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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	 ini-
tiatieven	 en	 praktische	 info.	 Culturele,	
sportieve…	 activiteiten	 zullen	 niet	 enkel	
worden	 aangekondigd,	 maar	 worden	 ook	
kort	 toegelicht.	 Werkgroepen	 kunnen	 hun	
werking	 op	 school	 beknopt	 voorstellen	 en	
speciale	acties	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
De	katholieke	dialoogschool	is	vooral	iets	om	te	‘doen’:

in	het	dagdagelijkse	schoolleven,
de	omgang	met	de	leerlingen	en	het	personeel,

de	vergaderingen	van	het	schoolbestuur,
de	aankooppolitiek,	de	planning	van	infrastructuur…

Een	boeiende	uitdaging!

Het	project	van	de	katholieke	dialoogschool	gaat	deze	uitdaging
op	een	eigentijds-tegendraadse	wijze	aan.

Let	wel:	het	gaat	hierbij
niet	om	de	vraag	hoe	we	nog	katholiek	kunnen	zijn,

maar	hoe	we	het	nu	willen	zijn.
Niet	de	katholieke	school	van	gisteren	is	ons	aanknopingspunt,

maar	de	uitdaging	hoe	we	vandaag	en	morgen
het	sterke	merk	van	het	katholiek	onderwijs

geloofwaardig	en	relevant	kunnen	vernieuwen.

Daarom	zal	de	katholieke	school	van	de	toekomst
een	oefenplaats	zijn	voor	een	samenleving	van	veelheid	en	verschil,

een	school	waar	kinderen,	jongeren	en	volwassenen
betekenis	leren	vinden	in	dialoog	met	elkaar,

met	de	verschillende	eigen	bronnen	van	leven,
en	met	het	christelijk	verhaal.

	 Lieven	Boeve,	directeur-generaal	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen,	
	 schreef	deze	flaptekst	voor	de	publicatie	Katholieke	dialoogschool

	 Eigentijds	tegendraads	(2016).



Samen-school-maken
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Opvolging:	Talent-uur,	Stem	en	Vrije	Ruimte	met	modules	Voeding,	Training,	Geomatica,	Architectuur,	Financiële	educatie,	
Budgetbeheer,	Politiek,	Filosofie,	Spaans,	Scandinavistiek,	Wishful	thinking,	Educatief	spel,	Ontwikkelingssamenwerking.
Duidelijke	afspraken:	leerlingen	en	leerkrachten	dienen	zich	te	houden	aan	een	aantal	duidelijke	afspraken.	Het	is	een	
collectieve	verantwoordelijkheid	om	daarop	toe	te	zien,	want	een	(te)	losse	sfeer	is	niet	positief	voor	het	leerproces	en	
voor	de	leefbaarheid	op	school.	Enkele	voorbeelden:	tijdig	op	school	en	in	de	klas,	digitale	agenda	ingevuld,	persoonlijke	
(papieren)	schoolagenda	zinvol	gebruiken,	bij	afwezigheid	steeds	onmiddellijk	de	school	verwittigen	en	de	afwezigheid	
staven	met	een	attest;
We	willen	trachten	om	vanaf	november	de	aan-/afwezigheden	via	digitale	weg	vanuit	het	klaslokaal	op	het	secretariaat	
te	krijgen.	We	kunnen	daardoor	sneller	en	nauwgezetter	reageren	op	afwezigheden;
We	willen	een	Katholiek	Dialoogschool	zijn.	Hoe	gaan	we	dit	aanpakken?	We	starten	dit	jaar	met	een	zoektocht	en	enkele	
concrete	aanzetten;
We	 maken	 werk	 van	 een	 (verbeterd)	 gezondheidsplan.	 Voeding,	 maar	 vooral	 algemeen	 welbevinden	 komen	 aan	
bod.	Enkele	voorbeelden:	einde	van	verkoop	zoethoudende	dranken,	aandacht	voor	hygiëne,	veilig	op	de	fiets	met	de	
helmencampagne,	drastisch	beperken	van	vergaderingen	tussen	12.05	uur	en	12.30	uur,	beter	plannen	om	werkdruk	
onder	controle	te	houden,	enz.;
We	trachten	met	de	bundeling	van	de	vakleerkrachten	PO,	esthetica	en	MO	in	een	nieuwe	vakgroep	(aangevuld	met	een	
coördinator	voor	culturele	buitenschoolse	initiatieven)	zowel	tijdens	als	buiten	de	lessen	kunst	en	cultuur	een	markante	
plaats	te	geven;
Leerlingen in de hoofdrol	 blijft	 een	 prioriteit:	 de	 leerlingenraad,	 de	 aanpak	 van	 onze	 dansgroep	 Skairo,	 de	
Jongerenredactieploeg	voor	Ic	Hou…

•

•

•

•

•

•

•

Prioriteiten schooljaar 2016-2017
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 leerkrachtenteam 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, mede namens ons personeelsteam

Danny Van Royen        Marc Buytaert
pedagogisch directeur       algemeen directeur

Beste ouders en leerlingen,

Bijna 1200 leerlingen in onze secundaire school: 1131 in de reguliere school en 71 in onze okan-afdeling (onthaalklas 
anderstalige nieuwkomers)! Dankjewel, beste ouders en leerlingen voor het vertrouwen dat jullie ons schenken!
We zijn erg opgetogen dat we dit schooljaar ten volle kunnen starten met onze nieuwe invulling van de vrije ruimte in de 
derde graad en we zijn fier en blij dat we goed kunnen starten in ons eerste jaar met twee Talent-klassen en vier STEM-
Klassen. Met vijf klassen met Latijn in het pakket zullen we ook in de komende jaren erg veel keuzemogelijkheden met 
klassieke talen als poolvak blijven aanbieden tot in het laatste jaar van de humaniora.
Een erg goede voorbereiding (dankjewel secretariaat!!) 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 voornemens omzetten in de praktijk, oudervergaderingen, vriendschapsdag en bezinningsdagen voor de leerlingen 
van de eerste graad… genieten van de mooie na-zomer en focus op het schoolwerk.
De vormingsdag voor het 3de jaar en de bezinnings-en vormingsdagen voor de leerlingen van het 4e, 5e en 6e jaar en de 
abdijdagen voor onze laatstejaars zijn eveneens erg belangrijk.  
We trachten de kalender op onze website (www.sjks.be)  zo actueel mogelijk te houden. Je zal merken dat belangrijke data 
tot het einde van het schooljaar reeds gepland zijn. 

Met vernieuwd elan er tegenaan!Oase
De	katholieke	dialoogschool	is	vooral	iets	om	te	‘doen’:

in	het	dagdagelijkse	schoolleven,
de	omgang	met	de	leerlingen	en	het	personeel,

de	vergaderingen	van	het	schoolbestuur,
de	aankooppolitiek,	de	planning	van	infrastructuur…

Een	boeiende	uitdaging!

Het	project	van	de	katholieke	dialoogschool	gaat	deze	uitdaging
op	een	eigentijds-tegendraadse	wijze	aan.

Let	wel:	het	gaat	hierbij
niet	om	de	vraag	hoe	we	nog	katholiek	kunnen	zijn,

maar	hoe	we	het	nu	willen	zijn.
Niet	de	katholieke	school	van	gisteren	is	ons	aanknopingspunt,

maar	de	uitdaging	hoe	we	vandaag	en	morgen
het	sterke	merk	van	het	katholiek	onderwijs

geloofwaardig	en	relevant	kunnen	vernieuwen.

Daarom	zal	de	katholieke	school	van	de	toekomst
een	oefenplaats	zijn	voor	een	samenleving	van	veelheid	en	verschil,

een	school	waar	kinderen,	jongeren	en	volwassenen
betekenis	leren	vinden	in	dialoog	met	elkaar,

met	de	verschillende	eigen	bronnen	van	leven,
en	met	het	christelijk	verhaal.

	 Lieven	Boeve,	directeur-generaal	Katholiek	Onderwijs	Vlaanderen,	
	 schreef	deze	flaptekst	voor	de	publicatie	Katholieke	dialoogschool

	 Eigentijds	tegendraads	(2016).
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Een duwtje in de rug 
voor Nederlands, Frans, Latijn, Engels, 
wiskunde of natuurwetenschappen?

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

Hoe werkt onze remediëring?  

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

Stevig engagement

Remediëringslessen	 zijn	 extra	 hulpmiddelen	 voor	 leerlingen.	
Uiteraard	 willen	 we	 er	 in	 de	 eerste	 plaats	 voor	 zorgen	 dat	 alle	
leerlingen	 tijdens	 de	 gewone	 lessen	 -	 door	 o.a.	 differentiatie	 –	
‘mee’	 zijn.	 De	 remediëringsleerkrachten	 staan	 in	 nauw	 contact	
met	hun	vakcollega’s	en	de	klassenleraars	zodat	ze	leerlingen	op	
een	efficiënte	wijze	kunnen	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	graad		 	 	 An	De	Wilde
	 3de	jaar		 	 	 Leen	Verhelst
	

Nederlands		 1ste	jaar		 	 	 Joke	De	Beleyr
	 2de	jaar	 	 	 Valérie	Vastenhaeck
	 3de	jaar	 	 	 Hilde	Van	den	Berghe
	 	 	 	

Latijn	 1ste	graad	 	 	 Isabelle	Snoeck

Engels	 2de	graad		 	 	 Ingrid	Dekeyser

Wiskunde	 1ste	jaar	 	 	 Marc	Smet
	 2de	jaar	 	 	 Loretta	Reygaert
	 3de	jaar	 	 	 Annelies	Droessaert

Natuurwetenschappen		 2de	graad	 	 	 Erika	Lagaert

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

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/-lerares	gepraat?	Die	is	immers	
de	eerste	vertrouwenspersoon.	Of	anders:	de	leerlingenbegeleiders!	
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.	

Zij	 staan	 ter	 beschikking	 voor,	 na	 of	 tijdens	 de	 lesuren.	
Je	 kan	 hen	 gemakkelijk	 bereiken	 want	 op	 het	 bureau	
van	 de	 leerlingenbegeleiding	 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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Dit	 schooljaar	 starten	 vier	 klasgroepen	 in	 het	 1e	 jaar	
STEM.	 	 Leren	 programmeren,	 technisch	 tekenen	 met	 de	
PC,	 zelf	 laboproeven	 bedenken	 en	 uitvoeren,	 eenvoudige	
elektronische	 schakelingen	 bouwen	 staan	 op	 het	 menu.	
Voor	deze	STEM-lessen	beschikken	we	over	een	nieuw	en	
volledig	ingericht	vaklokaal,	de	labo’s	wetenschappen	en	de	
techniekklas.		

Daarnaast	maken	we	met	onze	STEM-klassen	werk	van	een	
vakoverschrijdend	project	rond	textiel	en	de	textielindustrie	
in	 Sint-Niklaas.	 De	 verschillende	 facetten	 van	 STEM	 :	
wetenschap	 en	 techniek,	 nieuwe	 toestellen	 bouwen	 (	
engineering)	 en	 wiskunde	 komen	 samen	 in	 een	 groot	
project.		

Textieloproep!?
Met	dit	project	willen	we	ook	buiten	de	schoolmuren	actief	
zijn/leren.	Daarom	nu	reeds	een	oproep	naar	medewerkers	
die	vroeger	of	nu	met	textiel	en	textielindustrie	bezig	zijn.		
Geef	een	seintje	a.u.b.:	geert.verwilligen@sjks.be

Ook	 in	de	2e	en	3e	graad	komen	er	STEM-accenten	 in	de	
lessen.	 Onze	 leerkrachten	 gaan	 binnen	 de	 leerplannen	
op	 zoek	 naar	 raakvlakken	 en	 werken	 deze	 tot	 beperkte		
projecten	uit.			

Gedreven lesgevers

Uiteraard	 is	 ons	eerste	 STEM-jaar	een	 jaar	waarin	we	ook	
erg	 veel	 willen	 leren.	 We	 trachten	 door	 bijscholingen	
en	 door	 netwerking	 	 sterker	 te	 worden.	 De	 drive	 en	 het	
enthousiasme	 waarmee	 dit	 gebeurt	 door	 een	 uitgebreide	
groep	 leerkrachten	 is	 enorm.	 Er	 wordt	 op	 geen	 moeite	
gekeken.	Leerlingen	zullen	hier	wel	bij	varen,	zeker	weten.	
(wordt	vervolgd)

In	 twee	 klassen	 ‘Moderne	 met	 talent-uur’	 krijgen	 de	
leerlingen	naast	het	verplichte	basispakket	van	27	lesuren,	
ondersteuningsuren	voor	wiskunde,	Frans	en	Nederlands	én	
één	talent-uur.
Erg	 belangrijk	 bij	 het	 talent-uur	 is	 de	 klemtoon	 op	 het	
ontwikkelen	 en	 ontplooien	 van	 talenten	 en	 interesses,	 in	
mindere	 mate	 is	 dit	 dus	 gericht	 op	 evaluatie.	 Het	 talent-
uur	biedt	tevens	mogelijkheden	om	onderwerpen	die	niet	
onmiddellijk	 aan	 bod	 komen	 in	 het	 ‘gewone’,	 schoolse	
curriculum	te	verkennen.	
Het	 talent-uur	 wordt	 vanaf	 schooljaar	 2017-2018	 ook	 in	
het	 tweede	 jaar	aangeboden	en	 is	dus	 tegelijk	een	steun	
voor	 een	 goed	 overdachte	 studiekeuze	 in	 de	 tweede	
graad.	Moderne	met	talent-uur	biedt	zeker	uitzicht	op	alle	
studierichtingen	(Klassieke	Studiën	uitgezonderd).

