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Wie	de	vorige	 jaren	op	onze	schoolbanken	
vertoefde,	kent	inmiddels	dit	contactblad	als	
een	belangrijke	communicatiemiddel	tussen	
onze	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	bundelt	vooral	nieuwe	initiatieven	
en	 praktische	 info.	 Culturele,	 sportieve,	 …	
activiteiten	 zullen	 niet	 enkel	 worden	 aan-
gekondigd,	 maar	 worden	 ook	 kort	 toege-
licht.	Werkgroepen	kunnen	hun	werking	op	
school	 beknopt	 voorstellen	en	 speciale	 ac-
ties	worden	hier	in	de	verf	gezet.

In	 het	 schoolmagazine	 Ic	 Hou	 –	 verschij-
ningsdatum:	 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	leerkrach-
ten	(en	oud-leerkrachten)	in	de	kijker	en	pu-
bliceren	er	artikels	over	voorbije	activiteiten	
en	toekomstplannen.

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

Wat is College Info?

Oase
We	liepen	onze	angst	tegemoet
De toenemende dodentol aan de buitenmuren van Fort Europa schokt 
de publieke opinie diep. Dichter des Vaderlands Charles Ducal heeft het 
in dit drieluik niet over mensensmokkelaars, maar richt de lamp op 
onze beschaving. Recht op migratie is een fundamenteel mensenrecht. 
In theorie. Elke verdronkene – horen we het? – is een schreeuw om 
minder eigenbelang en meer geweten.

Wij	liepen	onze	angst	tegemoet.
Achter	ons	naderde	iets	nog	veel	groters.
Wij	hadden	geen	moed,	hadden	gehoord	hoe	de	stad…
maar	wilden	naar	binnen	voor	de	poort	werd	gesloten.
Wij	hadden	kinderen	begraven,
hadden	geleerd	hoe	een	prooi	zich	redt
en	onze	schaamte	voor	een	stuk	brood	afgelegd.
De	erfhonden	zwegen	toen	ze	ons	zagen.
Voor	de	poort	wachtten	laarzen	en	paarden.
Wij	stuurden	wie	zwanger	of	ziek	was	vooruit
in	de	hoop	ons	op	een	wet	te	kunnen	verlaten.
Men	joeg	hen	terug,	het	maakte	niets	uit.
’s	Nachts	liepen	wij	door	de	riolen
onze	angst	tegemoet.	Wij	hadden	geen	hoop.
Maar	achter	ons	naderde	iets	nog	veel	groters.
Wij	moesten	naar	binnen,	hoe	dan	ook.

Hoe	konden	zij	dit	begrijpen?
Aan	land	gegaan	toen	zij	huizen	zagen
en	afleidden	dat	daar	mensen	woonden
aan	wie	men	een	brood	kon	vragen,
water,	een	bed,	een	bussel	stro	desnoods,
die	wilden	luisteren	naar	hun	verhalen
met	geduldige	oren	en	een	warm	oog.
Maar	welke	god	had	deze	wezens	geschapen
die	van	hun	angst	de	bewijzen	vroegen,
hun	wanhoop	afwezen	op	grond	van	artikel	zoveel?
Die	hun	boot	weer	de	storm	in	joegen?
Hoe	konden	zij	weten	dat	dit	het	deel
van	de	wereld	was	dat	zich	zat	had	gegeten
aan	de	tafels	die	zij	waren	ontvlucht?
Hoe	konden	zij	hopen	het	brood	te	zien	breken?
De	huizen	stonden	verzadigd,
met	volle	vuilnisvaten,	gestoord	in	hun	rust.
En	eisten	dankbaarheid	voor	elke	kruimel
van	hun	beschaving,
zich	van	geen	schuld	bewust.

Die	onder	ons	zijn	en	niet	bestaan
omdat	de	stempels	ontbreken
zijn	niet	onder	ons	hoewel	zij	bestaan.
Ik	heb	er	één	een	slaapplaats	gegeven,
een	man	verminkt	in	eigen	ogen:
huidskleur	mislukt,	glimlach	verdacht.
Een	man	door	zichzelf	ingevuld
als	verwacht:	tweedehands,	overbodig,
en	toch	uit	op	een	leven,	zomaar,
zonder	reden,	zonder	bewijs	te	zijn	opgejaagd,
gemarteld,	bedreigd	met	de	dood.
Alleen	een	vrouw	en	drie	kinderen.
De	vrouw	ziek.	Very	sick.
Daarop	had	hij	gehoopt.
Wij	hadden	weinig	woorden.	Genoeg
voor	een	bord,	een	bad,	een	bed	voor	de	nacht.
Woorden	die	onder	ons	niet	bestonden
omdat	er	geen	plaats	meer	voor	was.

Het gedicht ‘Vluchtelingen’werd gepubliceerd op zaterdag 20 juni 2015, 
de Wereldvluchtelingendag. Op dezelfde dag werd het gedicht onthuld 
in De Gedachtenistuin in Westouter, een initiatief over vluchtelingen 
vroeger en nu van de Elfnovembergroep uit Kemmel.
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Het	gebruik	door	leerlingen,	ouders	en	personeelsleden	van	de	digitale	schoolagenda	(op	smarts)	in	combi-
natie	met	de	(papieren)	planningsagenda	(zie	verder);

We	gaan	met	een	werkgroep	ad	hoc	na	of	-	en	desgevallend	op	welke	wijze	-	we	het	STEM-verhaal	(science,	
technology,	engineering,	maths)	 in	onze	school	kunnen	realiseren	 in	de	eerste	graad.	 In	onze	3de	graad	
bewijzen	we	met	de	lesuren	technologie		-		onze	leerlingen	WEWI	volgen	die	in	technische	scholen	-		dat	we	
de	STEM-gedachte	genegen	zijn	én	reeds	in	de	praktijk	brengen;

We	gaan	op	eenzelfde	wijze	aan	de	slag	voor	het	vak	‘seminaries’	in	de	3de	graad.	Het	aanbod	en	de	orga-
nisatie	willen	we	onder	de	loep	nemen;

We	willen	dit	jaar	eveneens	meer	aandacht	voor	‘diversiteit’:	inzicht	krijgen	in	de	gewijzigde	demografie	en	
anticiperen	op	de	gevolgen	daarvan;

Leerlingen	in	de	hoofdrol	blijft	een	prioriteit:	de	leerlingenraad,	de	aanpak	van	onze	dansgroep	Skairo,	de	
Jongerenredactieploeg	voor	Ic	Hou,	…

•

•

•

•

•

Prioriteiten schooljaar 2015-2016
Ieder schooljaar schuiven we enkele zaken naar voor als werkpunt:
                onze ‘prioriteiten’.

Een overzichtje van datgene waar we dit jaar – samen met ouders en leerlingen! – extra werk van willen maken:

We willen met alle partners die mee onze school maken inzetten op deze prioriteiten. We roepen leerlingen en 

ouders op om samen met ons enthousiast personeelsteam elkaar te inspireren en te motiveren. School maken, dat 

doe je samen. 

Eerlijk overleg, een goede communicatie en bereikbaarheid zijn daarbij van groot belang.

Met vriendelijke groet

Danny Van Royen       Marc Buytaert

pedagogisch directeur       algemeen directeur

Beste ouders en leerlingen,

Meer dan 1200 leerlingen in onze secundaire school.  Dankjewel voor het vertrouwen dat jullie ons schenken!

Een goede voorbereiding zorgde ervoor dat we op 1 september goed konden starten. Ondertussen is de spits 
er echt wel af en geraken we stilaan op kruissnelheid. September is een erg belangrijke maand: goede voor-
nemens omzetten in de praktijk, oudervergaderingen, vriendschapsdag en bezinningsdagen voor de leerlingen 
van de eerste graad, … afscheid nemen van de mooie zomer en focus op het schoolwerk.

Begin oktober zijn de vormingsdag voor het 3de jaar en de bezinnings -en vormingsdagen voor de leerlingen 
van 4, 5 en 6 en de abdijdagen voor 6 eveneens erg belangrijk.  

We trachten de kalender op onze website (www.sjks.be) zo actueel mogelijk te houden. Je zal merken dat be-
langrijke data op het einde van het schooljaar reeds gepland zijn. 

We gaan verder op de ingeslagen weg!
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Een duwtje in de rug 
voor Nederlands, Frans, Latijn, Engels, 
wiskunde of natuurwetenschappen?

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

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

Een	leerling	kan	op	eigen	initiatief	naar	de	extra	begeleiding	stap-
pen.	Een	vakleerkracht	kan	een	leerling(e)	ook	aansporen	om	tij-
dens	de	middagpauze	naar	de	extra	begeleiding	 te	 stappen.	De	
aanwezigheid	 in	 de	 remediëring	 of	 in	 de	 extra	 lessen	 wordt	 in	
de	schoolagenda	genoteerd.	De	remediëringsleerkrachten	stellen	
zich	eerstdaags	in	de	klassen	voor	en	lichten	hun	aanpak	toe.	De	
concrete	regeling	(bijvoorbeeld:	op	welke	middag	kan	je	waar	te-
recht?)	wordt	zo	snel	mogelijk	aan	alle	leerlingen	meegedeeld	en	
aan	de	informatieborden	voor	de	leerlingen	geafficheerd.

Stevig engagement

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

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

Frans	 1ste	jaar		 	 	 Ann	De	Wilde
	 2de	jaar		 	 	 Herman	Schack
	 3de	jaar		 	 	 Leen	Verhelst
	

Nederlands		 1ste	jaar		 	 	 Ellen	Jacobs
	 1ste	-2de-3de	jaar	 Hannelore	Cornelis
	 2de	en	3de	jaar		 Hilde	Van	den	Berghe
	 	 	 	 Vera	Goossens

Latijn	 1ste	graad	 	 	 Isabelle	Snoeck

Engels	 2de	graad		 	 	 Ingrid	Dekeyser

Wiskunde	 1ste	jaar	 	 	 Marc	Smet
	 2de	jaar	 	 	 Inne	Boeykens
	 3de	jaar	 	 	 Annelies	Droessaert

Natuurwetenschappen		 2de	graad	 	 	 Erika	Lagaert

Alle remediëring (behalve wetenschappen) blijft 
gegroepeerd in ‘de blok van de eerstes’ (volle 
schooldagen van 12.30 uur tot 13.15 uur). Leer-
krachten en leerlingen evalueerden dit erg positief; 
geen reden dus om hier iets aan te wijzigen! In de 
gangen van de ‘blok van de eerstes’ zal er tijdens 
de remediëring ook dit jaar permanent toezicht zijn.

Het	begrip	‘leerlingenbegeleider’	is	ingeburgerd	op	onze	school.	
Net	zoals	vorig	jaren	zullen	onze	leerlingen	dit	schooljaar	kunnen	
rekenen	 op	 de	 ondertussen	 bekende	 gezichten:	 Kirsten	 Merckx,	
Herman	Schack,	Danny	Baart	en	 Isabelle	Van	Lemmens.	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	 leerlingenbegeleiders!	
Zij	staan	ter	beschikking	voor,	na	of	tijdens	de	lesuren.	Je	kan	hen	
gemakkelijk	bereiken	want	op	het	bureau	van	de	leerlingenbege-
leiding	is	er	quasi	permanent	een	leerlingenbegeleider	aanwezig	
tijdens	de	schooluren.	

Mocht	je	liever	telefonisch	contact	opnemen	dan	vind	je	hier	hun	
gegevens:

•	 Kirsten	Merckx
	 	 Borgstraat	116,	2890	Sint-Amands
	 	 0468	12	88	95	(1ste	graad)	

•	 Herman	Schack
	 	 Breedstraat	74	,	9100	Sint-Niklaas	
	 	 03	777	91	08	(1ste	graad)

•	 Danny	Baart
	 	 Hooimanstraat	133,	Sinaai
	 	 0494	74	15	10	(2de	graad)	

•	 Isabelle	Van	Lemmens
	 	 Beukendreef	10,	9160	Lokeren
	 	 09	349	46	37	(3de	graad)	

REMEDIËRING

DE LEERLINGENBEGELEIDING

Samen-school-maken
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Roger Federer doet het …
Usain Bolt doet het …
Chris Froome doet het …
Alle sporters doen het …

Een	korte	opwarming	vlak	voor	een	grootse	prestatie!

Jij	misschien	ook?

Tijdens	de	ochtendstudie	 kan	 je	 in	 de	 Calfac	 terecht	 van	
7.55	uur	tot	8.20	uur	om	in	een	serene	sfeer	nog	even	je	
lessen	voor	te	bereiden	of	na	te	kijken.
Je	kan	ook	op	maandag,	dinsdag,	donderdag	en	vrijdag	te-
recht	in	de	externenstudie	van	12.45	uur	tot	13.15	uur	voor	
de	middagstudie.

Train	je	liever	in	groep	dan	individueel	(of	je	coaches	–	ou-
ders,	 titularis	 of	 studiecoach	 –	 vinden	 dat	 een	 goed	 idee	
voor	jou)?	Dan	kun	je	op	maandag,	dinsdag	en	donderdag		
(van	16.15	uur	tot	17.30	uur)	en	op	woensdag	(van	12.30	
uur	 tot	 15.00	 uur)	 terecht	 in	 de	 Externenstudie	 voor	 de	
avondstudie.	Voor	een	goede	gang	van	zaken	meld	 je	 je	
wel	eerst	aan	vóór	16.00	uur	aan	op	het	leerlingensecreta-
riaat.	In	het	begin	van	het	schooljaar	had	je	ook	de	kans	om	
je	voor	een	heel	schooljaar	in	te	schrijven	voor	de	dagen	die	
jou	passen;	wens	je	dit	nog	aan	te	passen,	laat	dit	dan	note-
ren	in	je	agenda	door	je	ouders.	Het	is	een	gratis	service	van	
de	school,	maar	je	houdt	je	wel	aan	de	spelregels:	je	werkt	
ernstig	(zonder	muziek,	zonder	“oortjes”)	en	je	kan	slechts	
op	twee	momenten	de	studie	verlaten:	met	een	schriftelijke	
toestemming	van	je	ouders	om	17.00	uur	en	bij	het	einde	
om	17.30	uur.

Scheldpartij kost Piqué rood …
Patosi komt niet opdagen op training …
Nick Kyrgias zwaar uit de bocht …
Vanden Borre naar de B-kern verwezen …

Straffen	en	gestraft	worden	is	voor	niemand	leuk	en	op	school	krijg	je	vaak	nog	
meer	dan	elders	verwittigingen	vooraleer	wordt	ingegrepen.	Maar	wie	niet	horen	
wil	…

Na	4	stiptheidsnota’s	krijg	je	een	werkje	van	de	leerkracht	die	je	vierde	nota	
moest	schrijven.	Een	verwittigd	man	…

Kwam	die	verwittiging	niet	hard	genoeg	aan	en	ga	je	tot	8	stiptheidsnota’s?	
Dan	kom	je	naar	de	leerlingenbegeleiding	om	eens	over	je	gebrek	aan	stipt-
heid	te	praten.	Tevens	volgt	je	onvermijdelijke	straf:	strafwerk	op	woensdag	
van	12.30	uur	tot	15.00	uur	in	de	Externenstudie.

Is	je	gedrag	tegenover	personeel	van	onze	school	of	medeleerlingen	niet	
aanvaardbaar?	Na	4	gedragsnota’s	meld	je	je	bij	de	leerlingenbegeleiding	
voor	een	gesprek.	Als	straf	blijf	je	op	school	op	vrijdag	van	16.15	uur	tot	
18.00	uur.	Je	werkt	dan	in	de	Externenstudie	aan	een	extra	opdracht.

STUDEREN OP SCHOOL

STRAF OP SCHOOL



Vanaf 1 september 2015 gebruiken we 

op onze school via Smartschool de di-

gitale schoolagenda. De vakleerkracht 

vult in de module ‘Schoolagenda’ per 

lesuur de geziene leerstof in. Ook 

overhoringen en taken worden in de 

digitale schoolagenda genoteerd. De 

leerlingen moeten de lesonderwerpen 

niet meer noteren; die staan voortaan 

steeds correct in eenieders agenda 

op Smartschool en zijn raadpleegbaar 

door leerlingen en hun ouders. 

Indien een leerling afwezig was, kan 

hij/zij thuis dus steeds volgen welke 

lessen er gegeven zijn, welke taken en 

overhoringen er opgegeven zijn.

 We	combineren	die	agenda	met	een	plan-

ningsagenda.	 In	 deze	 ‘papieren’	 agenda	

behouden	we	de	18	schoolgebonden	blad-

zijden.	 Daarop	 o.a.:	 ruimte	 voor	 opmer-

kingen	 i.vm.	 stiptheid,	 gedrag,	 bijzonder	

toelatingen,	 …	 Dit	 betekent	 dan	 ook	 dat	

leerlingen	deze	agenda	elke	dag	bij	moe-

ten	hebben.	De	titularis	kijkt	dit	onderdeel	

ook	nauwgezet	na.	De	nota’s	dienen	door	

de	ouders	nog	steeds	te	worden	onderte-

kend.

We	 voegen	 ook	 een	 schoolkalender	 toe	

waarop	data	van	oudercontacten,	vrije	da-

gen	en	begin	en	einde	van	examens	staan	

aangeduid.

Bovenal	 dient	 de	 papieren	 agenda	 als	

planningsinstrument	 gebruikt	 te	 worden.	

