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college info

Eén	van	onze	prioriteiten
dit	schooljaar	is	de	rol	van
de	klassenleraar	als	eerste	
steun-	en	aanspreekpunt	
nadrukkelijk	in	de	kijker	
plaatsen.	

De	voorbije	weken	hebben	
alle	klassenleerkrachten	de
ouders	van	hun	leerlingen
ontvangen.	Heel	veel	ouders	
gingen	in	op	de	uitnodiging!

Op de foto's:
Klas in het zesde jaar: Meneer De Geest in Humane Wetenschappen

Klas in het eerste jaar: Mevrouw De Cuyper in Moderne met Talent-uur

 Welkom,

beste oud
ers!
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Oase

Wat is College Info?

SAMEN-SCHOOL-MAKEN
-	 Prioriteiten
-	 Hygiëne
-	 Leerlingenbegeleiding
-	 Remediëring
-	 Eet,	leer	en	leef
-	 Boekenfonds	achter	de	schermen
-	 Middagsport	&	Skairo

AANDACHT AUB
-	 Inloggen	op	Smartschool	en	Schoolonline
-	 Gratis	Officepakket
-	 Vernieuwde	infrastructuur
-	 Dactylo
-	 Kopieerkosten
-	 Studietoelagen
-	 Kansenpas

IN DE STEIGERS
-	 Culture	Club
-	 Eetweekend!

CONTACT
-	 Belangrijke	telefoonnummers
	 en	contactadressen
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Wie	de	vorige	 jaren	op	onze	schoolbanken	
vertoefde,	kent	inmiddels	dit	contactblad	als	
een	belangrijk	 communicatiemiddel	 tussen	
onze	school,	ouders	en	leerlingen,	maar	aan	
de	vele	nieuwkomers	willen	we	dit	maga-
zine	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	 initi-
atieven	 en	 praktische	 info.	 Culturele,	 spor-
tieve…	activiteiten	zullen	niet	enkel	worden	
aangekondigd,	maar	worden	ook	kort	 toe-
gelicht.	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	volgende	nummers	van	College	
Info	via	de	post	toegestuurd.

Wat is College Info?

Oase
Ik wandel door mijn stad
huizen en herinneringen
straten en vertellingen

Mijn stad
Ik leef haar
beleef haar

Ik lees haar boek
800 bladzijden lang, vol verhalen
oneindige bladzijden leeg, vol dromen

De stad was niet
ze is
ze zal

Camille Bourgeois (3Lc)
werd met dit gedicht verkozen tot Kinderstadsdichter 2017.
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1165 leerlingen in onze secundaire school; 1117 in de reguliere school en 48 in onze okan-afdeling (ont-
haalklas anderstalige nieuwkomer). Dankjewel, beste ouders en leerlingen voor het vertrouwen dat jul-
lie ons schenken!

Een	erg	goede	voorbereiding	(dankjewel	secretariaat,	uurroosterploeg	en	andere	‘vakantiewerkers’)	zorgde	er-
voor	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,	vakvergaderingen	om	praktische	
afspraken	te	maken	en	om	accenten	voor	dit	werkjaar	te	 leggen,	samen-klas-vormen	en	…	genieten	van	de	
mooie	nazomer.	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.		

Samen
De	voorbije	weken	werden	alle	ouders	van	onze	leerlingen	uitgenodigd	op	school.	Na	een	algemeen	gedeelte	
waarin	de	directie	de	prioriteiten	voor	dit	schooljaar	in	de	verf	zette,	volgde	de	hoofdschotel:		kennismaking	met	
de	klassenleraar	en	toelichting	bij	de	werking		voor	het	komende	schooljaar.	Boeiende	ontmoetingen	met	heel	
veel	ouders	op	de	afspraak(!):		een	goede	start	van	het	schooljaar.

Voor	de	leerkrachten	en	de	directie	zijn	de	oudervergaderingen	uitstekende	mogelijkheden	om	de	ouders	achter	
de	leerlingen	te	ontmoeten.	Voor	ouders	krijgen	de	namen	waarover	hun	pupillen	thuis	vertellen	een	gezicht	en	
een	stem.	Een	gelegenheid	om	vertrouwen	op	te	bouwen	en	om	op	het	belang	te	wijzen	van	samenwerking	en	
een	goede	communicatie	tussen	ouders,	leerlingen	en	school.	

In	het	zesde	jaar	heeft	deze	eerste	oudervergadering	een	ander	karakter	omdat	in	die	samenkomst	ook	uitge-
breid	tijd	wordt	besteed	aan	de		studiekeuze	na	het	secundair	onderwijs	en	de	structuur	en	organisatie	van	het	
hoger	onderwijs.	Onze	CLB-medewerker	psycholoog	Raf	Boelen	is	in	deze	context	al	vele	jaren	een	sterk	gewaar-
deerde	spreker.

Prioriteiten 2017 - 2018
In	het	algemeen	gedeelte	bracht	de	directie	de	prioriteiten	voor	dit	schooljaar	onder	de	aandacht.	Ze	werden	in	
augustus	besproken	op	de	pedagogische	raad	(PER)	en	het	lokaal	onderhandelingscomité	(LOC),	overlegverga-
deringen	personeel-directie.
•	Dit	schooljaar	willen	we	de	rol	van	de	klassenleraar		extra	in	de	kijker	plaatsen.	Hij/zij	is	het	eerste	steun-	en	
aanspreekpunt	voor	leerlingen	en	ouders:	de	spil	waarrond	de	zorg	voor	welzijn	en	goed	studeren	van	de	leer-
lingen	van	de	klas	draait.	Onze	uitgebreide	cel	leerlingenbegeleiding	zorgt	voor	een	tweede	zorgniveau.
•	Basiszorg	-	het	charter	dat	we	ondertekenden	samen	met	alle	andere	scholen	van	onze	scholengemeenschap	-	
komt	in	lerarenvergaderingen	aan	bod.	We	gaan	na	op	welke	wijze	we	alle	leerlingen	kunnen	helpen:	duidelijke	
afspraken,	klare	taal,	hulp	bij	planning,	aandacht	voor	leerproblematieken…
•	Uit	de	VAD-enquête		(Vereniging	voor	alcohol-	en	andere	drugsproblemen)	halen	we	markante	punten	en	gaan	
ermee	aan	de	slag:	o.a.		pesten,	alcoholgebruik,	gamen	en	sexting.
•	Onder	impuls	van	een	aantal	leerkrachten	wordt	een	plan	uitgewerkt	om	tegen	2020	‘duurzaamheid’	vlees	
en	bloed	te	geven	in	het	schoolleven	en	in	de	hoofden	en	het	gedrag	van	iedereen	die	op	onze	school	werkt	en	
studeert.
•	Dit	jaar	raken	we	met	Talent  en STEM	in	de	eerste	graad	en	de	Vrije Ruimte	in	de	derde	graad	op	kruissnelheid.	

School–maken doe je samen

>>>
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Proefdoorlichting eind november 2017
Onze	school	engageert	zich	om	deel	te	nemen	aan	een	proefdoorlichting.	 In	het	eerste	semester	mogen	we	
een	inspectieteam	verwachten.	Zij	houden	onze	werking	tegen	het	licht.	Deze	’gratis	audit’	onderstreept	(hopen	
we)	vele	zaken	die	erg	goed	zijn	en	maakt	ons	attent	op	wat	voor	verbetering	vatbaar	is.	Bovendien	is	het	een	
ferme	opstap	voor	een	échte	doorlichting	die	er	een	van	de	volgende	jaren	aankomt.	Vorige	week	werden	we	
door	de	inspecteurs	verwittigd	dat	ze	effectief	naar	onze	school	komen:	eind	november	2017.	Twee	weken	voor	
de	doorlichting	zullen	we	op	de	hoogte	gebracht	worden	van	‘de	focus	van	de	doorlichting’.	Op	basis	van	tal	van	
data	(slaagcijfers,	attestering,	aanbod,	vorige	doorlichtingsverslagen…)		bepaalt	het	doorlichtingsteam	waar	ze	
heel	specifiek	op	gaan	letten.	Ontwikkelingsschalen	helpen	bij	de	analyse	van	de	onderwijsleerpraktijk.
Vanzelfsprekend	zorgt	een	‘inspectie’	steeds	voor	enige	spanning.	Het	zou	abnormaal	zijn	als	dat	niet	zo	was.	
Goed	 voorbereid	 en	met	 zelfvertrouwen	 vatten	we	evenwel	 de	 proefdoorlichting	 aan.	Het	 verslag	 van	deze	
proefdoorlichting	is	op	geen	enkele	wijze	bindend	en	wordt	ook	niet	publiek	gemaakt.	Voor	het	doorlichtings-
team	is	het	een	praktijktest	van	de	vernieuwde	aanpak	van	de	doorlichting;	voor	ons	een	hulpmiddel	en	stimu-
lans	om	de	kwaliteitsontwikkeling	van	de	school	te	bewaken.