Praktisch?
Het	 talent-uur	 wordt	 aangeboden	 in	 twee	 blokuren	 -	 om	
de	twee	weken	op	maandagnamiddag	het	6de	en	het	7de	
lesuur	-	en	gaat	van	start	op	maandag	19	september	2016.
Dit	systeem	van	blokuren	noemen	we	een	rotatiesysteem.	
Het	talent-uur	zal	geroteerd	worden	met	het	vak	Nederlands.	
Praktisch	komt	het	er	dus	op	neer	dat	de	leerlingen	de	ene	
week	 zes	 lesuren	 Nederlands	 krijgen	 en	 de	 andere	 week	
vier	lesuren	Nederlands	en	twee	lesuren	talent-uur.

Enthousiaste	 leerkrachten	 stellen	 de	 modules	 voor	 in	 de	
eerste	 week	 van	 september	 aan	 de	 leerlingen	 van	 de	
Moderne	met	talent-uur.
	
	 - Game design
 - Voel je goed
 - Groene vingers
 - Ontwerp en creatie
 - Expressief in beeld en woord
 - Sport Plus
 
De	zes	modules	worden		 in	de	Talent-	brochure	toegelicht	
(zie	smartschool	‘In	de	kijker’).	De	leerlingen	maken	daarna	
drie	keuzes.	 Ze	geven	hierbij	ook	één	keuze	aan	van	een	
module	die	ze	echt	niet	graag	toebedeeld	zouden	krijgen.

Evaluatie?
Het	talent-uur	wordt	permanent	geëvalueerd.	Deze	evaluatie	
gebeurt	niet	cijfermatig.	Op	het	rapport	wordt	gewerkt	met	
feedback	 rond	 attitude,	 inzet,	 specifieke	 vaardigheden…	
(wordt	vervolgd)

STEM-klassen van start

Talent-klassen van start



DEMORATISCHE PRIJZEN, OOK IN 2017

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	 in	 de	 kleine	 refter	 kunnen	
leerlingen	 een	 drankje	 (50	 cl)	 uit	 de	
automaat	halen.	Wil	je	dus	snel	een	drankje	
bij	je	boterhammen,	kun	je	hiervoor	terecht	
in	de	kleine	refter	of	de	ontmoetingsruimte.	
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	
defecten	 vermeden.	 Is	 je	 saldo	 echter	
negatief,	dan	kun	je	uiteraard	geen	drankje	
uit	de	automaat	halen.

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

6

Samen-school-maken

Aan de ouder(s) met kinderen die
van onze basisschool SJKS naar het 
secundair overstapten op 1 september:

Op	5	september	werd	de	Moneysafe-account	van	 jouw	kind,	gekoppeld	aan	de	 lagere	school,	op	 ‘0’	gezet.	Het	resterende	bedrag	–	
positief	dan	wel	negatief	–	werd	overgezet	op	de	nieuwe	Moneysafe-account,	gekoppeld	aan	onze	humaniora.	

Wanneer	je	inlogt	op	de	online-Moneysafe-toepassing	dien	je	de	oude	account	te	verwijderen	–	daar	zal	nu	ook	€	0		op	staan	–	en	de	
nieuwe	account	via	de	instructies	uit	de	begeleidende	brief	toe	te	voegen.	Op	die	manier	zie	je	de	overzetting	van	het	saldo	en	krijg	je	
voortaan	meldingen	van	de	juiste	account.

Wist je dat?

•	 ….	de	school	enkel	kopieën	aanrekent	die	effectief	uitgedeeld	zijn	aan	de	 leerlingen	

in	 de	 vorm	 van	 een	 cursus,	 een	 toets,	 een	 examen…?	 Lesvoorbereidingen	 van	 leraars/

leraressen	of	een	extra	versie	van	de	cursus	voor	de	lerares/leraar	of	een	collega…	worden	

door	de	school	zelf	betaald.

•	 	….	alle	kopieën	die	de	school	maakt	in	het	kader	van	haar	administratie	(vergadering	

vakgroepen,	deliberaties,	boekenlijsten…)	door	de	school	zelf	ten	laste	worden	genomen?

•	 ….	een	zwart/wit	A4	verso	5.5	cent	kost	en	een	recto-verso	8.8	cent?

•	 …..	kleurenkopieën	zo	goed	als	niet	genomen	worden?

•	 ….	de	school	vanaf	dit	schooljaar	het	drukwerk	spreidt	over	drie	leerlingenrekeningen:		

€	30	in	het	1e	trimester,	€	30	in	het	2de	trimester	en	het	resterende	saldo	in	het	3de	trimester?

•	 ….	 het	 drukwerk	 uitbesteden	 aan	 een	 commerciële	 partner	 de	 leerlingenfacturen	

duurder	zou	maken?	Daarom	verzorgen	we	het	drukwerk	zelf.	Deze	keuze	staat	bovendien	

garant	voor	een	efficiëntere	service.

•	 ….	onze	school	in	het	kader	van	de	permanente	zorg	om	de	schoolrekeningen	zo	laag	

mogelijk	te	houden	haar	leerkrachten	sensibiliseert	om	het	drukwerk	te	beperken?

KOPIEERKOSTEN, HOE ZIT DAT?



557

Aandacht  aub

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN...

We blijven onze basisvisie getrouw. 
Smartphones maken het leven 
makkelijker en hebben oneindig veel 
mogelijkheden en toepassingen. Ze zijn 
niet meer weg te denken uit het dagelijks 
leven en dus ook niet uit het schoolleven. 
Dat standpunt namen we enkele jaren 
geleden in. We waren een uitzondering 
in het scholenlandschap door de grote 
vrijheid waarmee leerlingen hun ‘gsm’ op 
onze school konden gebruiken. Tegelijk 
hebben we een traject opgezet om wijs 
te leren omgaan met sociale media en 
het privacybeleid.  

Een ‘probleem’

Vorig	 schooljaar	 stelden	 we	 echter	 een	
probleem	vast.	In	de	gang	en	de	gebouwen	
van	het	eerste	jaar	(het	E-	en	H-gebouw	aan	
de	Van	Britsomstraat)	zorgde	een	massaal	
gebruik	 van	 de	 gsm	 voor	 spelletjes	 en	
dergelijke	voor	een	lastige	situatie.	Op	de	
trap	en	in	de	gang	liepen	leerlingen	soms	
letterlijk	 tegen	 elkaar	 aan.	 Leerkrachten	
trokken	 massaal	 aan	 de	 alarmbel:	
veiligheid,	 studiehouding,	 pestgedrag,…	
de	enorme	 toename	van	het	 gebruik	 van	
de	gsm	stelde	een	probleem.	
Ook	 in	 de	 drie	 grote	 refters	 (Calfac,	
internenrefter	 en	 kleine	 refter)	 zorgde	
de	enorme	 toename	van	het	 gebruik	 van	
de	 gsm	 voor	 een	 minder	 vlot	 verloop	
van	 de	 lunch.	 Bovendien	 …	 gebruik	 van	
een	 smartphone	 en	 eten	 tegelijk	 …	
erg	 sociaal	 en	 gezond	 is	 het	 niet.	 	 De	
secretariaatsploeg	 was	 al	 geruime	 tijd	
vragende	partij	om	het	beleid		i.v.m.	gsm	
in	de	refters		bij	te	sturen.
Eenzelfde	probleem	stelt	 zich	 in	het	OLC	
(openleercentrum)	en	 in	de	aanpalende	
gang	en	de	trap	in	de	buurt.	De	functie	
van	het	OLC	als	bib	en	openleercentrum		
komt	 in	 het	 gedrang	 omdat	 erg	
veel	leerlingen	aan	de	slag	
zijn	met	hun	smartphone.	

Bijsturen

We	 willen	 absoluut	 niet	 teruggrijpen	
naar	 allerlei	 regeltjes	 en	 verboden,	 maar	
bijsturen	 –	 omdat	 het	 algemeen	 belang	
daar	wel	bij	vaart	-	is	noodzakelijk.

Na	uitgebreid	overleg	 in	de	pedagogische	
raad	kwamen	we	tot	het	besluit	dat	we	het	
gebruik	 van	 gsm’s	 op	 volgende	 plaatsen		
willen	inperken:

•	De	gang	en	het	gebouw	eerste	jaar	
(E-	en	H-gebouw	aan	Van	Britsomstraat);

•	De	trap	naar,	gang	aan	en	in	het	OLC;

•	De	drie	refters:	
Calfac,	internenrefter,	kleine	refter.

Hoe willen we dit doen?

•	 Toelichten	 bij	 alle	 leerlingen	 waarom	
we	 dit	 noodzakelijk	 vinden	 op	 de	 eerste	
schooldag	door	de	klassenlerares-leraar;
•	 Gedurende	 de	 eerste	 weken	 van	
september	de	 leerlingen	 sensibiliseren	en	
motiveren	 om	 aan	 een	 wijs	 gebruik	 van	
de	 smartphone	op	 school	mee	 te	werken	
(duiden,	verwittigen,	…);
•	 Duidelijke	 pictogrammen	 die	 aanduiden	
waar	 we	 geen	 gebruik	 van	 smartphones	
willen;
•	 ‘Wijs	 gebruik	 van	 de	 smartphone	 ‘	
aankaarten	 op	 de	 oudervergaderingen	 in	
september;
•	Op	de	 leerlingenraad	 	 ‘Wijs	 gebruik	 van	
smartphone	op	school’	bespreken;
•	Voor	wie	hardleers	 is,	 zullen	we	na	een	
periode	 van	 enkele	 weken	 niet	 anders	
kunnen	dan	kordaat	en	consequent	straffen;
•	 Vanzelfsprekend	 evalueren	 we	 onze	
aanpak	en	sturen	bij	waar	het	nodig	is.

En	dan	is	er	nog	het	Pokémon-verhaal	…	
We	durven	hopen	dat	onze	leerlingen	
beseffen	dat	de	Pokémonjacht	geen	

prioriteit	is	op	school.
En	…	jawel,	we	trachten	onze	wifi	

op	school	nog	te	verbeteren	zodat	
leerlingen	 en	 personeelsleden	

gebruik	 kunnen	 maken	 van	
het	internet.

Overleg,	 duiding	 en	
goede	 afspraken	 …	 	 en	

wijs	 gebruik	 van	 de	
smartphone,	 dat	

streven	 we	 samen	
met	jullie,	beste	

ouders	 en	
leerlingen,	

na.

SMARTPHONES I Gebruik je smartphone… smart!
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GOEDE AFSPRAKEN MAKEN...
Studeren op school I Een korte opwarming voor een grootse prestatie! 

Nafissatou Thiam doet het …
Kevin De Bruyne doet het …
Chris Froome doet het …
Alle sporters doen het … Jij misschien ook?

Stiptheid & gedrag I Straffen en gestraft worden...

Russische dopingzondaars worden geschorst en mogen niet naar Rio…
Vermaelen geschorst voor kwartfinale EK…
Nederlandse olympiër Yuri van Gelder naar huis gestuurd…
Standard-keeper Thuram naar de B-kern verwezen…

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	terecht	in	de	externenstudie	van	12.30	uur	tot	13.15	
uur	voor	de	middagstudie.

Train	je	liever	in	groep	dan	individueel	(of	je	coaches	–	ouders,	klassenlerares/-leraar	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	uur)	terecht	in	de	externenstudie	voor	de	avondstudie.

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	noteren	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”),	zonder	gsm	in	de	buurt	en	je	kan	slechts	op	twee	momenten	de	studie	verlaten:	met	een	schriftelijke	
toestemming	van	je	ouders	om	17	uur	en	bij	het	einde	om	17.30	uur.	Breng	ook	steeds	je	schoolagenda	mee,	
want	daarin	wordt	jouw	aanwezigheid	aangeduid.

Vanaf	maandag	7	november	kunnen	de	leerlingen	van	de	eerste	graad	op	maandag,	dinsdag	en	donderdag	
terecht	 in	 de	 Calfac	 van	 16.15	 uur	 tot	 17.30	 uur.	 Ook	 daar	 gelden	 de	 regels	 die	 van	 toepassing	 zijn	 in	 de	
externenstudie:	je	kan	vertrekken	om	17	uur	(mits	schriftelijke	toestemming	van	je	ouders)	of	bij	het	einde	van	
de	studie	om	17.30	uur.

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/vrouw…

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	stiptheid	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
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Elk	 jaar	blijven	er	 talloze	 sportschoenen,	 sportzakken,	enz.	 liggen	 in	de	kleedkamers.	Die	 liggen	

maanden	te	wachten	op	een	eigenaar	in	de	sportzalen	zelf,	verzameld	door	de	L.O.-leerkrachten.	Vorig	jaar	

verhuisden	we	alles	naar	de	sporthal	in	de	H-blok,	zodat	de	leerlingen	er	sowieso	zouden	passeren.	Je	struikelde	

bijna	over	de	turnzakken	als	je	boeken	kwam	afhalen.

Helaas	 …	 een	 massa	 spullen	 bleef	 nog	 steeds	 achter.	 Begin	 september	 stockeren	 we	 de	 overgebleven	

kledingstukken,	turnzakken,	enz.	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!