Iedere	 dag	 is	 er	 ruimte	 om	 de	 taken	 en	

overhoringen	 te	 noteren,	 en	 zelf	 verder	

een	planning	op	te	stellen.	

De	opgave	van	taken	en	overhoringen	no-

teren	de	leerlingen	steeds	zelf	in	hun	plan-

ningsagenda	op	het	moment	dat	de	toets,	

opdracht	 in	 de	 klas	 wordt	 aangekondigd.	

Op	die	manier	is	er	nooit	discussie	over	een	

deadline.	Er	wordt	 in	 iedere	klas	ook	een	

leerling	aangesteld	die	een	modelagenda	

voor	taken	en	toetsen	bijhoudt.

Bij	 eventuele	 problemen	 met	 de	 digitale	

schoolagenda	kunt	u	steeds	contact	opne-

men	via	stefan.de.bock@sjks.be.

Vanaf 1 september 2015 :

Digitale schoolagenda én planningsagenda
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BUITEN SCHOOL ETEN? ENKEL MET EEN PASJE!


Een	leerling	kan	pas	extern	zijn	als	zij/hij	op	het	grondgebied	van	de	kerngemeente	Sint-Niklaas	woont	én	als	

zij/hij	‘s	middags	thuis	komt	eten.	Leerlingen	die	verder	van	de	school	wonen,	kunnen	enkel	extern	worden	met	

toestemming	van	de	directie.

Over	de	middag	de	school	verlaten	en	in	de	stad	gaan	eten,	wordt	niet	toegestaan.	Ouders	die	willen	dat	hun	

dochter/zoon	bij	een	familielid	gaat	eten,	moeten	daarvoor	de	toestemming	vragen	aan	de	directie.	Misschien	

komt	deze	schikking	streng	over,	maar	ze	is	eerst	en	vooral	geïnspireerd	door	onze	bezorgdheid	voor	de	leerlin-

gen.	Trouwens,	de	schoolverzekering	zou	een	ongeval	met	een	rondslenterende	leerling	niet	dekken!

Leerlingen	die	extern	willen	zijn,	komen	een	aanvraagformulier	afhalen	op	het	secretariaat,	ook	diegenen	die	

vorig	jaar	extern	waren.	Tot	eind	september	blijft	je	oude	pasje	geldig;	vanaf	oktober	moet	je	als	leerling	een	

nieuw	pasje	gekregen	hebben.	
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De krachtlijnen

Iedere	schooldag	kunnen	leerlingen	en	per-
soneelsleden	– zonder vooraf in te schrij-
ven! –	 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	war-
me	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	 aange-
boden,	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	 kun-
nen	helemaal	 niets	 nemen	en	hun	boter-
hammetjes	opeten	met	een	drankje	dat	ze	
zelf	meebrachten.	Iedereen	kan	vrij	samen	
eten	met	zijn/haar	kameraden.

Hoe betalen?

De	afrekening	gebeurt	aan	de	kassa	in	de	
refter.	 Alle	 leerlingen	 en	 personeelsleden	
krijgen	 een	 individuele restaurantkaart-
badge	die	wordt	ingescand.	De	kassier	ver-
bindt	aan	die	kaart	wat	er	aangekocht	is.

De	 badge	 werkt	 via	 het	 protonsysteem.	
Ouders	 krijgen	 een	 aparte	 brief	 met	 de	
persoonlijke	 gestructureerde	 mededeling	
en	het	rekeningnummer	waarop	geld	voor	
het	middagrestaurant	kan	worden	gestort.	
Daags	nadien	wordt	het	gestorte	geld	ge-
koppeld	 aan	de	 restaurantbadge.	Houd	er	
wel	 steeds	 rekening	 mee	 dat	 er	 enkele	
dagen	overgaan	tussen	uw	storting	en	de	
overdracht	op	de	kaart;	bij	ene	bank	duurt	
het	al	wat	langer	dan	bij	de	andere	bank.	

Wat verbruikt
mijn zoon/dochter?

Vorig	schooljaar	introduceerden	wij	de	on-
line-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	 aparte	
infobrief,	waarvan	de	codes	rechtstreeks	uit	
de	software	komen.

Deze	 nieuwe	 maatregel	 sluit	 aan	 bij	 het	
hele	 maaltijdensysteem,	 waarbij	 we	 een	
uitgebreid	 en	 gevarieerd	 aanbod	 nastre-
ven;	 mét	 een	 correcte,	 transparante	 afre-
kening.	

Drankautomaten

Op	 de	 speelplaatsen,	 in	 de	 ontmoetings-
ruimte	 en	 binnenkort	 ook	 in	 de	 kleine 
refter	 kunnen	 leerlingen	 een	 drankje	 (50	
cl)	uit	de	automaat	halen.	Wil	 je	dus	snel	
een	drankje	bij	 je	boterhammen,	dan	kun	
je	hiervoor	terecht	in	de	kleine	refter	of	de	
ontmoetingsruimte.	 Let	 op:	 de	 ontmoe-
tingsruimte	 is	 enkel	 voor	 de	 derde	 graad	
voorbehouden	tot	12u30.

Ook	 hier	 hebben	 we	 geopteerd	 voor	 een	
scansysteem:	 leerlingen	 betalen	 via	 hun	
badge.	 Op	 die	 manier	 moet	 er	 niet	 met	
wisselgeld	gewerkt	worden	en	worden	de-
fecten	vermeden.

Aandacht AUB

EET / LEER / LEEF
ETEN OP SCHOOL: RUIM AANBOD, TRANSPARANTE AFREKENING!

DEMORATISCHE PRIJZEN, OOK IN 2016

Volledige maaltijd
(soep, hoofd- en nagerecht)  € 5,55
 
Belegd broodje    € 2,80
Onbelegd broodje    € 0,81
 
Soep      € 1,11
Soepbroodje     € 0,71
 
Warme maaltijd    € 4,75
Maxi salad bar    € 3,65
Mini salad bar    € 1,95
 
Nagerecht     € 0,91
Fruit      € 0,62 
   
Frisdrank     € 1,11
Water      € 0,62
Warme drank    € 0,50

BUITEN SCHOOL ETEN? ENKEL MET EEN PASJE!





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 oudervergade-

ringen 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 vrijdag 12 september om 19.30 uur

2de  jaar woensdag 10 september om 19.30 uur

3de  jaar dinsdag 09 september om 19.30 uur

4de  jaar dinsdag 16 september om 19.30 uur

5de  jaar woensdag 17 september om 19.30 uur

6de  jaar donderdag 25 september 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 onder-

tussen  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)

Tot 10 september 
op de 
permanentie!

Inhoud 
lockers 
vorig 
schooljaar 

Eind juni werd aan alle huurders van een 

locker gevraagd om hun locker leeg te 

maken voor eind juni. Tijdens de jaarlijkse 

grote schoonmaak begin juli bleken een 

aantal lockers nog niet leeg gemaakt te 

zijn! Dit zorgde voor extra werk: de werklui 

moesten de lockers openmaken, de poets-

ploeg  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 per-

manentie, daarna wordt er definitief 

opgeruimd. 

Belangrijke telefoonnummers en contactadressen

Algemeen telefoonnummer  SJKS : 03 780 71 50

Directeur Walter Roggeman SJKS : 03 780 71 51 

gsm : 0476 63 28 13

Adjunct-directeur Marc Buytaert SJKS : 03 780 71 52 

gsm : 0476 55 44 54

Adjunct-directeur Danny Van Royen SJKS : 03 780 71 54 

gsm : 0485 61 90 83

Permanentie Katja Roggeman SJKS : 03 780 71 53 

Dave Verdurmen 

Pieter-Jan De Waele

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

Aandacht voor10

School- en studietoelagen 2014-2015
Alle info op ons schoolsecretariaat 

en op www.studietoelagen.be

CollegeInfo_1_SJ1314.indd   10 30/08/13   17:05

AANDACHT AUB

8

Verloren sportkledij, turnzakken, enz...

Elk	jaar	blijven	er	talloze	sportschonen,	sportzakken,	enz.	liggen	in	de	kleedkamers.	Die	liggen	maanden	te	wach-

ten	op	een	eigenaar	in	de	sportzalen	zelf,	verzameld	door	de	L.O.-leerkrachten.	Daarna	verhuizen	deze	spullen	

naar	de	Calfac	waar	ze	tijdens	het	oudercontact	aan	het	einde	van	het	schooljaar	mee	konden	genomen	worden.	

Begin	september	stockeren	we	de	overgebleven	massa	–	het	blijft	een	aanzienlijke	hoeveelheid	spullen	–	terug	

in	de	sporthal.	Daarom	een	laatste	warme	oproep:	gelieve	je	sportmateriaal	van	vorig	jaar	uit	te	zoeken	en	mee	

te	nemen	naar	huis!	Je	L.O.-leerkracht	helpt	je	graag	hierbij!

Eind	 juni	werd	aan	alle	huurders	van	een	

locker	 gevraagd	 om	 hun	 locker	 leeg	 te	 maken	 en	

hun	 sleutel	 in	 te	 leveren	 voor	 30	 juni.	 Tijdens	 de	 jaarlijkse	 grote	

schoonmaak	begin	juli	bleken	een	aantal	lockers	nog	niet	leeg	gemaakt	te	zijn!	

Zoveel	lockers	als	mogelijk	werden	leeggemaakt	en	de	poetsploeg	verzamelde	de	inhoud	van	de	loc-

kers	in	afzonderlijke	zakjes.	De	inhoud	van	de	niet-leeg	gemaakte	lockers	is	ter	beschikking	tot	uiterlijk	

vrijdag	18	september,	op	de	permanentie,	daarna	wordt	er	definitief	opgeruimd.	

Studietoelagen
Op	het	leerlingensecretariaat	kan	een	papieren	formulier	afgehaald	worden;	er	kan	ook	online	
een	aanvraag	ingediend	worden.	Uiterlijk op 1 juni 2016	dient	de	aanvraag	binnen	te	zijn.

Meer	info	vindt	u	op	www.studietoelagen.be.
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In de steigers

27ste EETWEEKEND
24 en 25 oktober

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 alla bolognese 12 euro
met gemalen kaas

 pasta all'arabiatta 12 euro
 (vegetarisch) met gemalen kaas

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.

inschrijven?
Via het elektronisch inschrijfformulier op de website van onze school : 

www.sjks.be - tot woensdag 21 oktober
(of schrijf in op het leerlingensecretariaat)
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IN DE STEIGERS

Voor leerlingen van alle jaren

Sunset Boulevard	(musical)	–	Bohemian	Productions
29	april	tot	1	mei	2016,	Stadsschouwburg	Sint-Niklaas

Voor leerlingen van de derde graad

Poepsimpel	–	Cie	Cecilia
Dinsdag	29	september	2015,	Stadsschouwburg	Sint-Niklaas

Romeo en Julia	–	HetPaleis
Woensdag	3	februari	2016,	HetPaleis	Antwerpen

Wit is altijd schoon	–	Het	Gevolg	&	HetPaleis
Woensdag	14	oktober	2015,	HetPaleis	Antwerpen

België, een sprookje	-	De	Roovers	en	HetPaleis
Woensdag	23	maart	2016,	HetPaleis	Antwerpen

10

De voorbije jaren wisten we telkens meer 

dan 250 theaterliefhebbers mee te nemen 

naar de schouwburg; een stimulans om 

ook dit jaar een selectie klaar te stomen 

die niet alleen de frequente theaterbezoe-

ker kan verleiden, maar ook de absolute 

theaterleek een fijne eerste kennismaking 

kan bezorgen.

Het exacte programma en een inschrij-

vingsformulier krijg je van je eigenste 

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! De exacte data willen we je ech-

ter niet ontzeggen!

Theater voor vrijwilligers
2015-2016

EINDREIZEN 2016
Een	stevige	traditie	wordt	verder	gezet:	ook	dit	jaar	kunnen	onze	eindejaars	tijdens	de	paasvakan-
tie	genieten	van	een	ongetwijfeld	fantastische	ervaring:	naast	de	klassiekers	Griekenland,	Italië		
en	Spanje	zit	nu	ook	een	5-daagse	reis	naar	Berlijn	in	het	aanbod.	
Leerlingen	hebben	een	uitgebreide	brochure	gekregen	waarin	de	verschillende	reizen	duidelijk	
omschreven	zijn;	de	inschrijvingsmodaliteiten	werden	uitvoerig	toegelicht	door	de	directie.	

Enkele	aandachtspuntjes	(meer	uitleg	in	de	brochure):
-	om	organisatorische	redenen	is	er	voor	elke	bestemming	een	maximum	bepaald.	
-	inschrijven	gebeurt	via	smartschool	en	kan	vanaf	15	september	om	20	uur.
-	op	18	september	zullen	we	aan	de	leerlingen	meedelen	of	zij	al	dan	niet	mee	kunnen
		naar	hun	voorkeurbestemming.
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CONTACT

Theater voor vrijwilligers
2015-2016

OUDERCONTACTEN

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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	klassen-
leraar	en	de	werking	van	dat	bepaald	jaar	leren	kennen..
	 	 •	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	(vrijdagvoormi-
ddag	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	volgende	College	
Info	of	website).	
In	de	loop	van	de	maand	maart	worden	er	informatievergaderingen	georganiseerd	voor	de	oud-
ers	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	1ste	Latijnse.
Na	de	bespreking	van	de	eindresultaten	van	het	2de	semester	met	de	leerlingen	(donderdagvoor-
middag	30	juni)	hebben	alle	ouders	de	mogelijkheid	om	alle	leerkrachten	en	de	directie	te	spreken	
(donderdagnamiddag	30	juni).
Het	overzicht	hierboven	is	indicatief.	Vanzelfsprekend	kunnen	bijzondere	omstandigheden	aan-
leiding	geven	tot	bijkomende	oudercontacten	met	leerkrachten	en/of	directie.

Algemeen telefoonnummer SJKS
Algemeen directeur

Pedagogisch directeur

Leerlingenbegeleiding

Diensthoofd secretariaat

Diensthoofd boekh.-patrimonium

Internaat

Faxnummer

Marc Buytaert

Danny Van Royen

Herman Schack
Kirsten Merckx
Danny Baart
Isabelle Van Lemmens

Stefan De Bock

Bernard Jadoul

Gentil Poppe
Katrien Smet

SJKS 03 780 71 50
SJKS 03 780 71 51
gsm 0476 55 44 54
SJKS 03 780 71 54
gsm 0485 61 90 83
SJKS (03) 780 71 51
03 777 91 08
0468 12 88 95
0494 74 15 10
09 349 46 37

SJKS 03 780 71 93

SJKS 03 780 71 67

SJKS 03 780 71 60

SJKS 03 780 71 69

E-mail : info@sjks.be • Website : www.sjks.be

U kunt steeds een mailtje naar een SJKS-collega sturen door de volgende combinatie te gebruiken:

voornaam.tussenvoegsel.achternaam@sjks.be bijv. danny.van.royen@sjks.be



Kalender

maandag	14	september	2015	

dinsdag	15	september	2015	

woensdag	16	september	2015	
donderdag	17	september	2015	

vrijdag	18	september	2015	

zaterdag	19	september	2015
zondag	20	september	2015

maandag	21	september	2015	

dinsdag	22	september	2015	

donderdag	24	september	2015	

vrijdag	25	september	2015	

zaterdag	26	september	2015
zondag	27	september	2015

maandag	28	september	2015	
dinsdag	29	september	2015	

woensdag	30	september	2015	

donderdag	01	oktober	2015	

vrijdag	02	oktober	2015	

zaterdag	03	oktober	2015
zondag	04	oktober	2015

maandag	05	oktober	2015	
woensdag	07	oktober	2015	

donderdag	08	oktober	2015	

vrijdag	09	oktober	2015	

zaterdag	10	oktober	2015
zondag	11	oktober	2015

maandag	12	oktober	2015	

woensdag	14	oktober	2015	

donderdag	15	oktober	2015	

vrijdag	16	oktober	2015	

zaterdag	17	oktober	2015

zondag	18	oktober	2015

maandag	19	oktober	2015	

dinsdag	20	oktober	2015	

woensdag	21	oktober	2015	
donderdag	22	oktober	2015	

vrijdag	23	oktober	2015	

zaterdag	24	oktober	2015
zondag	25	oktober	2015

maandag	26	oktober	2015	

woensdag	28	oktober	2015	

donderdag	29	oktober	2015	

zaterdag	31	oktober	2015

zondag	08	november	2015

Heywijck	voor	2Lc-MWd
Begin	danslessen	Skairo!!!	
Heywijck	voor	2Lc-MWd
Oudervergadering	voor	4de	jaar	
Oudervergadering	voor	5de	jaar	
Heywijck	voor	2La-2Lb
Sportdag	in	Lokeren	voor	het	5de	
jaar	(groep	1	Zuiddaglln)	
Heywijck	voor	2La-2Lb
	
	
	

Heywijck	voor	2MWe-2MWf
NM	Excursie	aardrijkskunde	1ste	
jaar	(groep	1)	
Heywijck	voor	2MWe-2MWf
NM	Excursie	aardrijkskunde	1ste	
jaar	(groep	2)	
Heywijck	voor	2GL-MWc
Oudervergadering	voor	6de	jaar
Excursie	aardrijkskunde	(groep	3)
Medisch	Schooltoezicht	3ECa	
Heywijck	voor	2GL-MWc
NM	Excursie	aardrijkskunde	1ste	
jaar	(groep	4)
Rapport	1	voor	1ste	en	2de	graad	
	
	

