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Oase
Dat stukje leven dat mijn leven is,
zo kwetsbaar en zo kort,
het is mij in handen gelegd als een gave.
Dat stukje leven,
het is niet veel wat ik in handen heb,
maar het is toch alles.
Ik kan dat stukje leven
licht of donker maken.
Vergeet niet,
dat elke dag

KALENDER
september-oktober 2014
vakanties, vrije dagen, …

je wordt aangereikt
als een eeuwigheid
om gelukkig te zijn.

Wat is College
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 vier   keer per jaar en bundelt vooral nieuwe
initiatieven en  praktische info.
Religieuze, culturele en sportieve activiteiten zullen niet enkel
worden aangekondigd, maar worden ook kort toegelicht. Werkgroepen kunnen hun werking op school beknopt voorstellen en
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Info?

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.

Samen-school-maken

Dankjewel voor het vertrouwen!
Na een deugddoende vakantie en geruggesteund door het vertrouwen van erg veel ouders en leerlingen starten we met enthousiasme het nieuwe schooljaar.
We verwelkomen 231 leerlingen in ons eerste jaar! 93 in 1A ‘moderne’ (58 jongens en 35 meisjes) en 138 in de 1A ‘latijnse’ (69
jongens en 69 meisjes). Onze eerstejaars zullen zoals beloofd in
klasgroepen zitten die bewust beperkt gehouden zijn. In de ‘moderne’ organiseren we 5 klassen van 18 à 19 leerlingen en in de
‘latijnse’ 6 klassen van 22 à 23 leerlingen.
25 leerlingen – de instromers - schreven in in het 2de tot het 6de
jaar.
We starten op 1 september 2014 met 1258  leerlingen.
We maken ons sterk dat alle nieuwe gezichten (266) 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 vrijdagavond 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 ‘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 2014-2015 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.

De data van de oudervergaderingen: op de schoolkalender (www.
sjks.be) en iets verderop in deze College Info.
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 Marc Buytaert
Walter Roggeman
adjunct-directeur adjunct-directeur directeur

Prioriteiten schooljaar 2014-2015
Leerlingen zijn en blijven onze hoofdrolspelers

Het directieteam en de pedagogische raad schuiven ook dit jaar een aantal prioritaire werk(aandachts-)punten naar voor bij het begin van het schooljaar.
Een (nieuwe) missietekst voor onze school!
Na een uitgebreide overlegronde met alle personeelsleden van lagere school en humaniora, en in
nauw overleg met de pedagogische raad werd de
nieuwe missie-visietekst met het schoolbestuur besproken.  
De vele gesprekken en discussies zorgden voor een
kritische bevraging van de doelstellingen en uitdagingen voor onze school. “Een boeiende zoektocht
en een zinvolle discussie” , zo luidde het.
De identiteit van onze school duidelijker/scherper
formuleren en trachten tot één tekst te komen waar
we ons met z’n allen achter kunnen scharen is het
einddoel.  
De ‘voorlopig definitieve versie’ willen we in de
loop van het eerste semester bespreken met de
leerlingen van de derde graad. Daarna wordt de
tekst gefinaliseerd.
In januari 2015 willen we de nieuwe tekst bekendmaken bij alle leerlingen, ouders en personeelsleden.

Het is de bedoeling om reeds dit jaar enkele aandachtspunten uit de nieuwe visie-missietekst in de
werking te integreren.  
Keuzes leren maken – wat na 16.05 u?
Uit verschillende hoeken (cel leerlingenbegeleiding, eindreizen, Cévennenploeg)   kwamen bezorgde geluiden omtrent de normverschuiving bij
leerlingen in de omgang met alcohol. We willen
deze bezorgdheid binnen een ruimer kader plaatsen, zodat de focus niet enkel op alcohol komt te
liggen.  Leerlingen moeten keuzes (leren) maken,
dat is het cruciale punt. We willen hen daarbij helpen, maar het is zonneklaar dat dit niet kan zonder
medewerking en in samenwerking met de ouders.  
Dit schooljaar willen we ook de resultaten van
de enquête die we vorig jaar onder de leerlingen
hielden i.v.m. vrijetijdsbesteding en het evenwicht
studie – buitenschoolse activiteiten (sport, hobby’s,
uitgaan) aangrijpen om ‘keuzes maken’ aan te
kaarten.

Zelfevaluatie – kwaliteitscontrole
Onze school kreeg enkele schooljaren geleden een
prima rapport van de onderwijsinspectie (de doorlichting) . Kritisch de eigen aanpak onder de loep
nemen en de kwaliteit bewaken zijn en blijven een
belangrijke prioriteit. Het verslag van de vorige
doorlichting willen we aangrijpen als een oriëntatiepunt op vakvergaderingen.
Het nascholingsbeleid willen we hier nog meer dan
vroeger aan koppelen. We streven er tevens naar
om meer bijscholingen voor onze personeelsleden
op de eigen school te organiseren. Waar het kan in
samenwerking met andere scholen van onze scholengemeenschap.
De slaagcijfers van onze oud-leerlingen worden ieder jaar nauwgezet opgevolgd. Aan deze opvolging
en aan communicatie hierover met alle personeelsleden en ouders willen we dit schooljaar eveneens
extra aandacht schenken.  
>>>
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Samen-school-maken
Vorig schooljaar werkten we aan volgende prioriteiten: leerlingen maken de school - nieuwe
media - duidelijke afspraken. Dit schooljaar willen op dat elan verdergaan. We zetten daarom
deze aandachtspunten nog even op een rijtje.
Verantwoordelijkheid en vertrouwen
Ook dit jaar willen we onze leerlingen verantwoordelijkheid én vertrouwen geven.
We zijn overtuigd dat deze pedagogische
aanpak in vrijwel elke situatie leidt tot
grote leerwinst. Enkele concrete voorstellen om deze doelstelling nog meer  te realiseren?
- De leerlingen van de 3de graad in loop
van de maand oktober 2014 betrekken bij
het finaliseren van een nieuwe visietekst
over onze school.
- Leerlingen bij alle mogelijke initiatieven die ze nemen kansen bieden en ondersteunen (Skairo, jongerenredactie Ic
Hou, KIS(Kunst op school). In het bijzonder
leerlingen van het 6de jaar expliciet betrekken bij het geven van informatie aan
leerlingen eerste graad i.v.m. privacy-instellingen op sociale media
- Onze Skairo-dansploeg nog beter omkaderen en de choreografen ten volle ondersteunen.
- En verder: de leerlingenploegen van
het jaarboek, de laatste 100-dagen, het
schooltoneel, de leerlingenraden van het
1ste tot het 6de jaar, … maximaal ondersteunen
Het is de bedoeling om reeds dit jaar enkele aandachtspunten uit de nieuwe visiemissietekst in de werking te integreren.  
Nieuwe media
We gaan verder op de ingeslagen weg.
Met overleg en gestaag nieuwe media (internetgebruik, mail, iPad-gebruik, …) een
plaats geven in onze lessen en in het dagelijks leven van onze school.
Veel aandacht aan media-wijs omgaan
met de nieuwe media.
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Media-protocol onder de loep nemen: leerlingen, ouders en personeelsleden betrekken bij update media-protocol.
Duidelijke afspraken: controle op aanwezigheid op school - afgeven van attesten
Omdat een school met duidelijke afspraken en structuur de eerste stap is in een
school met aandacht voor zorg voor iedere
leerling en omdat stipte aanwezigheid in
de lessen een goede schoolorganisatie ten
goede komt en omdat we de richtlijnen
van de overheid i.v.m. aanwezigheid op
school uiterst nauwgezet willen opvolgen
willen we de aanpak van vorig jaar verderzetten.
De concrete 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.

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.
• 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 zoveel mogelijk 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).

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.

Samen-school-maken

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.

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.

2015
Het SJKS-CLB-team 2014l
Een multidisciplinair team dat voora
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

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

Marc Buytaert.

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?

Avondstudie
In dit geval kan u een beroep doen op onze avondstudie die georganiseerd wordt op maandag, dinsdag en donderdag van 16.15
tot 17.30 uur, en op woensdag van 12.30 tot 15 uur.
Inschrijven kan door het afgeven op het leerlingensecretariaat
van een ingevuld formulier ‘avondstudie’. Dit formulier werd
aan de leerlingen bezorgd op de eerste schooldag.
Wie de studie vroeger wil verlaten, of wie op een bepaalde dag
niet aanwezig kan zijn, brengt hiervoor vooraf een briefje van de
ouders bij de prefect. Eventuele afwezigheden worden door de
prefect aan de ouders gemeld.

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

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.  De
studie eindigt om 17 uur. Leerlingen die pas een trein hebben na
17u30 hebben nog de mogelijkheid om op school te studeren. 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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Samen-school-maken

ETEN OP SCHOOL: SMAKELIJK!
EET / LEER / LEEF
Voor drie 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.

Prijslijst
Volledige maalt ijd
Broodje soep
Frisdrank
Water
Warme schotel
Koude schotel
Alter natieve schotel
Vegetarische schotel
Nagerecht
Fruit
Mini salad bar
Maxi salad bar
Belegd broodje
Onbelegd broodje
Soep
Warme drank

• 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 lichten de klassenleraars de afspraken i.v.m. de catering
toe en delen ze de restaurantbadges uit
aan de leerlingen die nieuw zijn op onze
school.

Praktisch
De refters
Calfac: ‘warme lijn’ en kassa – ‘koude lijn’
en kassa
Internenrefter: ‘koude lijn’ en kassa
Ontmoetingsruimte: enkel drankautomaat
Kleine refter: zitplaats als uitbreiding voor
de Calfac
Aanschuiven
De leerlingen gaan allemaal – rustig - via
de leraarskamer richting Calfac. Ze vormen
rijen (per twee) vanaf het bureau van 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.

€€5,50
€0.70
€1.10
€0.61
€4.68
€4.68
€4.68
€4.68
€0.90
€0.61
€1.90
€3.58
€2.75
€0.80
€1.10
€0.50

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 restaurantkaartbadge 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.

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 7807193 of
stefan.de.bock@sjks.be
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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!
We willen u vragen om uw zoon of
dochter op de excursiedag met een
fiets, die reglementair en technisch
in orde is, naar school te sturen.

Alle praktische afspraken (data, kledij
en wat mee te nemen) staan in de
excursiebundel die de leerlingen tijdens de
voorbereidende lessen krijgen.

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.

Zesdes tijdens paasvakantie 2015 op eindreis !

Oudercomité SJKS

Beste ouders,
We plannen een 5-tal vergaderingen per de rug te geven (beamers, iPads, veiligGraag stellen wij u het oudercomité van jaar waarop elke ouder is uitgenodigd.
heidsvestjes, fietsen...).
SJKS voor.
Het is onze rol als oudercomité om:
We nodigen u alleszins uit om vrijblijvend
Onze missie is het verhogen van de betrok• Een luisterend oor te zijn voor elke kennis te maken op de eerste vergadering
kenheid van alle ouders bij de werking
ouder die discreet een probleem wil van het oudercomité op 2 oktober om 20
van SJKS opdat onze kinderen de beste
aankaarten;
uur in de mediaklas.
ambassadeurs worden van een aantal
• Een kritische supporter te zijn van Ook lid worden van het oudercomité?
belangrijke waarden die SJKS hoog in het
directie en leerkrachten;
Vragen? Suggesties?
vaandel draagt: respect, sociale betrokken• Evoluties binnen onderwijs in het U kan de OC bestuursleden steeds mailen
heid, degelijke opleiding en transparante
algemeen en binnen SJKS in het op volgend adres: sjksoc@gmail.com
communicatie.
nabij te volgen.
bezorgen en een voorschot betalen.
bezorgenbijzonder
wij allevan
leerlingen
een folder
Ook
dit jaar willen wij aan alle leerlingen
Alle Vriendelijke
reizen vinden
plaats tijdens de
een inschrijvingsformulier.
Er worden
van
hetdoel
eindjaar
de kinderen
kans geven
omtetijdens
Het
is onze
voor
bereidenmet Bovendien
geeft een kleine
vrijwillige
groeten,
eerste
week
van
de
paasvakantie.
Meer
eindreizen
voorgesteld
naar
Griekenland,
deoppaasvakantie
onder
begeleiding
van
een leven in een ongetwijfeld boeiende bijdrage van 5 euro ons de mogelijkheid Wim De Mulder, voorzitter
over reisschema, juiste begin- en
Italiêom
en hier
Spanje.
leerkrachten
op eindreis wereld.
te gaan. Op
maar snel veranderende
en daar een financieel duwtje details
in
dinsdag 2 september worden tijdens het
tweede lesuur de verschillende alternatieven voorgesteld in de Calfac en dan
CollegeInfo_1_SJ1314.indd 11
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Wie mee wil, moet ten laatste op maandag
15 september het inschrijvingsformulier aan adjunct-directeur Marc Buytaert

einddatum en de prijs zijn in de folter terug
te vinden die de leerlingen meekrijgen op
2 september.

30/08/1
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Theater voor vrijwilligers.
Snel inschrijven aub!

Het einde van de zomervakantie luidt niet alleen een nieuw schooljaar in, ook de culturele
centra en theaterzalen ontwaken uit hun zomerslaap. Wij grasduinden doorheen het aanbod
van het cultureel jaar en dolven enkele toekomstige theatrale hoogstandjes op.
Zoals de traditie het ondertussen wil, reserveerden enkele leerkrachten-theaterfanaten een heel pak mooie plaatsen voor
de markantste en interessantste voorstellingen.
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.
Papieren om in te schrijven krijg je van je
leerkracht Nederlands. Het enige wat jij
moet doen, is tijdig inschrijven. Al de rest
(kaarten, eventueel vervoer, inleiding op
de voorstelling of nabespreking) doen wij
voor jou!

Alle jaren - musical
Jekyll & Hyde – Bohemian Productions
1 tot 3 mei 2015
Stadsschouwburg Sint-Niklaas
Het is genoegzaam bekend dat leerkracht
Nederlands en muziek Jeffrey De Block
een vurige passie voor musical heeft. Dat
zette hem er enkele jaren geleden toe aan
om zelf een musicalgezelschap boven de
doopvont te houden: Bohemian Productions. Met de eerste twee voorstellingen
Rent (2010) en Passing Strange (2012)
kaapte het gezelschap meteen twee keer
de Vlaamse musicalprijs voor amateurproducties weg. Na Evita in 2013 gaat Bohemian in 2015 een tweede keer in zee met
regisseur Lieven Debrauwer (bekend van
de film Pauline en Paulette) en onder auspiciën van de Vlaamse musicalster HansPeter Janssens brengen ze het beroemde
verhaal van Jeckyll & Hyde op de planken
van de schouwburg.
Hoofdpersonage van de musical is Henry
Jekyll, een briljante dokter. Zijn levensdoel
is het goede en het kwade in de mens van
elkaar scheiden. Hij experimenteert met
de menselijke persoonlijkheid en gebruikt

zichzelf als onderzoeksobject. Zo creëert
hij Edward Hyde, zijn onheilspellende alter
ego.
Jekyll & Hyde bevat enkele grote hits zoals het talloze keren gecoverde This Is The
Moment, Someone Like You, A New Life...
Deze Broadwaymusical ging in première in
1997 en was daar vier jaar lang onafgebroken te zien.
Voor alle musicalliefhebbers (in spe) een
buitenkans om een musicalklassieker in eigen stad te (her)ontdekken.

