houden en rekenen we op hun begrip.
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De deliberatie geeft
haar geheimen prijs!
Over deliberaties doen allerlei wilde geruchten
de ronde. Soms lijkt het alsof de buitenwereld
niet mag weten hoe het er op een deliberatie aan
toegaat. Over de manier van delibereren op onze
school mogen jullie gerust alles weten. Daarom
willen wij hier een en ander duiden en toelichten.

Hoe het werkt

Rekening houden met pech

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 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 deliberaties meemaakt. Als
hoofd van de cel leerlingenbegeleiding heeft hij hierop het beste
zicht. Met respect voor de privacy wordt deze delicate informatie
enkel ingebracht in het voordeel van de leerling. De leerkrachten
zijn trouwens gebonden door hun ambtsgeheim!

Je klassenleraar bereidt de deliberatie voor. Via een elektronisch
rapportprogramma worden al je behaalde punten verzameld en
opgeteld. De vakken met een cijfer onder de vijftig procent worden
aangeduid.
Op basis van een globale evaluatie zal de delibererende klassenraad beslissen of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest je krijgt. Daarbij worden al je resultaten en alle vaststellingen van de begeleidende klassenraad gedurende het voorbije
schooljaar in rekening gebracht. Er wordt ook gekeken naar je mogelijkheden i.v.m. je verdere studies.

Positieve elementen om te slagen ondanks tekorten
Als je voor geen enkel vak een tekort hebt, geeft de klassenraad
je automatisch een oriënteringsattest A en dan mag je zonder
beperking naar het volgende jaar. Heb je wel tekorten, dan wordt
er gezocht naar positieve elementen om je toch nog te laten slagen. Dat kunnen onder meer zijn: de manier waarop je je herpakt
hebt tijdens het tweede semester na de opmerkingen in het rapport van december, de positieve wijze waarop je ingegaan bent
op de remediëringsvoorstellen van de vakleerkracht, de zorg die
je besteed hebt aan je taken, je volgehouden aandacht en medewerking tijdens de lessen, je extra inspanningen voor het vak via
ingeleverde oefeningen, samenvattingen, voor de zesdejaars: de
manier waarop je aan je portfolio werkte …

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

Ook advies voor je studieloopbaan
De delibererende klassenraad heeft daarnaast nog een andere belangrijke taak: hij geeft advies bij je studiekeuze. In de eerste
Latijnse, in alle tweedes, vierdes en zesdes wordt de studiekeuze
van elke leerling besproken en becommentarieerd. In de andere
klassen gebeurt dat ook zeker bij een B- en een C-attest. Op die
manier willen wij ervoor zorgen dat je het volgende schooljaar in
die studierichting zit die best past bij jouw talenten en je interesse.
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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.

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 4 juli en vanaf 18 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

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 27 juni aan alle leerlingen
bezorgd wordt

Voortaan enkel op smartschool:

Studiekeuze aanvinken aub
Samen met de brief waarin je de gebruikerscode en het
wachtwoord voor het bestellen van de boeken wordt meegedeeld, krijg je ook de vraag om via smartschool je studiekeuze kenbaar te maken. Het account voor smartschool zal daarom eveneens op deze brief vermeld zijn.
De studiekeuze kan je aanduiden op smartschool bij ‘enquêtes’ (linkerkolom homepage).
De overgrote meerderheid heeft op dat ogenblik zeker al
een beslissing genomen. Mogen wij dan ook vragen om dit
zo snel mogelijk te doen. Liefst voor vrijdag 4 juli.
Om de organisatie van het volgende schooljaar optimaal
voor te bereiden is het van het allergrootste belang dat wij
heel vlug weten hoeveel leerlingen er in de verschillende
richtingen zullen zitten. Vandaar onze oproep om ‘snel te
reageren’.
In ieder geval moet de enquête ingevuld zijn voor 10 augustus, met een uitzondering voor die leerlingen die nog een

bijgevoegde proef hebben op 18 en 19 augustus: zij zullen
moeten wachten op de deliberatie van 20 augustus voor zij
weten of ze geslaagd zijn.

Aandacht!

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 (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 2012-2013 en
klik op “Bevestig keuze”.
OPGELET! U kan deze keuze slechts 1 keer maken.
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 “Bewaren”.
8. Bovenaan het scherm verschijnt de melding dat uw be
stelling 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.
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 10
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 of problemen?
Problemen of vragen (wachtwoord vergeten, verkeerde richting
aangeduid…)
Boekenfonds@sjks.be of 03 780 71 50 (tijdens de openingsuren
van de school).

Aandacht!

Eet-leer-leef
Eten op school: ruim aanbod, transparante afrekening!
Enkele jaren geleden wijzigde het aanbod en de aanpak van catering en ‘eten op school’ grondig: vanaf die dag werkt onze school
samen met het cateringbedrijf Scolarest. De evaluatie is uiterst
positief: lekker eten, democratische prijzen en correcte rekeningen.

De krachtlijnen van de samenwerking met de
nieuwe firma in een notendop:
Iedere schooldag kunnen leerlingen en personeelsleden – zonder
vooraf in te schrijven! – kiezen uit een breed aanbod van broodjes
met beleg, gezonde slaatjes, een warme schotel, fruit of een ander
dessert 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 ingescand. De kassier verbindt aan die
gegevens wat er aangekocht is.
Deze krachtlijnen beogen vooral:
1. Een uitgebreid en gevarieerd aanbod waaruit op het moment
zelf gekozen kan worden;
2. Een correcte, transparante afrekening.