FACULTATIEVE	VRIJE	DAG	
Leerlingenraad	plus	en	VIS:	
solidariteitsacties	en	vluchtelingen-
problematiek	in	AvW	van	12.40	tot	
13.25	uur
Voor	vrijwilligers	3de	graad	
Poepsimpel	door	Cie	Cecilia	in	ss	
Sint-Niklaas	
Begin	sportkamp	3SPW	De	Maat	
in	Mol
Sportkamp	3SPW	DE	Maat	in	Mol
Vormingsdag	3de	jaar	-	Puytvoet	
(groep	1)
Dag	Humane	wetenschappen:	5des	
naar	museum	Guislain	en	6des	naar	
de	rechtbank	en	4des	naar	Ikea	en	
3des	-	rolstoelproject	
Laatste	dag	sportkamp	3SPW	De	
Maat	in	Mol
Vormingsdag	3de	jaar	-	Puyvoet	
(groep	2)	
Youth	for	Understanding	-	info	in	
lok	60	van	12.30	tot	13.15	uur	
	

SAVED	BY	THE	BELL!!!	
Bezinninsgdagen	Heibrand	4de	jaar
NM	Vormingsdag	5de	jaar	-	week-
endformule	
NM	begin	abdijdagen	voor	6de	jaar
Medisch	schooltoezicht	3ECb-3Wa	
Sport-	en	spelinstuif	eerste	jaar
Vormingsdag	6de	jaar
Einde	bezinningsdagen	Heibrand	
4de	jaar
Omstreeks	16	uur:	einde	vorming-
sweekend	5de	jaar	-weekendfor-
mule	

NM	einde	abdijdagen	voor	6de	jaar	
	

Lettergebroed	lezing	van	Jonas	
Boets	in	de	conferentiezaal	van	de	
bib	1ste	en	2de	lesuur	-	begin	om	
8.45	uur	voor	3Wa,	3Wb,	3Wc,	3Wd	
en	3ECa	
Voor	vrijwilligers	3de	graad	‘Wit	is	
altijd	schoon’	door	Het	Gevolg	en	
HetPaleis	in	Apen	
Dwagulu	Dekkente	info	over	hun	
werking	in	lokaal	60	van	12.30	uur	
tot	13.15	uur	
Rapport	1	voor	3de	graad	

Oud-leerlingendag!	17	uur	bezin-
ning	-	aansluitend	rondleiding,	
receptie	en	maaltijd	
	

Adres	Onbekend	(groep	1)	voor	6de	
jaar	in	de	VM	
Adres	Onbekend	(groep	2)	voor	6de	
jaar	in	de	VM
Bedrijfsbezoek	aan	Coca	Cola	door	
4de	jaar	economie	vanaf	11	uur	tot	
15	uur	
NM	Klassenraden	5de	jaar	
Zuiddag	voor	5de	jaar
Adres	Onbekend	(groep	3)	voor	6de	
jaar	in	de	VM
Lettergebroed	lezing	door	Kathleen	
Vereecken	in	de	Conferentiezaal	
van	de	bib	voor	4Wa,	4Wb,	4Wc	en	
4ECa	-	1ste	en	2de	lesuur	-	begin	
om	8.45	uur	
Vormingsdag	voor	lln	die	Zuiddag	
hadden	op	22	okt
Sportdag	voor	leerlingen	voor	lln	
van	het	5de	jaar	(groep	2	niet	
Zuiddag)
Rapport	2	voor	1ste	en	2de	graad	
Adres	Onbekend	(groep	4)	voor	6de	
jaar	in	de	VM	

27ste	eetweekend!	
27ste	eetweekend!	

‘Stelling	van	A’	voor	leerlingen	2de	
jaar	in	auditorium	Odisee	5de	en	
6de	lesuur
	Romeinse	soldaat	in	de	klas	voor	
4	Latijnse	-	in	de	Calfac	3de	en	4de	
lesuur	
Medisch	schooltoezicht	3HW	
	
Begin	herfstvakantie

Einde	Herfstvakantie

Zie ook kalender: 

www.sjks.be
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Oase

Dank u wel!

Niet minder dan 715 bijdragen 

aan het oudercomité van €5 

mochten we noteren. 

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.

We	kennen	het	vandaag	spijtig	genoeg	meer	in	de	negatieve	betekenis	
van	‘samenscholingsverbod’.	Als	mensen	‘samenscholen’	voelt	de	geves-
tigde	orde	 zich	 bedreigd.	Het	 kan	een	gevaar	 inhouden.	Maar	 positief	
gesteld	dwingt	een	samenscholing	rekening	te	houden	met	de	massa	die	
op	straat	komt,	zoals	met	de	‘Witte	mars’	gebeurde.	Reden	genoeg	om	
het	woord	‘samenscholen’	te	herontdekken	en	op	te	waarderen.

Laten	we	samenscholen	zoals	de	school	kleine	vissen	die	dicht	bij	elkaar	
zwemmen	in	formatie	en	zo	het	feilloos	silhouet	vormen	van	een	grote	
vis	om	zich	tegen	de	grote	belagers	van	de	zee	te	beschermen.

Laten	we	samenscholen	om	de	stille	verleiders	op	te	merken	die	sluipend	
ons	van	elkaar	afzonderen,	onze	verbondenheid	ontrafelen	en	van	onze	
problemen	individuele	gevallen	maken.

Laten	we	 samenscholen	 om	het	 nieuws,	 de	 gebeurtenissen,	 de	 feiten	
niet	over	ons	heen	te	laten	rollen	en	vlugge	conclusies	te	trekken	maar	
samen	te	analyseren	om	het	spel	van	macht	en	winst	te	doorzien.

Laten	we	samenscholen	om	niet	met	de	stroom	mee	te	varen	die	mensen	
klein	houdt	en	verdrukt	maar	stem	te	zijn	voor	de	stemlozen

en	 te	 laten	 horen	 wat	 nog	 aan	 opbouwends	 gebeurt	 tussen	 mensen,	
buurten,	volkeren	en	continenten.

Laten	we	samenscholen	om	ons	samen	te	scholen	in	het	omgaan	met	
elkaar	vanuit	 respect	en	kansen	geven	en	vanuit	de	kracht	die	vriend-
schap	heet.

Uit: Hilde Van Putten, Van aarde en hemel thuis, 2000, p. 18-19
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Beste leerlingen, personeelsleden en ouders

In deze College Info een hele pak praktische informatie over onder andere de erg belangrijke oudercontacten en 
de studieloopbaanbegeleiding.

Eerst echter een stand van zaken en enkele beschouwingen bij de hete hangijzers die ons schoolleven dezer dagen 
op scherp houden (zie pagina 4-5). 
 
We willen ons onderwijsaanbod op een wel doordachte wijze bijsturen. Geen revolutie, maar evolutie. Het STEM-
verhaal en de zoektocht naar een nieuwe invulling van de Vrije Ruimte komen op de volgende bladzijde aan bod.
We willen ook ons zorgbeleid nog nadrukkelijker in de kijker zetten en nagaan waar we nog meer op kunnen 
inzetten. De tekst over Basiszorg van de scholengemeenschap is een hefboom in deze.
We willen ook de ogen wijd open houden voor wat er rondom ons gebeurt: de super-diversiteit en alle uitdagingen 
die dat stelt. En de niet-aflatende vluchtelingenstroom. Daar kan geen mens naast kijken.

Bij het begin van de kerstvakantie wensen we geluk en voorspoed voor u allen en diegenen die u dierbaar zijn in 
het volgende jaar. 

Geniet van de kerst- en nieuwjaarsdagen.

Danny Van Royen       Marc Buytaert
Pedagogisch directeur       Algemeen directeur    >>>

Vrijdagvoormiddag 18 december:

 
proclamatie 8.30 uur (ten vroegste) tot 12.30 uur (ten laatste)

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

2de jaar: 	 8.30	tot	12.30	uur:	rapportbespreking	(procla-
matie	en	individuele	bespreking	met	de	klassen-
leraar),	aansluitend	film	in	Siniscoop.

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:	 8.30	tot	12.30	uur:	gezamenlijk	ontbijt,	kerstvie-
ring	in	de	kerk,	rapportbespreking	(proclamatie	
en	individuele	bespreking	met	de	klassenleraar)

3de graad:	 tussen	8.30	en	12.05	uur:	

	 individuele	rapportbespreking

Laatste schooldag 
1ste semester:

vrijdag  
18 december 2015

Vrijdagnamiddag 18 december: 

oudercontact van 14 tot 18 uur

1ste jaar:	 		 in	eigen	klaslokaal	

2de jaar:	 		 in	de	ontmoetingsruimte

2de en 3de graad:	 in	de	Calfac,	de	refters	en
	 		 Anton	van	Wilderodezaal	

Er	is	geen	parkeergelegenheid	op	de	speelplaats	omdat	de	
lagere	school	nog	les	heeft.

Neem zeker je turnzak mee zodat je met fris gewassen sportkledij in januari terug kan sporten!

Verloren voorwerpen : Ben je jas, turnzak, sportkledij, enz. verloren? 

Wij hangen alle kledij uit in de gang naast de Calfac. Waardevolle verloren voorwerpen zullen in een 

glazen kast uitgestald worden. Neem zeker een kijkje!
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De	 voorbije	 tien	 jaar	 werd	 in	 Vlaamse	
scholen	 op	 de	 meest	 uiteenlopende	 wijze	
inhoud	en	vorm	gegeven	aan	de	uren	vrije	
ruimte	 in	 de	 derde	 graad.	 Dit	 schooljaar	
zijn	we	aan	de	slag	om	te	komen	 tot	een	
nieuwe	 visie	 en	 concrete	 aanpak	 van	 de	
vrije	ruimte	in	onze	derde	graad.

Vrije	 ruimte	 zijn	 uren	 die	 een	 schoolteam	
de	 kans	 geven	 om	 aan	 de	 slag	 te	 gaan	
met	eigen	onderwerpen,	doelstellingen	en	
didactische	 aanpak.	 In	 onze	 school	 werd	
de	 ‘vrije	 ruimte’	 ondergebracht	 in	 het	 vak	
‘seminaries’.	Een	beperkt	aantal	richtingen	
kregen	 ‘seminaries’.	 Ondanks	 vele	 inspan-
ningen	 waren	 noch	 leerlingen,	 noch	
leerkrachten,	noch	ouders	erg	enthousiast.	
Vorig	jaar	startten	we	de	zoektocht	naar	hoe	
het	beter,	anders	kon.	Dit	schooljaar	gingen	
we	 –	 net	 als	 voor	 STEM	 –	 met	 een	 uitge-
breide	werkgroep	aan	de	slag.

Ideeën,	verzuchtingen,	goede	praktijkvoor-
beelden,	 …	 ze	 passeerden	 de	 revue	 en	
werden	 kritisch	 besproken.	 De	 krijtlijnen	
voor	 een	 nieuwe,	 andere	 invulling	 liggen	
ondertussen	vast:

Jaar-	en	klasoverstijgend	voor	alle	leerlingen	
van	de	3de	graad.

In	 vier	 modules	 gespreid	 over	 twee	
jaar:	 enkele	 modules	 zijn	 verplicht	
en	 richting-poolversterkend	 (humane	
wetenschappen,economie,	wetenschappen,	
wiskunde,	 moderne	 vreemde	 talen,	 sport,	
…),	andere	zijn	vrij	te	kiezen.

Andere	 lesvormen,	 leermiddelen,	 leer-
kansen	 die	 niet	 tot	 het	 klaslokaal	 beperkt	
blijven,	 andere	 evaluatievormen,	 …	
behoren	tot	de	mogelijkheden.

Concrete	en	duidelijke	doelen	vooraf	formu-
leren	 zodat	 (kwaliteitsvolle)	 leerinhoud	
duidelijk	is.

Ook hier is de sleutel ‘Accent op je 
talent’. Het accent op datgene wat je 
als poolvakken koos én op datgene wat 
buiten dat kader ook op je interesse (en 
hopelijk talent) kan rekenen.

We	hopen	dat	 –	 in	 de	 komende	maanden	
-	 de	 kritische	 toets	 van	 alle	 inspraak-	 en	
adviesorganen	 de	 nieuwe	 plannen	 beter	
maakt	 zodat	 we	 enthousiast	 van	 start	
kunnen	gaan	met	‘de	nieuwe	vrije	ruimte’	
volgend	schooljaar.

Science,	technology,	engineering	en	mathe-
matics,	 dat	 zijn	 de	 toverwoorden.	 Scholen	
die	er	mee	van	start	gingen	doen	het	goed.	
Logisch	 dus	 dat	 we	 ons	 binnen	 de	 SJKS-
muren	 ook	 bogen-buigen	 over	 STEM.	 We	
schrijven	dit	jaar	een	eigen	STEM-verhaal.

Vorig	schooljaar	kwam	het	onderwerp	al	aan	
bod	op	de	pedagogische	raad.	Dit	schooljaar	
gingen	we	met	een	uitgebreide	werkgroep	
en	een	coördinator	–	Geert	Verwilligen	-	aan	
de	slag.

Goed overdacht
We	 hoeden	 ons	 om	 halsoverkop	 aan	 een	
STEM-avontuur	te	beginnen,	mee	te	deinen	
op	 de	 ‘hype’.	 Het	 is	 vanzelfsprekend	 dat	
technische	scholen	-	met	name	de	richting	
industriële	 wetenschappen	 –	 extra	 kansen	
hebben	 voor	 de	 engineeringcomponent.	
Anderzijds	 is	 de	 zoektocht	 naar	 interne	
kwaliteitsverbetering	 én	 onderwijs	 dat	
beter	aansluit	bij	noden	en	uitdagingen	van	
vandaag	zeker	ook	een	opdracht	voor	onze	
school.	 Onder	 onze	 oud-leerlingen	 zijn	 er	
velen	die	werken	in	een	job	met	een	uitge-
sproken	STEM-profiel(burgerlijke	 ingenieus,	
industriële	 ingenieurs,	 …).	 Alle	 reden	 dus	
om	te	trachten	de	STEM-accenten	te	explo-
reren,	te	versterken.		
Hoe	hebben	we	STEM	benaderd?	Prospectie	

van	wat	STEM	is	en	kan	zijn,	verkenning	van	
scholen	die	al	een	traject	afgelegd	hebben,	
discussies	 in	 de	 werkgroep,	 vergelijken	
van	 leerplannen	 en	 zoeken	 naar	 opportu-
niteiten,	 inspiratie	 en	 wijsheid	 vergaren	
bij	 begeleidingsdiensten	 en	 op	 studie-
dagen	 …	 Een	 boeiend	 proces,	 absoluut.	
Niet	 makkelijk	 ook,	 omwille	 van	 onder	
andere:	het	algehele	aanbod	van	richtingen	
en	 lessenroosters,	 het	 profiel	 van	 de	
leerkrachten	 die	 zorgen	 voor	 de	 invulling	
van	de	eventuele	STEM-uren,	de	fasering	en	
planning	over	de	zes	jaar	van	de	humaniora,	
het	bewaken	van	een	lessenrooster	van	32	
uur,	 de	 bezorgdheid	 van	 alle	 vakgroepen	
om	 kwaliteit	 te	 bieden,	 de	 tijdsdruk	 die	
ons	noopt	 tot	 een	duidelijk	 plan	 tegen	de	
openschooldag	van	30	april,	…

Blauwdruk klaar
Op	de	 laatste	vergadering	van	de	pedago-
gische	 raad	 (november)	 werd	 uitgebreid	
aandacht	besteed	aan	de	STEM-plannen.	De	
PER-leden	 zetten	 vraagtekens	 en	 uitroep-
tekens	 waar	 de	 STEM-werkgroep	 verder	
mee	kon.	Die	werkgroep	heeft	ondertussen	
(bijna)	 een	 blauwdruk	 klaar.	 Bij	 de	 erg	
constructieve	 zoektocht	 toetsten	 we	 ook	
steeds	af	of	een	idee	of	plan	op	voldoende	
draagkracht	kon	rekenen.	

Het	‘STEM-plan’	willen	we	in	een	visietekst	
presenteren	 en	 bespreken	 op	 de	 pedago-
gische	 studiedag	 van	 29	 januari	 2016.	
Uiteraard	zullen	de	adviesraden,	de	leerlin-
genraad	 en	 ons	 oudercomité	 ook	 worden	
geraadpleegd	 vooraleer	 de	 aanpak	 een	
definitief	karakter	krijgt.

Accent op talent
De sleutel van ons SJKS-STEM-verhaal is 
te vinden in ‘Inzetten op talenten van 
kinderen’.	Verkennen	en	ontdekken	waar	
je	goed	in	bent.	Positieve	feedback	op	wat	
je	 goed	 kan	 en	 datgene	 waar	 je	 aanleg	
voor	 hebt.	 Langs	 die	 invalshoek	 krikken	
we	de	motivatie	van	onze	leerlingen	op	en	
brengen	 we	 een	 dynamiek	 tot	 stand	 die	
bevlogen	 leerkrachten	en	een	gans	perso-
neelsteam	 enthousiasmeren.	 Onderwijs	
dat	aansluit	bij	vandaag	en	bij	de	verwach-
tingen	van	de	ouders	 die	hun	 	 kinderen	 –	
allemaal	met	hun	eigen	talenten!	-	aan	ons	
toevertrouwen.