Gymkledij in de was a.u.b.
Hygiëne

Studietoelagen

Omwille	van	veiligheidsregels	en	hygiëne	wordt	er	 tijdens	de	 les	L.O.	gesport	 in	kledij	van	de	school:	een	T-shirt	en	broek	waarop	voor-	en	

familienaam	staat.	Ook	gepast	schoeisel	degelijke	sportschoenen	is	een	absolute	voorwaarde	om	veilig	te	kunnen	sporten.

Dit	jaar	willen	we	extra	aandacht	besteden	aan	het	wassen	van	de	gymkledij.	Daarom	roepen	wij	alle	leerlingen	op	om	de turnkledij (minstens) 

1 maal in de week te laten wassen.

In het weekend willen we  geen turnzakken meer zien rondslingeren in de gangen of klassen.	Er	zullen	regelmatig	stiptheidsacties	

zijn	waarbij	de	turnzakken	op	vrijdagavond	verwijderd	worden.	De	leerlingen	krijgen	deze	pas	terug	van	de	L.O.-leerkracht	

na	een	stiptheidsnota	in	de	agenda.

We	hopen	dat	het	zover	niet	komt,	maar	dat	we	met	z’n	allen	het	belang	van	nette	en	propere	

sportkledij	en	sporttassen	inzien	en	er	ook	zo	naar	handelen.	We	rekenen	daarom	op	

jullie	steun,	beste	ouders.	Algemene	hygiëne	en	zin	voor	netheid	varen	

er	ongetwijfeld	wel	bij.	Bovendien	kan	het	 ‘verlies’	van	

turnzakken	 hierdoor	 wellicht	 ook	 tot	 een	

minimum	worden	beperkt.

Verloren sportkledij, turnzakken, enz...

Op	 ons	 leerlingensecretariaat	 kan	 een	 papieren	
formulier	 afgehaald	worden;	er	 kan	ook	online	een	
aanvraag	ingediend	worden.	Uiterlijk	op	1	juni	2017	
dient	de	aanvraag	binnen	te	zijn.	Meer	info	vindt	u	op	
www.studietoelagen.be.	
Op	dinsdag	25	oktober	organiseert	stad	Sint-Niklaas	
een	 zitdag	 voor	 de	 school-	 en	 studietoelage.	 Deze	
zitdag	gaat	door	in	het	Welzijnshuis,	Abingdonstraat	
99,	Sint-Niklaas	van	17	tot	19	uur.	Medewerkers	van	
de	 Vlaamse	 overheid	 -	 departement	 onderwijs	 en	
vorming	geven	een	antwoord	op	uw	vragen	en	helpen	
u	 met	 de	 aanvraag.	 Breng	 wel	 uw	 identiteitskaart	
(ook	uw	pincode)	en	bankrekeningnummer	mee	en	
eventueel	ook	extra	documenten	die	zijn	opgevraagd	
bij	een	gedane	aanvraag.
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Op	1	september	kregen	alle	leerlingen	–	onze	eerstejaars	reeds	op	
de	Startavond	op	30	augustus	–	hun	gebruikersnaam	en	wachtwoord	
in	 handen	 om	 vlot	 te	 kunnen	 inloggen	 op	 de	 SJKS-computers,	
Schoolonline	en	…	Smartschool.

Smartschool – ons digitaal leerplatform, de digitale 
schoolagenda, berichten, enquêtes…

Helaas	besliste	de	firma	achter	Smartschool	op	29	augustus,	vlak	
voor	de	start	van	het	nieuwe	schooljaar,	het	wachtwoordenbeleid	
aan	te	passen.	Vanuit	hun	verscherpte	privacybeleid	dienen	nu	alle	
leerlingen	een	nieuw	wachtwoord	zelf	op	te	geven.	Zeer	vervelend	
als	 je	 net	 meer	 dan	 1.000	 logins	 verspreid	 hebt	 met	 sterke	
paswoorden,	die	voor	Smartschool	onbruikbaar	worden.	Wij	roepen	
ook	alle	leerlingen	op	om	zeker	het	privé-emailadres	in	te	geven	op	
Smartschool;	ben	je	immers	je	nieuw,	zelf	ingestelde	wachtwoord	
vergeten,	dan	moet	je	dit	via	je	eigen	e-mailadres	terug	aanpassen.	
Heb	je	dit	niet	gedaan,	dan	dien	je	langs	het	leerlingensecretariaat	
te	komen	en	kunnen	wij	je	paswoord	resetten.

Schoolonline – om rapporten te bekijken

Voor	 onze	 SJKS-computers	 en	 Schoolonline	 blijven	 de	 opgegeven	
logins	 gelden.	 Momenteel	 zijn	 de	 accounts	 bijgevolg	 inactief;	
zodra	het	eerste	rapport	verspreid	wordt,	kan	er	ingelogd	worden.	
Rapporten	komen	vanaf	18	uur	online,	de	dag	van	de	bedeling.

INLOGGEN OP SMARTSCHOOL,
TOCH IETS MOEILIJKER DAN GEDACHT
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22 en 23 oktober 2016 

) 2sste

EETWEEKE 
voor leerlingen en hun 

oud-leerlingen, sympat 

EAT & BEAT - WALK & EAT 
Smakelijk, sfeervol, betaalbaar 

vol-au-vent - stoofvlees - halal-gerecht  
pasta alla bolognese of all’arrabbiata - veggie-gerecht 

Up-to-date menukaart - check www.sjks.be 
Bij alle gerechten is één terugkombeurt inbegrepen 

INSCHRIJVEN? (tot woensdag 19 okt) 
Gebruik het elektronische inschrijfformulier op 

www.sjks.be 
(of schrijf in op het leerlingensecretariaat) 

Zaterdagavond 22 oktober EAT & BEAT
Gezellig tafelen en (voor wie wil) aansluitend GRATIS genieten van live 
optredens in de feestzaal - het oudercomité secundair zorgt voor de bar. 

Zondagmorgen-middag 23 oktober WALK & EAT

Gezellig tafelen en (voor wie wil) vooraf GRATIS herfstwandeling. 

In de steigers
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Geheel in de traditie van het huis proberen we 
de leerlingen tijdens te lessen warm te maken 

voor cultuur in al zijn vormen. Niet voor niets vermeldt de missietekst van onze school 
het als één van onze doelen, namelijk aandacht voor wat fascineert en ontroert: drama, 
beeld, muzisch taalgebruik, beeld en beweging. Voor een groot deel gebeurt dat tijdens 

de lessen, maar het aanbod daarnaast is nog veel diverser en rijker. 

Daarom willen we leerlingen de kans geven om – volledig op vrijwillige basis – van 
verschillende cultuurvormen te proeven. In die optiek ontstond jaren geleden het initiatief 
‘theater voor vrijwilligers’ voor de derde graad. Vanaf dit schooljaar willen we dit aanbod 

uitbreiden: niet enkel theater en niet enkel voor de derde graad.

Tijdens de afgelopen weken en maanden werd een cultureel programma in elkaar gezet en 
de komende maanden worden er daar nog enkele initiatieven aan toegevoegd onder de 

titel: de Culture Club. 

Een greep uit het aanbod:

Muziekaanbod voor alle jaren

• De Filharmonie	–	o.a.	PIANOCONCERTO	
IN	A	–	GRIEG	(21	april	2017)
Sprankelende,	poëtische	en	blijmoedige	
muziek	 uit	 het	 hoger	 Noorden.	 Oud-
winnaar	 van	 de	 Elisabethwedstrijd	
Markus	Groh	beroert	de	toetsen	in	dit	
sprankelende	concerto.

•Opera en Ballet Vlaanderen	 –	
DIE	 ZAUBERFLÖTE	 –	 W.A.	 MOZART	 (20	
januari	2017)
Het	populairste	en	meest	opgevoerde	
werk	uit	het	operarepertoire.	Een	ideale	
instap	voor	wie	wil	kennismaken	met	
het	genre	opera.

•Bohemian Productions	–	CHESS	(12,	
13	en	14	mei	2017)
Een	 musical	 over	 schaken?!?	 Door	
de	 frisse	 pop-	 en	 rockmuziek	 en	 een	
geladen	 verhaal	 weet	 deze	 musical	
van	 Tim	 Rice	 (Jesus	 Christ	 Superstar,	
Evita,	 AIDA)	 en	 ABBA-componisten	
Björn	Ulvaeus	en	Benny	Andersson	dan	
ook	een	breed	publiek	aan	te	spreken.	

Tweede graad

•Vlaamse Opera	 –	 DER	 FLIEGENDE	
HOLLÄNDER	 –	 RICHARD	 WAGNER	 (18	
november	2016)
Indringende	opera	die	de	sage	van	het	
Hollandse	spookschip	tot	leven	brengt.

•fABULEUS	–	RATS	(10	februari	2017)
Dansvoorstelling	 voor	 en	 door	
jongeren	 waarin	 urban	 dance	
(hiphop,	 breakdance,	 house)	 clasht	
met	 moderne	 hedendaagse	 dans.	
Intrigerend!

Derde graad

•Collegium Vocale en Philippe 
Herreweghe	–	HOHE	MESSE	–	BACH	(12	
mei	2017)
Vlaams	 topensemble	 brengt	 een	
van	 de	 laatste	 composities	 die	 Bach	
componeerde.

•EXPO 14-18	–	Koninklijke	Musea	voor	
Schone	Kunsten	Brussel
Gratis	 rondleiding	 door	 de	 boeiende	
Belgische	 avant-gardekunstcollectie	
met	 focus	 op	 de	 periode	 net	 voor	
en	 tijdens	 de	 Eerste	 Wereldoorlog.	
Buitenkans!

•Bruno Vanden Broecke	 –	 SOCRATES	
(28	september	2016)
Topacteur	 en	 oud-leerling	 Bruno	
Vanden	 Broecke	 brengt	 met	 veel	
humor	en	 relativering	de	 laatste	uren	
van	de	grondlegger	van	de	filosofie	op	
de	planken.	

•Cie Cecilia	 –	 CABANE	 (23	 november	
2016)
Compagnie	 Cecilia	 brengt	 herkenbaar,	
toegankelijk	 en	 soms	 confronterend	
theater	 met	 de	 nodige	 humor.	 Ze	
werken	 steevast	 met	 topacteurs	 als	
Robbrecht	 Vanden	 Thoren	 en	 Titus	 de	
Voogdt.

•De Nwe Tijd	 –	HEIMAT	2	(31	 januari	
2017)
Afscheid	 nemen.	 Dat	 is	 wat	 de	
makers	 van	 Heimat	 2	 gaan	 doen.	
Daarvoor	 reizen	ze	helemaal	naar	het	
noorden	 van	 Groenland,	 om	 daar	 op	
een	 smeltende	 ijsvlakte	 een	 nieuw	
gecomponeerd	 requiem	 te	 spelen.	
Met	beeld,	spel	en	muziek	brengen	ze	
verslag	uit	van	een	hoogst	persoonlijke	
zoektocht.

•Toneelhuis en Olympique Dramatique 
–	RICHAAR	DREI	(10	maart	2017)
Met	een	topcast	met	o.a.	Jan	en	Sofie	
Decleir,	Peter	Vanden	Begin,	Nico	Sturm	
en	 Marc	 Van	 Eeghem	 gaan	 deze	 licht	
gestoorde	theatermakers	Shakespeares	
klassieker	 over	 het	 absolute	 streven	
naar	 macht	 en	 de	 funeste	 gevolgen	
daarvan	te	lijf.

11

In de steigers



CONTACT

OUDER- EN INFORMATIEVERGADERINGEN

KALENDER

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

1ste trimester
In	de	loop	van	de	maand	september	verwacht	de	school	alle	ouders	op	een	van	de	
oudervergaderingen,	georganiseerd	per	jaar.	Alleen	de	laatstejaars	komen	nu	nog	aan	de	beurt,	op	
woensdag	28	september	om	19u30.
De	directie	verwelkomt	en	legt	enkele	accenten.	De	ouders	kunnen/konden	kennis	maken	met	de	
klassenleraar	en	de	werking	van	dat	bepaald	jaar	leren	kennen.	
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	georganiseerd	waarop	de	ouders	
de	gelegenheid	hebben	om	de	vakleerkrachten	te	spreken	(data	zie	kalender	site).	
In	de	loop	van	de	maand	maart	worden	er	informatievergaderingen	georganiseerd	voor	de	ouders	
van	leerlingen	van	het	2de	en	het	4de	jaar,	belangrijke	schakels	in	het	keuzeproces.

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

Tot	begin	vorig	jaar	publiceerden	wij	hier	steeds	een	kalender,	maar	deze	is	steeds	onderhevig	aan	veranderingen,	
verschuivingen…	en	wij	willen	vooral	dat	ouders	de	juiste,	meest	up-to-date	informatie	in	handen	krijgen.	Die	vind	je	op	
onze	website	www.sjks.be	bovenaan	op	het	tweede	tabblad	‘Kalender’;	ook	rechts	in	het	menu	raakt	u	er	via	‘Kalender’.	
Zodra	we	iets	meer	weten	over	bepaalde	activiteiten	vindt	u	dit	steeds	hierop	terug.	
Bezoek voor meer SJKS-nieuws ook onze Facebookpagina.