Vierde jaar
Loop – Ultima Thule
Vrijdag 10 oktober 2014,
Stadsschouwburg Sint-Niklaas
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
Front
NTGent en Thalia Theater Hamburg
Woensdag 24 september 2014,
NT Gent Sint-Baafsplein Gent
In FRONT, geregisseerd door Luk Perceval,
krijgen de onfortuinlijke manschappen van
de Grote Oorlog 1914-1918 opnieuw een
menselijk gezicht. Niet zozeer door een
historische reconstructie of een gekostumeerde evocatie, wel door een suggestieve polyfonie, meer bepaald van de stellingoorlog in de IJzervlakte, de plek waar

de twee frontlinies — de Duitsers versus de
Geallieerden — al in oktober 1914 tot stilstand kwamen, hun laarzen vastgezogen in
de kille modder van de Westhoek. Op deze
symbolische plek werd er drie jaar lang
gevochten voor elke meter grond, waarbij
de loopgraven soms zo dicht tegen elkaar
lagen dat soldaten elkaar zelfs konden horen.
FRONT biedt een impressie van het leven
aan weerszijden van deze voorste linie,
met getuigenissen in het Duits, Frans, Nederlands en Engels. De Duitse speeltekst is
gebaseerd op Im Westen nichts Neues, een
beroemde roman uit 1929 van Erich Maria
Remarque. Voor de andere getuigenissen
wordt geput uit authentieke documenten
en dagboekfragmenten. Acteurs uit Vlaanderen en Duitsland brengen de teksten tot
leven. De meertalige teksten krijgen een
vertaling via boventiteling en worden door
live muziek ondersteund.

Derde graad
Flandrien – Action Zoo Humaine
Woensdag 19 november 2014
Stadsschouwburg Sint-Niklaas
Aan de eindmeet, op de top van de louteringsberg, staat de Flandrien zijn scheppende pers te woord : " Ah ja, ik zeg 't
Marc, als ons leven te vergelijken zou zijn
met een perfecte cirkel,
getrokken door een passer met pin en potlood, Dan kan ik u zeggen, Marc : De benen
waren goed, Mijn pin stond schoon in 't
centrum, en mijn potlood stond op scherp.
Maar ge kent dat hé Marc, er zijn ook gasten, die een passer hebben met twee pinnen, en gasten,
die een passer hebben met twee potloden.  
En weet ge, Marc, 't Is simpel hé, celui qui
voyage avec les cochons, doit manger le
même pâté. é? "
Hoewel de kapstok waaraan de voorstelling wordt opgehangen, een wielerwedstrijd is, gaat het stuk over veel meer dan
dat. Heel beeldend en met de nodige show
proberen vier personages (o.a. Wim Willaert, te zien in Eigen Kweek en Offline) uit
het leven te halen wat erin zit. Daar slagen
ze niet altijd in, wat tot de nodige hilariteit
leidt.
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Theaterfreaks in spe: schrijf je snel in.
Derde graad
De kleine oorlog - Skagen
Vrijdag 28 november 2014
Ter Dilft Bornem

heimat, om daar in elf ultieme keukentafelgesprekken hun ouders en grootouders
in een keer alles te vragen over wat het leven is en hoe het geleefd dient te worden.
Deze voorstelling werd door de jury van
het Theaterfestival geselecteerd
voor CirSamen-school-maken
5
cuit X.

nog een mens, ten hoogste een goed functionerende automaat die alles zonder veel
nadenken doet.’
(Kresten Andresen, soldaat in het Duitse
leger, Deen, 23 jaar)

Enkele jaren gelden programmeerden we
al DegrotemonD, een meesterlijk gespeelDerde graad
de en beklijvende monoloog waarin SkaHeimat – De theatermaker
gen-acteur Valentijn Dhaenens toespraken
Derde graad
Woensdag 24 februari 2015
van leiders over heel de wereld en uit verRevue Ravage – NTGent en KVS
Stadsschouwburg
Sint-Niklaas
schillende doorslaggevende momenten uit
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Sanctioneringsbeleid

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.

AANDACHT VOOR

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.
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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.

Kledij voor lichamelijke opvoeding
Extern?
1. Voortaan voor iedereen één turntruitje: het groene!
Enkel
alssport-wetenschappen
je THUISblijven
gaat
2. Leerlingen
twee eten.
kleuren gebruiken zolang de voorraad strekt.
3. Naam steeds noteren op turntruitje!

Trouwens, de schoolverzekering zou een
Een leerling(e) kan pas extern zijn als
turntruitjes
en turnmateriaal
Wat overblijft?
Gedeelte van kledij en
ongeval met een rondslenterende
leerling
zij/hij op hetVerloren
grondgebied
van de
schoenenparen
laten wassen en ter
niet dekken!
kerngemeentePreventief
Sint-Niklaas woont
beschikking stellen van de permanentie
én als zij/hij -‘sDe
middags
thuis
komt
ouders en de leerkrachten LO zien
Leerlingen die
om in bepaalde gevallen (diefstal, …)
eten. Leerlingen die
de school
toeverder
op hetvannoteren
van de
juiste naam
extern willen
leerlingen (tijdelijk) te helpen; de rest naar
wonen, kunnen enkel
extern
worden
met
op de turntruitjes – controle!
zijn, komen een
de kledingscontainer, schoenen eventueel
toestemming van
de directie.controle of juiste truitje bij
- Striktere
aanvraagformunaar het asielcentrum.
persoon
hoorten
(steekproeven).
lier afhalen op
Over de middag juiste
de school
verlaten
- Na de kerstvakantie en na de paasvaBeste
preventie
om
materiaal
niet kwijt
het secretariaat.
in de stad gaan eten, wordt niet toegekantie gedurende 14 dagen in de
spelen
is het
meedoen naar huis of
staan. Ouders diete
willen
dat hun
dochter/
sporthal achtergebleven en verloren
opbrengen
in demoeten
klas of in de locker.
zoon bij een familielid
gaat eten,
kledij ter beschikking aan ‘zoekende
daarvoor de toestemming vragen aan de
‘curatief’
leerlingen’.
directie.

- In september: uitstallen ‘verloren’
LO-kledij’
onder
Misschien komt deze
schikking–streng
over,leiding van leerkrijgen leerlingen de kans
maar ze is eerst krachten
en vooralLOgeïnspireerd
kledijvoor
‘terug
vinden’;
door onze bezorgdheid
de te
leerlingen.

- Op het einde van het schooljaar - oudercontact eind juni - eveneens ‘verloren
kledij ter beschikking’.

30/08/13 17:05
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AANDACHT VOOR

Aandacht voor

Van harte welkom

Oudervergaderingen in september 2014
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 12 september
woensdag 10 september
dinsdag 09 september
dinsdag 16 september
woensdag 17 september
donderdag 25 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.

Herman Schack draagt ook extra zorg 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.

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)

School- en studietoelagen 2014-2015
Alle info op ons schoolsecretariaat
en op www.studietoelagen.be

Tot 10 september
op de
permanentie!

Belangrijke telefoonnummers en contactadressen

Inhoud
lockers
vorig
schooljaar

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

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
woensdag 10 september, op de permanentie, daarna wordt er definitief
opgeruimd.
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Kalender

vrijdag 05 september 2014

zaterdag 06 september 2014
zondag 07 september 2014
maandag 08 september 2014
dinsdag 09 september 2014

woensdag 10 september 2014
donderdag 11 september 2014
vrijdag 12 september 2014
zaterdag 13 september 2014
zondag 14 september 2014
maandag 15 september 2014
dinsdag 16 september 2014

woensdag 17 september 2014
donderdag 18 september 2014
vrijdag 19 september 2014

zaterdag 20 september 2014
zondag 21 september 2014

maandag 22 september 2014
dinsdag 23 september 2014

woensdag 24 september 2014

donderdag 25 september 2014

vrijdag 26 september 2014

Eerste schooldag
NM leerlingen hebben vrijaf  
Schoolfotograaf op bezoek VM en NM
V-dag 1ste jaar
Vredesfeesten - gebruik school
voor ballonfeesten
Vredesfeesten - gebruik school
voor ballonfeesten
Vredesfeesten - gebruik school
voor ballonfeesten
V-dag eerste jaar
V-dag eerste jaar
Sportdag voor 6de jaar: kajak
Oudervergadering voor ouders van
leerlingen 3de jaar om 19.30 uur
Schoolfotograaf - terugkomdag VM
Oudervergadering voor ouders van
leerlingen 2de jaar om 19.30 uur
V-dag eerste jaar (reserve)
Oudervergadering voor ouders van
leerlingen 1ste jaar om 19.30 uur

Heywijck tweedaagse
Heywijck tweedaagse
Begin bezoek van delegatie 6MWE
aan Slowakije in kader van
Comeniusproject
Reservedatum kajak - sportdag voor
lln. 6de jaar
Oudervergadering voor ouders van
leerlingen 4de jaar om 19.30 uur
Oudervergadering voor ouders van
leerlingen 5de jaar om 19.30 uur  
Heywijck tweedaagse
MS VM 3ECa
Heywijck tweedaagse
Citytrip naar Berlijn voor 20
leerlingen en 2 begeleiders naar
aanleiding van prijs Knackwedstrijd
Einde bezoek delegatie van
5MWE aan Slowakije
Begin Vredeweek
www.vredesweek.be
Einde citytrip Berlijn voor
Knackwinnaars
Heywijck tweedaagse
Heywijck tweedaagse
Reine Van Holsbeek komt spreken
over Palestina en Israël voor
lln 5de jaar  
Sportkamp 3de jaar SPW De Maat
in Mol (tot 26 september)
Voor vrijwilligers 3de graad Front
door NTG en Thalia Theater Hamburg
in NTG
Heywijck tweedaagse
Vormingsdag 3de jaar op Puytvoet
Sportdagen 5de jaar Lokeren De Dam
Oudervergadering voor ouders van
leerlingen 6de jaar om 19.30 uur
Heywijck tweedaagse
Sportdagen 5de jaar Lokeren De Dam
Vormingsdag 3de jaar op Puytvoet
Einde sportkamp 3SPW De Maat
in Mol
Rapport 1 voor leerlingen 1ste en
2de graad

Zie kalender: www.sjks.be

woensdag 01 oktober 2014  

donderdag 02 oktober 2014  

vrijdag 03 oktober 2014  

zaterdag 04 oktober 2014
zondag 05 oktober 2014
dinsdag 07 oktober 2014
woensdag 08 oktober 2014
donderdag 09 oktober 2014
vrijdag 10 oktober 2014
zaterdag 11 oktober 2014
zondag 12 oktober 2014
dinsdag 14 oktober 2014
woensdag 15 oktober 2014
donderdag 16 oktober 2014  
vrijdag 17 oktober 2014
zaterdag 18 oktober 2014
zondag 19 oktober 2014
maandag 20 oktober 2014
dinsdag 21 oktober 2014

woensdag 22 oktober 2014
donderdag 23 oktober 2014

vrijdag 24 oktober 2014
zaterdag 25 oktober 2014

Bezinning 4de jaar Drieboomkesberg
en Heibrand
Techn voor 6WEWIa2 (groep 2)
Vormingsdagen Moerkensheide 5de jaar
(tot 3 okt)
Abdijdagen
Heywijck tweedaagse
Bezinning 4de jaar
Techn voor 5WEWIa2
MS VM 3ECb-Wa
Einde Vredeweek www.vredesweek.be
Abdijdagen
Vormingsdag 5de jaar
Heywijck tweedaagse
Sportdag-instuif 1ste jaar
bezinning 4de jaar
Abdijdagen
Techn voor 6WEWIa2 (groep 1)
Sem voor 5de jaar
Info Venezolaanse gast in kader Zuiddag
(optie)
Techn. 6WEWIa2 (groep 2) Carolus
Techn voor 5WEWIa2
Voor vrijwilligers 4de jaar Loop - Ultima Thule in de ss
26ste Eetweekend
26ste Eetweekend
Techn voor 6WEWIa2 (groep 1)
Sem voor 6de jaar
Techn voor 6WEWIa2 (groep 2)  
MS VM 3GL-La
Techn voor 5WEWIa1
Rapport 1 voor leerlingen 3de graad
Werelddag voor Verzet tegen Armoede!

NM Breendonk - Adres Onbekend
voor lln 6de jaar  
Fietscontrole voor lln 2de en 3de jaar
Big Wheel - Engels theater (optie)
NM Breendonk - Adres Onbekend
voor lln 6de jaar
Techn voor 6WEWIa2 (groep 1)
Sem voor 5de jaar
NM Klassenraden voor 5de jaar
Techn voor 6WEWIa2 (groep 2)
M Breendonk - Adres Onbekend
voor lln 6de jaar
Romeinse soldaat voor lln 4 Latijnse
6de en 7de uur in de Calfac
techn voor 5WEWIa1
MS VM 3Lb
NM Breendonk - Adres Onbekend
voor lln 6de jaar
Rapport 2 voor leerlingen 1ste en 2de graad
Begin herfstvakantie

Vakanties en vrije dagen 2014-2015
Vrije dagen van het 1ste trimester:
• van maandag 27 oktober t.e.m.
zondag 2 november 2014 (herfstvakantie)
• facultatieve vrije dag: 10 november 2014
• kerstvakantie: van maandag 22 december 2014
t.e.m. zondag 4 januari 2015
Vrije dagen van het 2de trimester:
• vrijdag 6 februari: pedagogische studiedag
(vrije dag voor de leelingen)
• van maandag 16 februari t.e.m. zondag 22 februari
2015 (krokusvakantie)
• paasvakantie: van maandag 6 april t.e.m.
zondag 19 april 2015
Vrije dagen van het 3de trimester:
• vrijdag 1 mei
• donderdag en vrijdag 14 en 15 mei (Hemelvaart)
• maandag 25 mei (Pinkstermaandag)

WWW.DEGROTEAREND.BE

maandag 01 september 2014
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Inhoud
Oase
- Mols hoop
- Beste ouders, dankjewel!

SAMEN-SCHOOL-MAKEN
- Missietekst
- Schoolreglement aangepast
- Herstructurering directie
- Studeren is belangrijk en noodzakelijk!