In	het	STEM-verhaal	willen	we	zeker	ook	–	
en	dat	vooral	in	de	hogere	jaren	–	een	appel	
doen	op	de	STEM-knowhow	van	ouders	en	
op	 de	 deskundigheid	 en	 praktijkgerichte	
info	van	oud-leerlingen	die	aan	de	slag	zijn	
in	(hoog)technologische	bedrijven.		

SJKS: pool-versterkend en vrije keuze en voor alle leerlingen

SJKS: inhoudelijk to the point, 
voor ALLE leerlingen en gespreid over zes jaar

Vrije ruimte in de 3de graad op nieuwe leest

STEM is hip! 

•

•

•

•
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Het	 heeft	 een	 tijdje	 geduurd,	 maar	 nu	 is	
hij	 er:	 de	 tekst	 onderschreven	 door	 alle	
secundaire	 scholen	 van	 onze	 scholenge-
meenschap	 in	 verband	met	 basiszorg.	 Een	
goede	 zaak	en	 tegelijk	een	hefboom	voor	
ons	om	het	eigen	zorgbeleid	onder	de	loep	
te	nemen.

De	voorbije	twee	jaar	werd	in	onze	school	
nog	 meer	 ingezet	 op	 de	 leerlingenbege-
leiding:	 meer	 taken	 en	 verantwoordelijk-
heid,	een	eigen	bureau,	 ...	 Tegelijk	komen	
tijdens	 de	 reeksvergaderingen	 (vergade-
ring	 van	 alle	 leerkrachten	 die	 in	 een	 jaar	
lesgeven)	 erg	 veel	 gespreksonderwerpen	
aan	bod	die	te	maken	hebben	met	zorg	in	
de	breedste	zin	voor	onze	 leerlingen,	voor	
al	onze	leerlingen.	De	keuze	van	de	school	
om	 de	 klassenleraar	 als	 spil	 in	 de	 leerlin-
genbegeleiding	te	situeren	en	te	waarderen	
toont	aan	dat	eerstelijnszorg	bieden	oprecht	
erg	belangrijk	is.	

Gemeenschappelijke deler
De	 tekst	 van	 de	 scholengemeenschap	
over	 basiszorg	 kwam	 tot	 stand	 door	 het	
zoeken	naar	een	gemeenschappelijke	deler	
voor	 alle	 scholen.	 De	 basisscholen	 waren	
vragende	partij.	Welke	basiszorg	garanderen	
jullie	aan	 iedere	 leerling	die	bij	 jullie	naar	

school	komt?	Ouders	moeten	om	van	deze	
basiszorg	 te	 genieten	 geen	 extra	 inspan-
ningen	 doen.	 Wij	 bieden	 basiszorg,	 maar	
verwachten	 van	 de	 ouders	 en	 de	 leerling	
inzet	 en	 engagement.	 Een	 gezamenlijke	
verantwoordelijkheid	 om	 tot	 een	 goed	
resultaat	te	komen.

De	 tekst	 bundelt	 concrete	 acties	 aan	
volgende	 negen	 titels:	 warm	 onthaal	 is	
goed	 gestart,	 welbevinden	 is	 belangrijk,	
iedereen	 is	 welkom,	 de	 school	 biedt	 een	
krachtige	 en	 stimulerende	 leeromgeving,	
de	 ouders	 doen	 er	 toe,	 we	 kiezen	 voor	
klare	 taal,	 de	 schoolkosten	 mogen	 geen	
hinderpaal	 zijn,	 evaluatie	 ondersteunt	 het	
leerproces	 en	 leerlingen	 kunnen	 kiezen	
naar	hun	talenten.

Ouders en leerlingen waarderen zorg op 
onze school
In	 onze	 eigen	 SJKS-versie	 gaan	 we	 veel	
verder	dan	de	doelen	die	in	de	tekst	gefor-
muleerd	 staan;	 we	 kunnen	 ook	 concreet	
aangeven	 hoe	 we	 die	 doelen	 trachten	 te	
bereiken.	 We	 durven	 –	 niet	 zonder	 enige	
fierheid	-	schrijven	dat	ons	zorgbeleid	echt	
wel	goed	functioneert.	In	het	verleden	gaf	
de	 inspectie	 er	 ons	 meermaals	 een	 pluim	
voor,	maar	vooral	in	reacties	van	ouders	en	

leerlingen	 merken	 we	 de	 sterkte	 van	 ons	
zorgbeleid.	‘We	dachten	niet	dat	ze	dat	op	
het	 College	 zo	 goed	 zouden	 aanpakken”,	
is	 meer	 dan	 eens	 de	 opmerking	 van	 een	
tevreden	 leerling(e),	 vader	 of	 moeder	
na	 een	 deskundige	 en	 mee-voelende	
begeleiding	 en	 aanpak	 van	 een	 leer-	 of	
gedragsprobleem.

‘Alles kan beter’
We	willen	de	tekst	Basiszorg	van	de	scholen-
gemeenschap	 aangrijpen	 om	 samen	 met	
onze	CLB-medewerkers	en	in	breed	overleg	
met	 alle	 leerkrachten	 ons	 zorgbeleid	 te	
verfijnen.	
Sleutel is: basiszorg bieden is een 
engagement ten opzichte van alle 
leerlingen.	Is	dat	onvoldoende	dan	kan	de	
leerlingenbegeleiding	voor	verhoogde	zorg	
zorgen.	Het	is	de	bedoeling	om	de	komende	
maanden	 op	 alle	 lerarenvergaderingen	 de	
tekst	grondig	door	te	nemen	en	er	concrete	
actiepunten	aan	te	koppelen.

De	tekst	Basiszorg	van	de	scholengemeen-
schap	 staat	 op	 de	 homepage	 van	 onze	
website.

De	 vluchtelingenstroom,	 diversiteit	 op	
onze	 schoolbanken,	 genuanceerd	 denken-
handelen	 tegenover	 extreem	 denken-
handelen,	…		Thema’s	die	brandend	actueel	
zijn	 en	niemand	onberoerd	 laten.	 Thema’s	
die	 erg	 uiteenlopende	 problematieken	
raken	en	soms	als	kluwen	zorgen	voor	nog	
meer	 spraakverwarring.	 Thema’s	 die	 de	
school	en	al	wie	er	leeft	en	werkt	raken.

Op de vlucht
Half	augustus	waren	we	er	echt	niet	goed	
van:	 de	 beelden	 over	 de	 onophoudelijke	
vluchtelingenstroom	 uit	 Oost-Europa	 en	
Klein-Azië.	 Ze	 schokten	 en	 deden	 velen	
onder	 ons	 plots	 beseffen	 hoe	 dichtbij	 een	
oorlog	–	en	de	gevolgen	ervan	-	kan	zijn.	

Nauwelijks	 enkele	 weken	 later	 was	 het	
alle	 hens	 aan	 dek	 om	 extra	 Okan-klassen	
(onthaalklas	 anderstalige	 nieuwkomers)	
op	 te	 richten.	 Het	 Rode	 Kruiscentrum	 in	
de	 Kasteelstraat	 maximaal	 bezet;	 de	 oude	
legerkazerne	van	de	Westakkers	in	ijltempol	
in	 gereedheid	 gebracht	 om	 honderden	
mensen	op	de	vlucht	een	dak	te	geven	…
	
In	de	pastorale	groep	VIS	werd	er	bezorgd	
gereageerd.	Tijdens	de	Leerlingenraad	Plus	
(derde	 graad)	 in	 oktober	 getuigde	 een	
medewerkster	 van	 VLOS	 (Vluchtelingen	
Opvang	 Sint-Niklaas)	 en	 formuleerden	
leerlingen	een	rist	voorstellen	voor	hulpini-
tiatieven.	De	problemen	appelleren	ons	aan	
wat	in	onze	missietekst	staat:	‘Solidair	met	

de	anderen;	open,	gastvrije	houding	in	een	
christelijke	traditie’

Info en acties in tweede semester
De	 voorbije	 maanden	 hebben	 we	 door	
journaals	 en	 achtergrondprogramma’s	 en	
in	 diepgaande	 en	 overzichtsartikelen	 de	
omvang	en	complexiteit	van	de	migratiegolf	
leren	 kennen.	 We	 hebben	 vooral	 ontdekt	
dat	 hier	 geen	 eenvoudige	 antwoorden	 of	
oplossingen	zijn.
In	november	zaten	we	opnieuw	samen	met	
de	leerlingen	om	de	long-listvoorstellen	te	
herleiden	tot	een	short-list.		
De	 krachtlijnen	 van	 een	 aantal	 acties	 die	
we	in	het	tweede	semester	concreet	willen	
maken:	info	–	met	getuigenissen-	aangepast	
aan	 ieder	 jaar;	 gedurende	 alle	 maanden	
van	 2de	 semester	 een	 initiatief	 (bijv.	 met	
vrijwilligers	 helpen	 bij	 VLOS,	 …)	 én	 één	
‘groot’	 initiatief:	 benefietconcert	 of	 Calais-
plage	 (tentjes	 op	 grasplein	 en	 ‘internati-
onale	 animatie’	 …)	 of	 een	 bijzondere	 dag	
waarop	we	het	schoolleven	even	stilzetten	
en	met	z’n	allen	focussen	op	de	vluchtelin-
genproblematiek	…
Een	 kerngroepje	 (leerkrachten,	 directie	 en	
leerlingen)	 wil	 deze	 krachtlijnen	 in	 een	
concreet	 plan	 omzetten.	 Op	 dinsdag	 5	
januari	steken	we	opnieuw	met	de	leerlin-
genraad	de	koppen	bij	elkaar	om	het	plan	
te	bespreken	en	om	de	taken	te	verdelen.

Op zoek naar ‘verbinding’
Sleutel in dit verhaal is ‘verbinding’.	

Zoeken	 naar	 verbindingen,	 door	 veel	
achtergrondinformatie	eerlijk	te	benaderen;	
door	 te	ontdekken	wie	de	andere	 is;	 door	
in	 vakken	 zoals	 geschiedenis	 en	 aardrijks-
kunde	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 migraties	 …	
Uiteraard	 ook	 zoeken	 naar	 verbindingen	
tussen	 mensen.	 Onze	 Okan-leerlingen	 en	
Okan-collega’s	en	hun	werking	moeten	veel	
meer	 dan	 vroeger	 deel	 uitmaken	 van	 ons	
schoolleven.	
Op	 het	 niveau	 van	 de	 scholengemeen-
schap	 pleiten	 we	 voor	 intense	 contacten	
met	verantwoordelijken	van	vluchtelingen-
centra	en	verbindingspersonen	van	andere	
godsdiensten,	culturen.
We	moeten	ook	 inzetten	op	de	verbinding	
met	alle	personeelsleden	en	 leerlingen	en	
hun	 ouders.	 Informatie	 en	 goed	 commu-
niceren	 zijn	 daar	 een	 eerste	 belangrijke	
stap	 in.	 We	 willen	 daarom	 de	 volgende	
maanden	 op	 zoek	 naar	 sprekers	 die	 ons	
inzichten	bieden,	op	bezoek	gaan	in	lagere	
scholen	met	grote	concentratie	van	alloch-
tonen	en	ook	in	de	eigen	kleuterschool	bij	
de	juffen	polsen	hoe	zij	omgaan	met	de	fel	
gewijzigde	toestand.
De	 zoektocht	naar	 verbinding	en	 inzicht	 is	
ook	erg	belangrijk	om	op	een	wijze	manier	
leerlingen	 te	 helpen	 om	 de	 gruwel	 van	
Parijs,	Bagdad	en	Beiroet	 te	 interpreteren,	
te	 plaatsen	 en	 te	 zoeken	 naar	 een	 juiste	
houding	 ertegenover.	 Een	 ander	 discours,	
inderdaad.	 Maar	 zeker	 even	 belangrijk	 en	
noodzakelijk	 om	 aan	 bod	 te	 brengen	 in	
onze	humaniora.

SJKS: Basiszorg gegarandeerd voor iedere leerling

SJKS: pool-versterkend en vrije keuze en voor alle leerlingen

SJKS: inhoudelijk to the point, 
voor ALLE leerlingen en gespreid over zes jaar

SJKS: Inzetten op meer ‘verbinding’

‘Basiszorg’ is hefboom voor eigen zorgbeleid

Diversiteit en vluchtelingenproblematiek schudden ons dooreen



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

Op afspraak ? 
Samen	met	 rapport	 bezorgden	we	alle	 ouders	 een	 inschrijfbrief	
(lichtgroen).	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.	

Tijdsduur ?
Om	 praktische	 redenen	 plannen	 we	 voor	 ieder	 gesprek	 met	
een	vakleerkracht	10	minuten.	Uiteraard	hebben	we	een	marge	
voorzien	 zodat	 er	 nog	 enige	 ruimte	 blijft	 voor	 een	 gesprek	 dat	
langer	duurt.	We	vragen	uw	begrip	voor	de	strikte	uurregeling	en	
rekenen	op	uw	medewerking	om	alles	vlot	te	laten	verlopen.	

Wanneer ? 
Op	 vrijdagen	 8	 en	 15	 en	 op	 dinsdagen	 12	 en	 19	 januari	 2016,	
vanaf	18	uur	tot	omstreeks	21	uur	

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

CLB ?
Voor	 de	 ouders	 van	 leerlingen	 van	 het	 6de	 jaar	 is	 het	 CLB	 op	
de	 avond	 van	 het	 oudercontact	 te	 contacteren;	 de	 ouders	 van	
leerlingen	van	de	andere	jaren	kunnen	steeds	vooraf	een	afspraak	
maken	met	het	CLB	

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

Oudercontacten januari 2016

vrijdag 8 januari 2016
1ste	graad	 1Ad,	1Af,	1Ak	

2MWb
2de	graad	 3GL-La,	3Lc
	 4Wb,	4SPW,	4HW	
3de	graad	 6GL-LMT-GWia-LWia-MWia,	6LWe-SPW,
	 6MWe,	6WeWia2

Dinsdag 12 januari 2016
1ste	graad	 1Aa,	1Aj
	 2GL,	2MWc,	2MWd
2de	graad	 3ECa,	3HW,	3Wd
	 4ECa,	4ECb-Wa,	4Lb
3de	graad	 5GWia-LWia-MWia,	5HW
	 6EWia-WeWia1

vrijdag 15 januari 2016
1ste	graad	 1Ac,	1Ae,	1Ag	
	 2La,	2Lb,	2MWa
2de	graad	 3ECb-Wa,	3SPWa,	3SPWb,	3Wc
3de	graad	 5GWib-LWib-WeWib,	5GL-LMT-LWe,	5WeWia2,
	 6EMT,	6GWib-LWib-WeWib
	

Dinsdag 19 januari 2016
1ste	graad	 1Ab,	1Ah,	1Ai
	 2Lc,	2MWe,	2MWf
2de	graad	 3Lb,	3Wb
	 4GL-La,	4Lc,	4Wc
3de	graad	 5EMT,	5EWia-MWe-SPW,	5WeWia1
	 6HW

Verdeling klassen oudercontact
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Het CLB-team wenst jou en je familie het allerbeste toe voor het nieuwe jaar!

Op maandag 21 december is het CLB geopend van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 
18.30 uur, en op woensdag 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 secretariaat van onze school is op diezelfde maandag 21 december en 

woensdag 30 december van 9–12u geopend, ingang Collegestraat 31.

Vragen tijdens de kerstvakantie
over je studiekeuze?
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In	het	derde	en	vijfde	jaar	moeten	de	leerlingen	geen	speci-
fieke	 studiekeuze	 maken,	 maar	 ook	 voor	 deze	 leerlingen	
blijft	 het	 bespreken	 van	 de	 resultaten	 en	 een	 grondige	
studiebegeleiding	van	tel,	zeker	met	het	oog	op	die	‘studie-
keuzejaren’,	in	het	tweede,	vierde	en	zesde	jaar.

Hoe gaan wij te werk?	 We	 zetten	 alles	 op	 een	 rijtje,	
inclusief	de	verschillende	initiatieven	voor	studiekeuzes.	Het	
is	belangrijk	dat	zowel	onze	zesde-,	vierde-	als	tweedejaars	
een	 goede	 en	 gefundeerde	 beslissing	 nemen	 in	 verband	
met	hun	studiekeuze	volgend	jaar.

VOOR ALLE LEERLINGEN

Eerste	semester
•	 Onmiddellijk	 na	 de	 examens	 van	 december	 komt	 de	
klassenraad	 samen	 om	 de	 resultaten,	 de	 studiehouding	
en	de	studiekeuze	van	de	 leerlingen	 te	evalueren.	Hierbij	
wordt	vertrokken	van	een	aantal	vragen	die	aan	de	leerling	
kunnen	voorgelegd	worden:	 “hoe	kom	 je	bij	deze	keuze?	
Heb	je	genoeg	basis	om	dat	te	doen?	Welke	verdere	stappen	
ga	je	zetten?”	Dit	is	voor	de	leerling	een	belangrijk	signaal	
dat	hij/zij	van	dichtbij	begeleid	wordt.	
•	 Tijdens	 de	 individuele	 rapportbespreking	 op	 de	 laatste	
vrijdag	voor	de	kerstvakantie	neemt	de	klassenleraar	de	tijd	
om	naar	elke	 leerling	 te	 luisteren	en	 te	praten	over	zijn/
haar	studiekeuze	met	feedback	vanuit	de	klassenraad.	