Algemeen telefoonnummer SJKS
Algemeen directeur

Pedagogisch directeur

Leerlingenbegeleiding

Diensthoofd secretariaat

Diensthoofd boekh.-patrimonium

Internaat

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

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

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

voornaam.tussenvoegsel.achternaam@sjks.be bijv. danny.van.royen@sjks.be
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Oase
De drie zeven van Socrates

Op	 een	 morgen,	 toen	 Socrates,	 de	 Griekse	 wijsheer,	 door	 Athene	 wandelde,	
kwam	er	een	man	naar	hem	toe	en	zei	:	“Socrates,	ik	moet	je	iets	vertellen	over	
je	vriend	Diogenes	die...”

Socrates	onderbrak	de	man	en	vroeg:
“Ging de boodschap al door de drie zeven ?”

De	man	keek	verbaasd	:	“Drie zeven..?”

Socrates	antwoordde:	“ja, drie zeven, de eerste zeef is die van de waarheid. 
Weet je zeker of wat je me over mijn vriend wil vertellen wel waar is ?”

De	man	bloosde	wat.	“Wel, ik heb het horen vertellen.”

Socrates	 vervolgde:	 “Dan gebruikte je vast de tweede zeef. De zeef van het 
goede. Is hetgeen je me mijn vriend wil vertellen wel goedbedoeld?” 

De	man	aarzelde. “Goedbedoeld ? Eigenlijk niet“

Socrates	keek	bedenkelijk.	“Dan gebruikte je toch zeker wel de derde zeef. Is het 
nuttig dat je dit aan mij vertelt ?”

Ook	dat	moest	de	man	ontkennen.

“Wel”,	sprak	Socrates,	“als dat wat je me wil vertellen niet zeker waar is, niet 
goedbedoeld en niet nuttig, vergeet het dan maar en belast er mij niet mee. 
Goedemorgen!”

KLASFOTO’S
Dit jaar schakelden we over naar een digitaal systeem voor het bestellen van de 

klasfoto’s. Gedaan met de kleine briefjes en veel rompslomp… dachten we.

Hoewel het online-bestellen vrij vlot verliep, lieten de bestellingen lang op zich wachten.

We horen echter ook dat er ook veel mensen nog steeds zitten te wachten op 

foto’s die niet meegeleverd zijn. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn!

Mocht er bij uw bestelling een foto ontbreken,

dan mag u de firma Photobizz

rechtstreeks contacteren via 056/66.33.88! 

Zij hebben ons zelf dit nummer doorgeven

om alle problemen zelf op te lossen.
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Beste ouder(s),

Alvorens met z’n allen de erg drukke examenperiode in te duiken nog een College Info.
Deze College Info besteedt aandacht aan: praktische info i.v.m. het ouderaccount voor Smartschool en de oudercontact-
avonden, de ommezwaai in ons drankenaanbod in de automaten en de refters,  verkeersveiligheidsinitiatieven op onze 
school, de verfrissende schilderwerken en de op stapel staande verbouwingswerken, enz.  We maken  ook gebruik van 
deze  College Info om nog enkele andere actuele zaken onder uw aandacht te brengen.

STEM, TALENT, VRIJE RUIMTE
Ondertussen zijn we écht van start gegaan begin september 2016 met Moderne met STEM en Moderne met TALENT in 
het eerste jaar en met de nieuwe invulling en aanpak van de VRIJE RUIMTE in de derde graad. De eerste reacties zijn erg 
positief. In het eerste jaar Moderne met TALENT waren leerlingen aan de slag in de modules ’Voel je goed’, ‘Sport plus’ en 
‘Expressie in woord en beeld’. Na nieuwjaar komen ook ‘Game design’ , ‘Groene vingers’ en ‘Ontwerp en creatie’  aan bod.
In het eerste jaar Moderne met STEM is men eveneens ijverig aan de slag. In het tweede semester staat bij hen een project 
i.v.m. textiel op het programma. Het zal niet onopgemerkt voorbijgaan!
De cursussen in de VRIJE RUIMTE in de derde graad sprinten naar hun eindstreep eind januari. Wat er aangeboden wordt? 
Sport-training, wetenschap, voeding, geomatica, architectuur, financiële educatie, budgetbeheer, politiek, filosofie, Spaans, 
Scandinavistiek, wishful thinking, educatief spel en ontwikkelingssamenwerking. De keuzevrijheid en het gevarieerde 
aanbod zorgen voor gemotiveerde leerlingen die o.a. op de leerlingenraad signaleerden dat ze erg tevreden zijn met de 
invulling van de vrije ruimte. We hopen bovendien dat dit nieuwe aanbod de leerlingen helpt bij een goede studiekeuze.
We proberen STEM ook verder te promoten via de STEM-academie (zie volgende blz.).
In STEM, TALENT en VRIJE RUIMTE gebeurt de evaluatie met letters van A tot D; de focus ligt vooral op het proces en op 
attitudes. 
We blijven deze nieuwe invullingen van de lesuren nauwgezet volgen en rekenen - onder andere tijdens de oudercon-
tacten - op de feedback van ouders. We willen uiteraard ook de leerlingen bij de evaluatie betrekken.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op  vrijdag 27 januari zijn de leerlingen thuis. Op die dag organiseren we onze pedagogische studiedag. Met het voltallige 
personeelsteam zoomen we in op twee thema’s. Telkens geeft een inspirerende spreker een aanzet en gaan we in een 
tweede deel in kleine groepjes aan de slag. Staan op onze agenda: ‘De katholieke dialoogschool’ en ‘Burgerschapsvor-
ming’. We verwachten veel van deze studiedag en komen er ongetwijfeld op terug.
Sommige leerlingen tonen alvast hun betrokkenheid met de maatschappij. Langs 
deze weg een woord van waardering voor de leerlingenraad van de derde graad: 
onder hun impuls werd de chocomelk- en cakeverkoop tijdens enkele speeltijden 
een succes. Met de opbrengst werden twee tablets gekocht (565 euro) voor het 
Dagcentrum in Sint-Niklaas (voltijdse en deeltijdse dagbesteding aan volwassen 
personen met een handicap). De kerngroep van de leerlingenraad (Pieter Cools, 
Hilda Eren en Gitte Beda) overhandigde vorige week de tablets aan de cliënten 
van het Dagcentrum.

EXAMENS
Een stresserende periode voor leerlingen en ouders; een drukke periode met mondelinge en schriftelijke evaluaties voor 
de leerkrachten. We hopen dat alle leerlingen goed voorbereid aan de examenreeks beginnen. “Put voldoende vertrouwen 
uit wat je kent en beheerst en laat je niet ontmoedigen door een tegenslag of een vraag waar je geen weg mee weet. Je 
klassenleraar is ook in de examenperiode een veilige boei indien er toch iets fout gaat”, dat is het devies. Ook de leerlin-
genbegeleiding en wijzelf staan klaar om waar het nodig is te helpen met raad en daad. Aarzel niet ons te contacteren.

Oprecht succes gewenst bij komende examens!!

Op 23 december – in de voormiddag - volgt dan de proclamatie en bespreking van de resultaten met de klassenleraar. In 
de namiddag verwachten we alle ouders op het oudercontact. De klassenleraars zorgen voor een afspraak met de ouders. 
In januari is er de gelegenheid om met de vakleerkrachten te overleggen. Van harte welkom op deze belangrijke afspraak!  

Met vriendelijke groeten

Danny Van Royen       Marc Buytaert
Pedagogisch directeur       Algemeen directeur 
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Onze	school	gebruikt	al	verschillende	jaren	de	online-platformen	Smartschool	en	Schoolonline.	Toch	wordt	
het	gebruik	steeds	intensiever.	Daarnaast	willen	we	ouders	ook	meer	en	meer	in	dit	verhaal	betrekken.	Hoog	
tijd	dus	om	alles	nog	eens	op	een	rijtje	te	zetten!

Vooral	Smartschool	gebruiken	we	steeds	meer:	leerlingen	
vinden	 er	 immers	 naast	 taken,	 cursussen…	 ook	 hun	
schoolagenda	met	lesonderwerpen,	taken	en	toetsen,	en	
een	berichtenmodule	om	medeleerlingen	en	leerkrachten	
te	contacteren	terug.	Daarnaast	is	Smartschool	het	ideale	
platform	om	infobrieven,	afspraken	en	examenroosters	tot	
bij	leerlingen…	en	hun	ouders	te	brengen.

Tot	 voor	 kort	 konden	 ouders	 en	 leerlingen	 dezelfde	
leerlingenaccount	 bekijken.	 Omwille	 van	 de	 privacy-	
wetgeving	 paste	 Smartschool	 echter	 het	 wachtwoordge-
bruik	eind	augustus	aan:	 leerlingen	dienen	voortaan	zelf	
hun	eigen	wachtwoord	in	te	stellen.	Omdat	wij	uiteraard	
ook	ouders	de	kans	willen	blijven	geven	om	dit	platform	
te	gebruiken	voor	het	raadplegen	van	de	digitale	school-
agenda	en	het	infogedeelte,	hebben	wij	terug	besloten	elke	
moeder	en	vader	een	Smartschool-account	te	bezorgen.

Hoe krijgt u als ouder uw log-in?

Om	portkosten	te	vermijden	en	de	bomen	te	sparen	–	het	
gaat	immers	over	meer	dan	2.000	brieven	–	bezorgen	wij	
de	 log-ins	van	de	ouders	via	de	komende	 rapporten.	De	
ouders	van	de	leerlingen	uit	het	eerste	jaar	dienen	dus	iets	
langer	te	wachten	(9/12).	

Vindt	u	niets	terug	in	het	rapportmapje?	Laat	het	dan	gerust	
weten	via info@sjks.be	en	wij	bezorgen	u	de	gegevens	
via	e-mail	of	per	post,	zoals	u	het	verkiest.

Smartschool en Schoolonline

SJKS-
STEM-
ACADEMIE  
uit de
startblokken

Hoe en waarvoor te gebruiken?
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De eerste keer inloggen in Smartschool

TIP:	Verkiest	u	liever	beelden	dan	tekst?	Wilt	u	graag	een	
extra	 uitleg	 met	 woord	 en	 beeld?	 We	 hebben	 speciaal	
voor	u	demo-filmpjes	gemaakt	die	het	onderstaande	ook	
uit	de	doeken	doen.	Surf	naar	www.sjks.be	en	klik	op	het	
Youtube-logo.

1.	 Ga	 naar	 de	 website	 www.sjks.be	 en	 klik	 links	
bovenaan	op	Smartschool.	U	wordt	doorgestuurd	naar	het	
inlogvenster	van	Smartschool.

2.	Vul	de	gebruikersnaam	en	het	wachtwoord	in	dat	u	per	
brief	ontvangen	heeft,	en	klik	op	aanmelden.	U	krijgt	de	
gebruikersovereenkomst	 van	 Smartschool	 te	 zien.	 Scrol	
naar	beneden	en	klik	op	de	blauwe	knop	‘Ja,	ik	ga	akkoord’.

3.	 Bij	 ‘Huidig	wachtwoord’	 typt	 u	het	wachtwoord	dat	 u	
van	ons	gekregen	hebt.	Bij	‘Nieuw	wachtwoord’	typt	u	een	
zelf	gekozen	wachtwoord	dat	aan	de	 juiste	voorwaarden	
voldoet.
Let	wel:	op	dit	moet	aan	enkele	voorwaarden	voldoen.

4.	 U	 krijgt	 een	 venster	 om	 uw	 persoonlijke	 gegevens	
in	 te	 vullen.	 De	 verplichte	 velden	 zijn:	 uw	 voornaam,	
familienaam	 en	 uw	 e-mailadres.	 Klik	 op	 ‘Opslaan’.	 	 Na	
controle	klikt	u	op	‘Ja,	deze	zijn	correct’.

5.	 U	 krijgt	 een	 bevestigingsmail	 op	 het	 opgegeven	
e-mailadres.	 In	 deze	 e-mail	 dient	 u	 wel	 nog	 op	 de	
bevestigingslink	te	klikken.

6.	Wanneer	u	bevestigd	hebt	via	bovenstaande	link,	wordt	
u	doorverbonden	met	Smartschool.	Zodra	u	inlogt,	krijgt	u	
volgend	scherm.	

7.	 Klik	 op	 ‘Stel	 nu	 in’.	 Hier	 kunt	 u	 selecteren	 wanneer	
u	 een	 melding,	 welke	 soort	 melding	 en	 via	 welk	
communicatiekanaal	 u	 een	 melding	 wenst	 te	 krijgen.		
Standaard	staan	alle	meldingen	ingeschakeld.	
Wenst	u	de	meldingen	via	e-mail	uit	te	schakelen?	Klik	op	
het	blauwe	envelopje	onder	e-mail.
Wanneer	het	envelopje	wit	is,	zijn	de	meldingen	via	e-mail	
uitgeschakeld.

8.	Wenst	u	later	de	meldingen	uit	te	schakelen?	Dan	dient	
u	eerst	in	te	loggen	en	vervolgens	op	‘Profiel’	te	klikken.	
Daar	kunt	u	terug	de	meldingen	bijwerken.	

Smartschool en Schoolonline



Samen-school-maken6

Meerdere kinderen koppelen aan 1 account 

1.	Login	op	Smartschool	en		klik	in	de	linkerkolom	op	‘Voeg	
kinderen	toe’

2.	Vul	de	onderstaande	gegevens	van	uw	tweede	kind	in:
Smartschoolplatform:	sjks.smartschool.be
Gebruikersnaam:	gebruikersnaam	van	uw	tweede	kind
Wachtwoord:	wachtwoord	van	uw	tweede	kind
Uw	tweede	kind	komt	eveneens	in	de	linkerkolom	te	staan.	
Wanneer	u	de	eerste	keer	op	het	account	van	uw	tweede	
kind	klikt,	dient	u	opnieuw	dezelfde	stappen	te	doorlopen	
(zie	boven	bij	‘de	eerste	keer	inloggen	op	Smartschool’).	
Belangrijk:	u	dient	hetzelfde	wachtwoord	in	te	geven	als	
bij	uw	eerste	kind!