Goed schooljaar toegewenst
We	willen	met	 alle	 partners	 die	mee	onze	 school	maken	 inzetten	 op	bovenstaande	prioriteiten.	We	 roepen	
leerlingen	en	ouders	op	om	samen	met	ons	enthousiast		leerkrachtenteam	elkaar	te	inspireren	en	te	motiveren.	
Nogmaals,	‘school	maken’	dat	doe	je	samen.	Eerlijk	overleg,	een	goede	communicatie	en	bereikbaarheid	zijn	
daarbij	van	groot	belang.	We	hopen	en	wensen	dat	2017-2018	voor	alle	leerlingen	een	goed	jaar	wordt:	een	fijne	
klas,	vrienden	en	vriendinnen,	inspirerende	leerkrachten,	motivatie	en	wilskracht	bij	het	studeren	en	succesvolle	
toetsen,	taken	en	examens.

Met	vriendelijke	groet,	mede	namens	het	personeelsteam

Danny	Van	Royen		 	 	 	 Marc	Buytaert
Pedagogisch	directeur			 	 	 Algemeen	directeur

Graag	nog	enkele	spelregels	in	de	verf;	in	de	laatste	College	Info	van	vorig	schooljaar	kondigden	we	dit	al	aan:
•	Afwezigheidsbriefjes:	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	automatisch	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.	Op	het	schoolterrein	mag	er	niet	gefietst	worden.	Ook	met	de	bromfiets	is	het	niet	toegestaan	
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:	net	als	in	de	refters,	gang	aan	het	OLC,	E-	en	H-gebouw	laten	we	het	gebruik	van	gsm’s	
en	smartphones	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.

"Gymkledij in de was a.u.b."Hygiëne !
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.
We	blijven	echter	ook	extra	aandacht	vragen	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	elke	week	stiptheidsac-
ties	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.	Bovendien	mogen	deze	leerlingen	de	eerstvolgende	vrijdag	mee	op	pad	op	zoek	naar	achtergebleven	sport-
tassen.	We	verzamelen	om	16u10	aan	de	externenstudie,	en	tien	minuutjes	later	kunnen	de	leerlingen	alsnog	huiswaarts	vertrekken.
We	hopen	dat	het	zover	niet	komt,	maar	dat	we	met	z’n	allen	het	belang	van	nette	en	propere	sportkledij	en	sportzakken	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.
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Een duwtje in de rug 
voor Nederlands, Frans, Latijn, Engels, 
wiskunde of natuurwetenschappen?

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

Hoe werkt onze remediëring?  

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

Stevig engagement

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

Frans	 1ste	jaar		 	An	De	Wilde
	 	 	Lindy	Janssens
	 2de	jaar		 	An	De	Wilde
	 3de	jaar	 	Leen	Verhelst
	 4de	jaar	 	Nathalie	Heyninck

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

Latijn	 1ste	graad	 	 Isabelle	Snoeck

Engels	 		 	 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	eer-
stes’	(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	permanent	toezicht	zijn.

REMEDIËRING

DE LEERLINGENBEGELEIDING
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	 im-
mers	de	eerste	vertrouwenspersoon.	Of	anders:	de	leerlingenbe-
geleiders!	Het	begrip	‘leerlingenbegeleider’	is	ingeburgerd	op	onze	
school.	Net	zoals	vorige	jaren	zullen	onze	leerlingen	dit	schooljaar	
kunnen	 rekenen	 op	 de	 ondertussen	 bekende	 gezichten:	 Kirsten	
Merckx,	Danny	Baart	en	Isabelle	Van	Lemmens.	Door	het	pensioen	
van	Herman	Schack	werd	er	ook	gezocht	naar	vervanging;	vanaf	dit	
schooljaar	wordt	het	team	versterkt	door	Pieter	Van	Rumst	en	Ilse	
Van	Steelant.	Tijdens	de	maand	september	zullen	de	 leerlingen-
begeleiders	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	leerlingenbege-
leiding	is	er	quasi	permanent	een	leerlingenbegeleider	aanwezig	
tijdens	 de	 schooluren.	 Mocht	 je	 liever	 telefonisch	 contact	 opne-
men,	dan	vind	je	hier	hun	gegevens:

	 •	 1ste	graad
	 	 Kirsten	Merckx	-	0468	12	88	95	
	 	 Pieter	Van	Rumst	-	0474	30	88	68		

	 •	 2de	graad
	 	 Danny	Baart	-	0494	74	15	10		
	 	 Ilse	Van	Steelant	-	0499	37	42	25

	 •	 3de	graad
	 	 Isabelle	Van	Lemmens	-	09	349	46	37

Je	 kunt	 als	 leerling	 elke	 leerlingenbegeleider	 aanspreken	 voor	
elk	probleem!	Heb	je	specifiek	een	probleem	met	studeren	of	be-
paalde	vakken,	dan	kan	je	–	naast	de	vakleerkracht	-	je	het	beste	
richten	tot	de	begeleider	van	jouw	eigen	graad.

Oud-collega	 Herman	 Schack	 was	 ook	 nauw	 betrokken	 met	 de	
extra	zorg	voor	ex-OKAN-leerlingen	op	onze	school.	Na	zijn	pen-	
sioen	is	deze	begeleiding	voortaan	in	handen	van	Katrijn	Gesquiere,		
Hannelore	Cornelis	en	Stijn	Verhaeghe.	



De krachtlijnen

Iedere	 schooldag	 kunnen	 leerlingen	 en	
personeelsleden	 – zonder vooraf in te 
schrijven! –	kiezen	uit	een	breed	aanbod	
van	broodjes	met	beleg,	gezonde	slaatjes,	
een	warme	schotel,	fruit	of	een	ander	des-
sert	en	waters.	

Belangrijk:	 de	 leerlingen	 kunnen	 zich	 ook	
beperken	 tot	 een	 drankje	 of	 ze	 kunnen	
helemaal	 niets	 nemen	 en	 hun	 boterham-
metjes	opeten	met	een	drankje	dat	ze	zelf	
meebrengen.	Iedereen	kan	vrij	samen	eten	
met	zijn	/haar	kameraden.	Daarom	dat	we	
ook	de	gsm-toestellen	uit	onze	refters	ban-
nen:	ook	het	sociale	contact	is	van	belang!

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.	
Zodra	 dit	 bedrag	 op	 onze	 rekening	 staat,	
wordt	 dit	 gekoppeld	 aan	 de	 restaurant-
badge.	Houd	er	wel	 steeds	 rekening	mee	
dat	 er	 enkele	 dagen	 overgaan	 tussen	 je	
storting	en	de	overdracht	 op	de	 kaart;	 bij	
de	ene	bank	duurt	het	al	wat	langer	dan	bij	
de	andere	bank.		

Wat verbruikt mijn zoon/dochter?

Ouders	 krijgen	 via	 de	 online-toepassing 
van Moneysafe	 de	 mogelijkheid	 om	 het	
verbruik én saldo	van	hun	zoon/dochter	
perfect	 op	 te	 volgen.	 Naast	 de	 gestructu-
reerde	mededeling	stonden	de	inloggege-
vens	 ook	 vermeld	 op	 de	 aparte	 infobrief,	
waarvan	de	codes	rechtstreeks	uit	de	soft-
ware	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	leer-
lingen	een	flesje	(aromatisch	of	‘gewoon’)	
water	(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:	leer-
lingen	betalen	via	hun	badge.	Op	die	ma-
nier	moet	er	niet	met	wisselgeld	gewerkt	
worden.	Is	je	saldo	echter	negatief,	dan	kun	
je	uiteraard	geen	drankje	uit	de	automaat	
halen.