OP DE PLANKEN
- Schooltoneel: Midzomernachtsdroom
- Indigo: Tijd
- Skairo reist de wereld rond

AANDACHT VOOR
-

Laatste schooldag 1ste semester
Oudercontacten in januari
Veggie
Goede afspraken: FAQ
Gezocht: bedrijfsleider

KALENDER
- JANUARI EN FEBRUARI 2015

Oase
afscheidsfeest
in gedachten ben je aanwezig, nu je reist
door de nacht, door donkere stille gangen,
naar een berenhol vol oude mensen, dat
walhalla waar ze bier uit schedels drinken.
bewaar er de vrede, soldaat. er is nooit meer
winter, hoop voor iedereen en morgen weer
feest. je heldentocht naar de discotheek, kon
je maar honderdduizend eeuwen teruggaan
tot voor je laatste dans. jij bent elvis voortaan.
Stadsgedicht dat David Troch schreef naar aanleiding van
het plotse afscheid van zanger/auteur Luc De Vos.

In de dagen rond Kerstmis, de dagen met lichtjes, geschenkjes, kerstmarkten,
samen eten, …  In die ‘feestdagen’  missen we diegenen die ons zo dierbaar
waren/zijn en die er nu niet zijn, nog meer.  
Bij deze, een schouderklopje, een knipoog voor al wie midden de feestdrukte
soms heel alleen is. Het leven is wat het altijd geweest is: een eindeloos rad van
geboren worden, leven, sterven. Niet alle dagen kunnen vind-ik-leuk zijn. Dat
besef kan helpen om meer te genieten van eenvoudige dingen en van de vele
mooie dagen.

Moge 2015 voorspoedig verlopen en je erg veel blije en gelukkige
dagen brengen!
Oud-leerlinge schrijft ontroerend boek voor kleuters

Dank u wel!
Niet minder dan 882 ouders
waren bereid om 5 euro bij te
dragen aan het oudercomité.
Vanuit hun naam en het hele
personeelsteam van
de school willen wij u
daarvoor oprecht bedanken,
we kunnen ons alleen maar
gewaardeerd voelen bij
deze enthousiast
gesteunde actie.

Mols hoop
Het overkomt ons allemaal: afscheid en verdriet. Iedereen reageert op zijn eigen
wijze, met zijn eigen aanvoelen op pijn, onzekerheid, …dood. Onze oud-leerlinge
Kristina Van Remoortel schreef er een boek over, een prentenboek dat vooral
bedoeld is voor kleuters.
Met een handvol woorden slaagt ze erin om sfeer te scheppen; om de droefenis van Hond
en al de andere dieren te vatten. Ieder woord is gewikt en gewogen; wat niet geschreven
en uitgesproken is/wordt, komt daardoor nog sterker uit de verf. En wat een vondst: het
weglaten van de lidwoorden bij de dieren waardoor ze plots een eigennaam krijgen. En
de woordspeling in de titel! Een ontroerend boek, en zeker niet alleen voor kleuters.
Het boek en de mooie, lieve tekeningen
geeft de kans om verdriet en afscheid
bij kleine, jonge  kinderen ter sprake
te brengen; om hen te laten aanvoelen
dat ieder op zijn eigen wijze treurt en
dat dat mag.
De Sint bezorgde het boek aan alle
juffen van onze kleuterklassen.
Ongetwijfeld krijgt het een ereplaats
in de klasbib.
Uitgegeven bij:
De vier windstreken, 2014

Samen-school-maken

Nieuwe missietekst in de steigers
De leerlingenraad van de derde graad ging op 18 november vanaf 12.30 uur tot 14.15 uur aan de slag met de
nieuwe missie-en visietekst van/voor onze school. De laatste fase alvorens de tekst een definitief karakter te
geven. We bezorgen de nieuwe missietekst aan ouders, leerlingen en personeelsleden op 5 januari 2015.

Een dertigtal erg geëngageerde leerlingen had de ontwerptekst vooraf doorgenomen. Ze maakten een top 13 van de
belangrijkste punten uit de tekst, een top 7 van suggesties en vroegen uitleg bij onduidelijkheden.
Na een inleiding waarin de context en de doelstellingen van de nieuwe missietekst werden toegelicht werd er gediscussieerd in vier groepjes. In ieder groepje modereerde een leerling van de kerngroep van de leerlingenraad het gesprek, een
leerkracht was verslaggever.
In januari 2015 zullen de leerlingen verslag uitbrengen van deze leerlingenraad in hun klas. Tegelijk wordt de nieuwe missie- en visietekst voorgesteld aan alle leerlingen, personeelsleden, ouders en leden van het schoolbestuur.

Groot draagvlak: iedereen schreef mee
In maart 2013 startten we met een uitgebreide overleg-en discussieronde waarbij we op zoek gingen naar de identiteit
van onze school en naar de uitdagingen en doelen voor de komende jaren. Waarvoor staat het College, waarvoor willen we
staan? Na bijna twee jaar rondden we de overlegrondes (13 vergaderingen!) af en willen we nu tot één tekst komen voor
de gehele school (basis en secundair).
De sneuveltekst van april 2013 werd door personeelsleden, ouders, schoolbestuur - én door de accenten die de leerlingen
legden op de leerlingenraad - grondig aangepast, bijgestuurd en beter gemaakt. Deze zoektocht, dit proces was
erg waardevol en hopelijk draagt het ertoe bij dat de tekst een breed draagvlak heeft.
Uiteraard mag het niet bij mooie woorden blijven. De nieuwe missie-en visietekst moet een hefboom
en ijkpunt zijn voor hoe we samen school-maken. De tekst wil hulp en inspiratie bieden bij het
bepalen van prioriteiten. Een leidraad om ‘kwaliteit voor de toekomst’ waar te maken.
Op 5 januari 2015 stellen we de tekst ‘officieel’ voor. We bezorgen
hem in een ‘College Info-Echo extra’. In die ‘extra’: de
missietekst, maar ook een samenvatting van de
leerlingenraad van 18 november.
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Samen-school-maken

Schoolreglement
aangepast
Ons schoolreglement werd op enkele plaatsen aangepast.
Aanpassingen die o.a. gesuggereerd werden door onze
koepel, het VVKSO, de Guimardstraat. De gewijzigde regelgeving op het vlak van deliberaties, de nieuwe media, …
noopten tot een update.

Op 5 januari
2015
ondertekend
bezorgen aan de
klassenleraar
aub!

Beste ouders,
De aangepaste tekst kan u vinden op de homepagina van onze
website (www.sjks.be). De gedeelten waar iets wijzigde, plaatsen
we cursief zodat het eenvoudig is te ontdekken waar er iets
veranderd is.
De tekst i.v.m. ons opvoedingsproject wijzigt ook. De ‘oude’
tekst blijft zeker zinvol en waardevol en we onderschrijven die
nog steeds, maar zoals u kon lezen (blz. 3) publiceren we op 5
januari 2015 onze nieuwe missie-visietekst van onze school. Een
sluitstuk van een zoek-en denkproces dat bijna twee jaar duurde
en waarin we vele partners van onze school betrokken (personeelsleden, schoolbestuur, leerlingenraad en oudercomité’s). De
tekst verwoordt  de missie van onze school. We formuleerden die
op een bondige wijze en beginnen er ons schoolreglement mee.
We kozen als motto ‘Authentiek en waarachtig zijn, loont’ en we
bundelden een hele rist doelstellingen voor de komende jaren
rond drie sleutelwoorden: zorgen, verwachten en inspireren. Onze
slagzin, ‘Kwaliteit voor de toekomst’ blijft behouden.
De volledige tekst van de missie-en visietekst is een leidraad en  
een hefboom voor korte en lange termijnplannen; een ruime
inventaris die inspiratie biedt om ieder schooljaar specifieke prioriteiten te formuleren en in concrete actieplannen te realiseren.
Publicatie van de volledige tekst? In een College Info-Echo extra op
5 januari 2015. Nog even geduld dus.

Marc Buytaert, algemeen directeur
- algemene coördinatie en leiding : eindverantwoordelijkheid
- personeelszaken
- leiding cel leerlingenbegeleiding
- contacten met derden
- opvolging: pedagogische luik, financieel beleid,
patrimoniumbeheer, administratie

De tekst van het schoo

lreglement bevat :
- de missie van de schoo
l en een
engagementsverklaring
van de ouders
- het feitelijke reglemen
t
- een informatief deel.
Omwille van de (talrijke
) wi

jzigingen vragen

we u om akkoord te ga
paste schoolreglement
ment ’Schoolreglement
dat gevoegd wordt bij

an met het aange-

door het docu2014-2015’ 		

het decemberrapport 2014 onderte
kend (door de
ouder(s) en de leerling)
terug te bezorgen
aan de klassenleraar op
5 januari 2015.

Danny Van Royen, pedagogisch directeur
- schoolorganisatie: algemene planning en kalender
- leiding van de pedagogische lijn en initiatieven: horizontaal
(reeksen; 1ste jaar, 2de jaar, …)  en verticaal (over de zes jaren)
- leiding vakgroepen en nascholing
- coördinatie en aansturen ‘projecten’: OLC, remediëring,
uitwisselingen, Skairo,…
- leerlingen- en ouderparticipatie
- public relations: coördinatie schoolpublicaties-publiciteit
- overleg met lagere school
i.v.m. pedagogische initiatieven en kalender

Samen-school-maken

Herstructurering
directieteam SJKS
Op 28 augustus 2014 verraste directeur Walter Roggeman ons
met de mededeling dat hij vanaf maandag 1 september 2014
aan de slag ging als raadgever onderwijs op het kabinet van
minister-president Geert Bourgeois. Deze beslissing noopte
tot een herstructurering van het directieteam. In de voorbije
maanden kwam de nieuwe structuur tot stand en ondertussen
wordt ze stap voor stap geconcretiseerd.
Eind juni werd Walter Roggeman gecontacteerd door het kabinet
Bourgeois. De sollicitatieronde vond plaats in de loop van de maand
augustus. Omdat hij het niet correct vond om een nieuw schooljaar
op de sporen te zetten op de pedagogische vergadering van 29
augustus en misschien na enkele weken zijn vertrek te moeten
aankondigen, drong onze oud-directeur aan op een beslissing van
het kabinet. Die kwam er op donderdagnamiddag 28 augustus: “U
mag beginnen op het kabinet Bourgeois op 1 september!”
Het schoolbestuur werd verwittigd, de adjunct-directeurs werden
op de hoogte gebracht en vrijdagvoormiddag werd op de personeelsvergadering het verrassende nieuws meegedeeld.
Marc Buytaert werd aangesteld als directeur ad interim. Samen
met Danny Van Royen nam hij de leiding van de school over.
Nieuwe structuur
In de loop van de maand september werd discreet gewerkt aan
een herstructurering van het directieteam na het vertrek van
Walter Roggeman. Op het schoolbestuur van 26 september werd
een voorstel van herstructurering unaniem goedgekeurd. Diezelfde
avond werd de herstructurering gemaild aan alle personeelsleden
van de school en werd de mededeling op smartschool geplaatst
ter info aan alle leerlingen en ouders.
Op een vergadering van het lokaal onderhandelingscomité werd
de herstructurering toegelicht. In de loop van de maand oktober
werd de taakomschrijving van de directeurs en de diensthoofden

Stefan De Bock, diensthoofd secretariaat en administratie
- Dagdagelijkse leiding secretariaat, …
Bernard Jadoul, diensthoofd boekhouding en
patrimoniumbeheer
- Boekhouding, financiën, patrimonium,
werkgroep duurzaamheid, …
Kirsten Merckx, Isabelle Van Lemmens, Danny Baart en
Herman Schack - cel leerlingenbegeleiding
- Leerlingen begeleiden: studievlak, socio-emotioneel, ...
- Opvolging sanctioneringsbeleid

verfijnd.  Begin december werd een gedetailleerde taakomschrijving aan alle personeelsleden meegedeeld.
Marc Buytaert wordt aangesteld als algemeen directeur.
Danny Van Royen wordt aangesteld als pedagogisch directeur
secundair onderwijs.
Luc Braem blijft directeur van de basisschool (situatie is
ongewijzigd).
Deze drie directeurs worden voortaan bijgestaan door twee
diensthoofden en krijgen ondersteuning voor het opvolgen van
het evaluatiesysteem en het leerlingenvolgsysteem waarvoor het
platform schoolonline gebruikt wordt.
Stefan De Bock wordt fulltime aangesteld als diensthoofd secretariaat en administratie.
Bernard Jadoul wordt fulltime aangesteld als diensthoofd boekhouding en patrimoniumbeheer.
Isabelle Van Lemmens wordt voor 4 uur vrijgesteld van lesopdracht: ze volgt het evaluatie- en leerlingenvolgsysteem op.
Continuïteit
De leerlingenbegeleiding heeft haar thuishaven voortaan in
het voormalige bureau van Marc Buytaert. Meer nog dan in het
verleden zetten we in op leerlingenbegeleiding. De leerlingenbegeleiders   - Kirsten Merckx, Herman Schack, Danny Baart en
Isabelle Van Lemmens - krijgen tevens meer autonomie.
Door te kiezen voor deze structuur zijn we overtuigd dat we de
ervaring van de directeurs koppelen aan jonge dynamische
krachten. Continuïteit is verzekerd; tegelijk is de herstructurering  
een wissel op de toekomst.
Uiteraard zal het nieuwe directieteam eigen accenten leggen. Die
zullen echter geenszins revolutionair zijn. ‘’Gestaag verder werken
in de lijn van de voorbije jaren’, zo luidt het devies.
Gedurende dit schooljaar zullen we niet nalaten de verdiensten
van onze oud-directeur Walter Roggeman in de verf te zetten. Zijn
jarenlange deskundige en gedreven inzet voor onze school heeft
het College mee gemaakt tot wat het vandaag is.
Schoolbestuur, personeelsleden, oudercomité en leerlingen
zorg(d)en voor pakkende afscheidsvieringen.
We danken Walter Roggeman voor de vele jaren dat hij zich
inzette voor onze school en voor vele jaren intense samenwerking;
we wensen hem proficiat met de aanstelling tot raadgever op het
kabinet en wensen hem succes en vreugde in zijn nieuwe taak.
Danny Van Royen - Marc Buytaert
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Samen-school-maken

Studeren is belangrijk
en noodzakelijk!
‘Maar mama, iedereen van de klas mag dat!’
‘Ben jij nu al klaar met je schoolwerk voor morgen?’
De eerste opmerking heeft u ongetwijfeld ook al vaak gehoord:
wanneer u uw zoon of dochter iets wil verbieden, dan komen ze
heel vaak met dat excuus naar boven. Misschien antwoordt u dan
wel met het standaardzinnetje dat wij in de hoofding gebruikten…
Maar … wat is ervan aan? Wat mag u verwachten van uw kind?
We moeten u onmiddellijk ontgoochelen: dit korte artikel geeft
géén antwoord op die prangende vraag (wel een belofte) maar
allicht herinnert u zich dat wij bij het begin van de schooljaar
vermeldden dat het een prioriteit voor de school is om na te
denken over de tijdsbesteding van onze leerlingen ‘na vier uur’
met vragen als:
- waar zijn onze leerlingen mee bezig?
- werken zij voldoende voor school?
- is er een goed evenwicht tussen hobby’s en studies?
- besteden zij niet veel te veel tijd aan ‘sociale media’ en gaming?
Om op die vragen een antwoord te krijgen hebben wij eind vorig
schooljaar alle leerlingen een vragenlijst laten invullen. In januari
bezorgen wij aan u (en ook aan onze leerlingen uiteraard) enkele
resultaten van deze bevraging.
Voor ouders kan het een steuntje in de rug zijn als u kan zien
hoe de tijdsbesteding bij de leeftijdsgenoten van uw kind is; voor
leerkrachten komen er misschien verrassende resultaten tevoorschijn die we tijdens een reeksvergadering zullen bespreken; voor
onze leerlingen biedt het een kans om na te denken over die
cruciale vraag: ‘ben ik goed bezig?’.
In ieder geval (en dat is de belofte waarvan sprake) willen wij,
samen met onze collega’s van het C.L.B., deze resultaten kenbaar
maken en bespreken met onze leerlingen; dit zal voor leerlingen
van het eerste jaar natuurlijk op een andere manier moeten
gebeuren dan bij onze leerlingen van de derde graad maar het
wordt hopelijk een handige en boeiende insteek om vertrekkend
van dit cijfermateriaal met onze leerlingen na te denken over hun
tijdsbesteding.