3.	Als	u	in	een	account	van	uw	kind	aan	het	kijken	bent,	
kunt	 u	 eenvoudig	 switchen	 tussen	 de	 accounts	 van	 uw	
kinderen	door	bovenaan	het	juiste	account	aan	te	klikken.

Schoolagenda raadplegen

1.	 Rechts	 op	 het	 startscherm	 vindt	 u	 de	 rubriek	
‘Administratie’.	U	klikt	hierbij	het	onderdeel	‘Schoolagenda’	
aan.	

2.	 Het	 lessenrooster	 van	 uw	 zoon/dochter)	 wordt	 nu	
geopend,	met	een	overzicht	van	alle	lesuren	in	deze	week.	
Als	er	een	vakantiedag	of	activiteit	gepland	 is,	ziet	u	dit	
ook	meteen	staan;	de	lesuren	zijn	dan	vervangen	door	een	
omschrijving.
Zodra	er	een	lesonderwerp	ingevuld	is,	vindt	u	dit	terug	in	
het	weekoverzicht.	Ook	taken	en	toetsen	staan	aangeduid:	

•	Een	groen	boekje	betekent	dat	er	tijdens	dit	lesuur	een	
toets	of	taak	opgegeven	wordt.	
•	Een	geel	boekje	wijst	er	op	dat	er	dat	lesuur	een	taak	
moet	worden	afgegeven.

3.	 Een	 rood	 boekje	 staat	 voor	 het	 afleggen	 van	 een	
overhoring.	
Om	 de	 lesonderwerpen	 en	 de	 opgaven	 van	 taken	 en	
toetsen	 te	bekijken,	dubbelklikt	u	op	een	 lesuur.	Bij	een	
taak	 of	 toets	 (oranje	 of	 rood	 boekje)	 vindt	 u	 steeds	 de	
opgavedatum	terug.

4.	 Via	 de	 menubalk	 links	 heeft	 u	 de	 mogelijkheid	 de	
weergaven	 van	 de	 agenda	 te	 veranderen	 (één	 dag-,	
tweedagen-,	vijfdagen-	of	lijstweergave).	

5.	 Met	 de	 pijltjes	 linksboven	 kunt	 u	 terug-	 of	 vooruit	
bladeren.	De	pijl	naar	onderen	brengt	u	terug	op	‘vandaag’

Op	1	september	werd	leerlingenaccount	van	Schoolonline	
meegegeven	met	de	leerlingen.	Bij	de	Smartschoollog-ins	
voor	de	ouders	hebben	we	ook	andermaal	deze	gegevens	
erbij	gezet.

Schoolonline	 is	 intern	 een	 heel	 belangrijk	 platform	 voor	
ons	 leerlingvolgsysteem,	 facturatie,	 puntenboek…	 maar	
voor	leerlingen	en	ouders	dient	het	als	rapportenoverzicht.	
Op	 de	 dag	 van	 de	 rapportenbedeling	 komt	 het	 rapport	
vanaf	18u	ook	hier	digitaal	te	staan.
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De laatste jaren hebben we de drankaankopen door 
leerlingen gedetailleerd in kaart gebracht. De consumptie 
in de refters konden we sinds september 2011 – de invoer 
van het restaurantkaartsysteem Moneysafe – gedetail-
leerd opvolgen. Begin 2015 werden de automaten 
‘cashvrij’ en linkten we ze aan datzelfde restaurantkaart-
systeem. Dit maakte een volledig onderzoek mogelijk.  

We	 merkten	 dat	 bij	 7	 op	 10	 aankopen	 	 –	 zowel	 aan	 de	
automaten	als	in	de	refters	–	gekozen	werd	voor	frisdrank.	
Ons	onderzoek	leidde	weliswaar	ook	tot	goed	nieuws:	11%	
van	onze	 leerlingen	kochten	het	hele	 jaar	helemaal	geen	
frisdrank	op	school.	Daarentegen	kocht	1	leerling	op	4	meer	
dan	50	frisdranken;	1	op	10	zelfs	meer	dan	100	frisdranken	
per	jaar.

We	 hoopten	 stiekem	 dat	 het	 invoeren	 van	 e-moneysafe		
-	 waarbij	 ouders	 via	 hun	 persoonlijke	 log-in	 en	 zonder	
communicatie	 met	 het	 leerlingensecretariaat	 het	 restau-
rant-	en	automatenverbruik	kunnen	opvolgen	-	een	impact	
zou	hebben	op	de	drankaankopen.	We	merkten	echter	geen	
significante	verschillen.

Daarnaast	bleven	er	maar	nieuwe	studies	verschijnen	over	
het	overgewicht	 in	alle	 leeftijdscategorieën	en	de	 rol	van	
frisdranken	en	fruitsappen	hierin.	Om	nog	te	zwijgen	over	
de	alarmerende	berichten	van	tandartsen.	
Tijd dus voor een ommezwaai.

Het	drankaanbod	op	school	ziet	er	sinds	november	helemaal	
anders	uit.	Op	de	speelplaats,	in	de	ontmoetingsruimte	en	
de	kleine	refter	zijn	de	frisdrankautomaten	vervangen	door	
waterautomaten.	 Suikerhoudende	 frisdranken	 (Coca-Cola,	
Fanta,	Sprite)	of	fruitsap	zijn	verdwenen.	De	nieuwe,	flashy	
SPA-automaten	bieden	enkel	plat	water,	spuitwater	en	fruit-
water	aan.	Die	nieuwe	fruitwaters	bestaan	voor	99.9%	uit	
koolzuurhoudend	mineraalwater	–	de	smaak	komt	van	een	
natuurlijk	aroma	(citroen,	grapefruit,	appel,	munt,	perzik	of	
blauwe	bes).	Ze	bevatten	geen	suikers	of	andere	additieven.	
4	keer	0:	0	gram	suiker,	0	gram	zout,	0	gram	vetten,	0	gram	
koolhydraten.	Zoetstoffen	zoals	aspartaam	vind	je	ook	niet	
terug	 in	 ons	 huidig	 assortiment.	 De	 frisdranken	 werden	
aangeboden	aan	€1,5,	de	vervangende	fruitwaters	kosten	
€1,2.	We	maken	het	 dus	niet	 alleen	veel	 gezonder,	maar	
ook	de	kosten	te	drukken.	

In	 het	 schoolrestaurant	 zijn	 we	 dezelfde	 weg	 ingeslagen.	
Ook	 hier	 zijn	 alle	 frisdranken	 verdwenen.	 Kraantjeswater	
is	 nog	 steeds	 gratis.	 De	 25cl	 flesjes	 water	 en	 spuitwater	
worden	nog	steeds	aan	€0,65	aangeboden.	Daarnaast	heb	je	
nog	keuze	tussen	2	fruitwaters	van	hetzelfde	gamma	als	in	
de	automaten.	Voorlopig	bestaat	in	het	assortiment	glazen	
fles	van	25	cl	slechts	2	smaken	(citroen	en	grapefruit),	maar	
het	 ziet	 er	 naar	 uit	 dat	 dit	 gamma	 weldra	 uitgebreid	 zal	
worden.	Ook	hier	koppelen	we	‘gezond’	aan	‘lagere	prijs’:	
frisdrank	werd	aan	€1,20	aangeboden,	 fruitwaters	bieden	
we	aan	voor	€1,00.

VERDELING KLASSEN OUDERCONTACT JANUARI 2017

OMMEZWAAI IN DRANKENLAND

Oudercontact 1: vrijdag 13 januari 2017

1ste graad 1Lb, 1Ld, 1Le, 1Sj
  2Lb, 2MWd

2de graad 3SPWa, 3SPWb
  4Wb, 4SPWb, 4GL-La 

3de graad 5EMT-LMT, 5MWe-LWe-SPW
  

Oudercontact 2: dinsdag 17 januari 2017

1ste graad 1Lc, 1Si
  2MWb, 2MWc
   
2de graad 3GL-La, 3Lc, 3Wa
  4ECa, 4ECb-Wa

3de graad 5MWia-WeWIa2, 5WeWia1-EWia
  6HW, 6WeWia1, 6GWia-LWia

Oudercontact 3: vrijdag 20 januari 2017

1ste graad 1La, 1Tf
  2Lc, 2MWa

2de graad 3ECab, 3Lb
  4HW, 4SPWa, 4Lb, 4Wc 

3de graad 5LWiab, 5HW, 5GWib-WeWib
  6EMT, 6WeWia2   

Oudercontact 4: dinsdag 24 januari 2017

1ste graad 1Tg, 1Sh, 1Sk
  2GL, 2La, 2MWe 

2de graad 3HW, 3Wb
  4Lc, 4Wd

3de graad 6GWib-LWib-WeWIb,
  6GL-LMT-LWe, 6EWia-MWe-SPW
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De zwakke weggebruiker in het verkeer, of het nu een 
voetganger of een fietser is, moet beschermd worden! 
Daarvan is iedereen overtuigd. Het gemotoriseerd 
verkeer moet – terecht - inspanningen doen om de 
zwakke weggebruiker niet in gevaar te brengen. En 
ook de fietsinfrastructuur kan beter.

Maar … hoort men dan als fietser of als voetganger zélf 
niets te ondernemen? 
Met een helm, een veilige fiets en een fluohesje bescherm 
je jezelf!

Daarom neemt onze school verschillende initiatieven 
in het kader van de verkeersveiligheid!

Tijdens de fietshelmencampagne tijdens de week van 
16/9 tot 22/9 probeerden de collega’s van het vijfde jaar 
met ludieke en humoristische affiches leerlingen te sensi-
biliseren om een fietshelm te dragen. Toch dient vermeld 
dat school de helmdracht niet wil verplichten voor de 
gewone dagelijkse ritten. Ze wil het wél promoten, en 
voorlopig vooral in het middelbaar onderwijs. Volgens 
verschillende specialisten en traumachirurgen gebeuren 
er immers heel wat ongevallen bij jongeren van die 
leeftijdscategorie. Deze jongeren nemen nog niet zo lang 
deel aan het verkeer en zijn vaak wat onzekerder. 

Veilig in het verkeer met je fiets, dat kan natuurlijk alleen 
maar als die fiets in orde is. Op maandag 17 oktober 
konden leerlingen daarom hun fiets laten controleren 
door de politie. Tegelijkertijd kon de rijksregisternummer 
gegraveerd worden in het fietskader, om fietsdiefstal te 
voorkomen.

In het vierde jaar wordt er uitgebreid aandacht besteed 
aan verkeersveiligheid. In de klas zal dit duidelijk aan 
bod komen. Ze krijgen zelfs een extra fluogadget bij hun 
Sinterklaas!

Bij elke uitstap zorgen we er ook voor dat onze leerlingen 
gezien worden… door een fluohesje! 

Zeker in deze donkere herfst- en wintermaanden 
raden we elke leerling én leerkracht aan om zo’n 
opvallend hesje te dragen!!

VEILIG IN HET VERKEER!

laat je zien !
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OPROEP AAN SPORTIEVE OUDERS
Bent	u	op	zoek	naar	een sportzaal voor uw vereniging?	Onze	sporthallen	en	turnzalen	staan	na	16u,	op	woensdagna-
middag,	tijdens	het	weekend,	en	in	de	schoolvakanties	vaak	leeg,	en	dat	is	jammer	aangezien	vele	sportverenigingen	
vaak	 ruimte	 zoeken	 voor	 extra	 trainingen,	wedstrijden…	Op	dit	moment	 stellen	we	een	bezettingsmatrix	 voor	 de	
komende	maanden/jaren	op	en	we	merken	dat	er	nog	heel	wat	leegtes	zijn.	Bent	u	geïnteresseerd?	Neem	dan	graag	
contact	op	met	bernard.jadoul@sjks.be.	

Een warme oproep voor Bond zonder Naam
Ben je op zoek naar een mooi kerstcadeau mét inhoud? 

Ben je reeds jaren fan van de BZN-producten?
Dan kun je voortaan eenvoudig online bestellen via www.bzn.be/nl/webshop.

Alles wordt gratis aan huis geleverd! 

Met je aankoop steun je de werking 

van Bond zonder Naam en dus 

meteen ook een hele samenleving. 

Bond zonder Naam probeert immers 

via projecten (huiswerkbegeleiding, 

sociale kruidenier, lessen Neder-

landse conversatie, werkbegeleiding, 

kansen te creëren voor mensen in 

nood, zoals kansarmen, daklozen, 

ex-gevangenen, …



Ons eigen team voorop

De	 renovatie	 van	 onze	 schoolgebouwen	 gaat	 ook	 verder	
dan	 de	 schilderwerken,	 hoewel	 leerlingen	 vaak	 deze	
verbouwingen	niet	merken	aangezien	de	meeste	werken	
ingepland	 worden	 tijdens	 schoolvakanties.	 Zo	 maakten	
onze	werkmannen	van	recente	schoolvakanties	gebruik	om	
klimmuren	te	plaatsen	in	de	basisschool,	verlichtingsarma-
turen	te	voorzien	van	LED	-	sinds	november	is	de	studiezaal	
veel	 energievriendelijker!	 -	 en	 nieuwe	 speelplaatsdeco-
ratie (bij	de	kleuters)	te	voorzien.	