Tweede	semester
•	Tijdens	het	oudercontact	in	januari	hebben	de	ouders	de	
kans	om	met	de	vakleerkrachten	te	spreken	over	de	studie-
keuze	van	hun	zoon/dochter.
•	De	 leerlingen	kunnen	via	het	secretariaat	van	de	school	
een	 afspraak	 maken	 met	 het	 CLB	 voor	 een	 individueel	
gesprek.	Ook	de	klassenleraar	en/of	de	vakleerkracht	is	een	
belangrijk	aanspreekpunt.
•	De	(eventueel	bijgestuurde)	studiekeuze	zal	op	het	einde	
van	 het	 schooljaar	 opnieuw	 besproken	 worden	 door	 de	
voltallige	 klassenraad	 tijdens	 de	 einddeliberatie.	 Bij	 die	
gelegenheid	zal	de	klassenraad	altijd	een	advies	uitbrengen	
over	die	keuze:	positief,	negatief	of	twijfelend.

VOOR ONZE LAATSTEJAARS

De	 moeilijke	 studiekeuze	 ‘wat	 na	 het	 zesde	 jaar’	 wordt	
gedurende	erg	nadrukkelijk	aangepakt	gedurende	het	hele	
schooljaar.	

Eerste	semester
•	 Tijdens	 de	 tweede	 helft	 van	 september	 kwamen	 onze	
medewerkers	van	het	Centrum	voor	Leerlingenbegeleiding	
(CLB)	toelichting	geven	over	de	mogelijkheden	(en	moeilijk-
heden)	in	het	hoger	onderwijs.	Bij	die	gelegenheid	werden	
ook	de	slaagpercentages	in	het	hoger	onderwijs	besproken.	
De	leerlingen	kregen	een	studiekeuzemap	en	een	brochure,	
“Wat	na	het	secundair	onderwijs?”,	waarmee	zij	onmiddel-
lijk	aan	de	slag	kunnen.	

•	Op	24	september	kregen	de	ouders	van	onze	laatstejaars	
dezelfde	informatie	tijdens	een	oudervergadering.
•	Tijdens	de	maand	november	werden	alle	leerlingen	(per	
klas	en	mét	de	klassenleraar)	uitgenodigd	in	het	OLC.	Daar	
kregen	 zij	 een	 overzicht	 van	het	 beschikbare	 keuzemate-
riaal	door	het	CLB,	leerden	zij	hoe	dit	materiaal	te	gebruiken	
en	wisselden	ze	ervaringen	uit	 i.v.m.	welke	stappen	ze	al	
gezet	hebben	en	nog	zullen	zetten	in	hun	keuzeproces.	

Tweede	semester
a.		In	de	eigen	school	geven	oud-leerlingen	informatie	over	
verschillende	 studierichtingen	 in	 het	 hoger	 onderwijs	 op	
zaterdagnamiddag	19	maart	2016,	’s	avonds	is	er	JOL	(jong	
oud-leerlingendag).	 Uiteraard	 zullen	 we	 onze	 leerlingen	
ook	informeren	over	de	jaarlijkse	SID-in,	een	beurs	waarop	
alle	universiteiten	en	hogescholen	vertegenwoordigd	zijn.	
Wij	motiveren	onze	 leerlingen	om	op	 zaterdag	naar	deze	
beurs	te	gaan.	
b.	 Opendeurdagen	 van	 hogescholen	 en	 universiteiten	
worden	tijdig	gesignaleerd.	
c.	 Ondertussen	 komt	 het	 keuzeproces	 op	 verschillende	
momenten	aan	bod	in	de	lessen	(bij	de	klassenleraar	maar	
eventueel	 ook	 bij	 andere	 leerkrachten).	 Hierbij	 kan	 met	
delen	 uit	 het	 studiekeuzedossier	 gewerkt	 worden.	 Dit	 is	
niet	enkel	een	signaal	dat	deze	materie	belangrijk	 is,	het	
is	ook	een	belangrijke	confrontatie	met	elkaars	meningen,	
problemen	en	stand	van	zaken.	Leerlingen	die	met	vragen	
zitten	 over	 bepaalde	 studierichtingen	 kunnen	 uiteraard	
ook	 steeds	 terecht	 bij	 de	 leerkrachten	 met	 specifieke	
vakcompetenties.	
d.		Verder	is	het	natuurlijk	belangrijk	dat	leerlingen	die	niet	
goed	bezig	zijn	met	het	studiekeuzeproces	extra	samen	te	
brengen.	Zo	kunnen	zij	bijvoorbeeld	bij	het	wegvallen	van	
een	 les	 in	 kleine	 groepjes	 bijeenkomen	 in	 de	 leerlingen-
bibliotheek	 of	 in	 het	 Open	 Leercentrum	 (OLC),	 eventueel	
onder	begeleiding	van	een	CLB-medewerker.	

VOOR ONZE EERSTE-, TWEEDE- EN VIERDEJAARS

Uiteraard	moeten	ook	andere	leerlingen	dan	onze	laatste-
jaars	 belangrijke	 studiekeuzes	 maken.	 Wij	 proberen	 om	
elke	leerling	intensief	te	begeleiden	bij	het	maken	van	die	
keuzes.	 Zo	worden	er	na	de	paasvakantie	aparte	klassen-
raden	voor	het	tweede	en	het	vierde	jaar	gehouden	om	de	
voorlopige	studiekeuze	te	bespreken.	

Graag willen wij in het overzicht op pagina 8 
nog even herinneren aan een aantal belang-
rijke data bij dit proces.

Het	spreekt	voor	zich	dat	u	ook	op	andere	momenten	contact	
kan	opnemen	met	de	school		(of	met	het	CLB)	indien	u	over	
de	keuze	voor	het	volgende	jaar	wil	praten.

STUDIEKEUZEBEGELEIDING
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2 maart 19u en 20u

9 maart 19u en 20u

29 april 19u30

30 april 14u tot 18u

23 mei
Tijdens een 

lesuur

24 mei 19u en 20u

Elke dinsdag 
van het derde 

trimester

Voor-

middag

24 tot en mei 

29 juni

Volledige

dag

29 juni 19u

30 juni
Na-

middag

Infovergadering
(met infomarkt!)
over kiezen na de 

eerste graad

Calfac

Calfac

Alle ouders en 

leerlingen uit het 

tweede jaar

Infovergadering
(met infomarkt!) 
over kiezen na de 

tweede graad

Alle ouders en 

leerlingen uit het 

vierde jaar

Infovergadering 

over het eerste jaar 

humaniora

Feestzaal

Alle leerlingen (én hun 

ouders!) die nu in het 

zesde leerjaar zitten

OPENSCHOOLDAG
Op verschillende

locaties in onze

school

Op verschillende

locaties in onze

school

Iedereen die onze school in 
actie wil bezoeken en infor-
matie wil over de verschil-

lende richtingen die wij 
aanbieden

Info door de directie 

over keuze

na 1ste Lat.

Eigen

klaslokaal

Alle lln. 

van 1ste Lat.

Infovergadering over 

kiezen na de eerste 

Latijnse

Calfac en

AVW-zaal

Alle ouders die een 

kind in het eerste jaar 

Latijn hebben

Gesprek met 

CLB-begeleider over 

studiekeuze

Lokaal CLB - vooraf 

afspraak maken met 

CLB !!

Leerlingen die 

twijfelen aan hun 

keuze

Deliberaties waarbij 
(o.a.) een advies 

geformuleerd wordt 
wat de studiekeuze 

betreft

Vergaderzaal
Alle betrokken 

leerkrachten

Promotie voor 

leerlingen uit het 

eindjaar

Stadsschouwburg

Alle leerlingen (én 

hun ouders) die in het 

zesde jaar zitten

Oudercontact

Alle ouders die rapport 

van hun kind (1e tot 5e 

jaar) met leerkrachten of 

directie willen bespreken

Datum Uur Wat Voor wie Waar
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Tijdens	de	vakantie	…

Dit	schooljaar	wordt	er	begin	juli	2016	geen	
reis	naar	de	Cévennes	georganiseerd	voor	
leerlingen	 van	 het	 derde	 jaar.	 Dat	 is	 een	
tegenvaller.	 Gedurende	 17	 jaar	 werd	 de	
reis	 die	 aansloot	 bij	 de	 laatste	 schooldag	
erg	 gewaardeerd	 door	 leerlingen	 en	 hun	
ouders.	De	reis	van	vorig	jaar	was	een	echte	
topper.	 De	 klassenleraars	 van	 het	 derde	
jaar	 lichtten	 de	 beslissing	 in	 hun	 klassen	
toe.	Alle	ouders	van	derdejaars	kregen	een	
brief	met	informatie	en	motivatie.

Waarom dan dit jaar niet?		Voor	de	grootte	
van	 de	 groep	 die	 we	 verwachten,	 is	 een	
begeleidingsploeg	 van	 18	 personen	 (met	
een	duidelijke	band	met	de	leerlingen	en	
de	school)		noodzakelijk.	Pas	dan	kan	alles	
vlot	en	veilig	en	sfeervol	verlopen.	Omwille	
van	uiteenlopende,	maar	erg	begrijpelijke,	
persoonlijke	redenen	hebben	we	die	ploeg	
dit	jaar	niet	(jonge	gezinnen,	gezinsuitbrei-
ding,	…).	De	voorbije	jaren	lukte	het	–	mits	
verwoede	pogingen	–nog	net	wel.

Waarom geen reis met een beperkte 
groep?	 De	 reis	 naar	 de	 Cévennes	 wordt	
georganiseerd	voor	vrijwilligers.	Het	succes	
van	de	voorbije	jaren	en	de	ervaring	leert	
dat	heel	veel	leerlingen	zullen	inschrijven	
als	we	de	 reis	aanbieden.	Het	 is	dus	niet	
realistisch	om	een	reis	met	een	inschrijfli-
miet	van	bijv.	40	leerlingen	aan	te	bieden.	
We	weten	dan	zeker	dat	we	100	leerlingen	
moeten	ontgoochelen.	

Bedankt!	 We	 willen	 van	 de	 gelegenheid	
gebruik	 maken	 om	 de	 vele	 tientallen	
collega’s	die	gedurende	de	voorbije	17	jaar	
op	vrijwillige	basis	erg	veel	tijd	en	enthou-
siasme	 hebben	 gegeven	 aan	 dit	 waarde-
volle	initiatief	te	bedanken.

Samen met de klas op stap

Op	een	extra	vergadering	van	het	 leerlin-
genparlement	formuleerden	de	leerlingen	
hun	 ontgoocheling.	 We	 luisterden	
aandachtig	 naar	 hun	 opmerkingen	 en	
suggesties.	Dat	dit	niet	resulteerde	in	een	
tegenovergestelde	 beslissing	 was	 geen	
verrassing.	 Alles	 was	 immers	 samen	 met	
het	 lerarenteam	 onderzocht	 om	 de	 reis	
toch	 te	 laten	 doorgaan.	 We	 engageerden	
ons	 wel	 ten	 opzichte	 van	 de	 leerlingen	
om	 samen	 met	 de	 leerkrachten	 op	 zoek	
te	gaan	naar	een	andere	activiteit	die	ook	
tegemoet	komt	aan	hun	vraag	om	met	de	
klasgenoten	op	stap	te	gaan.	Afwachten	of	
dit	lukt.

Nieuwe initiatieven en een erg succes-
volle eindreis

De	voorbije	 jaren	werden	op	onze	 school	
ook	vele,	nieuwe	initiatieven	geboren.	Het	
mountainbikeweekend	 voor	 vrijwilligers	
van	het	4de,	5de	en	6de	jaar,	de	internati-
onale	uitwisselingsprojecten,	 de	 trektocht	
voor	 zesdejaars,	met	 vrijwilligers	 van	het	
2de	jaar	een	dag	naar	Tongeren,	…

Bovendien	 was	 het	 aantal	 inschrijvingen	
voor	de	eindreis	van	de	zesdejaars	(paasva-
kantie)		nog	nooit	zo	groot	(ook	daar	veel	
begeleiders).	 80%	 van	 onze	 zesdejaars	
gaat	 mee	 op	 eindreis	 naar	 Griekenland,	
Spanje	of	Italië.

Schooltoneel

Frustration Island,

de ingebeelde Grieken

Leerlingen	en	leerkrachten	van	Sint-Carolus	
en	het	 College	 spelen	voor	u	 “Frustration	
Island	 –	 de	 ingebeelde	 Grieken”	 in	 een	
regie	 van	 Bram	 De	 Win.	 De	 Kakkewieten	
(oa.	 Adriaan	 Van	 den	 Hoof,	 Pieter	 &	 Tine	
Embrechts,	Koen	De	Graeve,	Robby	Cleiren	
…)	 bewerkten	 in	 2004	 de	 eeuwenoude	
klassieker	 ‘Odyssee’	 van	 Homerus	 tot	
deze	waanzinnige	en	van	de	pot	 gerukte	
rollercoaster:

Oddie	trekt	niet	ten	strijde	met	een	gigan-
tisch	 leger,	 maar	 met	 een	 thermoskan	
koffie,	 boterhammetjes	 van	 z’n	 mama	
en	 drie	 spitsbroeders:	 Metaxa,	 Homer	 en	
Bjorn.

Beginnend	bij	het	vertrek	van	Oddie	bij	zijn	
vrouw	Penelope,	 langs	de	oorlog	 in	 Troje	
en	het	bijhorende	paard,	over	de	terugreis	
met	heel	wat	omwegen,	om	dan	20	 jaar	
later	 opnieuw	 terecht	 te	 komen	 bij	 zijn	
Penelope	…	die	spijtig	genoeg	niet	voldoet	
aan	de	herinnering.

Wat	 stelt	 al	 dat	 heroïsch	 gedoe	 achteraf	
eigenlijk	 voor?	 Al	 dat	 moorden	 en	
verkrachten,	vernederen	en	minachten	…	
Als	je	jong	bent,	is	the	sky	the	limit,	maar	
daarna	gaat	het	onherroepelijk	bergaf.

Deze	 absurde	 komedie	 danst	 tussen	 de	
klassieke	 verhalen,	 hedendaagse	 verwij-
zingen,	zwans	over	het	medium	theater	en	
zwans	in	het	algemeen.	

Dus	…	sit	back,	relax	…	unwind	your	mind.	
Let’s	clear	the	stage	…	for	…	romance?

Want	dat	spreejkt	der	jongeren	aan	…

Skairo	Moves	in	2016!	

Een	 heel	 jaar	 lang	 wordt	 er	 door	 onze	
dansers	 gewerkt,	 gezweet,	 gezwoegd…	
aan	dat	ene	danspasje,	dé	geschikte	move,	
een	 geslaagde	 choreo.	 Het	 begin	 is	 vaak	
het	 moeilijkste,	 met	 nieuw	 gevormde	
dansgroepjes	 onder	 leiding	 van	 onze	
oudere	 leerlingen,	 maar	 ook	 dit	 jaar	
draaien	 de	 ’ensembles’	 op	 onze	 school	
vlot.	 Er	 wordt	 gezocht	 naar	 een	 totaal-
concept	waarbij	muziek,	dans	en	-	 in	een	
later	stadium	–	outfit	op	elkaar	afgetoetst	
dienen	 te	 worden.	 Na	 een	 jaarlang	
repeteren	 komt	 dan	 het	 echte	 werk:	 de	
slotshows	 in	 de	 Stadsschouwburg.	 Geen	
makkelijke	opgave…	

Of	ze	er	in	slagen?	Er	is	maar	één	manier	
om	daar	achter	te	komen…	

Hopelijk	bent	u	alvast	nieuwsgierig,	zodat	
we	u	op	4	of	5	mei	2016	mogen	verwel-
komen	 op	 deze	 12de	 editie	 van	 Skairo	
Moves.	

Speeldata Schooltoneel & Skairo Moves
zie laatste pagina en www.sjks.be



De schoolrestauratie op volle toeren
De	 afgelopen	 maanden	 werden	 heel	 wat	 restauratie-
werken	uitgevoerd.	Enkele	werken	vielen	minder	op,	maar	
zijn	 daarom	 niet	 minder	 belangrijk.	 Zo	 werden	 in	 juli	 en	
augustus	stabiliteitswerken	uitgevoerd	aan	de	B-blok	ter	
hoogte	van	het	biologielokaal	B040.	De	ontmoetingsruimte	
kreeg	deels	een	nieuwe	betonnen	vloer	en	de	bestaande	
vinyl	 vloerbekleding	 maakte	 plaats	 voor	 een	 moderne	
tegelvloer.	De	biologielokalen	B040	en	B041	zijn	nu	klaar	
voor	 een	 grondige	 vernieuwing	 in	 2016.	 Deze	 lokalen	
zullen	onder	meer	voorzien	worden	van	een	nieuwe	vloer,	
zonsverduistering,	 een	 preparatieruimte,	 nieuw	 meubilair	
en	een	digitaal	bord	van	135	inch.	

Gedurende	 de	 laatste	 drie	 maanden	 werden	 verspreid	
over	 de	 campus	 een	 groot	 aantal	 dakgoten	 vernieuwd.	
Bovendien	werden	heel	wat	(voornamelijk	oudere)	daken,	
die	beschadigd	werden	door	de	hagelstorm	van	juni	2014,	
grondig	gecontroleerd	en	hersteld	waar	nodig.	

Veel	 opvallender	 zijn	 de	 nieuwe ramen	 in	 de	 lokalen	
B132,	B133,	de	studiezaal	en	 in	een	deel	van	het	geklas-
seerde	Engelenhof	–	de	vroegere	woning	van	de	Zusters	der	
Heiligen	Engelen	die	actief	waren	op	onze	school	tot	1991.	