Niet alleen de resultaten van de bevraging van eind vorig
schooljaar waarvan sprake hiernaast kunnen inspireren tot
een gesprek over ‘Kiezen voor studeren’.
In lerarenvergaderingen  en in klassenraden werd/wordt  
meer dan eens  ‘geklaagd’ over het studie-engagement
van onze leerlingen. “Ze zijn met duizend-en-één zaken
bezig... en ook met studeren. Voor leerlingen is studeren
een prioriteit, nee toch!?”
In het 5de jaar kwam dit expliciet aan bod en besloot een
werkgroepje om te trachten hieraan iets te doen.
Bewustmaking is het sleutelwoord. Het foldertje stelt
vragen i.v.m. keuzes maken, volgehouden engagement,
tijdsbesteding, structuur en regelmaat bij het studeren,  
het evenwicht tussen talent, hard werken en ontspanning, …
Geen pasklare oplossingen. Wél een aantal aandachtspunten die kunnen inspireren tot een eerlijk gesprek
tussen ouders en kinderen over naar school gaan, keuzes
maken, … kiezen voor studeren.
Ongetwijfeld de aanleiding voor een klasgesprek.

We nodigen ALLE ouders en leerlingen van onze school uit deze folder
aandachtig te lezen. Samen met de bespreking van de rapportcijfers hopen
we dat ‘Studeren is een prioriteit’ aan bod komt tijdens de kerstvakantie.
Een kans om de studie-attitude aan te scherpen of te wijzigen …
De folder ‘Kiezen voor studeren’ vindt u op smartschool
en op onze website www.sjks.be.

op de planken

• schooltoneel •

• indigo •

Midzomernachtsdroom

TIJD voor … Indigo

Was it a vision, or a waking dream?

Indigo is weer uit de startblokken
geschoten! Heel wat leerlingen uit het
1ste, 2de en 3de jaar schreven zich enthousiast in. Intussen hebben alle deelnemers
op hun eerste repetities al eens kunnen
proeven wat de Indigo-voorstelling  dit jaar
precies inhoudt.

Fled is that music: - Do I wake or sleep?
Dit schooljaar gaan we voor het toneelproject in zee met regisseur Jan Geers.
Leerlingen en leerkrachten van Sint-Carolus
en het College spelen “Midzomernachtsdroom” naar William Shakespeare, een
komedie boordevol spelplezier, muziek en
dans.
Midzomernachtsdroom is een blijspel van
Shakespeare waarin hij op vernuftige wijze
een spel speelt met de liefde en met het
toneelspel zelf. Een toneelstuk vol onvergetelijke scènes.
Midzomernachtsdroom is een stuk dat
betovert. Een stuk waarin humor en poëzie
harmonieus met elkaar verbonden zijn.
Een niet te missen theaterervaring.
De voorstellingen vinden plaats op
vrijdag 23 januari en zaterdag 24
januari om 20 uur en zondag 25 januari
2015 om 15 uur in de Stadsschouwburg
te Sint-Niklaas.
Kaarten: € 8,00 (< 26 jaar) en € 10,00
(volwassenen)
Kaarten of meer info:
www.schooltoneel.be of telefonisch:
03/778 16 18
E-mail: schooltoneel@sjks.be
Kaarten kunnen op voorhand afgehaald
worden op het leerlingensecretariaat.

Thema van de voorstelling is Tijd: het
tikken van de klok, te laat, te vroeg of net
op tijd zijn, verleden, heden of toekomst,
de pruikentijd, de riddertijd, de puberteit,
de tijd van je leven … Kortom, het thema
‘Tijd’ biedt heel wat mogelijkheden.
De begeleidende ploeg Indigo-leerkrachten
plooit zich ondertussen dubbel om teksten
te zoeken, gedichten, passende muziek en
ook de leerlingen halen het onderste uit de
kan. Ook stellen we vast dat Indigo beetje
bij beetje aan het groeien is: we gaan dit
jaar van één naar twee voorstellingen, van
twee naar drie choreografieën en ook de
toneelgroepen worden dit jaar door drie
collega’s begeleid.
Op 9 en 10 mei laten de leerlingen het
beste van zichzelf zien. Komt dat zien,
komt dat zien ! En verlies jezelf in TIJD.
Begeleidende leerkrachten: Hannelore
Cornelis, Ellen Jacobs, Bram Noens, Steven
De Beleyr, Wim Vandervreken, Jeffrey De
Block

• skairo •
Skairo Moves!
Skairo reist de wereld rond
In de loop van de grote vakantie gingen de
choreografen en kandidaat-choreografen
van Skairo reeds op zoek naar mooie, sfeervolle, intrigerende plaatsen in de wereld.
Een hele uitdaging, maar de voorstellen
mochten er zijn. Het doel van hun
zoektocht? Een groep dansers meenemen
op een boeiende reis. Muziek, kledij, dans,
… Het plaatje moest kloppen. Het leverde
boeiende gesprekken op want met de
keuze van dit thema wordt de creativiteit
van onze gemotiveerde choreografengroep toch extra geprikkeld.
Bij de start verliep het niet bij iedere
groep even vlot. Een aantal dansstijlen ligt
immers minder dicht bij de gebruikelijke
muziekkeuze van onze leerlingen. Ondertussen is iedereen   “geland” en werkt
aan een mooie choreografie, een schooljaar lang. Het einddoel:   in mei tijdens  
drie wervelende shows de toeschouwers
meenemen op wereldreis.
Hopelijk bent u alvast nieuwsgierig,
zodat we u op 22 of 23 mei 2015 mogen
verwelkomen op de 11de editie van
Skairo Moves.
Data om te noteren:
Woensdag 13 mei 2015: pregenerale
repetitie in de feestzaal op school
Donderdag 21 mei 2015: generale
repetitie in de Stadsschouwburg
Vrijdag 22 en zaterdag 23 mei 2015:
voorstellingen Skairo Moves in de
Stadsschouwburg
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Aandacht voor

Laatste schooldag
1ste semester:
vrijdag
19 december 2014

Vrijdagvoormiddag 19 december:
proclamatie 8.30 uur (ten vroegste) tot 12.30 uur (ten laatste)
1ste jaar:

8.30 tot 12.05 uur: proclamatie en rapportbespreking
in de klas, aansluitend kerstviering en speelfilm in
de feestzaal van de school.

2de jaar:

rapportbespreking (proclamatie en individuele
bespreking met de klassenleraar), aansluitend film
in Siniscoop (tot 12.30 uur)

3de jaar:

8.30 tot 12.30 uur: kerstviering in de kerk
en ‘smakelijke afsluiter’, rapportbespreking
(proclamatie en individuele bespreking met de
klassenleraar)

4de jaar:

3de graad:

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

Vrijdagnamiddag 19 december:
van 14 tot 18 uur oudercontact
1ste jaar:

in eigen klaslokaal

2 jaar:

in de ontmoetingsruimte

de

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

Oudercontacten januari 2015
Gesprek

met de

vakleerkrachten

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

Wanneer ?
Op vrijdagen 9 en 16 en op woensdagen 14 en 21 januari 2015,
vanaf 18 uur tot omstreeks 21 uur

Op afspraak ?
Ja, samen met het rapport bezorgen we alle ouders een inschrijfbrief. Sommige ouders zullen op vraag van de klassenraad een
expliciete uitnodiging ontvangen 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.

Waar ?
In de Calfac, in de ontmoetingsruimte, in de internenrefter en in
de Anton van Wilderodezaal. Er zullen telkens duidelijke pijlen
hangen.

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.

CLB ?
Voor de ouders van leerlingen van het 6de jaar is het CLB op
de avond van het oudercontact te contacteren; de ouders van
leerlingen van de andere jaren kunnen steeds vooraf een afspraak
maken met het CLB
Makkelijk !
Parkeergelegenheid op de grote speelplaats (ingang via Van
Britsomstraat)

Verdeling klassen oudercontact
vrijdag 9 januari 2015

vrijdag 16 januari 2015

1 graad

1ste graad

ste

2de graad
3de graad

1Ae, 1Aj, 1Ag
2GL-La, 2MWc
3ECb-Wa, 3HW
4SPWb-Wb, 4Wa, 4GL-La
5WeWia2, 5MWe, 5GL-LMT-GWia-LWia-MWia
6EWia-WeWia1, 6GWia-LWia-MWia

2de graad
3de graad

1Ac, 1Ak
2Ld, 2MWa, 2MWe
3Lb, 3Lc
4ECa1, 4ECa2-ECb
6EWib-GWib-LWib-WeWib
6GL-LMT-LWe, 6HWa-SPW, 6MWe

woensdag 14 januari 2015

woensdag 21 januari 2015

1 graad

1ste graad

ste

2de graad
3de graad

1Ab, 1Af, 1Ai
2Lb, 2MWb
3Wc, 3Gl-La
4Lb, 4Lc, 4Wc
5EMTa, 5EMTb-HWa, 5EWia-WeWia1
6WeWia2, 6EMT

2de graad
3de graad

1Aa, 1Ad, 1Ah
2MWd, 2MWf, 2Lc
3SPW, 3Wb, 3ECa
4HW, 4SPWa
5GWib-LWib-WeWib, 5HWb, 5LWe-SPW
6WeWia3, 6HWb

Aandacht voor

Economie is een vak dat je niet alleen theoretisch kan
leren. Op onze school bestaat er al lang een traditie om
de leerlingen te laten kennismaken met het bedrijfsleven. We zetten al enkele jaren een leerlijn uit maar
sinds vorig jaar is onze leerlijn onderbroken.
In het 2de jaar maken de leerlingen kennis met een
vzw, we bezoeken de kringwinkel en de wereldwinkel.
Voor de leerlingen van het 3de jaar zijn we op zoek
naar een bedrijf dat ons wil ontvangen voor een
bedrijfsbezoek, bij voorkeur een kleiner bedrijf / een
familiebedrijf.
De leerlingen van het 4de jaar worden elk jaar
ontvangen in het bezoekerscentrum van Coca-Cola.
Met de leerlingen van het 5de jaar zouden we graag
naar een groter bedrijf op bezoek gaan.

In het 6de jaar krijgen de leerlingen zelf de kans
om tijdens het managementgame ecoman zelf een
bedrijf op te starten en het virtueel enkele boekjaren
te beheren. Daarnaast zouden wij hen graag de kans
geven om met een bedrijfsleider in gesprek te gaan
(op school).

Concreet zijn we op zoek naar een kleiner bedrijf
dat een 30 – tal leerlingen van het 3de jaar wil
ontvangen voor een bedrijfsbezoek, een groot
bedrijf, eventueel een multinational, die een 35 tal leerlingen wil ontvangen van het 5de jaar én
een bedrijfsleider die zijn/haar ervaring graag wil
delen met de leerlingen van het eindjaar economie.
U kan contact met ons opnemen via :
economie@sjks.be
Katrien Van Poecke en Evy D’heer - de leerkrachten
economie van de 2de en 3de graad
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Aandacht voor

Vragen tijdens de kerstvakantie
over je studiekeuze?
Op maandag 22 december is het CLB geopend van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot
18.30 uur, en op dinsdag 30 december van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.
Vrij CLB Waas en Dender (www.vclbwaasdender.be)
Ankerstraat 63, Sint-Niklaas - 03/780.66.30
Het CLB-team wenst jou en je familie het allerbeste toe voor het nieuwe jaar!

Openingsuren SJKS
Het leerlingensecretariaat is tijdens de kerstvakantie op maandag 22 december en
vrijdag 2 januari geopend van 9 tot 12 uur.

Zin in veggie?
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.
Op ons weekmenu staan bijna dagelijks vegetarische maaltijden.
Misschien is dit wel eens een waardevol alternatief om over na te denken?
Wanneer op een bepaalde weekdag – naast de saladbar - geen volwaardige
vegetarische variant wordt aangeboden, kunnen leerlingen toch vegetarisch te eten.
Zij dienen die ochtend even langs te lopen bij het leerlingensecretariaat en daar hun
vegetarische maaltijd te reserveren!

Wiskunde In-Zicht

13 januari - 6 en 8 uur wiskunde 6de jaar

Een dagvullend programma waarbij de deelnemers ook zelf de handen uit de mouwen moeten steken in
Universiteit Antwerpen.
De openingssessie wordt geleid door professor Lowen. Hij wil een beeld geven van wat ‘universitaire’ wiskunde
inhoudt en zal trachten de leerlingen warm te maken voor de schoonheid en de relevantie van wiskunde.
Het tweede deel van de voormiddag is er de gelegenheid om in kleinere groepen kennis te maken met één van
de volgende vier onderwerpen:
• cryptografie door de eeuwen heen (over versleuteltechnieken en moderne technieken om bijv. veilig te bankieren);
• tsunami’s en zwemmende eendjes(over wiskundige principes achter golven);
• gezond verstand vs logica: wiskundige paradoxen (over wiskundige raadsels en verrassende oplossingen);
• wiskunde in muziek.
In de namiddag wordt het wiskunde-inzicht van de leerlingen getest en moeten ze zelf aan de slag.
Wie van hen heeft wiskunde in zich?