Demoratische prijzen,
ook	in	2017-2018

Volledige maaltijd 

(soep, hoofd- en nagerecht) € 5,95 

Warme maaltijd  € 5,10 

Maxi salad bar  € 3,92

Mini salad bar  € 2,10

Aromatisch water € 1,02

Water   € 0,66

Belegd broodje  € 3,00 

Onbelegd broodje € 0,87

Soep   € 1,22

Soepbroodje  € 0,76

Nagerecht  € 1,05 

Fruit   € 0,66

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

Op	 7	 september	 werd	 de	 Moneysafe-ac-
count	 van	 jouw	 kind,	 gekoppeld	 aan	 de	
lagere	school,	op	‘0’	gezet.	Het	resterende	
bedrag	–	positief	dan	wel	negatief	–	werd	
overgezet	 op	 de	 nieuwe	 Moneysafe-ac-
count,	gekoppeld	aan	onze	humaniora.	

Wanneer	je	inlogt	op	de	online-Moneysafe-
toepassing	dien	je	de	oude	account	te	ver-
wijderen	 –	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.

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

MIDDAGSPORT EN SKAIRO UIT DE STARTBLOKKEN
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Samen-school-maken

Tijdens de lange middagpauze kunnen leerlingen zich 
ook uitleven met sport. De L.O.-leerkrachten brengen hun 
leerlingen op de hoogte van de verschillende binnen- en 
buitenschoolse competities waaraan kan deelgenomen 
worden. In onze sporthallen komen tijdens de middag-
pauze tal van sporten aan bod, bij een beperkt aantal 
deelnemers in eenvoudige vorm, soms in een heuse klas-
sencompetitie. 
Maar vaak is het zoeken naar een plaatsje want veel turn-
zalen en andere ruimtes worden ingepalmd door onze 
Skairo-choreografen en hun dansgroepen. Op maandag 
25 september zetten de eerste groepen hun eerste dans-
pasjes richting de eindshows op 10 en 11 mei! 

De	nieuwe	choreografen
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Het Boekenfonds achter de schermen

De augustusmaand is een zalige va-
kantieperiode, wanneer leerlingen 
volop hun batterijen opladen en 
niet aan school hoeven te denken... 
behalve om hun boeken op te pik-
ken. Maar vooraleer alle pakketten 
klaarliggen, gaat er uiteraard een 
heel proces aan vooraf. Graag een 
woordje uitleg.

Stap 1) 
Het Boekenfondsverhaal begint ei-
genlijk reeds in april-mei. De leer-
krachten bepalen in hun vakgroe-
pen welke werk- en handboeken er 
gebruikt zullen worden. Binnen de 
school geldt de regel dat we een 
handboek minstens drie jaar hante-
ren, tenzij een vernieuwing van het 
leerplan een snellere aanpassing 
vraagt. De bestellijsten voor de leer-
lingen worden klaargezet op de be-
stelpagina van Standaard Boekhan-
del.

Stap 2) 
Juni - De leerlingen brengen eind juni 
hun huurboeken en lockers terug bin-
nen. We zien hier streng op toe omdat 
een huurboek dat niet of te laat bin-
nengebracht wordt, niet (meer) kan 
verhuurd worden. Leerlingen die een 
ingangsexamen geneeskunde afleg-
gen, kunnen ook huurboeken gratis 
bekomen om tijdens de zomerperio-
de te gebruiken. Laatstejaars brengen 
ook hun maaltijdkaart binnen, zodat 
ze op hun promotie hun waarborgen 
(boeken, maaltijdkaart, locker) in 
ontvangst kunnen nemen.

Stap 3)
Juli – Na de stocktelling wordt er reeds 
een bestelling geplaatst bij Standaard 
Boekhandel voor de huurboeken, vol-
gens de prognose van de leerlingen-
aantallen. Wij vragen ook steeds aan 
alle leerlingen om rond 5 juli hun stu-
diekeuze te maken (herinschrijving) 
zodat deze prognose meer accuraat 
is. Uiteraard is een snelle studiekeuze 
ook zeer belangrijk om de opdrachten 

van de leerkrachten te bepalen, maar 
vooral om de klassen samen te kun-
nen stellen. Bovendien worden de 
boekenbestellingen nog bijgestuurd, 
als we merken dat een bepaalde rich-
ting meer leerlingen dan voorheen 
zal tellen. Dat kan natuurlijk alleen 
als de leerlingen tijdig herinschrijven!

Stap 4) 
augustus – De bestelling van de koop-
boeken wordt doorgegeven aan Stan-
daard Boekhandel. Deze bestelling 
is opgebouwd uit alle individuele 
online-bestellingen van de leerlin-
gen. Eind juni krijgt iedereen zijn/
haar login mee, om tijdig de boeken 
te bestellen.

Stap 5) 
Eind augustus – De leerkrachten wor-
den ingeschakeld om boekenpak-
ketten samen te stellen op basis van 
leerlingenbestellingen. Alle boeken 
– oude huurboeken en nieuwe, net 
geleverde boeken – worden per jaar 
en vervolgens per vak klaargelegd in 
een lokaal. Vervolgens gaan de leer-
krachten met de bestellijst in de hand 
deze rij boeken af volgens het lo-
pende band-principe. Lockersleutels 
worden aan het einde aan de pakket-
ten toegevoegd. Het is dus uitermate 
belangrijk dat huurboeken en locker-
sleuteltjes tijdig ingeleverd zijn. 

Stap 6) 
Laatste dagen van augustus – De leer-
lingen komen hun boekenpakketten 
ophalen en rekenen af. Omdat per-
soneelsleden van de school het hele 
proces in handen houden, kunnen 
we de prijs zo laag mogelijk houden. 
Door handboeken te verhuren, be-
taal je als ouder ‘slechts’ een derde 
van de prijs. Bovendien kunnen we 
intern nog boeken ruilen als er van 
richting veranderd wordt. We kiezen 
voor deze persoonlijke, flexibele doch 
arbeidsintensieve methode met het 
oog op de leerling (en de schoolfac-
tuur).

Stap 7) 
September – Als een boek niet voor-
radig was, dan wordt dit op de ver-
koopslijst aangeduid. Al deze boeken 
worden nadien in een database ge-
stopt. Zodra er een levering binnen-
komt, worden leerlingen via Smart-
school verwittigd dat er een bepaald 
boek kan geruild of opgehaald wor-
den. Als een hele klas een bepaald 
boek nog niet heeft, worden er en-
kele leerlingen op uitgestuurd om de 
boeken op te pikken.

Kort overzicht 
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Inloggen op Smartschool en Schoolonline

Een gratis Office 365-pakket?

Op	1	september	kregen	alle	leerlingen	–	onze	eerstejaars	reeds	op	de	Startavond	op	30	augustus	–	hun	gebrui-
kersnaam	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…
Smartschool	heeft	een	scherper	beleid	op	het	vlak	van	privacy.	Daarom	diende	elke	gebruiker	zelf	zijn	of	haar	
wachtwoord	 te	 kiezen.	 Zodra	 je	 inlogt	met	het	 standaard	wachtwoord,	 dien	 je	 onmiddellijk	 zelf	 een	nieuw	
wachtwoord	in	te	stellen.	Nieuwe	eerstejaars	deden	dit	samen	in	de	computerklas	met	een	leerkracht.	De	ou-
ders	kregen	de	gebruikersnaam	en	het	standaard	wachtwoord	mee	in	de	startbundel.	Iets	onduidelijk?	Lukt	het	
niet	om	in	te	loggen?	Elke	leerling	wordt	onmiddellijk	geholpen	op	het	leerlingensecretariaat,	maar	een	mailtje	
naar	ict@sjks.be	kan	natuurlijk	ook!
Wij	roepen	ook	alle	leerlingen	en	ouders	op	om	zeker	tijdens	het	registratieproces	het	privé-emailadres	in	te	ge-
ven	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.	De	Schoolonline-accounts	ston-
den	even	inactief	om	werken	te	kunnen	uitvoeren,	maar	zijn	nu	terug	klaar	gezet.	Rapporten	komen	vanaf	18	
uur	op	Schoolonline	online,	de	dag	van	de	bedeling.	

Sommige	nieuwe	leerlingen	hadden	bij	hun	inschrijving	reeds	vernomen	dat	een	gratis	Officepakket	(WORD,	PowerPoint,	
Excel...)	voor	de	leerlingen	binnenkort	tot	de	mogelijkheden	zou	behoren.	
Wie	wil	kan	vanaf	nu	een	gratis	softwarepakket	downloaden	en	installeren.