De	 schilderwerken	 gedurende	 de	 zomervakantie	 in	 de	
gang	van	B111-112	en	in	de	lokalen	B131	en	B167	werden	
door	de	 leerkrachten	en	 leerlingen	op	veel	enthousiasme	
onthaald.	Dit	is	echter	slechts	een	begin	–	zie	verder.

Ten	 slotte	 startten	 in	 juli	 de	 restauratiewerken	 aan	 de	
jongenstoiletten	 langs	de	 speelplaats	 ter	hoogte	van	de	
ingang	van	het	K-gebouw.	Hierbij	stootten	de	aannemers	op	
enkele	 verrassingen	 (grondverzakkingen	 en	 onbestaande	
waterafvoeren)	die	de	hinderlijke	geur	van	de	laatste	jaren	
(decennia	 ☺)	 verklaren.	 Die	 verdoken	 gebreken	 zorgden	
ervoor	 dat	 de	 oorspronkelijke	 deadline	 van	 8	 november	
niet	gehaald	werd	en	de	hinder	voor	onze	jongens	langer	
aansleepte.	
Ondertussen	 werden	 alle	 problemen	 opgelost,	 zullen	 de	
toiletten	volledig	bruikbaar	zijn	vanaf	4	januari	en	zal	alles	
zijn	weg	vinden	richting	riolering.	Gedaan	met	de	geurhinder!	
Alle	 urinoirs,	 toiletten	en	 lavabo’s	werden	vervangen,	we	
voorzagen	 een	 nieuw	 mindervalidentoilet	 en	 de	 muren	
kregen	een	 frisse	kleur.	Anderzijds	 is	het	een	 restauratie-
project	en	blijven	oorspronkelijke	elementen	behouden.	De		
nostalgici	onder	ons	worden	niet	ontgoocheld.	

WE go LED
Onze	 school	 steunt	 ten	 volle	 het	 klimaatplan	 dat	 de	
stad	 Sint-Niklaas	 in	 april	 goedkeurde.	 De	 stad	 gaat	 een	
klimaatengagement	 aan	 met	 Europa	 en	 wil	 tegen 2020 
minstens 20% CO2 minder uitstoten	 en	 tegen 2050 
een	klimaatneutrale	stad	zijn.	Onze	school	beseft	dat	het	
succes	 van	 dit	 ambitieus	 maar	 noodzakelijk	 plan	 groten-
deels	afhangt	van	de	actieve	participatie	van	particulieren	
en	ondernemingen	binnen	onze	stad.	Daarom	behoort	SJKS	
tot	de	groep	pioniers	die	hun	schouders	onder	dit	klimaat-
plan	zetten.	
We	wensen	zuiniger	om	te	gaan	met	energie.	Sinds	enkele	
jaren	 vervangen	 we	 ramen	 met	 enkele	 beglazing	 door	
ramen	met	hoogrendementsglas	en	zien	we	een	impact	op	
ons	 gasverbruik.	 Nu	 streven	 we	 ook	 naar	 lager	 elektri-
citeitsverbruik.	 In	2016	stappen	we	met	heel	wat	secun-
daire	en	lagere	scholen	uit	de	regio	mee	in	een	groepsaan-
koop	van	LED-verlichting.	We	wensen	dan	minimaal	twaalf	
klaslokalen	om	te	schakelen	naar	LED.
We	 hebben	 echter	 de	 groepsaankoop	 niet	 afgewacht:	 de	
laatste	maanden	startten	we	ons	eigen	proefproject	op	en	
voorzagen	we	nieuwe	LED-verlichting	in	twee	klaslokalen	(	
één	in	onze	basisschool	en	één	in	onze	humaniora	–	H177),		
enkele	gangen	 (o.a.	aan	de	 leraarskamer)	en	de	 turnzaal	
van	de	 lagere	school.	Ondertussen	zijn	onze	werkmannen	
vertrouwd	met	de	omschakeling	en	zijn	de	eerste	reacties	
bij	leraars	en	leerlingen	zeer	positief.	

Uiteraard	 moeten	 we	 verder	 durven	 gaan	 en	 ook	 andere	
zaken	zoals	voorbeeld	het	vervoer	naar	school	aanpakken.	
Samen	er	aan	denken	om	steeds	de	poorten	en	deuren	te	
sluiten	is	ook	een	absolute	must!
	
SJKS krijgt een fris kleurtje
De	 leerlingen	 van	 onze	 tweedes	 kunnen	 er	 niet	 naast	
kijken:	sinds	enkele	weken	is	er	een	schilder	op	onze	school	
actief.	Hij	heeft	ondertussen,	met	de	nodige	ondersteuning	
van	onze	huismeester	mr.	De	Waele	en	onze	werkmannen,	
de	lokalen	B130-B132-B133-B135	en	B025	aangepakt.	De	
muren,	radiatoren,	kasten	en	prikborden	hebben	een	frisse	
look	gekregen.	
Tot	 het	 einde	 van	 het	 schooljaar	 zetten	 we	 de	 werken	
verder	en	proberen	we	zoveel	mogelijk	lokalen	op	te	frissen.	
Klasgroepen	die	van	de	permanentie	te	horen	krijgen	dat	ze	
voor	bepaalde	lesuren	moeten	uitwijken	naar		lokaal	B041,	
krijgen	daar	na	7	dagen	een	zo	goed	als	gloednieuw	ogend	
lokaal	voor	in	ruil.
De	 schilder	 heeft	 al	 veel	 positieve	 reacties	 gekregen	 van	
leraars;	ook	 leerlingen	hebben	hun	enthousiasme	al	vaak	
geuit.	We	volgen	allemaal	liever	les	in	een	mooi	ingericht	
en	 propere	 omgeving.	 Ook	 hier	 hebben	 we	 jullie	 nodig.	
Help	mee	de	lokalen	in	hun	nieuwe	frisse	staat	te	bewaren.	
Onze	poetsvrouwen	kunnen	dit	nooit	zonder	jullie	steun!

De school vernieuwt/-d 
In de steigers10
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Verkeer en mobiliteit op school:
veilig richting je theoretisch rijexamen

Onze school schreef zich in om deel te nemen aan het project ‘Rijbewijs op school’. Dit project geeft 

ons de mogelijkheid om eindterm 12 voor de derde graad secundair onderwijs te realiseren: “De 

leerlingen verwerven de kennis die moet volstaan als voorbereiding op het theoretisch rijexamen 

categorie B”. Tot nog toe was het (nagenoeg) onmogelijk deze eindterm in de praktijk te realiseren. 

TER INFO
De lessen gaan door voor groep 1 op dinsdag 12 januari en

donderdag 21 januari van 16u10 tot 18u en zaterdag 16 januari van 9 tot 12u.
Groep 2 verwachten we op dinsdag 19 januari, maandag 25 januari en 

donderdag 28 januari van 16u10 tot 18u. 
Beide groepen hebben examen op dinsdag 16 februari. Veel succes!

Concreet: 
We organiseren op school voor vrijwilligers theorielessen en een officieel
examen. De kostprijs voor de lessen en deelname aan het examen en het
handboek worden gedeeltelijk betaald door  de Vlaamse Stichting
Verkeerkunde, een stukje komt op de schoolrekening. Tot vorig jaar waren deze 
lessen gratis. 

Maar liefst 49 leerlingen uit onze derde graad gingen op het aanbod in. Zij engageren 
zich om alle lessen te volgen en aan het examen deel te nemen. Deze lessen zijn een 
uitbreiding van ‘de gewone lessen’.

Met	 een	 veilige	 fiets,	 een	 fluohesje	
en	 een	 helm	 bescherm	 je	 jezelf.	
Daarom	 neemt	 onze	 school	 verschil-
lende	initiatieven	in	het	kader	van	de	
verkeersveiligheid.
Volgens	verscheidene	studies	vermin-
deren	 fietshelmen	 het	 risico	 op	 een	
hoofdletsel	met	75%	en	het	risico	op	
een	 hersenletsel	 met	 85%.	 Reden	 te	
meer	om	leerlingen	bewust	te	maken	
van	 het	 nut	 van	 het	 dragen	 van	 een	
fietshelm.	Na	een	voorstelling	bij	het	
oudercomité,	een	sensibiliseringscam-

pagne	 aan	 de	 hand	 van	 sprekende	
affiches	en	enquêtes	omtrent	helmge-
bruik	was	het	tijd	voor	het	echte	werk.	
Begin	september	konden	de	leerlingen	
er	 niet	 naast	 kijken:	 aan	 de	 school-
poort	werden	ze	opgewacht	door	een	
groep	leerkrachten	in	fluohesje	en	met	
…	 een	 fietshelm.	 Leerlingen	 die	 met	
hun	 fietshelm	 naar	 school	 kwamen	
maakten	kans	op	leuke	prijzen	(filmtic-
kets,	enz.).	Maar	het	resultaat	was	tot	
hier	 toe	 matig:	 een	 20-tal	 helmdra-
gers	 in	 de	 eerste	 twee	 graden	 en	

twee	in	de	derde	graad.	Toch	wordt	er	
volgehouden:	alles	is	klein	begonnen,	
bewustmaking	is	ook	belangrijk	in	dit	
verhaal.	 Binnen	 het	 lerarenkorps	 zijn	
er	toch	vijf	mensen	begonnen	met	het	
dragen	van	een	helm!
Naast	deze	actie	–	die	nog	een	vervolg	
zal	krijgen	–	worden	in	elk	jaar	speci-
fieke	 verkeersacties	 gehouden:	 de	
‘dode	 hoek’-campagne	 in	 het	 eerste	
jaar,	de	fietscontrole	en	fietsenlabeling	
voor	het	2de	en	3de	jaar,	rijbewijs	op	
school,	enz.

Veilig in het verkeer! Fietsveiligheid door de fietshelm
Met een veilige fiets, een fluohesje en een helm bescherm je jezelf. Daarom neemt onze school verschil-
lende initiatieven in het kader van de verkeersveiligheid.
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Het oudercomité nodigt uit...
Ontwikkeling	van	de	competenties	van	onze	kinderen
26 januari 2016, tweede oudercomitévergadering, Mediaklas, 20u
Elke	oudercomitévergadering	wordt	er	over	verschillende	punten	gesproken,	aangebracht	door	de	ouders	en	de	
directie,	maar	ook	gereflecteerd	over	één	bepaald	begrip	of	gedachte	uit	de	visietekst	van	de	school.	Tijdens	onze	
eerste	vergadering	hebben	we	het	thema	‘zelfvertrouwen	van	onze	kinderen’	belicht.	Op	de	tweede	meeting	zullen	
we	dieper	ingaan	op	het	thema	‘ontwikkeling	van	de	competenties	van	onze	kinderen’.

Het	oudercomité	nodigt	u	van	harte	uit!	

“Je	puber	opvoeden	is	een	job	…
…	en	wel	de	belangrijkste	en	waarschijnlijk	ook	de	moeilijkste	die	je	als	ouder	ooit	zult	hebben”.	

23 februari 2016, vormingsavond met Dominique Roos
EEN ABSOLUTE AANRADER 
Het	oudercomité	nodigt	u	uit	op	deze	vormingsavond	waarbij	Dominique	Roos	op	basis	van	haar	jarenlange	werk	met	
ouders	en	tieners,	ouders	gidst	door	de	stormachtige	tienerjaren	en	heel	concrete	tips	geeft	om	deze	cruciale	ontwik-
kelingsfase	samen	door	te	komen.	Met	veel	humor	en	relativering	stelt	ze	dat	veel	van	de	uitdagingen	met	tieners	
voortkomen	uit	het	feit	dat	ze	simpelweg	“getikt”	zijn.	Ze	geeft	veel	probleemoplossende	strategieën	mee	rond	de	
vraag	“Wat	doe	je	als	je	tiener…?”.	

We	hopen	op	jullie	talrijke	aanwezigheid	!	Alle	ouders,	leerlingen,	leerkrachten	van	binnen	en	buiten	onze	school	zijn	
welkom.	Maak	alvast	reclame	bij	jullie	kennissen	en	vrienden	voor	deze	gegarandeerde	leerrijke	avond	!

Een	avond	die	je	absoluut	niet	kan	en	mag	missen!

Op de kalender12

STADSSCHOUWBURG SINT-NIKLAAS
vrijdag 22/01/2016 om 20u

zaterdag 23/01/2016 om 20u
zondag 24/01/2016 om 15u

Kaarten: € 8,00 (< 26 jaar) en € 10,00 (volwassenen)
Kaarten of meer info: www.schooltoneel.be 

Telefonisch: 03/778 16 18
E-mail: schooltoneel@sjks.be

Maandag 18 april: algemene kaartenverkoop

Maandag 25 april en dinsdag 26 april: afhaling en betaling kaarten

Maandag 2 mei: pregenerale repetitie in de Stadsschouwburg

Dinsdag 3 mei: generale repetitie in de Stadsschouwburg

Woensdag en donderdag 4 en 5 mei: voorstellingen Skairo Moves in de Stadsschouwburg

U heeft misschien gemerkt dat op de kalender op de achterkant van een College Info er een ‘foutje’ stond.
Bij het ter perse was elke kalender echter correct, maar door noodzakelijke aanpassingen verandert onze schoolkalender voortdurend.

Daarom hebben we besloten om voortaan enkele activiteiten op de achterkant en zo in de schijnwerper te plaatsen.
Onze schoolkalender vindt u immers up-to-date terug op www.sjks.be.
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Fruitsla

Eenheid	 in	 een	 groep	 is	 een	 mooi	 ding.	 	 Vaak	 denken	

mensen	 dat	 ze	 om	 echt	 te	 kunnen	 samen	 horen,	 allemaal	

precies	hetzelfde	moeten	worden.		Alsof	je	tien	soorten	fruit	

in	een	grote	mengkom	gooit	en	 ze	met	een	 stevige	mixer	

pureert:	 stukjes	appel	en	peer,	druiven,	pruimen,	bananen,	

aardbeien,	 kersen,	 sinaasappels,	 een	 stukje	 citroen	en	 een	

ananas.		Het	resultaat	zal	een	vreemdkleurige	brij	zijn	waar	

inderdaad	alles	 in	 zit:	 veel	 vitamines	maar	 ook	 schillen	en	

pitten.		Echt	smakelijk	ziet	het	er	niet	uit.	 	 Je	kunt	ook	niet	

meer	zien	of	proeven	welke	fruitsoorten	er	zoal	inzitten.		Veel	

smakelijker	is	een	vruchtensalade.		Elke	vrucht	blijft	zichzelf:	

peer,	 appel,	 druif,	 banaan,	enzovoort.	 	 Elke	vrucht	behoudt	

zijn	eigen	 smaak	en	heeft	 zijn	eigen	 inbreng	 in	de	 salade.	

Elk	stukje	 fruit	geniet	van	de	contrasterende	smaak	van	de	

andere	 soorten.	 	 Er	 is	 slechts	één	voorwaarde:	elke	mooie,	

grote	vrucht	moet	aanvaarden	om	voor	de	goede	zaak	in	vier	

of	tien	stukken	gesneden	te	worden!		Alleen	de	eenvoudig-

sten	mogen	heel	blijven:	een	kers,	een	druif,	een	rode	bes.		

In	zo’n	groep	blijft	iedereen	herkenbaar.		Iedereen	mag	er	zijn	

eigen	rol	in	spelen,	in	samenspel	met	de	anderen.		Zo’n	groep	

gaat	veel	minder	snel	vervelen.		En	ze	is	erg	aantrekkelijk!

Uit: Thomas, interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle 

leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.
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Ook	in	2016	start	De	Lijn	Oost-Vlaanderen	vervroegd

met	de	vakantiedienstregeling.	Van	13	juni	2016	

tot	en	met	24	juni	2016	is	de	examendienstregeling	van

	kracht.	Vanaf maandag 27 juni 2016	rijden	de	bussen

en	trams	volgens	vakantiedienstregeling.	Neem	zeker	

een	kijkje	op	www.delijn.be	om	zeker	te	zijn	dat	je	je	bus

niet	mist!

Bericht van De Lijn



Anderhalf jaar hebben we met vele leerkrachten 
nagedacht, gezocht, getwijfeld en uiteindelijk een 
weloverwogen besluit genomen: in ons eerste jaar 
voortaan drie keuzemogelijkheden (Moderne met 
Stem, Latijn en Moderne met Talent-uur) én voor alle 
leerlingen (voor enkele klassen volgend schooljaar 
nog een overgangsjaar) in de derde graad één uurtje 
vrije ruimte. Ondertussen staat de concrete realisatie 
in de steigers en… het ziet er goed uit! Vertrouwvol 
en met een uitgewerkt plan pakken we volgend 
schooljaar aan.

Moderne met Talent-uur en Moderne met Stem gaan van 
start
In	ons	eerste	jaar	zijn	we	na	de	vele	inschrijvingen	op	de	
openschooldag	en	daarna	zeker	dat	we	de	richting	Latijn	
met	meerdere	klassen	kunnen	inrichten,	maar	tevens	
dat	we	zowel	voor	Moderne	met	Stem	als	Moderne	met	
Talent-uur	meer	dan	voldoende	inschrijvingen	hebben.	
Het	geeft	de	betrokken	leerkrachten	vleugels	dat	ze	het	
vertrouwen	kregen	van	vele	ouders	en	hun	12-jarige	
dochter	of	zoon.	In	september	gaan	we	er	vol	voor.