Aandacht voor

Goede afspraken maken goede vrienden
Net als op elke andere school gelden er op SJKS enkele duidelijke regels, die na veel overleg tot stand komen.
Graag willen wij de onderstaande afspraken nog eens extra in de verf zetten, waarvan er enkele tot stand kwamen
tijdens de afgelopen vergaderingen van de pedagogische raad (PER). Wanneer er nood is aan een aanpassing,
wordt dit besproken door dit overlegorgaan waarbij de directie en verkozen vertegenwoordigers van het personeel
samen overleggen over het goede verloop van de schoolorganisatie, welbevinden van de leerlingen, didactiek, enz.

F.A.Q.’s

(Frequently Asked Questions):
e Mogen leerlingen eten in de gangen en op de speelplaats?
Ja, dit is toegestaan, maar niet in het klaslokaal. Uiteraard belandt afval steeds in de daarvoor
voorziene vuilnisbak!
e Mogen leerlingen in de klas drinken?
Ja, maar enkel water is toegestaan; frisdrank is zeker uit den boze in een klaslokaal.
e Waar mogen leerlingen hun GSM gebruiken?
In een klaslokaal wordt dit niet toegelaten. Bovendien willen wij niet dat leerlingen te laat in
hun les zijn omdat zij tijdens de leswisseling, wanneer ze zich moeten verplaatsen van het ene
naar het andere lokaal, met hun GSM bezig zijn.
e Wanneer eindigt de les?
Het belteken is een signaal, waarmee de leerkracht rekening houdt, maar dit signaal kan
onmogelijk de les abrupt beëindigen. Dat is de taak van de leerkracht. Wanneer aan het einde
van een lesuur een klasgroep een lokaal verlaat, moet het bord afgeveegd worden.
e Waar moeten leerlingen naartoe indien ze uit de les gezet worden?
Vanzelfsprekend zal een leerkracht slechts heel uitzonderlijk beslissen dat een leerling de klas
moet verlaten. Mocht dit toch gebeuren, dan gelden de volgende afspraken:
• Leerlingen melden zich aan bij de permanentie; daar wordt beslist of ze naar het
bureau van de leerlingenbegeleiding, dan wel naar de Calfac moeten gaan.
• Indien er niemand aanwezig is op de permanentie, dan melden leerlingen zich
aan bij het leerlingensecretariaat.

Evelyne wint Knack scholenwedstrijd 2014!
Op de Boekenbeurs in Antwerpen nam Evelyne Goethals (6LMT) deel aan de Knack scholenwedstrijd 2014. Evelyne beantwoordde alle vragen correct. De schiftingsvraag bepaalde de winnaar: een zesdejaars uit het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in
Sint-Niklaas! Op dinsdag 8 december kwam redactrice Ann Peuteman en communicatiemanager Patrick Betrains van Knack de
gelukkige winnares op de hoogte brengen van de prijs op school.

SJKS-Knack
De Knackredactie was erg opgetogen over
de winnares toen bleek dat ze ook omwille
van journalistieke interesses deelnam aan
de wedstrijd. Deze prijs geeft haar en een
rist leerlingen van onze school een unieke
kans. Wat mogen we verwachten? Een
jaarabonnement op Knack voor Evelyne én
24 blz schooleigen SJKS-blz in Knack extra
(april-mei 2015) met redactiewerk van
de leerlingenploeg SJKS met Evelyne als
hoofdredactrice (inclusief bezoek redactie
en drukkerij) onder leiding van een

professioneel Knack-redactieteam. Knack
trakteert de school op 1000 nummers van
deze bijzondere editie.

De plannen:
Evelyne wordt hoofdredactrice   van onze
SJKS-Knackredactieploeg. We betrekken
uiteraard ook de Ic Hou-jongerenredactie
bij dit initiatief.  We trachten de ‘werklast’
voor onze leerlingen te beperken door
teksten voor het Knacknummer ook te
gebruiken in het 100ste (!) nummer van
het schoolmagazine Ic Hou (juni 2015).

Onze leerlingen zijn de hoofdrolspelers!
We geven hen ruimte en steun om die rol
te spelen. De klas van Evelyne, 6 GL-LMTLWE,  en de Ic Hou-jongerenredactie komen
nadrukkelijk aan bod.
We trachten de hele school (kleuters, lager
en secundair) van deze prijs en deze opportuniteit te laten genieten. Hoe wordt een
magazine gemaakt? Wat is de band tussen
redactie, promotie, publiciteit, …

           Wordt vervolgd!
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Kalender
vrijdag 02 januari 2015

De school is geopend van 9 tot 12 uur
ingang via Collegestraat 31

zondag 04 januari 2015

Laatste dag van de kerstvakantie

maandag 05 januari 2015

Begin 2de semester
VM Medisch schooltoezicht 3Wb
Nieuwjaarsreceptie voor (oud-)personeelsleden
om 16.10 uur in de Calfac
Geen avondstudie

dinsdag 06 januari 2015

Uitstap geschiedenis eerste jaar
Bedrijfsbezoek van leerlingen 4Ec
aan Coca Cola van 14 tot 17 uur
Techniek voor 6WEWIa3 (groep 1)

woensdag 07 januari 2015

Techniek voor 6WEWIa3 (groep 2)
Zwemmen SVS in Sinbad
Cursus voorbereiding (tand)arts in OnzeLieve-Vrouw-Presentatie van 13 tot 16 uur

zaterdag 24 januari 2015

Cursus voorbereiding (tand)arts in Onze-LieveVrouw-Presentatie van 9 tot 12 uur
Schooltoneel SJKS-Sint-Carolus
“Midzomernachtsdroom” in de stadsschouwburg
SID-in Gent

zondag 25 januari 2015

Schooltoneel SJKS-Sint-Carolus “Midzomernachtsdroom” in de stadsschouwburg

maandag 26 januari 2015

NM Jan Verheyen over film in de stadsschouwburg
voor alle leerlingen van de 3de graad  

dinsdag 27 januari 2015

Techniek voor 6WEWIa1
VM film “O Brother, Where Art Thou”
in stadsschouwburg voor leerlingen 4de jaar
Seminaries voor 5de en 6de jaar
Lanceermoment voor Broederlijk Delen
leerlingen 3de graad

woensdag 28 januari 2015

Biologie olympiade 1ste ronde in lokaal 162 en 163
van 13 tot 15 uur

donderdag 29 januari 2015

Techniek 5WEWIa2
SID-in Antwerpen
Bezoek van leerkrachten SJKS 3de graad aan CSW in
Middelburg (optie)

donderdag 08 januari 2015

Techniek voor 5WEWIa2

vrijdag 30 januari 2015

vrijdag 09 januari 2015

Oudercontact voor 1Ae, 1Aj, 1Ag, 2GL-La, 2MWc,
3ECb-Wa, 3HW, 4SPWb-Wb, 4Wa, 4GL-La , 5WeWia2,
5MWe, 5GL-LMT-GWia-LWia-MWia, 6EWia-WeWia1
en 6GWia-LWia-MWia

Rapport 4 voor leerlingen 1ste en 2de graad
SID-in Antwerpen
Bezoek van leerkrachten SJKS 3de graad aan CSW in
Middelburg (optie

zaterdag 31 januari 2015

SID-Antwerpen
Cursus voorbereiding (tand)arts in OnzeLieve-Vrouw-Presentatie van 9 tot 12 uur

dinsdag 03 februari 2015

Bezoek Brussel - museum voor Natuurwetenschappen en Parlement - groep 1 6WeWia3, 6WeWia2,
6SPW, 6 HWa, 6HWb en 6MWe
Techniek voor 6WEWIa1

woensdag 04 februari 2015

ROS groep 1 van 12.30 uur tot 15 uur lok 67-68
2de ronde Geografie Olympiade in Gent

donderdag 05 februari 2015

VM Medisch schooltoezicht 1Ac
Techniek voor 5WEWIa2

vrijdag 06 februari 2015

Pedagogische studiedag SGSN

dinsdag 10 februari 2015

ROS groep 1 van 16.15 uur tot 18 uur lok 67-68
Techniek voor 6WEWIa1
Seminaries voor 5de en 6de jaar

woensdag 11 februari 2015

ROS groep 1 van 12.30 uur tot 15 uur lok 67-68
Film voor leerlingen 1ste jaar in de Calfac
Schaatsen voor vrijwilligers in Gent
Vergadering oudercomité om 20 uur
in de mediaklas

donderdag 12 februari 2015

VM Medisch schooltoezicht 1Ad
Techniek voor 5WEWIa1

zaterdag 10 januari 2015

Cursus voorbereiding (tand)arts in
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie van 9 tot 12 uur

maandag 12 januari 2015

NM Ondernemer voor de klas Jos Thijs op bezoek
in klassen ec  

dinsdag 13 januari 2015

Techniek voor 6WEWIa1
Seminaries voor 5de en 6de jaar
Wiskunde In-zicht voor 6WEWIb-ECWIb-LWIb-GWIb
in Antwerpen
Auteurslezing Piet De Loof voor alle leerlingen
2de jaar in drie groepen in AvW - 8.30 uur,
10.30 uur en 13.30 uur
Overleg met Skairochoreografen in lok 18 OLC
van 16.15 tot 17 uur

woensdag 14 januari 2015

Oudercontact voor 1Ab, 1Af, 1Ai, 2Lb, 2MWb,
3Wc, 3GL-La, 4Lb, 4Lc, 4Wc, 5EMTa, 5EMTb-HWa,
5EWia-WeWia1, 6WeWia2 en 6EMT

donderdag 15 januari 2015

VM Medisch schooltoezicht 1Ah
Techniek voor 5WEWIa2

vrijdag 13 februari 2015

vrijdag 16 januari 2015

NM alle lln 4de jaar naar toneelvoorstelling Aspe
in Antwerpen
Oudercontact voor 1Ac, 1Ak, 2Ld, 2MWa, 2MWe,
3Lb, 3Lc, 4ECa1, 4ECa2-ECb, 6EWib-GWib-LWibWeWib, 6GL-LMT-LWe, 6HWa-SPW en 6MWe

Bezoek Brussel - museum voor Natuurwetenschappen en Parlement - groep 2 6EWib, 6GWib, 6LWib, 6
WeWib, 6GL, 6LWE, 6GWia, 6LWia, 6MWia, 6EMT, 6
EWia, 6WeWia1 en 6LMT
Rapport 3 voor leerlingen van de 3de graad

zaterdag 14 februari 2015

Begin krokusvakantie tot en met
zondag 22 februari 2015

donderdag 19 februari 2015

Oxfordreis tot en met zaterdag 21 februari

zaterdag 17 januari 2015

Cursus voorbereiding (tand)arts in
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie van 9 tot 12 uur  

dinsdag 20 januari 2015

Engelse dag! Engelse studenten van de Christ
Church University van Canterbury op bezoek
Techniek voor 6WEWIa1
Oudercontact Okan van 8 tot 16 uur in
AvW en mediaklas

woensdag 21 januari 2015

Oudercontact Okan van 8 tot 14 uur in
AvW en mediaklas
Tafeltennis in SJKS
Oudercontact voor 1Aa, 1Ad, 1Ah, 2MWd, 2MWf,
2Lc, 3SPW, 3Wb, 3ECa, 4HW, 4SPWa, 5GWib-LWibWeWib, 5HWb, 5LWe-SPW, 6WeWia3 en 6HWb

donderdag 22 januari 2015

Techniek voor 5WEWIa2
SID-in Gent

vrijdag 23 januari 2015

Medisch schooltoezicht 1Ai
Ontmoetingsdag klas 4ECa1 met klas uit
Ottignies in Brussel
Schooltoneel SJKS-Sint-Carolus:
Midzomernachtsdroom in de stadsschouwburg
SID-in Gent

Kalender zie: www.sjks.be

WWW.DEGROTEAREND.BE
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MISSIE-visie

Groot draagvlak

In maart 2013 startten we met een uitgebreide overleg-en discussieronde waarbij we op zoek gingen naar de identiteit van onze
school en naar de uitdagingen en doelen voor de komende jaren.
Waarvoor staat het College, waarvoor willen we staan?
Na bijna twee jaar ronden we de overlegrondes (14 vergaderingen!) af en eindigen we met één tekst voor de gehele school (lager
en secundair).

info
ECHO-extra

college

De sneuveltekst van april 2013 werd door personeelsleden, ouders, schoolbestuur - én door de accenten die de leerlingen legden
op de Leerlingenraad-Plus - grondig aangepast, bijgestuurd en beter gemaakt.

Fier en ambitieus
We zijn fier dat we bij het begin van 2015 de definitieve tekst kunnen presenteren. De tekst wordt een ijkpunt en een hefboom
voor de komende jaren. De tekst is geen checklist. De zoektocht / het proces om tot deze tekst te komen was reeds erg waardevol
op zichzelf. Het dwong ons om na te denken over onze kerntaken en over onze inspiratie en gaf ons de kans om toekomstplannen
zorgvuldig te formuleren. Inderdaad, dat zijn ambitieuze doelstellingen. We mikken hoog. Niet té hoog hopen we.

Stap voor stap
Uiteraard mag het niet bij mooie woorden blijven. De nieuwe missie- en visietekst moet een inspiratiebron zijn voor hoe we
samen school-maken. De tekst wil hulp bieden bij het bepalen van prioriteiten. Een leidraad om ‘kwaliteit voor de toekomst’ waar
te maken. Ongetwijfeld zal dit een verhaal van vallen en opstaan worden. Het plan is ambitieus, we willen ons echter tegelijk
oprecht bescheiden opstellen. Wat in onze missietekst staat is een streefdoel. De realisatie zal stapsgewijs gebeuren en in overleg
met iedereen die bij het wel en wee van onze school betrokken is.

Samen met leerlingen
Niet in het minst willen we aandacht blijven schenken aan hoe onze leerlingen hun school en de aanpak op school ervaren.
Leerlingen zijn de hoofdrolspelers. Op de Leerlingenraad-Plus (18 november) werden uitroeptekens en vraagtekens bij de missietekst geplaatst door kritische leerlingen van de 3de graad. Hun opmerkingen komen zeker aan bod in de loop van het tweede
semester.

Woord en beeld
Samen met de leerlingen willen we ook op zoek gaan naar een manier om de missietekst te visualiseren in de school. In deze
context werd ook aan kunstenaar Stefaan Van Biesen gevraagd om na te denken over een manier om deze tekst (en de doelstellingen die erin verwoord zijn) artistiek vorm te geven.

P708077					
Collegestraat 31 – 9100 Sint-Niklaas		
Postkantoor Sint-Niklaas 1 Mail		
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Missie - Missie -Missie - Missie - Missie
Opvoedingsproject
Hieronder staan uitdagingen en doelen voor de komende jaren opgesomd. Het is een leidraad en een hefboom voor korte- en langetermijnplannen; een ruime inventaris die inspiratie biedt om ieder schooljaar specifieke prioriteiten te formuleren en in concrete actieplannen te realiseren.