Twee belangrijke voorwaarden
•	Zolang	je	op	onze	school	ingeschreven	bent,	zal	je	een	SJKS-account	hebben.	Met	deze	account	kun	je	de	software	down-
loaden	en	installeren,	maximaal	op	5	toestellen	inclusief	tablets.	Ben	je	niet	meer	ingeschreven	op	onze	school,	dan	zul	je	
een	nieuwe	account	moeten	bekomen	(aankopen).
•	De	school	biedt	deze	software	aan,	maar	biedt	verder	geen	technische	ondersteuning	i.v.m.	dit	pakket.	Onze	ICT-mede-
werkers	kunnen	moeilijk	thuis	het	pakket	op	een	computer	komen	installeren.	Uiteraard	zijn	wij	wel	verantwoordelijk	voor	
de	accounts!

Installatie
BELANGRIJK:	vooraleer	je	deze	software	installeert,	is	het	belangrijk	dat	je	de	oude	versie	eerst	verwijdert.	Ook	nieuwe	
computers	 komen	 vaak	met	 een	 voorgeïnstalleerde	 versie.	 Die	 kan	 je	 in	Windows	 verwijderen	door	 in	 het	 startmenu	
‘Configuratiescherm’	in	te	typen,	vervolgens	voor	‘Programma’s	en	onderdelen’	te	kiezen,	het	Microsoft	Office-pakket	te	
selecteren	en	vervolgens	op	‘Verwijderen’	te	klikken.

Om het pakket te installeren
Stap	1)	Surf	naar	www.sjks.be	en	klik	in	de	hoofdbalk	op	‘Installatie	Office365’.	
Stap	2)	Geef	vervolgens	dit	e-mailadres	in	het	witte	invoerveld	in	en	klik	op	‘Aan	de	slag’:
	 	 	 E-mailadres:	gebruikersnaamvanopschool@student.sjks.be
	 	 	 Bijvoorbeeld:	kegels.j135@student.sjks.be
Stap	3)	Vervolgens	zul	je	volgende	gegevens	moeten	invullen:
	 	 	 E-mailadres:	gebruikersnaamvanopschool@student.sjks.be
	 	 	 Wachwoord:	het	wachtwoord	dat	je	gebruikt	om	in	te	loggen	op	de	PC's	op	school.
		 	 	 Bijvoorbeeld:	kegels.j135@student.sjks.be
	 	 	 Wachtwoord:	abcd1234
	Stap	4)	Tijdens	de	inschrijving	wordt	een	geboortedatum	gevraagd	op	de	website	van	Microsoft.	Volgens	de	Europese	
wetgeving	moet	je	immers	16	jaar	of	ouder	zijn	om	je	te	kunnen	registeren	voor	een	‘online-abonnement’.	Strikt	genomen	
is	dit	immers	een	(weliswaar	gratis)	online-verbintenis.	Leerlingen	geboren	in	2002	of	2003	zullen	daarom	“U	voldoet	niet	
aan	de	vereiste	minimumleeftijd	voor	registratie	bij	Office	365”	te	zien	krijgen.
Stap	5)	Veel	plezier	met	jullie	nieuwe	Office 365-pakket!
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Kansenpas

Dactylo?
Onmismaar!

Mensen	met	een	 laag	 inkomen	uit	Sint-Niklaas	
hebben	 recht	 op	 een	 kansenpas.	 Onze	 school	
geeft	5% vermindering	op	de	meeste	onder-
delen	 (drukwerk,	 turnkledij...)	 van	 de	 school-
rekening	 aan	 kansenpashouders.	 De	 stad	 Sint-
Niklaas	voorziet	daarnaast	ook	een	tussenkomst	
van	45	€	(die	wij	zelf	verrekenen)	op	de	eerste 
schoolrekening	van	kansenpashouders.

Indien	u	een	kansenpas	heeft,	vragen	wij	u	om	
de	kansenpas	 te	 laten	kopiëren	op	het	 leerlin-
gensecretariaat	 om	 de	 bovenstaande	 vermin-
dering	te	krijgen;	gelieve	dit	vóór de herfstva-
kantie	in	orde	te	brengen.
					

In	onze	moderne	samenleving	zijn	pc’s	en	toe-
stellen	met	een	toetsenbord	amper	weg	te	den-
ken.	 Ook	 bij	 vele	 studies	 (thesis,	 papers…)	 en	
later	op	de	werkvloer	is	vlot	kunnen	typen	meer	
en	meer	een	noodzaak.	Dat	is	echter	geen	vaar-
digheid	die	je	aanleert	in	enkele	keren;	je	moet	
er	heel	wat	 tijd	en	moeite	 in	 investeren,	maar	
die	tijd	win	je	later	vlug	terug!	
Alle	leerlingen	krijgen	de	kans	om	dactylo	te	vol-
gen.	Net	als	vorig	jaar	bieden	we	dit	aan	als	een	
zelfstudiepakket	 (richtprijs	 €30),	 waarbij	 leer-
lingen	verplicht	één	middag	als	contactmoment	
onder	 begeleiding	 oefeningen	 in	 onze	 pc-klas	
maken.	De	 lessen	 starten	na	de	herfstvakantie	
en	eindigen	net	voor	de	krokusvakantie.	Op	dat	
moment	 krijgen	de	 leerlingen	de	 kans	om	het	
examen	 dactylografie	 	 af	 te	 leggen	 en	 zo	 het	
getuigschrift	te	behalen.	Meer	info	volgt	in	een	
aangepaste	brief	met	inschrijfstrook.
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Wist je dat?

•	 ….	de	school	enkel	kopieën	aanrekent	die	effectief	uit	
gedeeld	zijn	aan	de	leerlingen	in	de	vorm	van	een	cursus,		
een	toets,	een	examen…?	Lesvoorbereidingen	van	le-
raars/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?

Studietoelagen
Op	ons	leerlingensecretariaat	kan	een	papieren	
formulier	afgehaald	worden;	er	kan	ook	online	
een	aanvraag	ingediend	worden.	
Uiterlijk op 1 juni 2018 dient de aanvraag 
binnen te zijn. 
Meer	info	vindt	u	op	www.studietoelagen.be.	
Op	 dinsdag 3 oktober	 organiseert	 stad	 Sint-
Niklaas	een	zitdag	voor	de	school-	en	studietoe-
lage.	Deze	zitdag	gaat	door	in	het	Welzijnhuis	
(Abingdonstraat	99,	1ste	verdieping)	van	16u30	
tot	19	uur.	Medewerkers	van	de	Vlaamse	over-
heid	-	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	opge-
vraagd	bij	je	aanvraag.

Dinsdag 3 oktober
van 16u30 tot 19u
Welzijnhuis



Geheel in de traditie van het huis proberen we 
de leerlingen tijdens de 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 door een heel verscheiden groep collega’s een cultureel 

programma in elkaar gezet: de Culture Club. Het aanbod is dit jaar uitgebreider dan ooit met een stevige 
portie muziek en theater (of een combinatie van de twee):

DANS

Voor alle jaren

Tuning People/HetPaleis - Synchroon	(13	ok-
tober	2017,	SSB	Sint-Niklaas)
Drie	dansers	bewegen	synchroon.	 En	 toch	ver-
tellen	ze	elk	een	ander	verhaal.	Waarom	voelt	
de	ene	blik	anders	aan	dan	de	andere?	Kan	 je	
kijken	zonder	te	oordelen?	What	you	see	is	not	
always	what	you	get	...

TENTOONSTELLING

Derde graad

Magritte, Broodthaers en de hedendaagse 
kunst  – Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten Brussel (woensdagmiddag	10	 januari	
2018)	 Een	 buitenkans	 om	 een	 topexpo	 gratis	
te	 bezoeken.	 Bekende,	 beroemde	en	beruchte	
werken	 van	 Magritte	 (La	 Trahison	 des	 images	
met	 de	 overbekende	 tekst	 ‘Ceci	 n’est	 pas	 une	
pipe’	komt	uitzonderlijk	naar	ons	land)	en	Mar-
cel	 Broodthaers	 gaan	 de	 confrontatie	 aan	 met	
hedendaagse	kunstenaars.	Een	buitenkans!