14 projecten in de vrije ruimte
Ook	de	nieuwe	invulling	van	de	vrije	ruimte	krijgt	concreet	
vorm.	Meer	dan	220	leerlingen	konden	een	keuze	maken	
uit	de	18	aangeboden	projecten.	Na	het	inventariseren	van	
de	voorkeuren	van	de	leerlingen	en	de	motivatiebrieven	
kunnen	we	volgend	schooljaar	14	projecten	effectief	reali-
seren:	drie	in	een	jaarformule,	de	andere	in	een	semes-
terformule.	We	sommen	ze	even	op:	creatief	met	weten-
schap,	voeding	en	gezondheid,	training-sport-doping,	
geomatica,	financiële	educatie,	architectuur,	budgetbe-
heer,	filosofie,	Spaans,	Scandinavistiek,	wishfull	thinking,	
educatief	spel	en	ontwikkelingssamenwerking.

Bij	bijna	95%	van	de	leerlingen	kon	voldaan	worden	
aan	de	eerste	of	de	tweede	keuze.	Alle	leerkrachten	die	
bereid	waren	een	of	meer	projecten	te	realiseren,	hebben	
effectief	een	groep	om	mee	aan	de	slag	te	gaan.	Uit	
eerste	reacties	blijkt	dat	de	leerlingen	het	aanbod	en	de	
keuzemogelijkheden	waarderen.

We gaan van start en sturen bij 
Uiteraard	wordt	voor	zowel	het	eerste	jaar	als	de	vrije	
ruimte	in	de	derde	graad	volgend	schooljaar	een	jaar	
van	hard	werken	en	uittesten	van	wat	kan/werkt	en	niet	
kan/werkt.	Ons	‘prototype’	staat	op	de	baan	en	kan	goed	
voorbereid	starten	voor	een	veilige	en	erg	boeiende	rit;	
in	de	evaluatiemomenten	zullen	we	met	het	uitgebreide	
team	van	leerkrachten	die	hierbij	betrokken	zijn	bijsturen	
waar	nodig.

Voor het zover is, staan ons nog twee maand 
vakantie te wachten. We kijken er samen met onze 
leerlingen en personeelsleden naar uit. Aan allen: 
een deugddoende vakantie en gezond en wel 
opnieuw op post eind augustus.

Danny Van Royen,	
pedagogisch	directeur

Marc Buytaert,	
algemeen	directeur

Nieuw aanbod eerste jaar en vrije ruimte derde graad vanaf 1 september 2016
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We hebben het thema ‘vluchtelingen’ dit schooljaar uitge-

breid aan bod laten komen op onze school. We overhan-

digen in de maand juni 2016 het integrale bedrag van alle 

acties aan het Rode Kruis en aan Caritas.

Geschokt	door	televisiebeelden	en	de	actualiteit	van	iedere	

dag	overlegden	we	eind	augustus	en	in	september	2015	met	

leerkrachten	en	leerlingen	op	welke	wijze	wij	een	steentje	

konden	bijdragen	om	te	trachten	inzicht	te	krijgen	in	de	proble-

matiek	en	om	daadwerkelijk	hulp	te	bieden.

Informatie	over	migratie	in	de	lessen	geschiedenis	en	andere	

achtergrondinformatie	en	duiding	in	de	lessen	godsdienst,		

gedurende	enkele	woensdagnamiddagen	effectief	een	helpende	

en	solidaire	hand	van	leerlingen	en	leerkrachten	in	het	opvang-

centrum	van	de	Westakkers,	informatie	door	verantwoordelijken	

van	het	Rode	kruis	en	Caritas	ter	voorbereiding	van	de	solidari-

teitsactie	in	de	vasten,	een	gesponsorde	wandeltocht	en	lesma-

rathon	ten	voordele	van	concrete	projecten	waarbij	vluchtelingen	

in	onze	streek	ondersteund	kunnen	worden,	…

We	hebben	in	woord	en	daad	nagedacht	en	de	handen	uit	de	

mouwen	gestoken	voor	mensen	die	op	de	vlucht	zijn.	In	totaal	

verzamelden	we	11800	euro!	Een	fantastisch	resultaat!	Het	werk	

en	de	bijdrage	van	velen.

In	samenspraak	met	leden	van	de	pastorale	groep	VIS	

(leerkrachten	én	leerlingen)	besloten	we	om	met	de	verzamelde	

centen	jongeren,	kinderen	in	de	opvangcentra	een	duw	in	de	rug	

te	geven.	We	spraken	af	om	het	bedrag	aan	twee	organisaties	te	

bezorgen:	enerzijds	het	Rode	Kruis	en	anderzijds	Caritas.

Rode Kruis
De	centrumverantwoordelijken	van	het	Rode	Kruiscentrum	in	de	

Kasteelstraat	en	de	Westakkers	willen	met	de	5900	euro	als	volgt	

aan	de	slag.

“Wij	zijn	u	zeer	dankbaar	voor	de	gift	voor	de	2	centra.		Wij	

gaan	dit	verdelen:	€ 2500	voor	de	Kasteelstraat	en	€ 3400	voor	

Westakkers.

In	de	Kasteelstraat	hadden	we	graag	met	de		opgehaalde	giften	

een	kamp	voor	niet-begeleide	minderjarigen	gefinancierd	(huur	

kampplaats	–	vervoer	–	enkele	activiteiten).		Deze	kampen	zijn	

zeer	belangrijk	voor	de	groepsvorming	–	maar	we	moeten	steeds	

harken	om	de	nodige	middelen	samen	te	krijgen.	Staat	ook	op	

de	planning	:	de	renovatie	van	de	kinderspeelruimte.	In	Westak-

kers	willen	we	dit	geld	gebruiken	voor	een	speeltoestel	buiten	

voor	de	kinderen.“

Caritas
Caritas	reageert	even	opgetogen	over	de	grootte	van	het	

opgehaalde	bedrag.	Zij	willen	de	centen	gebruiken	om	hun	Sport-

fonds	Vluchtelingen	meer	kracht	te	geven.		“Caritas	International	

neemt	het	inschrijvingsgeld	van	sportverenigingen	op	zich	voor	

kinderen	die	op	de	vlucht	zijn.	We	betalen	het	inschrijvingsgeld	

en	het	benodigde	materiaal	(bijv.	kledij).We	willen	dat	ieder	kind	

een	kind	moet	kunnen	zijn.	Lid	zijn	van	een	vereniging	komt	de	

integratie	ten	goede	en	kan	helpen	om	te	proberen	de	oorlog	

even	te	vergeten.”	

Meer	info	op	www.caritasinternationale.be.

PS: Indien de bestemming van Westakkers snel wijzigt zullen de 

verantwoordelijken een ander project voorstellen.

Project ‘SJKS en Vluchtelingen’
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EXAMENTIPS 
Wanneer	de	examenregeling	uitgedeeld	is,	dan	is	er	geen	

ontkomen	meer	aan:	jouw	voorbereiding	voor	die	belangrijke	

periode	zal	nu	tot	uiting	moeten	komen!	Enkele	aandachts-

punten,	vragen,	tips:

Planning en organisatie

•	 Zijn	je	notities	volledig	in	orde?

•	 Weet	je	goed	welke	leerstof	je	moet	kennen	en	hoe	die	zal	

overhoord	worden?

•	 Lukt	het	om	vooraf	alle	leerstof	grondig	door	te	nemen?

•	 Heb	je	een	planning	die	je	met	je	klassenleraar	kan	bespreken?	

Studiemethode

•	 Heb	je	in	de	loop	van	de	voorbije	maanden	voldoende	

nagedacht	over	jouw	studiemethode?

•	 Durf	jij	jezelf	vragen	stellen	over	de	leerstof	die	je	moet	

verwerken	voor	het	examen?	

•	 Bekijk	jij	als	voorbereiding	op	het	examen	jouw	overhoringen	

nog	eens	(zeker	de	minder	goede!)?	

•	 Zorg	jij	voor	een	goed	evenwicht	tussen	werk	en	ontspanning?	

•	 Denk	jij	eraan	dat	zeker	in	de	examenperiode	een	goede	

nachtrust	absoluut	prioriteit	is?

•	 	Vergeet	je	niet	dat	ook	jouw	voeding	in	deze	periode	heel	

belangrijk	is:	hierin	zitten	bouwstoffen,	brandstoffen	en	

beschermende	stoffen?	Een	gezonde	geest	in	een	gezond	

lichaam,	eens	zo	belangrijk	tijdens	de	examens!

•	 Besef	jij	voldoende	dat	pilletjes	nemen	zonder	een	advies	van	

de	dokter	absoluut	niet	kan?

 Tips 
•	 Het	is	normaal	dat	je	voor	een	examen	wat	zenuwachtig	

bent:	een	lichte	spanning	kan	je	zelfs	beter	doen	presteren.	

Vanzelfsprekend	wordt	de	toestand	onhoudbaar	als	je	de	

boel	gaat	dramatiseren.	Stel	redelijke	verwachtingen	aan	

jezelf:	niemand	maakt	voortdurend	uitstekende	examens.	

•	 Concentreer	je	rustig	op	de	vragen	en	lees	ze	heel	

aandachtig.	Als	er	je	dan	niets	te	binnen	schiet,	zoek	er	dan	

niet	krampachtig	naar.	Gun	je	geheugen	gewoon	de	tijd	en	

stap	over	naar	een	gemakkelijkere	vraag;	vaak	zal	je	ervaren	

dat	je	een	paar	ogenblikken	later	het	gezochte	inderdaad	

vanzelf	vindt.	

•	 Probeer	vooral	goed	te	begrijpen	wat	er	gevraagd	wordt	en	

kijk	nadien	of	je	antwoord	niet	naast	de	kwestie	is.	

•	 Gun	je	wat	tijd	om	te	recupereren	na	een	examen;	examens	

afleggen	is	vermoeiend.	Een	tijdje	uitblazen	is	beter	dan	

napiekeren.	

	 Heb	je	echt	problemen,	blijf	daar	dan	niet	mee	zitten	maar	

doe	beroep	op	jouw	klassenleraar,	iemand	van	de	cel	leerlin-

genbegeleiding	of	iemand	anders	waar	je	vertrouwen	in	

hebt.	

Enkele nuttige telefoonnummers 

CLB:	03	780	66	30	

Onze	leerlingenbegeleiders:	

•	 Herman	Schack:	03	777	91	08	of	herman.schack@sjks.be

•	 Kirsten	Merckx:	0468	12	88	95	of	kirsten.merckx@sjks.be

•	 Danny	Baart:	0494/74.15.10	of	danny.baart@sjks.be

•	 Isabelle	Van	Lemmens:	09	349	46	37	of	isabelle.van.

lemmens@sjks.be

Marc	Buytaert	-	Coördinator	cel	leerlingenbegeleiding

algemeen	directeur	-	SJKS:	(03)	780	71	51

GSM:	0476	55	44	54	of	marc.buytaert@sjks.be

Ziek tijdens de examens?

•	 Tijdens	de	examens	heeft	een	leerling	van	een	secundaire	school	altijd	een	medisch	

attest	nodig	van	een	dokter.	Een	briefje	van	de	ouders	is	niet	genoeg.

•	 Bij	ziekte	–	ook	tijdens	het	schooljaar	-	is	het	belangrijk	om	steeds	telefonisch	contact	op	

te	nemen	met	de	school.	Afwezigheden	moeten	immers	gemeld	worden	aan	de	school,	

zodat	dit	officieel	geregistreerd	kan	worden.

•	 Wanneer	de	leerling	terugkomt	naar	school	tijdens	examens,	dient	hij/zij	zich	eerst	aan	

te	melden	bij	de	directie	met	het	doktersbriefje,	om	toestemming	te	vragen	deel	te	

nemen	aan	het	examen	van	die	dag.



Net	als	de	voorbije	semesters	is	er	tijdens	de	examenperiode	een	

tijdsklas	en	een	lokaal	voor	leerlingen	met	aandachts-	en	concen-

tratieproblemen.	We	brengen	graag	de	volgende	afspraken	nog	

eens	onder	de	aandacht.		

De	tijdsklas	is	een	lokaal	waarin	leerlingen	met	dyslexie,	

dysorthografie	en	dyscalculie	hun	proefwerk	kunnen	afleggen	

zonder	tijdsdruk.	Dit	jaar	worden	lokalen	K104 en K105	hiervoor	

gebruikt.

•	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	uitge-

voerd	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.	

De	aandachts- en concentratieklas	is	een	lokaal	waarin	

leerlingen	met	aandachts-	en	concentratieproblemen	of	-stoor-

nissen	hun	proefwerk	kunnen	afleggen	in	een	rustige	omgeving,	

zonder	tijdsdruk.	Lokaal	K106	wordt	hiervoor	ingericht.

Leerlingen	met	een	geldig	attest	of	leerlingen	die	doorverwezen	

werden	door	hun	therapeut	of	de	leerlingenbegeleiding	kunnen	

worden	opgenomen	in	dit	lokaal.

Bij beide lokalen gelden de volgende praktische richtlijnen:

•	Er wordt gewerkt tussen 8u25 – 12u05. Langer werken is 

mogelijk, indien nodig. De leerlingen geven niet vroeger af dan 

het door de vakleerkracht vastgestelde uur.

•	Op vrijdag wordt er reeds om 12u25 begonnen, tot 16u05. 

Ook hier is langer werken mogelijk. De leerlingen mogen ten 

vroegste om 14u15.

•	Om praktische redenen is het enkel mogelijk dat leerlingen de 

hele examenreeks in de tijdsklas of de aandacht-en concentra-

tieklas afleggen.

 

Meer info over de toelatingsprocedure voor de tijdsklas

of de aandachts- en concentratieklas: 

valerie.vastenhaeck@sjks.be.
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 afspraken 
Tijdsklas en aandachts- en concentratieklas:   

Bij	het	inleveren van de huurboeken	(samen	met	de	lockersleutels)	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.	Zesdejaars	brengen	ook	dan	hun	
planningsagenda’s	binnen,	andere	leerlingen	bezorgen	die	op	30	juni	aan	de	klastitularis.
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.	Bij	het	afhalen	van	
de	nieuwe	boeken	in	augustus	wordt	dit	bij	de	afrekening	bijgeteld.	Bij	de	zesdes	worden	deze	boeken	in	mindering	gebracht	bij	de	
waarborg	(€ 50)	en	verwerkt	bij	de	eindafrekening.	

Inleveren lockersleutel,	samen	met	de	huurboeken
Het	indienen	van	de	sleutel	gebeurt	samen	met	en	op	hetzelfde	moment	als	het	indienen	van	de	huurboeken.	Vanzelfsprekend is 
je locker volledig leeggemaakt.		Alle lockersleutels	moeten	ingediend	worden.	Lockers	worden	immers	verdeeld	per	graad,	zodat	
lockers	zo	dicht	mogelijk	bij	de	lokalen	liggen	waar	de	leerlingen	het	vaakst	les	hebben,	maar	met	genoeg	verspreiding	om	opstop-
ping	te	voorkomen.
Wie	zijn/haar	locker	niet	meer	wenst,	dient	dit	bij	teruggave	van	de	sleutel	te	melden.	De	waarborg	(€ 15)	wordt	dan	terugbetaald.	
Huur	je	verder,	dan	wordt	je	waarborg	bijgehouden.	
Elke	leerling	die	volgend	schooljaar	een	locker	wil	huren	–	vanaf	het	derde	jaar	–	dient	dit	aan	te	duiden	op	de	boekenlijst.	De	huur	
bedraagt	€ 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.

Binnenbrengen huurboeken 
en lockersleutels



De dagen tussen de examens en de 
proclamatie! 

Als	de	proefwerken	op	24	juni	afgelopen	
zijn,	hebben	de	leerlingen	enkele	vrije	
dagen	voor	ze	op	30	juni	om	hun	resul-
taten	mogen	komen.	Sommige	ouders	
vinden	dat	lastig	omdat	ze	opvang	
moeten	zoeken	voor	hun	kinderen	
vermits	zij	nog	allebei	moeten	gaan	
werken.	

Maatschappelijk	is	er	ook	niet	altijd	
veel	begrip	voor	die	situatie	doordat	
rondhangende	jongeren	soms	overlast	
veroorzaken.	We	willen	het	probleem	
van	de	opvang	van	vooral	jonge	

kinderen	niet	minimaliseren,	maar we 
hopen dat ouders en leerlingen niet 
denken dat onze leerkrachten na de 
proefwerken al genieten van enkele 
heerlijke vakantiedagen!
Die	dagen	worden	goed	gevuld	
met	delibererende klassenraden.	
Sommige	beginnen	pas	om	17u30	en	
lopen	zeker	tot	na	20u.	Als	het	tijds-
schema	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	eindver-
antwoordelijkheid	van	de	deliberatie	en	
wil	er	ook	over	waken	dat	soortgelijke	
situaties	over	de	verschillende	klassen-
raden	heen	op	een	zelfde	manier	beoor-
deeld	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.