Zorgen

Missie
Alle leerlingen – van kleuters tot
18-jarigen - die aan ons zijn toevertrouwd, laten groeien en hen helpen om
maximaal hun talenten en persoonlijkheid te ontdekken en te ontwikkelen. We
doen dat op een zorgzame en verantwoordelijke manier en met uitdagingen
voor iedere leerling.
We willen onze leerlingen een stevige
basis geven: hen intellectueel en
algemeen menselijk vormen. Hen
‘humanior’ maken: dit wil zeggen hen
geleidelijk laten groeien tot kritische
volwassenen met een open geest.
We doen dit vanuit de visie van de
dialoogschool: onze christelijke inspiratie en traditie en Jezus Christus en zijn
evangelie zijn de bron van waaruit we de
andere tegemoet treden. Onze houding
is gastvrij en verdraagzaam.

Motto
Authentiek en
waarachtig zijn
loont

We willen:
• iedere leerling doen groeien.
• een transparante structuur (kleuterschool, zesjarige basisschool én zesjarige school in de
humaniora) en een goede organisatie aanbieden.
• talentgericht werken en op een eerlijke wijze
advies geven.
• hedendaags zijn in onze didactische aanpak met
een efficiënt-mediawijs gebruik van digitale
mogelijkheden.
• communicatie, luisterbereidheid en overleg met en
tussen alle partners een belangrijke plaats geven.
• samenwerken en ons inzetten als een team.
• basiszorg aanbieden aan iedereen.
• klaarstaan voor leerlingen die verhoogde zorgen
nodig hebben.
• rekening houden met de draagkracht van allen
(klasgroep, personeel).
• de schoolkosten scherp in de gaten houden.
• een school zijn die een thuisgevoel biedt en dienstbaar is; hartelijk en uitnodigend voor leerlingen,
personeel en ouders.
• wederzijds respect hoog in het vaandel dragen.
• geen pestgedrag en we trachten pesten te
voorkomen.
• ons er steeds van bewust zijn dat leerlingen, ouders
en personeelsleden kwetsbare mensen zijn; tactvol
handelen en een gepaste aanpak-omgang zijn dan
ook noodzakelijk.
• in de secundaire school bewust kiezen voor een erg
lange middagpauze zodat er tijd is voor ontspanning en voor niet-lesgebonden initiatieven en
remediëring.
• bij het leren het belang van het leerproces - groeikansen voor het zelfvertrouwen – én (vanaf de
lagere school) het eindresultaat naar waarde
schatten.
• aandacht besteden aan gezondheidsopvoeding
voor klein en groot.
• in woord en daad de thema’s milieu en duurzaamheid aan bod laten komen.

Verwachten
We willen:
• ontdekken, prikkelen en helpen bij het ontplooien
van talenten.
• een hoog studiepeil nastreven en een krachtige
leeromgeving bieden.
• grenzen stellen en een beleefde omgang vanzelfsprekend vinden.
• veel aandacht schenken aan de muzische
ontplooiing, aan kunst en cultuur, aan wat fascineert en ontroert: drama, beeld, muzisch taalgebruik, beeld en beweging.
• creativiteit stimuleren.
• sport, en een gezonde en fitte levensstijl aanmoedigen en ondersteunen.
• door heel veel vertrouwen en verantwoordelijkheid
te geven aan leerlingen hen kansen bieden om zich
te ontplooien.
• inspraak van leerlingen en ouders ter harte nemen;
die inspraak hanteren als een katalysator voor
verbeteringen op school.
• referentiekaders en inzichten bieden; onze
leerlingen aanzetten en uitdagen tot kritische
reflectie.
• in de secundaire school op zoek gaan naar samenwerkingsmogelijkheden met andere onderwijsvormen vanuit een leergierige en respectvolle
houding.
• zelfevaluatie en deelname aan screenings,
wedstrijden en onderzoeken als stroomversnellingen ervaren.
• levenslang leren en professionalisering van het
personeelsteam
(vakinhoudelijk,
didactisch,
pedagogisch en psychologisch) verder uitbouwen.

Inspireren
We willen:
• appelleren aan solidariteit (deelname aan acties,
dagdagelijks engagement, …).
• nieuws-en leergierig leren buiten de schoolmuren
en kijken naar de hele wereld.
• de sociaaleconomische realiteit en de technologie
een belangrijke plaats geven.
• geschraagd door traditie, leren van oud-leerlingen.
• tijd maken voor diepgang: bezinning, filosofie,
religie, moraal, ethiek en levensbeschouwing.
• met rituelen, symbolen, tekens en handelingen
onze verbondenheid uitdrukken op kruispunten
van het leven.
• met vertrouwen, optimisme en op een gedreven
wijze opvoeden.
• een school zijn waarin leerkrachten met persoonlijkheid de levende referentiekaders zijn.
• de samenwerking tussen kleuterschool, lagere
school, secundaire school en ouders, leerlingen,
personeel, directie en schoolbestuur intenser
maken en als een bron van verrijking ervaren.
• onze doelen nastreven, maar steeds met zin voor
relativering en in bescheidenheid.
• bovenal de focus richten op wat echt bijdraagt tot
GELUK: geloof in iedere mens, duurzame relaties,
vriendschap, vertrouwen en authenticiteit. In geluk
zit ‘lukken’: het moet meezitten, maar inzet en
actieve deelname zijn, net zoals geduld en humor,
onontbeerlijk.

Kwaliteit voor de toekomst (al sinds 1808)

P.B.-P.P.
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Inhoud
Oase
Nieuwe wetenschapslokalen 2016

SAMEN-SCHOOL-MAKEN
- Digitale schoolagenda
- Examentips
- Tijds- en concentratieklas: de puntjes op de i
- Binnenbrengen huurboeken en lockers
- Tussen examens en de proclamatie
- Deliberatie
- De laatste schooldag en oudercontact
- Keuze volgend schooljaar
- Inschrijvingen
- Boeken en lockers bestellen – ophalen
- Ons schoolrestaurant

IN DE STEIGERS
- Skairo moves … in 2016

AANDACHT AUB
- Doktersbriefjes en leerlingenpasjes
- Eetweekend – 27ste editie

KALENDER 2015-2016

Oase
Twee vrachtrijders kwamen met volgeladen, door ezels
getrokken wagens aanzetten.
De wegen waren één grote modderpoel en de beide karren
bleven steken.
Eén van de vrachtrijders was vroom. Hij viel op zijn knieën in
de modder en begon God om hulp te smeken. Hij bad, bad
zonder ophouden, en keek op naar de hemel.
Intussen vloekte de ander in zijn woede; hij probeerde om
zijn kar uit de modder te trekken. Hij zocht takken, bladeren,
droog zand bij elkaar. Hij sloeg op de ezels los en duwde uit
alle macht tegen de kar. Hij vloekte en tierde.
En dan gebeurde het wonder : vanuit de hoogte kwam een
engel omlaag. Tot verrassing van beide vrachtrijders, kwam
hij degene te hulp die gevloekt had.
De arme man wist niet meer hoe hij het had, en riep: “Pardon,
dat moet een vergissing zijn. Die hulp is zeker voor die ander
bedoeld!?”
Maar de engel zei: “Neen, die is voor jou: God helpt degene
die werkt.”
Heer, laat dit voor ons een leidraad zijn in de komende
examentijd.
uit Thomas-Pastoraal-Gebedenboek

Nieuwe wetenschapslokalen in 2016 !!
Tijdens de examens is het muisstil in de gangen, maar onmiddellijk na de laatste examendag zal er veel meer kabaal te
horen zijn. Als alles volgens de vooropgezette planning verloopt,
openen we in 2016 drie wetenschapslokalen! De stabilisatiewerken die als voorbereiding dienen om dit kunnen realiseren
starten nog dit schooljaar, eind juni.

Intussen wordt er door de wetenschapsleerkrachten en directie
naarstig aan prospectie gedaan, zodat onze nieuwe lokalen aan
alle wetenschappelijke vereisten voldoen, maar ook gericht zijn
naar de toekomst!

Digitale Schoolagenda

Vanaf 1 september 2015 :

Digitale schoolagenda én planningsagenda.
Vanaf 1 september 2015 gebruiken
we op onze school op het smartschoolplatform de digitale schoolagenda.
We combineren die agenda met een
planningsagenda.
Vier jaar geleden nam onze pedagogische
raad voor het eerst de mogelijkhedenproblemen van een overstap naar een
digitale schoolagenda onder de loep.
We besloten toen om de stap (nog)
niet te zetten. Het voorbije schooljaar
werd er een tweede maal een grondige
prospectie georganiseerd: verkenning
van het landschap (mogelijkheden die
de verschillende bedrijven bieden), info
vanuit scholen die reeds werken met
een digitale schoolagenda, een proefperiode met een beperkt aantal klassen in
de eigen school en een bevraging van
ouders, leerlingen en leerkrachten die bij
de proefperiode betrokken waren.
Geruggesteund door het positief advies
van de pedagogische raad besloten we
om vanaf 1 september 2015 van start
te gaan met een digitale schoolagenda.
We leggen in dit artikel uit hoe we die
overstap willen aanpakken.

Correct en volledig
De vakleerkracht vult op smartschool in
de module schoolagenda per lesuur de
geziene leerstof in. Ook overhoringen en
de opgave van taken en van opdrachten
waarvoor meerdere weken tijd nodig

zijn (en de deadline voor die opdrachten
én de datum van opgave), worden in de
digitale schoolagenda genoteerd.
De lesonderwerpen en afspraken zijn
daardoor steeds correct ingevuld en voor
iedereen terug te vinden.  Sommige
leerkrachten zullen de agenda vooraf
invullen, anderen tijdens de les. We
maakten de afspraak dat uiterlijk zondagavond om 21 uur alles van de voorbije
week door iedereen is ingevuld.

Zorgvuldig plannen
We gebruiken ook een planningsagenda.
In deze ‘papieren’ agenda behouden we
de 18 schoolgebonden bladzijden. Daarop
o.a.: ruimte voor opmerkingen i.vm.
stiptheid, gedrag, bijzonder toelatingen,
… We voegen ook een schoolkalender toe
waarop data van oudercontacten, vrije
dagen en begin en einde van examens
staan aangeduid.
Voor iedere dag is er ruimte om de taken
en overhoringen te noteren. De opgave
van taken en overhoringen noteren de
leerlingen steeds zelf in hun planningsagenda op het moment dat de toets,
opdracht in de klas wordt aangekondigd.
Op die manier is er nooit discussie over
een deadline.
Je hebt geen beschikking over internet of
een pc?  Je kan terecht in ons openleercentrum en in je planningsagenda staan
alle toetsen en taken genoteerd. Je kan er

ook ‘te onthouden’ in noteren en je werk
(beter) plannen. De planningsagenda
wordt regelmatig ondertekend door de
ouders en de klassenleraar.

Op naar een goede start
Om de overgang van de traditionele
agenda naar de combinatie digitale
agenda én planningsagenda vlot te laten
verlopen spraken we volgende aanpak af:
- Info aan alle personeelsleden op personeelsvergadering in mei 2015
- Workshops voor alle personeelsleden
om vaardig te worden met de digitale
agenda in juni 2015
- Demonstratie, info en laatste afspraken
op algemene personeelsvergadering 31
augustus 2015
- Informatie en demonstratie door de
klassenleraar aan zijn leerlingen op de
eerste schooldag, 1 september 2015
- Informatie in College Info en op de
oudervergaderingen in september 2015
aan alle ouders
- Evaluatie en bijsturen

Danny Van Royen, pedagogisch
directeur

Marc Buytaert, algemeen directeur
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De puntjes
Voor sommige leerlingen brengt een examenperiode
extra zorgen met zich mee doordat ze kampen met een
leerstoornis of een aandacht- en concentratieprobleem.
Reeds vele jaren richten wij op onze school tijdens deze
periodes een tijdsklas en een lokaal voor leerlingen met
aandacht- en concentratieproblemen in. Dit kadert in ons
ruimer beleid voor leerlingenzorg.
Tijden evolueren en wij dus ook. Na grondige evaluatie en
navraag bij de betrokken leerlingen en collega’s leek het ons
zinvol om een aantal afspraken te herhalen, aan te scherpen
en hier en daar wat aanpassingen te doen. Om de puntjes op
de i te zetten dus...
Hopelijk komen wij deze leerlingen hierdoor nog meer
tegemoet en helpen wij hen zo om de proefwerken op een
succesvolle en aangenamere manier af te leggen.

Tijdsklas en
aandacht-en
concentratieklas

‘NEW
STYLE’

op de

‘i’

Tijdsklas, aandacht- en
concentratieklas: afspraken
1. Functie tijdsklas:
- De tijdsklas is een lokaal waarin leerlingen met dyslexie, dysorthografie en dyscalculie hun proefwerk kunnen afleggen zonder
tijdsdruk.
De inrichting van een tijdsklas kadert in onze tegemoetkomingen en sticordi-maatregelen voor leerlingen met een
leerstoornis.
- De vakleerkracht komt tijdens het afleggen van het proefwerk
langs en licht mondeling toe. Hierbij worden de vragen van
het proefwerk met de leerling overlopen en indien nodig
geherformuleerd.
Foute of onvolledige antwoorden tracht men bij te sturen, via
bijvragen kan achterliggende theorie gevraagd worden en er
wordt attent gemaakt op zuiver dyslectische fouten.
De leerlingen in de tijdsklas kunnen vragen en/of teksten
laten voorlezen door de leerkracht met toezicht in dit lokaal.
Het toezicht in dit lokaal wordt zoveel als mogelijk uitgevoerd door leerkrachten Nederlands en leerkrachten van de
leerlingenbegeleiding.
- Leerlingen met een geldig attest gebaseerd op een recente
testing door een erkend logopedist/logopedisch centrum
kunnen opgenomen worden in dit lokaal.

2. Functie aandacht-en
concentratieklas:
- De aandacht-en concentratieklas is een lokaal waarin leerlingen
met aandacht- en concentratieproblemen of -stoornissen  hun
proefwerk kunnen afleggen in een rustige omgeving, zonder
tijdsdruk.
- Leerlingen met een geldig attest of leerlingen die doorverwezen werden door hun therapeut of de leerlingenbegeleiding
kunnen worden opgenomen in dit lokaal.

3. Locaties:
a. Tijdsklas:
De tijdsklas wordt elke examenperiode in lokalen K104 en
K105 ingericht.
b. Aandacht-en concentratieklas:
De aandacht-en concentratieklas wordt in het lokaal K106
ingericht.
c. Lokaal mondelingen toelichting:
Individuele mondelinge toelichting kan in het aanpalend
klaslokaal.