MUZIEK

Voor alle jaren

deFilharmonie & Beatrice Rana Oorlog en 
Vrede – Tsjaikovski & Prokofjev	(Vrijdag	13	ok-
tober	2017	om	20	u,	Bijloke	Gent)	
deFilharmonie	 en	 de	 jonge	 Italiaanse	 pianiste	
Beatrice	Rana	slaan	de	handen	in	elkaar	en	gaan	
resoluut	voor	betoverende	Russische	melodieën.

Antwerp Symphony Orchestra - Romeo & Ju-
lia vs West Side Story (Zondag	 19	 november	
2017	om	11	u,	Elisabethzaal	Antwerpen)	
Het	liefdesverhaal	bij	uitstek	blijft	inspireren	en	
mensen	van	alle	leeftijden	raken,	ook	in	de	mu-
ziek.	Niet	te	missen	confrontatie	van	twee	klas-
siekers	in	hun	genre.

Antwerp Symphony Orchestra & Alice Sarah 
Ott - Beethoven Pianoconcerto 1 & Dvorak 
Symfonie nr. 9	(Zaterdag	19	mei	2018	15	u,	Eli-
sabethzaal	Antwerpen)
Hartstocht	en	opzwepende	melodieën	met	een	
ravissante	Duitse	pianiste	aan	de	toetsen.

Catch me if you can (4	tot	6	mei	2018,	Schouw-
burg	Sint-Niklaas).	
De	bekende	film	van	Steven	Spielberg	met	Leo-
nardo	di	Caprio	in	een	verrassend	musicaljasje.	
Voor	het	eerst	in	Vlaanderen!

Tweede en derde graad 

Vlaamse Opera -  Falstaff	 (12	 januari	 2018,	
Opera	Gent)	
In	deze	opera	haalt	Verdi	de	mosterd	bij	Shake-
speare.	Falstaff	leeft	en	feest	erop	los,	liegt	en	
bedriegt	 dat	 het	 een	 lieve	 lust	 is.	 Dat	 dit	 spel	
niet	kan	blijven	duren,	staat	vast.	Oscarwinnaar	
Christophe	Waltz	(Inglorious	Bastards)	voert	de	
regie	over	een	absolute	topcast.

Derde graad

Anima Eterna – De 9e Symfonie van Beet-
hoven (vrijdag	 23	 februari,	 Concertgebouw	
Brugge)	
Een	monument	uit	de	muziekgeschiedenis.	Mu-
ziek	van	een	andere	planeet	die	je	omver	blaast,	
slaat,	zalft,	ontroert…	Verplicht	luistervoer	voor	
elke	 melomaan,	 een	 unieke	 gelegenheid	 voor	
iedereen.

TONEEL

Tweede en derde graad 

HetPaleis – King Lear (vrijdag	 17	 november	
2017,	 HetPaleis	 Antwerpen)	 Regisseur	 Simon	
De	 Vos	 (enkele	 jaren	 geleden	 regisseerde	 hij	
bij	ons	nog	het	schooltoneel)	haalt	de	klassieke	
tragedie	van	Shakespeare	naar	het	Europa	van	
vandaag.	 Over	 een	 oude	 koning	 die	 door	 zijn	
ruziënde	en	machtsbeluste	dochters	zijn	rijk	uit		

elkaar	ziet	vallen.	Klasbakken	als	Michaël	Pas	en	
Jan	 Hammenecker	 delen	 het	 podium	 met	 een	
gretige	bende	jonge	acteurs.

Campo – The only way is up! (dinsdag	6	febru-
ari	2018,	SSB	Sint-Niklaas)	Is	dit	nu	een	toneel-
voorstelling,	 een	 elektro-opera,	 een	 dj-set	 of	
een	 concert?	 Jonge	 acteurs-muzikanten-dj’s	 Jo-
nas	Vermeulen	en	Boris	van	Severen	storten	zich	
op	 de	 grote	 vragen	 van	 het	 leven	 maar	 doen	
dit	op	een	heel	verrassende	en	zelfs	bijzonder	
funky	wijze.

Derde graad

Zuidpool – De felomstreden kroon… (woens-
dag	18	oktober	2017,	SSB	Sint-Niklaas)	Niemand	
minder	 dan	 Tom	 Lanoye	 herwerkt	 het	 eerste	
koningsstuk	van	Shakespeares	grootste	concur-
rent,	 Christopher	 Marlowe.	 Verwacht	 intriges,	
moordpartijen	 en	 slinkse	 manoeuvres	 om	 de	
felomstreden	kroon	in	de	wacht	te	slepen.	

Cie Cecilia – Chet (donderdag	 23	 november	
2017,	 SSB	 Sint-Niklaas)	 Chet	 Baker	 was	 het	
prototype	 van	 de	 getalenteerde	 jazzmuzikant:	
briljant	trompettist	die	ook	prachtig	kon	zingen,	
maar	een	getormenteerde	figuur	met	een	leven	
vol	 tegenslag,	 drank	 en	 drugs.	 De	 combinatie	
van	een	theatervoorstelling	en	een	concert	met	
het	beste	uit	’s	mans	werk.

Valentijn Dhaenens/KVS – Onbezongen (dins-
dag	16	januari	2018,	SSB	Sint-Niklaas)	Deze	ac-
teur	 heeft	 een	 patent	 op	 verrassende	 en	 con-
fronterende	 monologen.	 Oud-leerling	 Vincent	
Stuer	(tekstschrijver	van	heel	wat	grote	namen	
uit	de	EU)	kent	de	ingewanden	van	de	politiek	
als	geen	ander	en	lever	de	tekst.	Voor	iedereen	
die	een	beetje	in	politiek	geïnteresseerd	is.

Bruno Vanden Broecke – Para (maandag	 26	
maart	 2018)	 Deze	 acteur	 heeft	 geen	 inleiding	
nodig…	Na	een	missionaris	in	het	fel	bejubelde	
Missie,	kruipt	hij	nu	in	de	huid	van	een	voorma-
lige	 paracommando.	 David	 Van	 Reybrouck	 (de	
auteur	van	Congo)	schreef	de	tekst	op	basis	van	
tal	 van	 getuigenissen,	 Bruno	 Vanden	 Broecke	
maakt	er	een	personage	van	vlees	en	bloed	van.
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Inschrijfstrook 29ste eetweekend – af te geven op het leerlingensecretariaat 

Op naam van:  ................................................................................. 

Telefoon / gsm:  ................................................................................  

AANTAL 
VOLWASSENEN 

AANTAL KINDEREN 
 (-12 JAAR) 

VOL-AU-VENT … X € 15,00 
… X € 10,00 

STOOFVLEES … X € 15,00 
… X € 10,00 

PASTA ALLA BOLOGNESE … X € 12,00 
… X € 8,00 

PASTA ALL’ARRABBIATA 
(VEGGIE) … X € 12,00 

… X € 8,00 

CONSUMPTIEKAART 
DRANK EN DESSERT 

… x € 4,50 (i.p.v. € 5,00 aan de kassa) 

TOTAAL: .................. 

Ο zaterdag 21 oktober om 18u.
Ο zaterdag 21 oktober om 20u.

Ο zondag 22 oktober om 11u30.
Ο zondag 22 oktober om 13u30.

Reserveren en betalen 

Ο Het bedrag wordt op voorhand contant betaald op het leerlingensecretariaat;
Ο Dit bedrag wordt overgeschreven op rekening BE46 4139 2912 2136 op naam

van Sint-Jozef-Klein-Seminarie met vermelding "EW29 + naam + voornaam".

Reservatie mogelijk vanaf 12 personen – graag een tafel voor  …  personen, samen 
met familie(s) …………………………………………………..…… (invullen indien van toepassing). 

De maaltijdbonnetjes zullen klaarliggen aan het onthaal. 
Wij danken u van harte voor uw inschrijving! 

voor leerlingen en hun ouders, oud-leerlingen, sympathisanten, … 

vol-au-vent - stoofvlees 
pasta bolognaise - pasta arrabbiata (veggie)

Bij alle gerechten is één terugkombeurt inbegrepen

tot woensdag 18 oktober
BIJ VOORKEUR DIGITAAL INSCHRIJVEN OP WWW.SJKS.BE

of via het inschrijfformulier hieronder

29STE EETWEEKEND
21 & 22 oktober 2017



CONTACT

KALENDER

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Vroeger	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

Kirsten Merckx
Pieter Van Rumst
Danny Baart
Ilse Van Steelant
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 50
0468 12 88 95
0474 30 88 68
0494 74 15 10
0499 37 42 25
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

Je 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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Onze eerstejaars met een fluohesje en de fietshelm veilig op weg... 
naar het eetweekend?