2e jaar in lokaal E181 
Voormiddag:
9u:	2GL
9u30:	2Lb	
10u:	2Lc
10u30:	2MWa
11u:	2MWb
11u30:	2MWc

Namiddag:
12u45:	2MWd
13u15:	2MWe
13u45:	2MWf
14u15:	2La

1e jaar in lokaal E182-E183
Voormiddag:
9u:	1Aa
9u15:	1Ab
9u30:	1Ac
9u45:	1Ad
10u:	1Ae
10u30:	1Af
10u45:	1Ag
11u:	1Ah	
11u15:	1Ai
11u30:	1Aj
11u45:	1Ak

5e jaar in turnzaal 
Voormiddag:
9u:5EMT-HW	
9u45:	5EWia-MWE-SPW
10u30:	5GL-LMT-LWE
11u15:	5GWib-LWib-WeWib
12u:	5LWIa-MWIa-GWIa
12u45:	5WeWia1-WeWIa	

4e jaar in lokaal E287  
Voormiddag:
9u:	4ECa
9u30:	4ECb-Wa
10u:	4GL-La	
10u30:	4Lb	
11u:	4Lc
11u30:	4SPW

Namiddag:
12u45:	4Wb
13u15:	4Wc
13u45:	4HW	

3e jaar in lokaal E285 
Voormiddag:
9u:	3ECa
9u30:	3ECb-Wa
10u:	3GL-La
10u30:	3Lb
11u:	3Lc
11u30:	3HW

Namiddag:
12u45:	3SPWa-SPWb
13u15:	3Wb
13u45:	3Wc	
14u15:	3Wd

De laatste schoolweek van 2015-2016

Dag- en uurindeling boeken - lockers
Maandag 27/06 (9u-11u30 en 12u45–14u15)

Dinsdag 28/06 (9u-11u45 en 12u45–14u15)

Woensdag 29/06 (9u-12u45)

Extra moment

Enkel voor wie om 
zeer uitzonder-
lijke redenen niet 
aanwezig kan zijn op 
de afgesproken dag 
(bijv. ziekte) wordt 
op woensdag 29 juni 
(van 10u tot 12u, 
Boekenfondslokaal 
E283) een inhaal-
moment georgani-
seerd. Iedereen die 
dan huurboeken en/
of een lockersleutel 
binnenbrengt, zal 
echter een verkla-
ring van de ouders 
moeten kunnen 
voorleggen aan de 
directie, waarin de 
ouders de reden voor 
laattijdige inlevering 
motiveren.
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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	Leerlingenbegelei-

ding)	aan	de	klassenraad	deel.	Dat	heeft	vooral	te	maken	met	de	

studiekeuzebegeleiding.	

Je	klassenleraar bereidt	de	deliberatie	voor.	Via	een	elektronisch	

rapportprogramma	worden	al	je	behaalde	punten	verzameld	

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

worden	aangeduid.	

Op	basis	van	een	globale	evaluatie	zal	de	delibererende	klassen-

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

teringsattest	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	zesde-

jaars:	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	leerlin-

genbegeleiding	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	toege-

voegde	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.	
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 De deliberatie 
 geeft haar geheimen prijs !  

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!!



Op	donderdagvoormiddag	30	juni	organiseren	we	de	proclamatie	

voor	de	leerlingen	van	het	1ste	tot	het	5de	jaar.	We	verwachten	

alle	leerlingen	op	het	hieronder	vermelde	uur:

1ste jaar:	8.27	uur	tot	10.10	uur,	in	eigen	klaslokaal

2de jaar:	8.27	uur	tot	10.10	uur:	proclamatie	tot	8u45;	

	 daarna	individuele	bespreking	rapport	met	de	klassen-

leraar	in	eigen	klaslokaal

3de jaar:	10.10	uur	tot	12.05	uur,	in	te	bepalen	lokalen

4de jaar:	10.10	uur	tot	12.05	uur,	in	te	bepalen	lokalen

5de jaar:	individuele	afspraak	met	klassenleraar,	in	te	bepalen	

lokalen

Diezelfde	voormiddag	krijgen	alle	leerlingen	van	het	eerste	

tot	en	met	het	vijfde	jaar	hun	rapport.	Op	dat	rapport	staan	de	

semester-	en	jaarresultaten	vermeld	en	het	attest	dat	de	leerling	

behaalde.	Bij	‘commentaar’	staat	tevens	het	advies	voor	het	

volgende	schooljaar	geformuleerd.

De	rapportering	is	het	resultaat	van	de	grondige	bespreking	

van	de	resultaten	en	attitudes	van	de	leerlingen	gedurende	de	

delibererende	klassenraden.

Vanaf	14 uur tot 18 uur zijn	alle leerkrachten	aanwezig	op	school.	Ouders	kunnen	dan	bij	hen	terecht.

Een	gesprek	met	de	directie	is	eveneens	mogelijk,	ook	op	vrijdag	1	juli.
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 De deliberatie Dag van de proclamatie : donderdagvoormiddag 30 juni 2016

Oudercontact: donderdagnamiddag 30 juni 2016

Ben je dit schooljaar je lieve-

lingsjas, 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 donder-

dagnamiddag 30 juni.

Verloren voorwerpen

Iedereen wordt op
school verwacht!

Onze zesdejaars komen op maandag 27 juni vanaf 14 uur hun punten te weten, tijdens een gesprek 
met de klastitularis. Op woensdagavond 29 juni volgt dan de promotieviering in de Stadsschouwburg 

om 19.30 uur samen met een afsluitende receptie op het grasveld.

Niet vergeten:

Bezorg je planningsagenda op 30 juni

aan je klastitularis (zonder kaftje) 



Jouw studiekeuze voor 
volgend schooljaar
Na	het	laatste	examen	valt	er	een	infobrief	

in	jouw	brievenbus	die	meer	uitleg	geeft	

over	de	herinschrijving	voor	volgend	jaar.	Je	

bent	immers	niet	automatisch	ingeschreven	

voor	volgend	schooljaar:	je	dient	nog	aan	te	

geven	welke	richting	je	verkiest!

Hiervoor	dien	je	naar	onze	website	

www.sjks.be	te	surfen.	Vanaf	de	laatste	

schooldag,	donderdag 30 juni, om 12 uur 

zal	daar	de	knop	‘Herinschrijving’	staan.

Je	zal	vervolgens	gevraagd	worden	om	

eerst	in	te	loggen	met	je	schoolaccount,	

dezelfde	die	je	gebruikt	voor	Smartschool	

en	Schoolonline.	Ben	je	die	vergeten?	Geen	

nood,	de	infobrief	vermeldt	jouw	account	

als	geheugensteuntje.

Om	de	organisatie	van	het	volgende	

schooljaar	optimaal	voor	te	bereiden	is	het	

van	het	allergrootste	belang	dat	wij	snel	

weten	hoeveel	leerlingen	er	in	de	verschil-

lende	richtingen	zullen	zitten.	Vandaar	onze	

oproep	om	niet	te	wachten	met	jouw	herin-

schrijving:	wij	rekenen	erop	dat	iedereen	

tegen maandag 4 juli de	enquête	heeft	

ingevuld.

De	leerlingen	die	nog	een	bijkomende	

proef	hebben	op	16	of	17	augustus,	zullen	

moeten	wachten	op	de	deliberatie	van	17	

augustus	voor	zij	weten	of	ze	geslaagd	zijn.	

Ook	dan	vragen	wij	je	‘herinschrijving’	door	

te	geven;	je	krijgt	dan	de	keuze	‘uitgestelde	

beslissing/herexamens’.	Als	je	dit	aanklikt,	

krijg	je	meer	informatie	over	de	deadline	

voor	jouw	herinschrijving	voor	volgend	

schooljaar.

Ben	je	van	plan	van	school	te	veran-

deren,	dan	kan	je	dit	ook	als	mogelijkheid	

aanklikken.	Zo	is	de	school	meteen	officieel	

op	de	hoogte	van	jouw	keuze.

Contactgegevens

Als	je	jouw	studiekeuze	

doorgegeven	hebt,	dan	

laat	het	formulier	vervol-

gens	de	contactgege-

vens	zien	waarover	wij	

beschikken.	Mocht	er	

een	foutje	ingeslopen	

zijn	en	mocht	er	

in	tussentijd	iets	

veranderd	zijn	aan	

je	contactgege-

vens,	dan	kan	je	

dit	meteen	zelf	

aanpassen.	Wij	vinden	het	als	

school	immers	uiterst	belangrijk	om	over	

de	correcte	contactgegevens	te	beschikken.	

Ouders	contacteren	bij	ziekte,	problemen…	

kan	alleen	maar	als	we	over	de	juiste	

e-mailadressen,	postadressen,	telefoon-

nummers…	beschikken.

Als	het	bovenstaande	correct	is	doorgegeven,	word	je	automa-

tisch	doorverwezen	naar	de	bestelpagina	van	Standaard	

Boekhandel	om	jouw	huur-	en/of	koopboeken	voor	volgend	

schooljaar	te	bestellen.

Je	dient	daarvoor	de	inlogcode	te	gebruiken	die	in	de	infobrief	

staat.	Daarnaast	gebruik	je	hetzelfde	e-mailadres	en	wachtwoord	

als	vorig	jaar.	Denk	eraan,	bij	broers/zussen	op	school:	ouders	

kunnen	hetzelfde	e-mailadres	gebruiken,	maar	dienen	per	kind	

een	ander	wachtwoord	te	gebruiken.

Zodra	je	de	juiste	klas	voor	2016-2017	aangeklikt	hebt,	kun	je	

de	huur-	en/of	koopboeken	én	de	locker	(vanaf	het	derde	jaar)	

bestellen.	Als	alles	correct	verlopen	is,	ontvangt	u	nadien	een	

bevestigingse-mail	op	het	gebruikte	e-mailadres.	Vind	je	die	

niet	meteen	terug,	kijk	dan	zeker	in	de	e-mailmap	‘Ongewenste	

mail’.	

Mocht	er	toch	een	probleem	zijn	tijdens	het	bestellen,	kijk	eerst	

goed	op	onze	website	bovenaan	bij	‘Boeken	–	FAQ’.	Je	vindt	

hier	een	heel	overzicht	met	alle	(vaak)	gestelde	vragen	en	de	

antwoorden.	In	bijna	alle	gevallen	ben	je	hiermee	reeds	uit	de	

nood	geholpen!

Vind	je	echt	geen	antwoord	terug,	dan	kan	je	uw	bijkomende	

vraag	stellen	via	boekenfonds@sjks.be;	let	op:	e-mails	worden	

beantwoord	vanaf	10	augustus.	Je	kunt	ook	uw	vraag	telefonisch	

stellen	via	03/780.71.50.	Tot 30 juni is de school dagelijks 

geopend van 8u-16u30, op woensdag tot 12u30. Vanaf 1 juli 

tot en met 5 juli en vanaf 16 augustus is de school geopend 

tussen 9-12u en 14-17u. 
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Herinschrijving in het college

Schoolboeken en lockers bestellen

Leerlingen 2de en 4de jaar  donderdag 25 augustus 2016, 9–12u en 13-16u

Leerlingen 3de en 5de jaar  vrijdag 26 augustus 2016, 9–12u en 13-16u

Leerlingen 6de jaar   maandag 29 augustus 2016, 9–12u en 13-16u

Nieuwe leerlingen 1e jaar  STARTAVOND dinsdag 30 augustus om 19u30

Afhalen schoolboeken



Als	school	wensen	we	een	transparant	en	correcte	afrekening	aan	te	

bieden	voor	het	verbruik	in	onze	warme	en	koude	refters.	Betalen	

gebeurt	via	een	persoonlijke	maaltijdkaart	waarop	geld	kan	gezet	

worden	volgens	het	pre-paidsysteem.	

Het	valt	ons	op	dat	heel	wat	frequente	gebruikers	van	het	schoolres-

taurant	onvoldoende	saldo	hebben	op	hun	maaltijdkaart.	Om	dit	te	

vermijden	hebben	we	verschillende	preventieve	maatregelen	genomen.

Enerzijds	kleurt	het	scherm	aan	de	kassa	rood	van	zodra	het	resterend	

bedrag	op	de	maaltijdkaart	onder	5	euro	daalt.	De	opvoeder	aan	de	

kassa	zal	dan	de	leerling	aansporen	om	zijn/haar	ouders	te	verwittigen.	

Anderzijds	kunnen	ouders	sinds	januari	2015	via	het	online	platform	

(Moneysafe	–	zie	onder)	het	verbruik	(eerste	icoontje)	en	saldo	van	de	

maaltijdkaart	van	hun	kind	ten	allen	tijde	raadplegen.	Er	is	bovendien	de	

handige	mogelijkheid	bij	Instellingen	(tweede	icoon)	om	automatische	

berichten	naar	uw	e-mailadres	te	laten	sturen	zodra	het	saldo	op	de	

rekening	onder	een	bepaald	bedrag	raakt.	U	kiest	zelf	dit	bedrag.

Af	en	toe	vragen	ouders	ons	waarom	wij	maaltijdkaarten	met	negatieve	

saldi	niet	automatisch	blokkeren.	We	beschikken	weliswaar	over	deze	

technische	mogelijkheid,	maar	kiezen	er	als	school	bewust	voor	om	dit	

niet	te	doen.	Wij	wensen	namelijk	geen	leerlingen	met	een	lege	maag	

de	namiddag	in	te	sturen.	Voldoende	en	gezonde	voeding	bevordert	

immers	de	concentratie.	

Het	kan	echter	gebeuren	dat	leerlingen	zich	niet	houden	aan	de	

afspraken	die	ouders	met	hen	gemaakt	hebben	omtrent	het	gebruik	

van	de	maaltijdkaart.	Ouders	vragen	ons	dan	om	het	gebruik	van	de	

maaltijdkaart	onmogelijk	te	maken.	Op	uw	eenvoudig	verzoek	via	info@

sjks.be	of	via	03/780.71.50	kunnen	wij	de	kaart	(de)blokkeren.	

Het verbruik en saldo van de maaltijdkaart van mijn kind raadplegen – 

hoe doe ik dit alweer?

1.	Surf	naar	www.sjks.be	en	klik	op	Schoolrestaurant (rechts).	U	wordt	doorgestuurd	naar	een	andere	website	
(www.eetleerleef.be),	waar	u	vervolgens	(rechts)	kiest	voor	Secundair.

2.	Klik	op	Money$afe	(rechts	bovenaan)	om	u	aan	te	melden.	Een	nieuw	scherm	wordt	geopend.	Klik	op	de	knop	
Compass ID.		Indien	u	zich	nog	niet	geregistreerd	hebt,	dient	u	dit	te	doen		via	de	blauwe	tekst	‘Registreren’.	
Vervolgens	dient	u	uw	kind	te	koppelen	aan	uw	account	via	de	codes	in	de	infobrief	die	u	in	september	meekreeg.	
Bent	u	de	brief	met	de	codes	kwijt?	Geen	probleem	–	u	ontvangt	die	begin	september	nogmaals.	Mocht	u	later	
in	het	jaar	de	brief	niet	meer	terugvinden,	volstaat	een	mail	naar	info@sjks.be	of	u	vraagt	uw	kind	even	langs	te	
komen	op	het	leerlingensecretariaat.

3.	Wanneer	u	later	terug	surft	naar	Moneysafe,	dient	u	in	te	loggen	en	ziet	u	onmiddellijk	het	overzicht	van	de	
maaltijdkaart	van	uw	kind(eren)	staan.	

Aandacht voor 11

Het gebruik van de maaltijdkaart in het schoolrestaurant

Leerlingenpasjes geldig tot eind september 2016

De leerlingenpasjes die de leerlingen nu hebben blijven ook in september 2016 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! Leerlingen 

krijgen aan het begin van het schooljaar een formulier om deze aanvraag te doen. 



Kalender12

2016-2017
dinsdag	30	augustus	2016		-	19u30	-	startavond 1e jaar
donderdag	1	september	2016	(enkel	voormiddag)	-	eerste schooldag

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.	

woensdag	07	september	2016	–	voor 2de jaar
vrijdag	09	september	2016	–	voor 1ste jaar
dinsdag	13	september	2016	-	voor 3de jaar
donderdag	15	september	2016	–	voor 4de jaar
woensdag	14	september	2016	–	voor 5de jaar
donderdag	22	september	2016	-	voor 6de jaar

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

2de trimester

In	de	loop	van	de	maand	januari	worden	er	oudervergaderingen	geor-
ganiseerd	waarop	de	ouders	de	gelegenheid	hebben	om	de	vakleer-
krachten	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	1ste	
Latijnse.
Na	de	bespreking	van	de	eindresultaten	van	het	2de	semester	met	de	
leerlingen	(vrijdagvoormiddag	30	juni)	hebben	alle	ouders	de	mogeli-
jkheid	om	alle	leerkrachten	en	de	directie	te	spreken	(vrijdagnamiddag	
30	juni).

Het	overzicht	hierboven	is	indicatief.	Vanzelfsprekend	kunnen	bijzondere	
omstandigheden	aanleiding	geven	tot	bijkomende	oudercontacten	met	
leerkrachten	en/of	directie.
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Proefwerkenperiodes 2016-2017
zie website voor de up-to-date regeling

Vakanties en vrije dagen
Maandag 3 oktober 2016	 Facultatieve	verlofdag:	vrije	dag	voor
	 		 de	leerlingen

Herfstvakantie	 		 van	maandag	31	oktober	t.e.m.	
	 		 zondag	6	november	2016

Kerstvakantie	 		 van	maandag	26	december	2016	t.e.m.		 	
		 zondag	8	januari	2017

Krokusvakantie	 		 van	maandag	27	februari	t.e.m.	
	 		 zondag	5	maart	2017

Paasvakantie	 		 van	maandag	3	april	t.e.m.
	 		 paasmaandag	17	april	2017

Dag van de Arbeid	 		 maandag	1	mei	2017

Hemelvaart	 		 donderdag	25	mei	en	vrijdag	26	mei	2017

Pinkstermaandag	 		 maandag	5	juni	2017

Prettige
vakantie!
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