Samen-school-maken

4. Begin- en einduur
voor beide lokalen:
tijdsklas en aandacht- en
concentratieklas
- Indien het afleggen van het proefwerk in de voormiddag valt:
• Aanvang: 8u25
• Einde: richtuur 12u05 (langer werken is mogelijk)
• De leerlingen geven niet vroeger af dan het door de vakleerkracht vastgestelde uur.
- Indien het afleggen van het proefwerk in de namiddag valt:
• Aanvang: 12u25
• Einde: richtuur 16u05 (langer werken is mogelijk)
• De leerlingen mogen ten vroegste indienen om 14u15

5. Deadline inschrijving
tijdsklas/aandacht-en
concentratieklas
Om praktische redenen ligt de deadline voor leerlingen om
opgenomen te worden op de lijst van de tijdsklas of de aandachten concentratieklas vast op 1 week vóór de aanvang van de
examenperiode. Indien niet zal de leerling pas de eerstvolgende
examenperiode toegelaten worden in deze lokalen.

6. Aanmelding nieuwe
leerlingen voor
tijdsklas/aandacht-en
concentratieklas BIJ
AANVANG VAN EEN
SCHOOLJAAR
Nieuwe leerlingen die bij inschrijving een attest bezorgden aan
de school worden door mevrouw Vastenhaeck aangesproken en
ingelicht over de tegemoetkomingen die de school biedt en over
de werking van de tijdsklas en de aandacht-en concentratieklas.

7. Aanmelding nieuwe
leerlingen voor
tijdsklas/aandacht-en
concentratieklas TIJDENS
HET SCHOOLJAAR
Leerlingen die tijdens het schooljaar op een leerstoornis getest
werden, bezorgen hun attest aan de leerlingenbegeleiding.
Ook zij worden door mevrouw Vastenhaeck aangesproken en
ingelicht over de geldende maatregelen.

8.

Om praktische redenen is het enkel mogelijk dat
leerlingen de hele examenreeks in de tijdsklas of de aandacht-en
concentratieklas afleggen.

9.
Wie recht heeft op het afleggen van de examens in
de tijdsklas of de aandacht-en concentratieklas kan dit enkel via
meneer Buytaert of via mevrouw Vastenhaeck aanvragen.
Het is een vrije keuze om al dan niet de proefwerken af te
leggen in deze lokalen.
Wie examens aflegt in  tijdsklas of de aandacht- en concentratieklas blijft wel automatisch opgenomen op deze lijst, ook voor
volgende examenperiodes en schooljaren. Indien hierin verandering is gewenst, kan dit enkel via de leerlingenbegeleiding.
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Binnenbrengen huurboeken
en lockersleutels

Het boekenfonds en de lockerverhuur van onze school heeft al vele jaren goede
diensten aan onze leerlingen bewezen. Dat betekent echter ook dat er op het einde
van het schooljaar honderden boeken en lockersleutels terug naar afzender moeten.
Een hectisch karwij, waar heel wat planning aan voorafgaat en waarbij vooral goede
afspraken voor efficiëntie zorgen:
Inleveren huurboeken
Bij het inleveren van de huurboeken passen we hetzelfde systeem toe als bij het afhalen
van de boeken in augustus. Op een afgesproken moment in een vooraf bepaald lokaal
(zie volgende bladzijde) worden in de laatste week van juni alle huurboeken door de
leerling binnengebracht. Ter plekke wordt nagekeken of alle huurboeken binnen zijn (en
in goede staat) aan de hand van de boekenlijst van het begin van het schooljaar.
Bij het binnenbrengen van de boeken krijgt de leerling een (door beide partijen: huurder
en verhuurder) ondertekende boekenlijst als bewijs dat alles correct is afgehandeld.
Ontbreken er boeken of zijn er boeken beschadigd, dan wordt dit vermeld.  Deze boeken
worden aangerekend (= 2 keer de huurprijs) en met de leerling meegegeven ten
einde discussie te vermijden. Ze worden in mindering gebracht bij de waarborg (e 50),
als onderdeel van de eindafrekening. Bij de zesdes worden deze boeken in rekening
gebracht en verwerkt bij de eindafrekening.
Inleveren lockersleutel
Het indienen van de sleutel doe je op hetzelfde moment als op het tijdstip waarop je
je huurboeken terugbrengt. Vanzelfsprekend is je locker volledig leeggemaakt. Alle
lockersleutels moeten ingediend worden. Op verzoek van de leerlingenraad is het de
bedoeling om de lockers volgend schooljaar te herverdelen per graad. Op die manier
liggen de lockers in de buurt van de lokalen waar de leerlingen het vaakst les hebben,
maar is er toch nog genoeg verspreiding om opstopping te voorkomen.
Wie zijn/haar locker niet meer wenst, dient dit bij teruggave van de sleutel te melden.
De waarborg (e 15) wordt dan terugbetaald. Huur je verder, dan wordt je waarborg
bijgehouden. Volgend schooljaar dient elke leerling die een locker wilt – vanaf het derde
jaar – dit aan te duiden op de boekenlijst. De huur bedraagt e 20 / schooljaar. Wie voor
het eerst een locker huurt, zal ook de waarborg moeten aankruisen (15). Verlengen van
het huren van een locker gebeurt dus niet automatisch!
Leerlingen die hun lockersleutel niet tijdig afgeven komen niet meer in aanmerking om
het volgend schooljaar een locker te huren; de inhoud van lockers waarvan de sleutel
niet werd ingediend wordt eigendom van de school.

Overzicht teruggavemomenten huurboeken en lockersleutels
Op 2, 4 en 5 juni gingen de medewerkers van het boekenfonds in alle klassen van onze
school langs. Ze gaven uitleg bij de aanpak i.v.m. het boekenfond en de verhuur van
lockers. Onderstaande momenten werden op deze reeds verspreid:

Dinsdag 23/06
(9u-11.30u en 13u-16u)
2e jaar in lokaal E181
Voormiddag:
9u:
2GL-La
9u30: 2Lb
10u:
2Lc
10u30: 2Ld
Namiddag:
13u:
2MWa
13u30: 2MWb
14u:
2MWc
14u30: 2MWd
15u:
2MWe
15u30: 2MWf
6e jaar in turnzaal
Voormiddag:
9u:
6EMT-Mwe
9u30: 6EWi-WeWia1
10u:
6EWib-Gwib-Lwib-WeWib
Namiddag:
13u:
6GL-LMT-Lwe
13u30: 6GWia-Lwia-Mwia
14u:
6HWa-HWb-SPW
14u30: 6WeWia2-WeWia3
Donderdag 25/06
(9u - 11.30u en 13u - 16u)
4e jaar in lokaal E287
Voormiddag:
9u: 4ECa
9u30: 4ECa2-ECb
10u: 4GL-La
10u30: 4Lb
11u: 4Lc
Namiddag:
13u: 4HW
13u30: 4SPWa
14u: 4SPWb-Wb
14u30: 4Wa
15u: 4Wc
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De laatste schoolweek
van 2014-2015

De dagen tussen de examens en de
proclamatie!
Als de proefwerken op 22 juni afgelopen
zullen zijn, hebben de leerlingen enkele
vrije dagen voor ze op 30 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.

5e jaar in turnzaal
Voormiddag:
9u:
5EMTa-EMTb-Hwa
9u30: 5EWia-WeWia1
10u:
5GL-LMT-Gwia-Lwia-Mwia
10u30: 5GWib-LWib-WeWib
11u:
5HWb
Namiddag:
13u:
5LWe-SPW
13u30: 5WeWia2
14u:
5MWe
Vrijdag 26/06
(9u - 11.30u en 13u - 16u)
1e jaar in lokaal E182-E183
Voormiddag:
9u:
1Aa
9u30: 1Ab
10u:
1Ac
10u30: 1Ad
11u:
1Ae
Namiddag:
13u:
1Af
13u30: 1Ag
14u:
1Ah
14u30: 1Ai
15u:
1Aj
15u30: 1Ak
3e jaar in lokaal E182-E183
Voormiddag:
9u:
3Eca
9u30: 3Ecb-Wa
10u:
3GL-La
10u30: 3Lb
11u:
3Lc
Namiddag:
13u:
3HW
13u30: 3SPW
14u:
3Wb
14u30: 3Wc

Extra moment
Enkel voor wie om zeer uitzonderlijke redenen niet aanwezig kan zijn
op de afgesproken dag (bijv. ziekte)
wordt op dinsdag 30 juni (van 14u tot
18u, Boekenfondslokaal E283) een
inhaaldag georganiseerd. Iedereen die
dan huurboeken en/of een lockersleutel binnenbrengt, zal echter een
verklaring van de ouders moeten
kunnen voorleggen, waarin de ouders
de reden voor laattijdige inlevering
motiveren.

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 17u30 en lopen zeker
tot na acht uur ’s avonds. Als het tijdsschema opgemaakt wordt, wordt er
per klasgroep ruim tijd voorzien zodat
de situatie van elke leerling grondig
besproken kan worden.
We plannen nooit twee klassenraden
parallel naast elkaar omdat we willen
dat de klassenraad altijd voltallig is en
dat er zowel iemand van de directie als
van de leerlingenbegeleiding aanwezig
is. De begeleiders volgen alle leerlingen
gedurende het hele jaar; zij moéten erbij
zijn. De directie heeft de eindverantwoordelijkheid van de deliberatie en 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.
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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 werkt dat dan ?
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 pedagogisch directeur en de
algemene directeur. In het tweede en het zesde jaar neemt ook
onze medewerker van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) aan de klassenraad deel. Dat heeft vooral te maken met de
studiekeuzebegeleiding.
Je klassenleraar bereidt de deliberatie voor. Via een elektronisch
rapportprogramma worden al je behaalde punten verzameld
en opgeteld. De vakken met een cijfer onder de vijftig procent
worden aangeduid.
Op basis van een globale evaluatie zal de delibererende klassenraad beslissen of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest je krijgt. Daarbij worden al je resultaten en alle
vaststellingen van de begeleidende klassenraad gedurende het
voorbije schooljaar in rekening gebracht. Er wordt ook gekeken
naar je mogelijkheden i.v.m. je verdere studies.

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

Rekening houden met pech
Je leerkrachten zullen bij hun beslissing ook rekening houden
met eventuele moeilijke omstandigheden waarmee jij te
maken had en die je cijfers wellicht negatief beïnvloed hebben.
Je bent misschien vaak ziek geweest, je had te maken met
droevige situaties in de familie, je had het zwaar op emotioneel
vlak… Dergelijke elementen worden op een deliberatie zeker
in overweging genomen. Dat is ook een van de voornaamste

redenen waarom er bij alle deliberaties iemand van de leerlingenbegeleiding bij zit. Zij hebben immers hierop het beste zicht.  
Met respect voor de privacy wordt deze delicate informatie
enkel ingebracht in het voordeel van de leerling. De leerkrachten
zijn trouwens gebonden door hun ambtsgeheim!

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

Ook advies voor je studieloopbaan
De delibererende klassenraad heeft daarnaast nog een andere
belangrijke taak: hij geeft advies bij je studiekeuze. In de eerste
Latijnse, in alle tweedes, vierdes en zesdes wordt de studiekeuze
van elke leerling besproken en becommentarieerd. In de andere
klassen gebeurt dat ook zeker bij een B- en een C-attest. Op die
manier willen wij ervoor zorgen dat je het volgende schooljaar
in die studierichting zit die best past bij jouw talenten en je
interesse.
Nu je goed weet hoe het er op de deliberatie aan
toegaat, ben je misschien nog meer gemotiveerd om
niet alleen tijdens de proefwerkenperiode hard te
werken, maar elke schooldag je best te doen!
Veel succes!!
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Dag van de proclamatie :

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

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

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.

Niet vergeten:
schoolagenda afgeven ten laatste
op dinsdag 30 juni (zonder kaftje)

Oudercontact :
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.

Verloren voorwerpen
Ben je dit schooljaar je lievelingsjas, rugzak, handschoenen
of je pennenzak kwijt gespeeld?
Misplaatst of door iemand anders
ergens anders weggehangen?
Neem dan zeker een kijkje bij de
‘verloren voorwerpen’-stand in de
Calfac tijdens het oudercontact op
dinsdagnamiddag 30 juni.

Cévennesploeg personeelsleden SJKS:
Aline Vercruyssen
Christine Dejonghe
Ellen Jacobs
Inne Boeykens
Isabel Roggeman
Katrien Van Poecke
Lise Hacquaert
Loretta Reygaert

Matthias Weyn
Niels De Maeyer
Pieter Van Rumst
Silke Aerts
Stefan De Bock
Thomas Van de Putte
Tiny Torsy
Wim De Smet
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KEUZE VOLGEND SCHOOLJAAR
• Sta je voor een moeilijke keuze?
• Welke klas volgend schooljaar?
• Heel veel leerlingen zullen op het einde
van dit schooljaar een keuze moeten
maken:
• Naar welke studierichting ga ik volgend
jaar?
• Blijf ik in de Latijnse of kies ik voor een
moderne?
• Kan ik naar een vijfde jaar met 8 uur
wiskunde?
• Kan ik verder in het aso of is tso/bso/
kso voor mij eerder aangewezen?
Om je te helpen bij die keuze organiseerden
wij in de loop van de voorbije maanden
verschillende infovergaderingen en allicht
was je aanwezig op één van die avonden.
Toch is het heel goed mogelijk dat je op
dit ogenblik nog geen keuze hebt kunnen
maken en wacht je op het eindrapport dat
dinsdag 30 juni aan alle leerlingen bezorgd
wordt. Wat kan er daarna nog gebeuren?
Vanzelfsprekend kom je dan naar het
oudercontact dat op die dinsdagnamiddag georganiseerd wordt en waar je
de gelegenheid zal hebben om met de
klassenleraar hierover van gedachten te
wisselen.
Tot 3 juli en vanaf 17 augustus kun je ook
een afspraak maken met de directie om je
te adviseren bij een goede keuze.
Je kan ook een beroep doen op het C.L.B.,
Ankerstraat 63, 9100 Sint-Niklaas - Elke

werkdag open van 8u30-12u; 13u-16u30,
gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus
- www.vclbwaasdender.be
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).   
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. 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 3
juli.
In ieder geval moet de enquête ingevuld
zijn voor 9 augustus, met een uitzondering
voor die leerlingen die nog een bijgevoegde proef hebben op 17 en 18 augustus:
zij zullen moeten wachten op de deliberatie van 18 augustus voor zij weten of ze
geslaagd zijn.

Extra gegevens
Om onze dienstverlening te optimaliseren en u voortaan
nog beter te
kunnen informeren, vragen
wij u - alvorens
de studiekeuze
kan doorgeven
worden – in
dezelfde
enquête
(zie boven)
enkele basisgegevens (opnieuw) door te geven. Vooral
GSM-nummers en e-mailadressen zijn
dringend aan een update toe omdat wij
merken dat deze zeer vaak wisselen.
Daarnaast zal er gevraagd worden naar
de geboortedata van beide ouders. Op
die manier wordt elke ouder als “uniek
individu” aangemaakt in onze database.
U begrijpt dat er meerdere vaders of
moeders kunnen zijn met dezelfde naam,
maar wellicht niet met dezelfde naam én
dezelfde geboortedatum. Zo kunnen wij in
de toekomst onze dienstverlening optimaliseren en op termijn digitaliseren. Uiteraard
wordt er zeer voorzichtig omgesprongen
met deze privacygevoelige gegevens.