Kijk voor meer info op de ommezijde!
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Oase
Even stilstaan

Onderweg naar huis rijdend 
klinkt achterin de stem 
van mijn vierjarige kleinzoon:

 ‘De wereld staat niet stil, alleen als wij stoppen staat hij stil’. 

Diep onder de indruk 
van zijn wijsheid en observatievermogen 
vraag ik mij af of hij geen gelijk heeft. 

Wij klagen dat de wereld om ons heen doorgaat, 
geen rekening met ons houdt 
en wij er geen vat op hebben, 
dat machteloosheid en apathie 
ons overvallen 
terwijl we de problemen één voor één
langs ons door zien fl itsen. 

Maar misschien heeft hij gelijk 
en moet niet de wereld om ons heen stoppen,
maar wijzelf. 

Moeten wij eerst tot rust komen 
om pas daarna onze greep op de werkelijkheid
terug te winnen. 

Stoppen is heilzaam 
en een krachtig wapen 
tegen de druk van de tijd. 

Uit: evenstilstaan.blog

Duurzaam College 20-21
Reeds lange tijd groeide bij verschillende collega’s het idee om een langetermijnvisie rond duurzaamheid op onze school te ontwik-
kelen met de bedoeling te evolueren naar een (meer) duurzame werkomgeving. Vorig schooljaar begonnen die collega’s dit meer 
vorm te geven, het idee werd voorgesteld tijdens de personeelsvergadering eind augustus en uit de verslagen van de reeksverga-
deringen bleek dat vele collega’s dit idee genegen waren. Na een oproep richting leerlingen en leerkrachten kwamen enthousias-
telingen in oktober samen voor een brainstormsessie onder de titel “Duurzaam College 20-21”. Met resultaat!

Vanaf januari starten er vier werkgroepen, met name Afval, Mobiliteit, Energie en Voedsel met als doel om tegen het schooljaar 
2020-2021 concrete acties rond duurzaamheid verwezenlijkt te hebben. Dat schooljaar moet ook het startpunt zijn van duurzame 
vernieuwingen (in beide betekenissen van het woord) binnen de schoolmuren. Evolueren naar een écht duurzaam College vraagt 
uiteraard een engagement van vele partners – leerlingen, collega’s in de klas en het secretariaat, onderhoudspersoneel, keuken- en 
poetspersoneel, directie, schoolbestuur, ouders, stadsdiensten… - en natuurlijk héél veel suggesties, wilde en minder wilde ideeën 
en de passie om mee te bouwen aan dit langetermijnproject. 

Voel jij je geroepen om  mee te helpen? Houd dan zeker Smartschool, de schermen en het prikbord in de Ontmoetings-
ruimte in de gaten, en mis de startvergadering niet voor werkgroep Afval (25/01), Mobiliteit (18/01), Energie (23/01) 
en Voedsel (29/01), telkens om 12u15 in lokaal B137!
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Proefdoorlichting 2017-2018

Beste ouders, beste leerlingen,

De voorbije weken kreeg onze school het bezoek van zes inspec-

teurs. In een proefdoorlichting  legden ze onze kwaliteitszorg onder 

de loep. Tevens controleerden ze of we voldoen aan de Vlaamse 

onderwijsregelgeving. ‘Proef’ betekent dat deze inspectie kaderde 

in een try-out van het doorlichtingsteam van het nieuwe inspectie-

format. Met andere woorden, we kregen de kans op een gratis audit 

en de inspecteurs leerden ook nog van onze ervaringen. 

Op 25 november startte de proefdoorlichting en op vrijdag 1 

december 2017 kregen we het definitieve besluit te horen. We 

beloofden bij de aankondiging van de proefdoorlichting op de ouder-

vergaderingen in september om de ouders en de leerlingen op de 

hoogte te brengen van de besluiten van de inspectie. We stelden 

ons daarbij kwetsbaar op, maar wilden van bij de start grote trans-

parantie en een constructieve aanpak voorop stellen. Het resultaat is 

erg goed; we gaan verder op de ingeslagen weg en sturen bij waar 

het noodzakelijk is!

Wat viel ons op bij deze doorlichting?
Erg professionele en correcte inspecteurs! Zowel in communicatie als 

doelgerichtheid to the point. De inspecteurs bedankten na afloop al 

diegenen die meegewerkt hadden aan de voorbije inspectieweek 

(leerlingen, leerkrachten, ouders, directie); wij houden eraan om 

ook de inspecteurs te danken voor hun scherpe analyse en waarde-

volle bijdrage aan het bewaken en verbeteren van ‘Kwaliteit voor de 

toekomst’. De constructieve stijl waarin de reflectiegesprekken met 

de vakgroepen werden aangepakt zinderen na en inspireren.

Wat hebben de inspecteurs van nabij bekeken?

Het nieuwe format focust op twee grote terreinen: 

 

A. De schoolsystematiek (waar staat de school voor, hoe pakt ze dit 

aan, hoe organiseert ze dit…).  Concreet worden onder andere tegen 

het licht gehouden:

- De visie van de school

- Het onderwijskundig beleid

- Organisatieontwikkeling

- Systematische evaluatie

- Betrouwbare evaluatie

- Bijsturen en borgen

B. De vakgebonden analyse. Wat zegt de onderwijsleerpraktijk over:

- De afstemming op het gevalideerd doelenkader

- Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod

- Positief en stimulerend leerklimaat

- Materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie

- Feedback

- Evaluatie

- Leereffecten

 

De beoordeling gebeurt met ontwikkelingsschalen met vier ontwik-

kelingsniveaus: ‘beneden de verwachting’, ‘benadert de verwach-

ting’, ‘volgens de verwachting’ en ‘overstijgt de verwachting’.

De inspectie komt tot een oordeel door het bestuderen van data die 

beschikbaar zijn over de school, door gesprekken met alle partners 

van het onderwijsproces, door het inkijken van notities, examens, 

toetsen, vakverslagen en andere beleids- en inspraakdocumenten, 

door klasbezoeken enz.

Men wil met deze nieuwe aanpak scholen op een procesgerichte 

en constructieve wijze controleren en desgevallend op weg helpen.

De beoordeling?
Voor luik A , de schoolsystematiek kregen we voor ‘Visie’, ‘Organisa-

tieontwikkeling’ en ‘Bijsturen en borgen’ een ‘overstijgt de verwach-

ting’; voor onderwijskundig beleid en systematische evaluatie een 

‘volgens de verwachting’ en voor betrouwbare informatie een 

‘benadert de verwachting’.

We steken niet onder stoelen of banken dat we erg fier zijn op dit 

resultaat! Het werk van velen gedurende vele jaren: een school met 

een visie, innovatief (bijv.: STEM, Talent, Vrije Ruimte), met de vinger 

aan de pols van deze tijd, die waarborgt wat goed is en bijstuurt 

waar het nodig is. We zijn ook heel tevreden met de beoordeling 

van het ‘Onderwijskundig beleid’ en de ‘Systematische evaluatie’. 

Dat we nog vooruitgang kunnen (én moeten maken) op het vlak van 

de ‘Betrouwbare evaluatie’ is een belangrijk aandachtspunt voor de 

komende maanden en jaren.

Luik B, de vakken in de focus. Steekproefsgewijs analyseerde men 

de aanpak in de vakken. U begrijpt dat het weinig zinvol en niet 

kies is om die vakspecifieke evaluatie hier te publiceren. Dat is infor-

matie en werk voor de vakgroepen. In het algemeen kunnen we 

echter wel melden dat de school een pluim kreeg voor het positief 

en stimulerend leerklimaat en de materiële leeromgeving en onder-

wijsorganisatie. Werkpunten  zijn  ‘feedback en evaluatie’.

De inspectie controleerde ook het kwaliteitsgebied  ‘Diversiteit’.  De 

school kreeg hier een ‘voldoet aan de verwachting’!