Ruime keuze aan koude en warme groenten

Democratische prijzen
volledige maaltijd

5,50 €

broodje soep

0,55€

frisdrank

1€

water

0,61 €

warme schotel

4,68 €

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.

koude schotel

4,68 €

alternatieve schotel

4,68 €

Omstreeks 12.50 uur is drukte voorbij.

vegetarische schotel

4,68 €

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. De samenwerking
met Scolarest verloopt constructief en professioneel.

nagerecht

0,66 €

fruit

0,61 €

mini salad bar

1,82 €

maxi salad bar

3,58 €

belegd broodje

2,75 €

onbelegd broodje

0,77 €

soep

0,55 €

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 zetmeelproducten (pasta, aardappelen, rijst…)

reacties

Bovendien worden die aan een vrij toegankelijke 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.

“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!”

Aandacht!

2 6 s te EETW EEK EN D
11 e n 12 o kto b er

eat & beat
sport & eet
Eenvoudige formule, erg democratische prijzen.
Keuze uit drie gerechten:

vol au vent 15 euro
geserveerd met :gebakken krielaardappelen en een koud groentebuffet:
tomaten, komkommer, slamix, geraspte wortelen, witte koolsalade en mayonaise

stoofvlees 15 euro
geserveerd met :gebakken krielaardappelen en een koud groentebuffet:
tomaten, komkommer, slamix, geraspte wortelen, witte koolsalade en mayonaise

pasta bolognese 12 euro
met gemalen kaas – Parmezaan

pasta arabiatta 12 euro
(vegetarisch) met gemalen kaas – Parmezaan
Bij alle gerechten is één terugkombeurt (‘repas’) inbegrepen
Leerlingen, oud-leerlingen, ouders, sympathisanten, … hartelijk welkom!

zaterdagavond Eat & Beat:

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

zondagmorgen-middag:

Eat & Sport: gezellig tafelen en voor wie wil …
Sportief aan de slag : mountainbiketochten, wandeltocht of badmintontornooi.

wat doen we met de opbrengst?

o.a. tafels-stoelen feestzaal, klasbib lagere school

inschrijven?
Kan vanaf maandag 1 september 2014 op de website van onze school: www.sjks.be 26ste EETWEEKEND

Jaarkalender 2014 - 2015

Maandag 1 september 2014
Begin van het schooljaar (enkel voormiddag)
Dinsdag 30 juni 2015
Einde van het schooljaar

zie kalender: www.sjks.be
Proefwerkenperiodes
1ste trimester
vanaf 2 december 2014 voor de 3de graad
vanaf 4 december 2014 voor 2de GL, 3de HW, 4de jaar
vanaf 5 december 2014 voor andere lln. 2de en 3de jaar

Oudervergaderingen informatievergaderingen
1ste trimester
In de loop van de maand september verwacht de school alle ouders op een van de oudervergadering. Deze oudervergaderingen worden georganiseerd per jaar. Ze geven de schooldirectie de
kans accenten te leggen, maar geven vooral de ouders de kans
om kennis te maken met de klassenleraar en de werking van dat
bepaald jaar.
dinsdag 9 september

oudervergadering 3de jaar
om 19.30 uur

vanaf 11 december 2014 voor het 1ste jaar

maandag 15 december 2014
laatste examendag voor alle leerlingen

2de trimester
examenreeks voor 1ste, 2de en 3de jaar
maandag 23 maart - vrijdag 27 maart 2015
examen wiskunde voor 4de jaar
maandag 23 maart 2015

3de trimester

woensdag 10 september oudervergadering 2de jaar
om 19.30 uur

vanaf 8 juni 2015

voor de 3de graad,

vrijdag 12 september

oudervergadering 1ste jaar
om 19.30 uur

vanaf 9 juni 2015

voor het 4de jaar, voor 3de GL en HW

dinsdag 16 september

oudervergadering 4de jaar
om 19.30 uur

vanaf 10 juni 2015

voor andere lln. 3de jaar en 2GL

vanaf 11 juni 2015

voor andere lln. 2de jaar

vanaf 12 juni 2015

voor 1ste jaar (met Klassieke Studiën)

vanaf 15 juni 2015

voor andere lln. 1ste jaar

woensdag 17 september oudervergaderingen 5de jaar
om 19.30 uur
donderdag 25 september oudervergadering 6de jaar
om 19.30 uur
Na de bespreking van de eindresultaten van het 1ste semester
met de leerlingen (vrijdagvoormiddag 19 december) hebben alle
ouders de mogelijkheid om de klassenleraar en de directie te
spreken op een oudercontact (vrijdagnamiddag 19 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 informatievergaderingen georganiseerd voor de ouders van leerlingen van het 2de
en het 4de jaar. De infovergaderingen en de infomarkten zijn
belangrijke schakels in het keuzeproces

3de trimester
In mei is er een informatievergadering i.v.m. de keuze na de
1ste Latijnse.
Na de bespreking van de eindresultaten van het 2de semester
met de leerlingen (dinsdagvoormiddag 30 juni) hebben alle ouders de mogelijkheid om alle leerkrachten en de directie te spreken (dinsdagnamiddag 30 juni).
Het overzicht hierboven is indicatief. Vanzelfsprekend kunnen bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot bijkomende oudercontacten met leerkrachten en/of directie.

maandag 22 juni 2015
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
Herfstvakantie
van maandag 27 oktober t.e.m. zondag 2 november 2014
Kerstvakantie
van maandag 22 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015
Vrijdag 6 februari
pedagogische studiedag: vrije dag voor de leerlingen
Krokusvakantie
van maandag 16 februari t.e.m. zondag 22 februari 2015
Paasvakantie
van maandag 6 april t.e.m. zondag 19 april 2015
Dag van de Arbeid
vrijdag 1 mei 2015
Hemelvaart
donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2015
Pinkstermaandag
maandag 25 mei 2015