Inschrijvingen
Na de infovergadering en op de
openschooldag en in de loop van de
maanden mei en juni schreven reeds
erg veel ouders in (onder opschortende
voorwaarden). We danken de ouders en
de leerlingen voor het vertrouwen!
Uiteraard kan er nog ingeschreven worden
op de onderstaande momenten. Er
dient wel telkens minstens één ouder
aanwezig te zijn. Voorts vragen wij om
identiteitskaart, rapport, getuigschrift
Basisonderwijs (1e jaar), adviesformulier en eventueel zorgformulier mee te
brengen.
• Tot en met 30 juni: tijdens de schooluren, 8u - 16u30; woensdag tot 12u30.
• Van 1 juli tot en met 3 juli en van 17
augustus tot en met 21 augustus:
ma-do 10u-12u en 14u-17u; vrijdag tot
20u.

• Na 21 augustus kunt u enkel nog
inschrijven na afspraak met de directie
– 03/780.71.50.
Een afspraak kan uiteraard ook: u contacteert het secretariaat op het nummer 03
7807150. De school is van 4 juli tot en
met 16 augustus gesloten.
Inschrijvingen gaan altijd gepaard met
een intakegesprek om wederzijds informatie uit te wisselen en zo de leerling
de beste kansen te geven op een goede
integratie en op slagen.
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.

Rond-leidingen
Ken je mensen die nog twijfelen? Op
woensdag 1 juli organiseren wij een
rondleiding om 14u onder vakkundige
leiding van de directie. Op die manier
kunnen alle vragen beantwoord
worden, krijgen nieuwe leerlingen en
hun ouders meteen een zicht op de
werking de school en kunnen ze onze
gebouwen, speelplaatsen, enz. samen
verkennen. Inschrijven gebeurt door
een simpel mailtje naar info@sjks.be.

Samen-school-maken

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 ontvangen een brief waarin de procedure voor
aanmelden en bestellen én het persoonlijke leerlingennummer
en de persoonlijke registratiecode werden meegedeeld.

3. Bevestiging

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

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)

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 en klik op de link van “Bestellen
schoolboeken”.
2) Typ uw e-mailadres en wachtwoord in. Klik vervolgens op
login.
3) Kies uw studierichting voor het schooljaar 2015-2016 en klik
op “Bevestig keuze”. OPGELET! U kan deze keuze slechts 1
keer maken.
4) Klik op “Lopende bestelling”, u krijgt dan uw boekenlijst te
zien.
5) 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.
6) Leerlingen vanaf het derde jaar kunnen ook een locker huren
door dit aan te vinken. Had je vorig jaar een locker, dan hoef
je de waarborg niet aan te duiden.

7) U hebt alles ingegeven? Klik dan bovenaan op “Bewaren”.

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

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!

Afhalen schoolboeken en lockersleutel
2015-2016
Je haalt je boeken voor het nieuwe schooljaar op aan het
afgesproken lokaal en op het afgesproken tijdstip.  Samen met je
boekenpakket zal je ook je nieuwe lockersleutel krijgen.
De lijst waarop aangekruist staat welke boeken ontbraken/
beschadigd waren zal bij je boekenpakket liggen. Die rekening
kan je samen met de rekening voor de schoolboeken van het
volgend schooljaar betalen.
Nieuwe leerlingen betalen een waarborg van e 50. Er kan
betaald worden met bankkaart.
Om dat alles vlot te laten verlopen, vragen we met aandrang
volgende regeling te volgen:
Leerlingen 2de en 4de jaar dinsdag 25 augustus 2015,
9u–12u en 13u-16u
Leerlingen 3de en 5de jaar woensdag 26 augustus 2015,
9u–12u en 13u-16u
Leerlingen 6de jaar
donderdag 27 augustus 2015,
9u–12u en 13u-16u
Nieuwe leerlingen 1e jaar STARTAVOND vrijdag 28 augustus
om 19u30 (zie onder)

Startavond vrijdagavond 28 augustus 19u30
voor nieuwe leerlingen in het eerste jaar
De directie ontvangt tijdens deze gelegenheid de nieuwe eerstejaars en hun ouders in de feestzaal. Daarna neemt de klassenleraar alle leerlingen van de klas samen met hun ouders mee
naar het eigen klaslokaal. Daar ligt het boekenpakket al klaar.
Er wordt ter plaatse (contant of met bankkaart) betaald. De
klassenleraar geeft informatie i.v.m. het begin van het nieuwe
schooljaar, o.m. over de begeleide studie. Op die avond zijn de
leerkracht plastische opvoeding en de leerkracht lichamelijke
opvoeding ook aanwezig met een infostand over hun vak. Ook
het schoolsecretariaat is open voor verdere inlichtingen. We
eindigen met een babbel bij een drankje in de feestzaal. Er is
parkeergelegenheid op school (ingang Van Britsomstraat)

Eerste schooldag: dinsdag 1 september om 8u27
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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:
onze school besloot samen te werken met het
cateringsbedrijf Scolarest. De evaluatie is uiterst
positief: lekker eten, democratische prijzen en
correcte rekeningen.
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.
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…) 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.
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.
De afrekening gebeurt aan de kassa in de refter.
Alle leerlingen en personeelsleden krijgen een individuele restaurantkaart-badge die wordt ingescand. De kassier verbindt aan die gegevens wat
er aangekocht is.
Er wordt door de ouders geld overgeschreven op
de restaurantrekening via een gestructureerde mededeling, die u ontving per brief.
Nieuw dit schooljaar is de online-toepassing van
Moneysafe. Voortaan kunnen ouders het verbruik
én saldo van hun zoon/dochter perfect opvolgen.
Naast de gestructureerde mededeling stonden de
inloggegevens ook vermeld op de infobrief.
Deze nieuwe maatregel sluit aan bij het hele maaltijdensysteem, waarbij we een uitgebreid en gevarieerd aanbod nastreven; mét een correcte,
transparante afrekening.

Democratische prijzen
Volledige maaltijd
(soep, hoofd- en nagerecht) € 5,55
Belegd broodje
Onbelegd broodje

€ 2,80
€ 0,81

Soep
Soepbroodje

€ 1,11
€ 0,71

Warme maaltijd
Maxi salad bar
Mini salad bar

€ 4,75
€ 3,65
€ 1,95

Nagerecht
Fruit

€ 0,91
€ 0,62

Frisdrank
Water
Warme drank

€ 1,11
€ 0,62
€ 0,50

In de steigers
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De wervelende shows van Skairo zijn nog maar net achter de rug of
het nieuwe jaar wordt reeds in de steigers geplaatst.
De speeldag voor volgend schooljaar zijn al vastgelegd!
Het Cultureel Centrum van Sint-Niklaas biedt een erg gevarieerd en uitgebreid
cultureel aanbod. Bovendien is de stadsschouwburg voor vele culturele en artistieke
verenigingen bijna jaarlijks eveneens een vaste stek (de toneel-, dans-, musicalverenigingen,
het schooltoneel, ...).
Het is daarom ieder jaar een heksentoer om enkele dagen te kunnen beschikken over de uitstekende
infrastructuur en technische assistentie van de stadsschouwburg.
Omdat we bovendien de grote schoolvakantieperiodes willen vermijden en ook niet te dicht in de
buurt komen van de examenperiodes én een jaarwerking noopt tot presentatie van eindproducten in
het derde trimester ... is de marge voor speeldata erg klein.
Volgend schooljaar konden we de hand leggen op
volgende data:
maandag 2 mei:
dinsdag 3 mei:
woensdag 4 mei:
donderdag 5 mei:
vrijdag 6 mei:

repetitie in de stadsschouwburg
repetitie in de stadsschouwburg
voorstelling Skairo Moves om 19.30 uur
voorstellingen Skairo Moves
om 14.30 uur en om 19.30 uur
vrije dag

Meer info over repetities en afspraken Skairo volgt begin
september 2015.

De kernploeg van de
leerlingenraad 3de graad
van dit schooljaar gaf de
fakkel door aan hun
opvolgers,
schooljaar 2015-2016
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Aandacht voor

Doktersbriefje nodig
voor school ?
Een ouder mag zelf vier keer per schooljaar een ziektebriefje
schrijven, telkens voor maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen – die staan vooraan in de schoolagenda. Is de leerling
na die drie dagen nog ziek, dan moet vanaf de vierde dag een
doktersbriefje volgen.
Heeft een ouder al vier keer zelf een ziektebriefje geschreven?
Als de leerling weer ziek valt, dan is er vanaf de eerste ziektedag
een medisch attest van een dokter nodig.
De briefjes moeten aan de school bezorgd worden zodra de
leerling weer naar school gaat. Als een leerling langer dan tien
dagen thuisblijft, moet het doktersattest onmiddellijk aan de
school bezorgd worden.

Ziek tijdens de examens?
• In het secundair onderwijs heeft je kind altijd een medisch
attest nodig van een dokter. Een briefje van de ouders is niet
genoeg.
• In het basisonderwijs zijn er geen afgebakende examenperiodes, dus gelden de gewone regels:
> Je mag zelf vier keer per schooljaar een ziektebriefje
schrijven. Telkens voor maximaal drie opeenvolgende
kalenderdagen.
> Is je kind vaker of langer ziek? Dan heeft het een medisch
attest van een dokter nodig.

Ziek tijdens
de les?
Een briefje is niet nodig, zolang
de leerling maar op de lijst van
aanwezigen voor de voor- of
namiddag staat.  Anders is een
briefje wel nodig!

Vlak voor of vlak na een
schoolvakantie ziek?
Tot het einde van schooljaar 2014 -2015 geldt deze regel: in
de week voor of na een schoolvakantie heeft je kind altijd een
medisch attest van een dokter nodig. Dat geldt voor de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie en
de paasvakantie.
De minister van Onderwijs kondigde aan dat ze de regel vanaf
september 2015 wil afschaffen.

Een leerling mag afwezig blijven
zonder ziektebriefje:
• bij begrafenis of huwelijk van naaste familie;
• op feestdagen verbonden met de religie of levensbeschouwing
van je kind;
• om persoonlijke redenen, als je toestemming krijgt van de
directeur;
Breng telkens echter zeker de school en/of je klastitularis op de
hoogte!

Leerlingenpasjes geldig tot eind september 2015
De leerlingenpasjes die de leerlingen nu hebben blijven ook in september 2015 geldig, zodat externen in afwachting van de nieuwe
pasjes nog steeds de officiële toestemming hebben om de school  op de middag te verlaten om thuis te gaan eten. Vergeet niet dat je
elk jaar opnieuw toelating moet vragen, ook al ben je reeds jaren extern!

Aandacht voor
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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 SPORT & EET :
ggezellig tafelen en wie wil kan sportief aan de slag :
mountainbiketochten, wandeltocht of badmintontornooi.

WAT DOEN WE MET DE OPBRENGST?
o.a. tafels-stoelen feestzaal, klasbib lagere school

inschrijven?
Via het elektronisch inschrijfformulier op de website van onze school - www.sjks.be - vanaf september
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Kalender

2015-2016

Proefwerkenperiodes

vrijdag 28 augustus 2015 - 19u30 - startavond 1e jaar
dinsdag 1 september 2015 (enkel voormiddag) - eerste schooldag

1ste trimester

Oudercontacten
1ste trimester
In de loop van de maand september verwacht de school alle ouders
op een van de oudervergaderingen, georganiseerd per jaar. Zo kunnen
de ouders kennis maken met de klassenleraar en de werking van dat
bepaald jaar leren kennen.

vanaf 27 november 2015 voor lln. 3de graad
vanaf 30 november 2015 voor 4 Economie, 4 Latijn en 4 Humane Wetenschappen
vanaf 1 december 2015 voor overige lln. 4de jaar, 2 Grieks-Latijn, 3
Grieks-Latijn en 3 Humane Wetenschappen
vanaf 2 december 2015 voor overige lln. 2de en 3de jaar
vanaf 8 december 2015 voor lln. 1 Latijn
vanaf 9 december 2015 voor lln. 1 Moderne
11 december 2015 laatste examendag voor alle leerlingen
2de trimester

dinsdag 08 september 2015 - voor 3de jaar
woensdag 09 september 2015 – voor 2de jaar
vrijdag 11 september 2015 – voor 1ste jaar
dinsdag 15 september 2015 – voor 4de jaar
woensdag 16 september 2015 – voor 5de jaar
donderdag 24 september 2015 - voor 6de jaar
Na de bespreking van de eindresultaten van het 1ste semester met de
leerlingen (vrijdagvoormiddag 18 december) hebben alle ouders de
mogelijkheid om de klassenleraar en de directie te spreken op een
oudercontact (vrijdagnamiddag 18 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,
belangrijke schakels in het keuzeproces.
3de trimester
In mei is er een informatievergadering i.v.m. de keuze na de 1
Latijnse.
Na de bespreking van de eindresultaten van het 2de semester met
de leerlingen (donderdagvoormiddag 30 juni) hebben alle ouders de
mogelijkheid om alle leerkrachten en de directie te spreken (donderdagnamiddag 30 juni).
ste

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

14 maart 2016 examen wiskunde 4de jaar
vanaf 14 maart 2016 voor 2 Latijn
vanaf 15 maart 2016 voor 1 Latijn, 2de jaar en 3 Grieks-Latijn
vanaf 16 maart 2016 voor 3 Latijn, 3 Economie en 3 Humane Wetenschappen
vanaf 17 maart 2016 einde examens 2de jaar – begin examens overige
3de jaar
18 maart 2016 laatste examendag voor alle leerlingen
3de trimester
vanaf 9 juni 2016 voor de 3de graad,
vanaf 10 juni 2016 voor het 4de jaar, voor 3 Grieks-Latijn en 3 Humane
Wetenschappen
vanaf 13 juni 2016 voor andere lln. 3de jaar en 2 Grieks-Latijn
vanaf 14 juni 2016 voor overige lln. 2de jaar
vanaf 16 juni 2016 voor 1 Latijn
vanaf 17 juni 2016 voor 1 Moderne
donderdag 23 juni 2016 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
Maandag 28 sept.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Dag van de Arbeid
Hemelvaart
Pinkstermaandag

pedagogische studiedag: vrije dag voor de
leerlingen
van maandag 2 november t.e.m. zondag 8
november 2015
van maandag 21 december 2015 t.e.m. zondag 3
januari 2016
van maandag 8 februari t.e.m. zondag 14 februari
2016
van maandag 28 maart t.e.m. zondag 10 april 2016
zondag 1 mei 2016
donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei 2016
maandag 16 mei 2016

Prettige vakantie!

W W W. D EG ROT EA R E N D. B E
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