Sinds	 september	doen	 ze	dit	 onder	het	 toeziend	oog	van	
onze	nieuwe	huismeester.	Eind	augustus	ging	‘monument’	
en	 huismeester	 Dirk	 De	 Waele	 op	 pensioen	 .	 We	 missen	
hem	nog	steeds	en	kunnen	onze	waardering	niet	genoeg	
onderstrepen	voor	het	vele	werk	dat	hij	in	alle	stilte	voor	de	
school	verrichtte.	Hij	werd	echter	zeer	goed	opgevolgd	door	
Mr.	Baart	die	deeltijds	leerlingenbegeleider	blijft.	Mr.	Baart	
heeft	zich	meteen	ten	volle	ingezet	in	zijn	‘nieuwe’	job	van	
deeltijdse	 huismeester	 en	 is	 met	 zijn	 technische	 bagage	
een	belangrijke	aanwinst	voor	het	patrimoniumteam.	

Bij	de	eerste	serieuze	winterprik	na	de	herfstvakantie	kon	
hij	zich	al	goed	opwarmen	aan	de	chauffageperikelen	die	in	
waterval	op	ons	afkwamen.	De	problemen	werden	efficiënt	
aangepakt	en	de	onaangekondigde	“warme	truiendag”	in	
ons	K-gebouw	bleef	gelukkig	beperkt	tot	één	dag.

Grote verbouwingswerken

Tijdens	 de	 grote	 vakantie	 werden	 weer	 heel	 wat	 lokalen	
voorzien	van	nieuwe ramen.	Na	de	zomer	van	2017	zullen	
bijna	alle	klaslokalen	dubbele	beglazing	hebben.

In	2015	werden	de	jongenstoiletten	op	de	grote	speelplaats	
vernieuwd	–	deze	zomer	stonden	de lerarentoiletten	aan	
de	Calfac	en	de	binnentuin	op	het	verbouwprogramma.	

Verder	werd	er	hard	gewerkt	aan	de	vernieuwing	van	de	
biologie- en fysicalokalen.	 Wat	 de	 fysicalokalen	 (B042-
043)	betreft	zijn	de	werken	minder	zichtbaar,	de	vernieu-
wing	bevindt	zich	vooral	in	de	grond.	Enkel	de	nieuwe	tegel-
vloer	valt	momenteel	op,	maar	komende	zomer	zullen	deze	
lokalen	een	 verdere	metamorfose	 ondergaan.	De	nieuwe	
biologielokalen	 maken	 echter	 wel	 indruk.	 We	 namen	
lokaal	B040	vrij	meteen	na	de	zomervakantie	opnieuw	in	
gebruik.	 Kleine	 afwerkingen	 leidden	 ertoe	 dat	 biologie-
lessen	af	en	toe	tijdelijk	hun	toevlucht	moesten	nemen	in	
een	ander	 lokaal.	 	 In	 lokaal	B040	werd	een	nieuwe	vloer	
gelegd;	 de	 leraren(labo)tafel,	 vitrine-	 en	 lavabokasten	
werden	vernieuwd.	Verder	kwam	er	elektronische	verduis-

tering,	 ledverlichting	en	een	 indrukwekkend	digitaal	bord	
van	135	inch.	De	veranderingen	in	lokaal	B041	zijn	indruk-
wekkender	–	een	nieuwe	vloer,	aangepaste	labotafels	voor	
leraars	én	leerlingen,	een	verlaagd	plafond	met	LED-panels	
en	nieuwe	kasten.	
Het	is	de	aandachtige	leerling	ongetwijfeld	opgevallen	dat	
lokaal	B040	kleiner	geworden	is.	 Inderdaad,	tussen	lokaal	
B040	en	B041	(zie	foto)	werd	een	nieuw	preparatieruimte	
ingericht.	Leraars	kunnen	vanaf	nu,	terwijl	collega’s	lesgeven	
in	 de	 twee	 aanpalende	 biologielokalen,	 hun	 preparaties	
verrichten	in	de	tussenruimte	–	vandaar	de	nieuwe	deur	die	
uitgeeft	op	de	lange	gang.	
Ook	de	keuken	werd	 in	augustus	vernieuwd:	een	milieu-
vriendelijkere	 en	 beter	 uitgerust	 vaatwasmachine,	 een	
nieuwe,	zuinigere	instap-diepvriescel	en	een	nieuwe	vloer!
Van	de	voorbije	herfstvakantie	werd	gebruik	gemaakt	om	
onze	hoogspanningscabine	te	vervangen,	een	dure	onder-
neming	,	maar	noodzakelijke	vervanging	om	de	veiligheid	
te	garanderen.	
Momenteel	staan	er	opnieuw	stellingen	op	de	speelplaats:	
we	konden	nog	net	starten	met	herstellingen	aan	een	hele	
reeks	dakgoten.	De	werken	worden	nauwkeurig	opgevolgd	
zodanig	 dat	 de	 impact	 op	 het	 schoolgebeuren	 tot	 een	
minimum	beperkt	blijft.	Als	het	weer	meezit,		zullen	deze	
werken	in	januari	ten	einde	zijn.	Wordt	vervolgd!

verbouwingen 
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schilderwerken 
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“College in ’t nieuw. Naast verf en verbouwingen investeerden we in comfortabele stoelen met vrolijke kleuren, ideaal voor de 

examens en festiviteiten. Deze aankoop was mogelijk door de opbrengst van het eetweekend, waarvoor onze oprechte dank!”

VORIGE FASES

Vorig	 schooljaar	werden	22	klaslokalen	van	het	 secundair	
door	 onze	 schilder	 onder	 handen	 genomen.	 Aangezien	
we	niet	 anders	 konden	dan	dit	 tijdens	 lesweken	 te	 laten	
doorgaan,	 werd	 er	 een	 vast	 uitwijklokaal	 gereserveerd.	
Uiteraard	 moesten	 de	 leerlingen	 en	 leerkrachten	 het	 een	
week	 zonder	 hun	 vertrouwd	 vaklokaal	 stellen,	 maar	 de	

ongemakken	bleven	beperkt.	In	de	korte	vakantieperiodes	
werden	 de	 Mediaklas	 en	 Anton	 van	 Wilderode-zaal	 deels	
opgefrist.	Naar	het	einde	van	het	 schooljaar	 toe	werd	de	
aandacht	verlegd	naar	de	lagere	school	en	het	internaat.	Op	
de	speelplaats	van	de	basisschool	kregen	de	zuilen	en	de	
boekentassenrekken	 vrolijke	 kleuren.	 Verder	 kregen	 twee	
lokalen	op	de	derde	verdieping	van	de	basisschool	enkele	
nieuwe	verflagen.	Op	het	internaat	werden	enkele	admini-
stratieve	ruimtes	vernieuwd.	In	augustus	werden	de	studie-
zaal	en	de	gang	aan	het	OpenLeerCentrum	onder	handen	
genomen.	Vooral	de	plafond	van	onze	studiezaal	was	een	
enorm	werk.	Maar	ook	dit	schooljaar	zat	onze	schilder	niet	
stil!	 De	 mooie	 nazomerweken	 in	 september	 lokten	 onze	
oudere	 leerlingen	 over	 de	 middag	 naar	 buiten	 richting	
speelplaats	en	grasveld,	waardoor	de	schilder	hun	ontmoe-
tingsruimte	 ook	 van	 een	 nieuwe	 verflaag	 kon	 voorzien.	
Daarna	was	het	 buitenschrijnwerk	boven	de	 Calfac	 en	de	
doorgang	van	de	parking	naar	onze	mooie	binnentuin	aan	
de	beurt.	

OP DIT MOMENT

Sinds	 enkele	 weken	 bivakkeert	 de	 schilder	 tussen	 Calfac	
en	de	 leraarskamer.	Onze	alombekende	 ‘lange	gang’	 kan	
namelijk	een	nieuwe	verflaag	goed	gebruiken.	Het	stukje	
gang	 dat	 onder	 handen	 genomen	 wordt	 is	 bijgevolg	 dus	
smaller	door	de	stelling,	maar	iedereen	kan	nog	gemakke-
lijk	passeren.	Het	is	alleen	uitkijken	geblazen:	wie	zich	toch	
waagt	achter	de	veiligheidslinten,	riskeert	verfvlekken!	We	
vragen	dus	alle	leerlingen	aan	de	juiste	kant	van	de	afbake-
ning	te	blijven!	
Soms	 zullen	 ook	 bepaalde	 poorten	 afgesloten	 zijn	 om	 te	
voorkomen	dat	de	schilder	zijn	werken	moet	onderbreken	
door	passage	van	leerlingen	of	leerkrachten,	vochtigheid	of	
koude.	Daardoor	is	een	sportieve	omweg	af	en	toe	noodza-
kelijk	tijdens	leswisselingen.	

WAT VOLGT NOG? 

Tot	begin	december	staat	de	gang	aan	de	leraarskamer	op	
het	programma.	 Tijdens	de	examenperiode	wordt	ook	de	
kleine	refter	in	het	nieuw	gezet,	vanaf	januari	wordt	de	rest	
van	de	gangen	verder	vernieuwd.	

Langs	deze	weg	willen	wij	alle	leerkrachten	en	leerlingen	
bedanken	voor	hun	flexibele	opstelling.	Uiteraard	willen	wij	
ook	onze	schilder	bedanken	voor	het	mooie	resultaat,	net	
als	 onze	 werkmannen	 en	 poetsvrouwen	 voor	 hun	 onder-
steuning	in	alle	stilte.



… onze nieuwe wetenschapslokalen (zie cover) afgewerkt en gebruiksklaar zijn! We plannen in het begin van 
2017 een feestelijk openingsmoment!

…	het	secretariaat	na	de	herfstvakantie	gestart	is	met	een	nieuw afwezighedensysteem?	Voortaan	dienen	
leerkrachten	tijjdens	het	eerste	en	vijfde	lesuur	via	Smartschool	aan	te	duiden	wie	er	in	de	klas	zit.	Hierdoor	worden	
afwezigheden	en	laatkomers	veel	strikter	opgevolgd.

…	we	elke	vrijdagavond	achtergebleven	turnzakken	ophalen?	Leerlingen	kunnen	hun turnzak	terugkrijgen	via	hun	
L.O.-leerkracht,	maar	krijgen	hiervoor	wel	een	stiptheidsnota.	We	hopen	op	deze	manier	leerlingen	aan	te	sporen	hun	
turnzak	mee	naar	huis	te	nemen	om	te	laten	wassen!

…	er	ingrijpende	werkzaamheden	aan	het	kruispunt	Driekoningen	uitgevoerd	worden	vanaf	28 november?	Op	
onze	website	geven	we	alle	info	omtrent	deze	overlast;	ook	leerlingen	die	met	de	bus	komen,	kijken	het	best	even	na.

…	vanaf	11 december	alle	bromfietsen	verplicht	een	nummerplaat	moeten	hebben?	Surf	naar	mobilit.belgium.be	
om	in	vijf	stappen	je	nummerplaat	in	orde	te	brengen.

…	Skairo	ook	dit	jaar	een	daverend	succes	is	met	26	dansgroepen,	goed	voor	475	danseressen,	52	choreografen	
begeleid	door	zeven	leerkrachten!	Dit	jaar	wordt	er	tijdens	de	slotshow	op	5, 6 en 7 mei	gedanst	op	beats	van	eigen	
bodem!

…	alle	belangrijke	data	terug	te	vinden	zijn	op	onze	kalender	op	www.sjks.be?

Wist je dat ...?12
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Voor de vierde keer bundelen leerlingen en leerkrachten van 
Sint-Carolus en SJKS de krachten om samen “De Revisor” 
van de Russische auteur Nikolai Gogol te brengen in een 
regie van Koen Boesman.

STADSSCHOUWBURG SINT-NIKLAAS
vrijdag 20/01/2017 om 20u
zaterdag 21/01/2017 om 20u
zondag 22/01/2017 om 15u

KAARTEN
€ 8,00 (< 26 jaar)
€ 10,00 (volwassenen)

Kaarten of meer info:  www.schooltoneel.be 
E-mail: kaarten@schooltoneel.be 
Telefonisch: 03 778 16 18

De opbrengst van de productie wordt dit jaar integraal 
geschonken aan het project Oeganda van de laatstejaars 
studenten verpleegkunde (HBO5) van Sint Carolus. Zij kunnen 
dit omzetten in concrete financiële steun daar ter plaatse. 
Twee jaar geleden hebben ze hiermee 400 weeskinderen 
kunnen helpen.

In een provinciestad in het achtergat van Rusland overleeft een stel karikaturen op ons-kent-ons, bruine enveloppen, 
openstomen van de post en gekonkelfoes. Tot … er een revisor aangekondigd wordt, die de boeken binnenstebuiten zal keren. 
Het is het begin van een wrange komedie die de eerder onwelriekende kant van de mens blootlegt. De burgemeester, de 
postmeester, de opziener van het ziekenhuis, de commissaris … Ze vallen over elkaar heen en over hun eigen naam om deze 
zogenaamde revisor stroop aan de baard te smeren. 
23 spelers, 33 dansers en 5 muzikanten brengen deze klassieker van Gogol tot leven als een rollercoaster van spel, 
muziek en dans. Om bij te lachen, maar soms ook om bij te huilen: de condition humaine.



info

P708077		 	 	 	 Schooljaar	2016	-	2017	nr.	3
Collegestraat	31	–	9100	Sint-Niklaas	 	
Postkantoor	Sint-Niklaas	1	Mail	 	 VU:		Marc	Buytaert

college

P.B.- P.P.
BELGIE(N) - BELGIQUE

In deze
College Info: Laatste schooldagHerinschrijving

2017-2018

EEN MOOIE DEUGDDOENDE ZOMERVAKANTIE GEWENST!!!