Het vak Nederlands binnen OKAN werd ook nader bekeken. De 

inspectie had erg lovende woorden voor de enorme gedrevenheid 

en betrokkenheid van de personeelsleden, maar spoorde aan om 

het vakdidactische niveau van taalverwerving Nederlands op te 

schroeven. Met een doordacht stappenplan wordt hier ondertussen 

al werk van gemaakt.

En nu?
Op de pedagogische raad en in de vakvergaderingen gaan we aan 

de slag met de resultaten van deze audit. Zoals in de inleiding 

geschreven: we gaan verder op de ingeslagen weg. Borgen en 

benoemen wat goed is en attent zijn, en bijsturen waar het noodza-

kelijk is. Met een flinke duw in de rug vatten we dan ook 2018 aan. 

Onze school wordt in mei 210 jaar. Geworteld in traditie, maar 

tegelijk springlevend, eigentijds en jong van geest!

Aan u allen een gezond en voorspoedig 2018!

van harte

mede namens het uitgebreide personeelsteam

Danny Van Royen     Marc Buytaert

pedagogisch directeur   algemeen directeur

Op de ingeslagen weg verdergaan
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Omdat onze zorgklas, door het groeiend aantal leerlingen dat gebaat is bij meer tijd voor examens, geen plek 
meer is waar er voldoende rustig kan gewerkt worden, stelden we ons de vraag hoe we aan elke leerling 
voldoende zorg kunnen bieden.
We zijn deze examenperiode, met vooral onze jongste leerlingen van het 1ste  en 2de jaar in het achterhoofd, 
geëvolueerd naar rustige klaslokalen waar leerkrachten van toezicht aan elk kind op eenvoudige manier dat 
beetje zorg kunnen verstrekken waardoor een leerling zich goed voelt: een vraag wordt voorgelezen met 
de juiste intonatie zodat alles plots veel duidelijker is, een kalmerend gesprekje bij die examenstress, een 
knipoog ter bevestiging. Dit alles brengt rust. De vakleerkracht krijgt ook tijd om de inhoudelijke  vragen van 
leerlingen over zijn examen te beantwoorden. 
Voor onze oudere leerlingen bestaat de zorgklas nog een jaar, ondertussen zorgen we ervoor dat de tijdsduur 
van een  examen beperkt wordt zodat dit op 3 lesuren kan opgelost geraken en daardoor een uurtje tijd 
overblijft om zeker te controleren. 
Tijdsdruk is een stressfactor. Met deze ingrepen hopen wij dat onze  leerlingen een rustigere examenperiode 
kunnen doormaken.
Voor leerlingen die verhoogde zorg nodig hebben, blijven wij ons uiteraard op de best mogelijke manier extra 
inspannen. 

Elk jaar proberen we tips mee te geven om de examen-
periode door te komen. Meestal praktische tips voor de 
leerlingen, maar deze keer ... voor de ouders!  Tijdens deze 
stressvolle periode is het vaak niet evident om als ouder de 
beste manier te vinden om het hele gezin heelhuis door de 
examenperiode te loodsen! Deze tien tips uit De Standaard 
kunnen daarbij misschien helpen:

1. Maak afspraken over het gebruik van de smartphone: 
we zijn vandaag allemaal vergroeid met onze smartphone. 
Bij kinderen is die dan ook de grootste bron van afleiding 
bij het studeren. Spreek af om het toestel op een bepaalde 
plek in huis te laten liggen, waar het alleen mag worden 
geraadpleegd tijdens de pauzes (zie ook bij uitbreiding het 
stukje rond ‘Mediagebruik’ van ons oudercomité verderop 
in dit nummer).
2. Hou je kind in topconditie: zorg dat ze op tijd in bed 
kruipen, voldoende slaap is nodig om de leerstof te 
verwerken. Stimuleer hen ook om af en toe naar buiten 
te gaan, bijvoorbeeld voor een korte wandeling, want dat 
verhoogt hun concentratie.
3. Voorzie gezond eten: wie studeert, krijgt vlugger honger. 
Zorg voor een stevig ontbijt, evenwichtige en gevarieerde 
maaltijden.
4. Geef je kind voldoende ruimte: zorg voor een studeer-
plek waar je kind zich goed voelt. Voor de een kan dat de 
keukentafel zijn, anderen studeren liever op hun kamer. 
Zorg steeds dat de studeerplek vrij is van zo veel mogelijk 
afleiding en dat ze voldoende verlicht en verlucht is.
5. Stel samen een examenrooster op: het is belangrijk om 
het overzicht te bewaren, structuur kan tijdens de examens 
een houvast bieden aan je kind. Daarnaast is het ook goed 
dat je als ouder interesse en betrokkenheid toont.
6. Een beetje verwennerij mag: verras je kind met een klein 

gebaar, zoals de lievelingsmaaltijd klaarmaken. Toon naast 
de extraatjes ook interesse in de leerstof zonder al te veel 
vragen te stellen. Je kind zal zich gesteund voelen en ervaren 
dat er ook ‘leuke’ kanten zijn aan een examenperiode.
7. Luister naar je kind: vraag op tijd en stond wat hij/zij 
van jou verwacht of graag zou willen. Soms kan een babbel 
tussendoor al voldoende zijn om even te ontstressen en er 
opnieuw tegenaan te gaan.
8. Hou het luchtig buiten het studeren: de gesprekken in 
de examenperiode hoeven niet steeds over de examens te 
gaan. Haal de druk van de ketel door ook voldoende oog te 
hebben voor de alledaagse dingen.
9. Neem tijd voor jezelf: als je zelf onder stress staat, straalt 
dat af op de andere gezinsleden. Voel je de druk ook bij 
jou toenemen? Neem dan even afstand. Kinderen staan in 
deze periode erg onder druk, het kleinste vonkje kan dan 
tot discussies leiden.
10. Leg de nadruk niet te veel op het presteren: belangrijk 
is vooral de inspanning die je kind levert om een goede 
prestatie neer te kunnen zetten. Overloop subtiel wat er 
gebeurd is, wanneer je kind zakt voor een examen. Focus 
op wat wél goed gegaan is om het zelfvertrouwen te 
stimuleren.

Naar: Ellen, De Muynck, “Weg met examenstress: dit kan je als ouder 

doen om je kind bij te staan”, in: www.standaard.be, geraadpleegd op 

30/11/2017.

Zorg voor iedereen
Basiszorg voor elk kind is een recht!

Weg met examenstress
Dit kan je als ouder doen om je kind bij te staan
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Zorg voor iedereen

Weg met examenstress

Laatste schooldag 1ste semester: vrijdag 22 december

Vragen tijdens de kerstvakantie over je studiekeuze?

Vrijdagvoormiddag 22 december: proclamatie 8.30 uur (ten vroegste) tot 12.30 uur (ten laatste)

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

2de jaar: 
8.30 tot max. 12.30 uur: rapportbespreking (proclamatie en individuele bespreking met de klassenleraar), aansluitend 
film in Siniscoop (tot 12.30 uur)

3de jaar: 
8.30 tot max. 12.30 uur: kerstviering in de kerk en ‘smakelijke afsluiter’, rapportbespreking (proclamatie en indivi-
duele bespreking met de klassenleraar)

4de jaar: 
8.30 tot max. 12.30 uur: gezamenlijk ontbijt, kerstviering in de kerk, rapportbespreking (proclamatie en individuele 
bespreking met de klassenleraar)

3de graad: 
tussen 8.30 en 12.05 uur: individuele rapportbespreking

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

Vrijdagnamiddag 22 december: oudercontact van 14 tot 18 uur

1ste jaar: in eigen klaslokaal

2de jaar: in de ontmoetingsruimte

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

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

VERLOREN VOORWERPEN
Ben je jas, turnzak, sportkledij, enz. verloren?  Wij hangen alle kledij uit in de gang naast de Calfac. Waardevolle 
verloren voorwerpen zullen in een glazen kast uitgestald worden. Neem zeker een kijkje!

Op woensdag 27 december en vrijdag 5 januari is het CLB geopend van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 
16.30 uur, op dit adres:

Vrij CLB Waas en Dender (www.vclbwaasdender.be)
Ankerstraat 63 - Sint-Niklaas - 03/780.66.30

Lukt het niet om ’s avonds binnen te springen, dan kunt u tot 18.30 uur terecht in de vestiging in 
Beveren (Ciamberlanidreef 80A, 9120 Beveren, 03 755 58 69).