Vriendschapsdag	9	juni



2

Vakantie

Horen	met	je	eigen	oren,	

voelen	met	je	eigen	lichaam,	

ruiken	wat	je	vergeten	was,	

zien	met	je	eigen	ogen,	

smaken,	puur	en	onvervalst.

Genieten	dat	doe	je	en	dat	mag	je,	

dat	bekruipt	je	en	dat	overvalt	je,	

dat	leer	je	door	het	leven,	nergens	anders.

Genieten,	

dat	is	zonder	dwang,	

zonder	druk,	

zonder	haast.

Genieten	is	afhankelijk	willen	zijn	

van	wat	de	ander	je	te	bieden	heeft.

Genieten	is	een	andere	dimensie,	

een	méér,	juister,	beter,	klaarder,	deugddoend.

Geniet	van	jullie	vakantie
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Van	maandag	12	juni	tot	en	met	maandag	26	juni	hanteert		

De	Lijn	de	examendienstregeling.	Vanaf dinsdag 27 juni		

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	wanneer	je	je	boeken	moet	terugbrengen	

en	voor	de	laatste	schooldag	vrijdag	30	juni!

Bericht van De Lijn



Afwezigheidsbriefjes
Wij	hebben	gemerkt	dat	een	grote	groep	leerlingen	vaak	
heel	laks	is	in	het	binnenbrengen	van	doktersbriefjes,	
briefjes	uit	de	agenda...	bij	de	permanentie	om	afwezig-
heden	te	staven.	Sommigen	van	deze	documenten	blijven	
weken	tot	maanden	toe	in	de	boekentas	steken.	Het	gaat	
echter	wel	over	officiële	papieren.	De	overheid	begint	
dit	ook	steeds	strikter	én	sneller	te	controleren.	Wie	zijn	
of	haar	afwezigheid	niet	verifieert,	krijgt	ook	sneller	dan	
vroeger	een	B-code,	wat	betekent	dat	je	onwettig	afwezig	
bent.	Je	kunt	maar	een	bepaald	aantal	keren	een	B-code	
krijgen	of	de	overheid	grijpt	in.

Bijgevolg	zijn	we	genoodzaakt	om	een	nieuwe,	strenge	
regel	te	hanteren	vanaf	volgend	schooljaar.	Na een 
afwezigheid, vanaf de eerste schooldag dat de leerling 
terug op school is, heeft de leerling vijf WERKdagen 
de tijd om het afwezigheidsbriefje of attest binnen te 
brengen bij de permanentie.	Wie	te	laat	is,	zal	automa-
tisch	een	strafstudie	op	woensdagnamiddag	krijgen.	

Verkeer op het schooldomein
Fietsers	dienen	af	te	stappen	aan	de	Van	Britsomstraat	als	
ze	de	school	verlaten	of	binnenkomen.	Door	het	hellend	
platform	is	het	immers	te	gevaarlijk	voor	voetgangers	om	
tussen	fietsers	te	laveren.	Ook	aan	de	Stationsstraat	vragen	
wij	om	als	fietser	verantwoordelijk	om	te	gaan	met	ieders	
veiligheid.	Als	er	veel	voetgangers	zijn,	spring	je	beter	van	
je	fiets	dan	slalommend	je	een	weg	te	banen	richting	de	
uitgang.

Vanaf	volgend	schooljaar	wordt	er	echter	wel	aan	het	
schoolreglement	toegevoegd	dat	het	niet toegestaan is 
voor leerlingen om met hun bromfiets op de campus 
te rijden.	Zij	kunnen	via	de	poort	K-gebouw	snel	aan	hun	
parkeerplaats	geraken.	

Gsm’s en smartphones
Leerlingen	kunnen	op	SJKS	op	veel	plaatsen	vrij	met	hun	
smartphone	aan	de	slag	buiten	de	lesuren.	Het	gebruik	
van	de	gsm	zal	in	de	toekomst	alleen	maar	toenemen,	ook	
als	school	kunnen	we	daar	niet	aan	onderuit.

Vorig	jaar	probeerden	we	echter	het	gsm-gebruik	toch	
een	beetje	te	kanaliseren	omdat	vooral	leerlingen	uit	de	
lagere	jaren	te	veel	met	hun	toestel	bezig	waren.	Er	werd	
niet	meer	aan	tafel	met	vrienden	gebabbeld,	mensen	
werden	omver	gelopen	door	gamende	leerlingen…	In	de	
Calfac,	grote	en	kleine	refter	lieten	we	gsm’s	niet	meer	
toe,	zodat	er	terug	tijd	was	om	te	praten	met	vrienden	
en	te	lunchen.	Ook	in	het	E-	en	H-gebouw,	en	in	het	OLC	
en	de	gang	hiernaartoe	werd	de	gsm	geband.	De	regels	
hieromtrent	waren	duidelijk	en	werden	goed	nageleefd.	
Pictogrammen	geven	ook	duidelijk	aan	waar	de	gsm	op	
zak	moet	blijven.	We	hopen	dat	ook	de	leerlingen	zelf	dit	
als	positief	ervaren	hebben,	we	hebben	toch	veel	positieve	
reacties	opgevangen.

We	willen	vooral	onderstrepen	dat	de	smartphone	thuis	
hoort	op	de	speelplaats	en	niet	in	de	klaslokalen.	Om	
die	scheiding	te	versterken,	vergroten	we	de	zone	waar	
gsm’s	niet	thuishoren.	Vanaf volgend schooljaar laten 
we het gebruik van 
gsm’s en smartp-
hones niet meer toe 
in de gang aan de 
lokalen B020-25 en 
B030-35. Net	als	in	
de	refters	laten	we	
bij	‘overtreding’	een	
tekst	als	strafwerk	
overschrijven.

Een	tijdje	geleden,	op	22	en	23	oktober	2016,	ging	ons	28ste	eetweekend	door.	In	een	vorige	College	Info	vermeldden	

we	al	dat	we	met	de	opbrengst	nieuw	schoolmeubilair	konden	aankopen,	maar	er	is	meer.	In	juni	worden	er	25	nieuwe	

beamers	opgehangen	die	deels	betaald	werden	met	de	winst.	De	meesten	zullen	een	plaats	krijgen	in	de	H-blok	(eerste-

jaars)	waar	sommige	toestellen	dringend	aan	vernieuwing	toe	waren.	Deze		nieuwe	LED-beamers	met	hogere	intensiteit	

zijn	energiezuiniger	en	zorgen	voor	een	perfect	beeld.	

Toevoegingen schoolreglement vanaf 1 september 2017
Een beetje strenger, met reden

Samen school maken 3

Opbrengst eetweekend



Examens4

Er bestaat geen mens die niet een beetje zenuwachtig is voor examens. Een beetje spanning kan zelfs geen kwaad, 
je mag alleen niet ’s nachts badend in het zweet wakker worden, gillend dat de wereld morgen zal vergaan! Elk jaar 
geven we studietips, die je nog dát duwtje in de rug kunnen geven. Uiteraard is het vooral belangrijk dat je de studie-
methodes blijft gebruiken die tijdens het jaar voor jou werkten. 
Dit jaar geven we studietips mee uit De Morgen (18 mei 2015), want...

Je studeert waarschijnlijk verkeerd!? 

6 studietips die wél werken en tijd besparen

Extra tips van de leerlingenbegeleiding:

Enkele nuttige telefoonnummers: 

1. Verspeel geen tijd met markeren en onderstrepen

Er	is	niets	mis	mee	met	hier	en	daar	een	paar	woorden	te	

markeren.	Een	cursus	bomvol	gele,	rode	en	groene	markeer-

stift	helpt	echter	niet	om	iets	beter	te	onthouden.	Er	zou	op	die	

manier	minder	aandacht	zijn		voor	het	leggen	van	verbanden	

doorheen	de	tekst.

2. Eén keer lezen is leerrijk, de tweede keer niet meer

Als	je	een	tekst	een	tweede	keer	leest,	dan	heb	je	misschien	het	

gevoel	dat	je	de	tekst	al	kent.	Iets	herlezen	is	echter	opper-

vlakkig.	Zelfs	verraderlijk,	want	het	geeft	je	de	illusie	dat	je	het	

materiaal	goed	beheerst,	terwijl	er	in	werkelijkheid	veel	gaten	in	

je	kennis	zullen	zitten.	

Wat	wél	werkt	is	een	combinatie	van	actieve	leerstrategieën	die	

hieronder	aan	bod	komen:

3. Stel jezelf voortdurend vragen

De	leerstof	lezen	en	jezelf	daarover	vragen	stellen	is	één	van	de	

beste	manieren	om	te	studeren,	zelfs	als	je	op	dat	moment	het	

antwoord	op	de	vraag	niet	weet.	Dat	verplicht	ons	om	actief	het	

juiste	antwoord	te	gaan	zoeken	in	de	leerstof,	waardoor	we	het	

beter	zullen	onthouden.	Je	kan	ook	steekkaarten	gebruiken.	Het	

is	nuttig	om	de	steekkaarten	die	je	verkeerd	had	wat	meer	te	

oefenen,	maar	wat	je	juist	had,	moet	je	ook	blijven	herhalen!

4. Structureer informatie

Je	moet	je	notities	op	één	of	andere	manier	herorganiseren,	er	

iets	nieuws	mee	doen.	De	meest	voor	de	hand	liggende	manier	

is	in	je	hoofd	verbanden	leggen	met	andere	leerstof.	Door	

nieuwe	notities	te	maken	van	je	oude	notities	en	die	te	koppelen	

aan	wat	je	in	je	handboek	vindt,	kan	je	dit	doen.	Ook	visuele	

voorstellingen	maken	van	je	leerstof	(diagrammen,	mindmaps)	

helpen	hierbij.	

5. Verspreid studeermomenten

Om	het	langetermijngeheugen	te	stimuleren	is	het	beter	als	je	

de	leerstof	tijdens	het	jaar	op	verschillende	momenten	studeert.	

Voor	de	examens	moet	je	de	leerstof	nog	een	keer	grondig	

herhalen	en	heb	je	het	gevoel	dat	het	al	in	het	geheugen	zat.		

Oefen	elke	dag	of	elke	week,	eventueel	met	je	steekkaarten.	

Studies	tonen	duidelijk	aan	dat	spreiding	heel	belangrijk	is.

6. Slaap voldoende

Niets	zo	verleidelijk	dan	een	nachtje	doorblokken,	maar	in	

werkelijkheid	kan	het	niet	slechter	zijn.	Slaap	is	één	van	de	basis-

beginselen	voor	het	onthouden	van	informatie.	Het	is	essentieel	

voor	het	geheugen	en	het	vergaren	en	onthouden	van	opgedane	

kennis.	Om	informatie	langdurig	te	onthouden,	is	het	daarom	

beter	om	na	het	leren	te	slapen	dan	alsmaar	door	te	gaan.	

•	Zorg	dat	je	een	planning	hebt,	waar	je	je	ook	aan	houdt!

•	Bekijk	zeker	je	overhoringen	nog	eens	tijdens	het	studeren!

•	Let	mee	op	je	voeding.	Een	gezonde,	evenwichtige	voeding	op	de	juiste	momenten	helpt	je,	meer	dan	allerlei	soorten	pilletjes.			

		Medicatie	neem	je	uiteraard	alleen	maar	op	advies	van	de	dokter!

•	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	makkelijkere	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.

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:	

Tel.:	03	780	71	51

	GSM:	0476	55	44	54

marc.buytaert@sjks.be



Examens 5

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	het	voorbije	semester	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. Alle leerlingen – ook de hogere-

jaars - mogen ten vroegste om 14u30 vertrekken.

•	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.

 afspraken 
Tijdsklas en aandachts- en concentratieklas:   
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De dagen tussen de examens en de proclamatie! 
Voor	alle	leerlingen	zijn	de	examens	afgelopen	op	maandag	26	juni.	Zij	hebben	vervolgens	een	aantal	vrije	dagen,	maar	voor	onze	
leerkrachten	zijn	dit	allesbehalve	vakantiedagen!	
Op	maandag	26	juni,	dinsdag	27	juni,	woensdag	28	juni	én	donderdag	29	juni	zijn	het	immers	delibererende klassenraden.	Sommige	
beginnen	pas	om	17u30	en	lopen	zeker	tot	na	20u.	Bepaalde	leerkrachten	zitten	reeds	om	8u	aan	de	vergadertafel	tot	’s	avonds	laat.	Als	het	
tijdsschema	opgemaakt	wordt,	wordt	er	per	klasgroep	ruim	tijd	voorzien	zodat	de	situatie	van	elke	leerling	grondig	besproken	kan	worden.	
We	plannen	nooit	twee	klassenraden	parallel	naast	elkaar	omdat	we	willen	dat	de	klassenraad	altijd	voltallig	is	en	dat	er	zowel	iemand	van	
de	directie	als	van	de	leerlingenbegeleiding	aanwezig	is.	De	begeleiders	volgen	alle	leerlingen	gedurende	het	hele	jaar;	zij	moéten	erbij	zijn.	
De	directie	heeft	de	eindverantwoordelijkheid	van	de	deliberatie	en	wil	er	ook	over	waken	dat	soortgelijke	situaties	over	de	verschillende	
klassenraden	heen	op	een	zelfde	manier	beoordeeld	worden.	
Het	is	dus	op	de	eerste	plaats	in	het	belang	van	de	leerlingen	en	hun	ouders	dat	de	school	voldoende	tijd	krijgt	om	een	weloverwogen	beslis-
sing	te	nemen.	We	danken	je	al	bij	voorbaat	voor	je	begrip.

De laatste schoolweek van 2016-2017

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.	

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!!

 D
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Vorige	of	deze	week	kregen	de	leerlingen	een	dubbeltje	van	het	leveringsuittreksel	van	hun	boekenpakket	mee	naar	huis.	Op	die	
manier	weet	iedereen	welke	boeken	hij/zij	precies	huurde	en	bijgevolg	moet	binnenbrengen	eind	juni.
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 verder) worden	in	de	laatste	week	van	juni	alle	
huurboeken	door	de	leerling	binnengebracht.	Ter	plekke	wordt	nagekeken	of	alle	huurboeken	binnengebracht	zijn	(en	in	goede	staat)	
aan	de	hand	van	de	boekenlijst	van	het	begin	van	het	schooljaar.	
Bij	het	binnenbrengen	van	de	boeken	krijgt	de	leerling	een	(door	beide	partijen:	huurder	en	verhuurder)	ondertekende	boekenlijst	
als	bewijs	dat	alles	correct	is	afgehandeld.	Ontbreken	er	boeken	of	zijn	er	boeken	beschadigd,	dan	wordt	dit	vermeld.		Deze	boeken	
worden	aangerekend	(=	2	keer	de	huurprijs)	en	met	de	leerling	meegegeven	ten	einde	discussie	te	vermijden.	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.

6e jaar in de turnzaal

Planningsagenda hoef je niet mee te brengen ! 
9u:	6	EMT
9u30:	6	EWia-MWE-SPW
10u:	6	HW-WeWia1-WeWia2
10u45:	6	WeWib-LWib-GWIb
11u30:	6	GL-LMT-LWE
12u15:	6	LWIa-GWI

1e jaar in lokaal H178
9u:	1	La
9u15:	1	Lb
9u30:	1	Lc
9u45:	1	Ld
10u:	1	Le
10u30:	1	Tf

2e jaar in lokaal E181
8u30:	2	Lc
9u:	2	GL
9u30:	2	La	
10u:	2	Lb
10u30:	2MWe
11u:	2	MWa

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

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

10u45:	1	Tg
11u:	1	Sh	
11u15:	1	Si
11u30:	1	Sj
11u45:	1	Sk

12u45:	2	MWb
13u15:	2	MWc
13u45:	2	MWd

12u45:	3	SPWa
13u15:	3	SPWb
13u45:	3	Wa
14u:	3	Wb

12u45:	4	SPWa
13u15:	4	SPWb
13u45:	4	Wb
14u10:	4	Wc
14u30:	4	Wd

5e jaar in de turnzaal
12u45:	5	EMT-LMT	
13u15:	5	EWia-WeWia1
13u45:	5	MWIa-WeWia2
14u15:	5	LWIa-LWIb
14u45:	5	HW
15u15:	5	MWE-SPW-LWE

Dag- en uurindeling boeken - lockers
Maandag 26/06 (9u-12u15 en 12u45–15u15)

Dinsdag 27/06 (9u-11u45 en 12u45–14u)

Donderdag 29/06 (8u30-11u30 en 12u45–14u30)

Extra moment

Enkel voor wie om 
zeer uitzonder-
lijke redenen niet 
aanwezig kan zijn op 
de afgesproken dag 
(bijv. ziekte) wordt 
op vrijdag 30 juni 
(van 9u tot 11u30, 
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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Binnenbrengen huurboeken en lockersleutels

Anders	dan	vorig	jaar	moeten	zesdejaars	hun	planningsagenda’s	niet	binnenbrengen,	maar	hun	maaltijdkaart	moeten	ze	wél	indienen!	Op	de	
promotie	(donderdag	29	juni)	krijgen	zij	alle	waarborgen	en	geld	dat	nog	op	de	maaltijdkaart	staat	na	de	eindafrekening	mee	naar	huis.	Op	die	
manier	sluiten	ze	op	29	juni	hun	SJKS-carrière	echt	af.
Wie	ingangsexamen	geneeskunde	gaat	doen,	brengt	eerst	alle	huurboeken	binnen.	Je	vraagt	aan	het	loket	de	nodige	boeken,	die	op	een	aparte	lijst	
gezet	worden.	Wij	verwachten	deze	boeken	terug	vóór	1	september	2017.	Wie	te	laat	is,	zal	de	boeken	moeten	betalen.



Op	vrijdagvoormiddag	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	maandag	3	juli.
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Dag van de proclamatie : vrijdagvoormiddag 30 juni 2017

Oudercontact: vrijdagnamiddag 30 juni 2017

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 vrijdag-

namiddag 30 juni.

Verloren voorwerpen

Iedereen wordt op
school verwacht!

Onze zesdejaars komen op maandag 26 juni vanaf 14 uur hun punten te weten, tijdens een gesprek 
met de klastitularis. Op donderdagavond 29 juni volgt dan de promotieviering in de Stadsschouwburg 

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



Jouw studiekeuze voor 
volgend schooljaar
Bij	jouw	eindrapport	steekt	er	een	infobrief	

die	meer	uitleg	geeft	over	de	herinschrij-

ving	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,	vrijdag	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	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 donderdag 6 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	in	geslopen	

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	contactge-

gevens	te	beschikken.	Ouders	contacteren	

bij	ziekte,	problemen…	kan	alleen	maar	

als	we	over	de	juiste	e-mailadressen,	

postadressen,	telefoonnummers…	

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	2017-2018	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	dan	

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

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

antwoorden.	In	bijna	alle	gevallen	bent	u	hiermee	reeds	uit	de	

nood	geholpen!

Vindt u echt geen antwoord terug, dan kunt u uw bijko-

mende vraag stellen via boekenfonds@sjks.be; let op: 

e-mails worden beantwoord vanaf 16 augustus. U 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 3 juli tot en met 7 juli en vanaf 16 augustus is 

de school geopend tussen 9-12u en 14-17u. 

	

Herinschrijving in het college

Schoolboeken en lockers bestellen

Leerlingen 2de en 4de jaar  donderdag 24 augustus 2017, 9–12u en 13-16u

Leerlingen 3de en 5de jaar  vrijdag 25 augustus 2017, 9–12u en 13-16u

Leerlingen 6de jaar   maandag 28 augustus 2017, 9–12u en 13-16u

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

Afhalen schoolboeken

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	maandag	3	juli.

Aandacht voor 9Zonder kopzorgen de vakantie in

Op	de	onderstaande	momenten	worden	de	boeken	afgehaald	en	betaald;	wij	voorzien	ook	de	mogelijkheid
-	graag	bij	voorkeur	-	om	met	bancontact	te	betalen.

NIEUW : Belangrijk is ook dat ouders (en leerlingen) tijdens het oudercontact op 30 juni 

meteen kunnen herinschrijven & boeken kunnen bestellen voor volgend schooljaar in ons OLC. 

Onze IT-ploeg zal aanwezig zijn om dat in goede banen te leiden.



Het	valt	ons	op	dat	heel	wat	frequente	gebruikers	van	het	schoolrestaurant	onvoldoende	saldo	hebben	op	hun	maaltijdkaart,	ook	begin	september.	

Uiteraard	kunt	u	reeds	vóór	of	tijdens	de	vakantie	dit	saldo	aanvullen.	Dit	doet	u	door	te	storten	op	BE46	7370	3406	5736	met	de	gestructureerde	

mededeling,	die	u	per	brief	meekreeg.	Op	1	september	geven	wij	andermaal	deze	brief	mee.

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?

Ouders	kunnen	sinds	januari	2015	via	het	online–	platform	e-Moneysafe	het	verbruik	(eerste	icoontje)	en	saldo	van	
de	maaltijdkaart	van	hun	kind	ten	allen	tijde	raadplegen.

1.	Surf	naar	www.sjks.be	en	klik	op	Schoolrestaurant (rechts).	U	wordt	doorgestuurd	naar	de	login-pagina
van	e-Moneysafe.

2.	Indien	u	zich	nog	niet	geregistreerd	heeft,	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.	

Op de hoogte blijven van het saldo

Naast	het	checken	van	het	saldo	en	het	verbruik	kunt	u	online	via	e-Moneysafe	bij	Instellingen	(tweede	icoon)	
kiezen	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.

Heeft	u	reeds	de	automatische	berichtgeving	aangevinkt,	dan	zult	u	tijdens	de	vakantie	deze	waarschu-
wingen	blijven	krijgen,	ookal	heeft	u	gestort.	De	verwerking	van	de	stortingen	gebeurt	immers	manueel	
vanaf	eind	augustus	–	begin	september.	Het	systeem	is	dus	pas	up-to-date	vanaf	dan;	gelieve	in	dit	geval	
deze	herinneringen	te	negeren.	

Heeft	u	het	saldo	aangevuld	en	wordt	u	liever	niet	voortdurend	(foutief)	herinnerd?	Dan	kunt	u	dit	
eenvoudig	even	afvinken	naar	analogie	met	de	activeringsprocedure	(zie	boven).

Aandacht voor10

Het gebruik van de maaltijdkaart in het schoolrestaurant



Aandacht voor 11

Leerlingenpasjes geldig tot eind september 2017

De leerlingenpasjes die de leerlingen nu hebben blijven ook in september 2017 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. 

Vanaf 1 september 2017: 
nieuwe,
democratische prijzen

Volledige maaltijd  € 5,95
Warme schotel   € 5,10
Alternatieve schotel  € 5,10
Vegetarische schotel  € 5,10
Koude schotel   € 5,10
Mini salad bar   € 2,10
Maxi salad bar   € 3,92
Aromatisch water   € 1,02
Water     € 0,66
Broodje soep   € 0,76
Belegd broodje  € 3,00
Onbelegd broodje  € 0,87
Nagerecht   € 1,05
Fruit    € 0,66
Soep    € 1,22

Inschrijven op SJKS?
Ken jij nog meisjes of jongens die op zoek zijn naar een nieuwe school voor 1 september 2017? 
Zoekt je broer of zus de ideale aso-richting? Iedereen is welkom op SJKS! 
Openingsuren secretariaat
Inschrijven kan uiteraard tot en met 30 juni, maar de school is ook open  van 3 juli tot en met 7 juli en van 16 
augustus t.e.m. 25 augustus: elke werkdag tussen 10.00u - 12.00u en 14.00u - 16.00u (op vrijdag voor inschrij-
vingen tot 20.00u). Op woensdag 30 augustus kan er niet ingeschreven worden, omwille van de pedagogische 
startvergadering.

Nood aan extra info over andere studierichtingen?
Informatie over scholen en studierichtingen vind je het makkelijkst via onderwijskiezer.be.

Nood aan een persoonlijke babbel? Raak je er echt niet uit? Dan kan het Centrum voor Leerlingenbegleiding je vast 
helpen. Het CLB is open tot en met vrijdag 14 juli en vanaf woensdag 16 augustus, van 8.30 uur tot 12 uur en 13 uur 

tot 16.30 uur. Je belt echter best eerst naar 03/780.66.30 om een afspraak te maken.



Kalender12

2017-2018
woensdag	30	augustus	2017		-	19u30	-	startavond 1e jaar
vrijdag	1	september	2017	(enkel	voormiddag)	-	eerste schooldag

Oudercontacten
1ste trimester

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

dinsdag	12	september	2017	–	voor 3de jaar
woensdag	13	september	2017	–	voor 2de jaar
donderdag	14	september	2017	-	voor 4de jaar
vrijdag	15	september	2017	–	voor 1ste jaar 
woensdag	20	september	2017	–	voor 5de jaar
donderdag	21	september	2017	-	voor 6de jaar

Na	de	bespreking	van	de	eindresultaten	van	het	1ste	semester	met	de	
leerlingen	(vrijdagvoormiddag	22	december)	hebben	alle	ouders	de	
mogelijkheid	om	de	klassenleraar	en	de	directie	te	spreken	op	een	
oudercontact	(vrijdagnamiddag 22 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	29	juni)	hebben	alle	ouders	de	mogeli-
jkheid	om	alle	leerkrachten	en	de	directie	te	spreken	(vrijdagnamiddag	
29	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
zie website voor de up-to-date regeling

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie	 		 van	maandag	30	oktober	2017	t.e.m.	
	 		 zondag	5	november	2017

Kerstvakantie	 		 van	maandag	25	december	2017	t.e.m.		 	
		 zondag	7	januari	2018

Pedagogische studiedag vrijdag	26	januari	2018

Krokusvakantie	 		 van	maandag	12	februari	2018	t.e.m.	
	 		 zondag	18	februari	2018

Paasvakantie	 		 van	maandag	2	april	2018	t.e.m.
	 		 paasmaandag	15	april	2018

Facultatieve vrije dag maandag	30	april	2018

Dag van de Arbeid	 		 dinsdag	1	mei	2018

Hemelvaart	 		 donderdag	10	mei	en	vrijdag	11	mei	2018

Pinkstermaandag	 		 maandag	21	mei	2018

Prettige
vakantie!
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