�OPENINGSUREN SJKS
Het secretariaat van onze school is op diezelfde woensdag 27 december en vrijdag 5 januari van 9–12u 
geopend, ingang Collegestraat 31. Een afspraak met de directie is mogelijk op deze dagen.
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Voor wie? 
Voor alle ouders die een of meerdere vakleerkrachten wensen te spreken of/en die een afspraak willen met de directie. 

Op afspraak? 
Samen met rapport bezorgden we alle ouders een inschrijfbrief (lichtgroen). Sommige ouders zullen op vraag van de 
klassenraad een expliciete uitnodiging ontvangen voor een contact met een of meerdere vakleerkrachten. Na verwer-
king van de inschrijfbrieven bezorgen we een brief op naam aan iedere leerling met daarop de concrete uurregeling. 

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

Wanneer?
Op vrijdagen 12 en 19 en op dinsdagen 16 en 23 januari 2017, vanaf 18 uur tot omstreeks 21 uur.

Waar? 
In de Calfac, in de Ontmoetingsruimte, in de Internenrefter en in de Anton van Wilderodezaal. Er zal bewegwijzering 
hangen!

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

oudercontact januari 2018

VERDELING KLASSEN OUDERCONTACT JANUARI 2018
Oudercontact 1: vrijdag 12 januari 2018

1ste graad 1La, 1Ld, 1Tb
  2GL-La, 2Lb, 2MWSa

2de graad 3ECa-ECb1, 3Lc
  4GL-La, 4Lb

3de graad 5MWe-SPW, 5HW
  6GWib-LWib-WeWib

  
Oudercontact 2: dinsdag 16 januari 2018

1ste graad 1Sa, 1Sb
  2MWSc, 2MWSd
   
2de graad 3SPWa, 3SPWb, 3HW
  4ECa-ECb, 4SPWa

3de graad 5EMT-EWia-EWib, 
  5GWib-LWib-WeWib
  6LWia, 6EMT-LMT

Oudercontact 3: vrijdag 19 januari 2018

1ste graad 1Lb, 1Lc, 1Le
  2MWSb, 2MWTa

2de graad 3GL-La, 3Lb
  4HW, 4Lc, 4Wa

3de graad 5LWia, 5MWia-WeWia3,
  5LMT-LWe
  6MWe-LWe-SPW, 6WeWia2, 6HW

Oudercontact 4: dinsdag 23 januari 2018

1ste graad 1Sc, 1Sd, 1Ta
  2Lc, 2MWTb

2de graad 3ECb2-Wa, 3Wb
  4SPWb, 4Wb 

3de graad 5WeWia1, 5WeWia2
  6EWia-WeWia1
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Vrijwilligers Gezocht

Dopjesactie ten voordele van geleidehonden

Enkele leerlingen namen vorig jaar het initiatief om een verzamel-
actie voor dopjes (draaidopjes van PET-fl essen, enz.) te starten ten 
voordele van vzw Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Veel dopjes 
leiden tot een geleidehond! De verzamelde dopjes worden verkocht 
aan een recyclagefi rma en de opbrengst gaat naar de opleiding van 
geleidehonden en naar de algemene werking van het opleidingscen-
trum. Een goed doel dat onze leerlingen aansprak. 

Dit jaar gaan we op de ingeslagen weg verder. Begin deze maand 
werden de dopjes op het verzamelpunt gedeponeerd. Grote vuilnis-
zakken vol ... een serieuze opbrengst!

Na nieuwjaar willen we graag met een nieuwe enthousiaste ploeg 
leerlingen dit project ondersteunen.  Leerlingen die interesse hebben 
om mee deze kar te trekken sturen een mailtje naar info@sjks.be!

Tijdens de startvergadering van het oudercomité (4 oktober 2017) 

kwamen vele interessante punten aan bod, waaronder sociale 

media. Zowel leerlingen als leerkrachten, ouders als kinderen 

moeten zich bewust zijn van de talloze mogelijkheden, maar ook 

gevaren en misbruiken. Tijdens de vergadering werd er grondig 

gediscussieerd over dit thema en we willen u een verslag niet 

onthouden:

Greep uit de discussie rond mediagebruik in de thuisomgeving

• Verschillende ouders geven aan dat er thuis regels zijn voor het 

‘online’ zijn. Bijv. gsm’s ’s avonds en tijdens het studeren beneden 

laten.

• Door de ‘stille’ vorm van communicatie via GSM, sociale media 

is het soms moeilijk te achterhalen wat er leeft bij de kinderen. 

Door de GSM niet op de kamer te laten, creëer je geen ‘apparte-

ments-sfeer’ in je huis. Het biedt ook het voordeel dat je je kind 

zijn/haar emoties kan observeren bij het ontvangen en versturen 

van berichten. 

• Er is een sociale druk om altijd online te zijn, om altijd te antwoorden 

en liefst zo snel mogelijk.

• Als een kind niet in een klaschat wordt opgenomen, kan dit ook 

als een vorm van uitsluiting of zelfs als pestgedrag ervaren worden.  

• We zijn het eens dat emotionele boodschappen best niet via de 

sociale media worden verstuurd. We willen onze kinderen meegeven 

dat hier het direct contact echt te verkiezen is (bijv. in het geval van 

een ruzie).

• Sociale media zijn heel handig om informatie rond gemiste lessen 

ed. uit te wisselen.

• De media kunnen leiden tot minder fysieke ontmoetingen, langs 

de andere kant wordt afstand geen reden meer om geen contact te 

hebben.

• Interessant om weten voor kinderen is het inzicht in de econo-

mische systemen van de sociale media. Namelijk hoe je gegevens 

gevolgd en gebruikt worden.

• Niet alleen de school speelt een rol in het mediaverhaal minstens 

zo belangrijk is de manier waarop er thuis met sociale media wordt 

omgegaan.

Greep uit de discussie rond mediagebruik in de schoolomgeving

• De directie geeft aan dat in bepaalde gangen op school het 

gsm-gebruik werd teruggeschroefd in het belang van de veiligheid 

van de leerlingen. 

• Tijdens vormingsdagen/sport driedaagse ed. wordt geen gsm 

toegestaan door de school.

• In het lessenpakket wordt ook aandacht geschonken aan het 

domein ‘mediawijsheid’. Topics als cyberpesten, sexting e.a. worden 

besproken. 

• Men weet bij wie men terecht kan voor gepaste opvang en 

eventuele hulp (o.a. klassenleerkracht en zorgleerkrachten).

• Leerkrachten weten dat ze ook oog moeten hebben voor mogelijke 

signalen i.v.m. mediamisbruik. 

• De directie benadrukt ook het belang van de samenwerking met 

de ouders, en in het bijzonder ook de voorbeeldfunctie van zowel de 

leerkrachten als de ouders in deze. 

Tips en tricks:

Op basis van de discussie en de literatuur hieromtrent, kunnen we 

als OC volgende houvast meegeven:

• Praat met je kind over online ervaringen. Nieuwe contacten, 

nieuwtjes, grappen...

• Zorg dat ze bij jou of weten bij wie ze terecht kunnen als er toch 

ongewenste dingen voorvallen, zoals sexting, pestgedrag.   

• Stel duidelijke regels op i.v.m. het online en offl ine zijn (wanneer 

en waar). Bijvoorbeeld: geen GSM en computer in de eigen kamer 

na een bepaald uur.

• Geef je kind mee dat ook op het internet de belangrijke stelregel 

geldt: behandel elkaar met respect. 

• Geef zelf het goede voorbeeld i.v.m. je eigen mediagebruik en je 

eigen online identiteit.

Uit: Verslag oudercomité 4 oktober 2017

Dit en vele andere verslagen vindt u op onze website terug onder de 

rubriek ‘Ouders’. De meest actuele verslagen staan op Smartschool 

> Intradesk > Voor allen > Oudercomité. 

Naast oudervergaderingen, acties en activiteiten zoals lezingen staat 

ons oudercomité ook paraat met verschillende sponsoracties. Dit 

schooljaar waren dat alvast:

 • Bus voor bezoek musical 2GL-La

 • Vervoer fi etsen mountainbikeweekend

 • Sinterklaasgeschenkjes Westakkers

 • Traktatie helmenactie

 • WOI kunstproject

Dank u wel!

De volgende bijeenkomst gaat op donderdag 18 januari 2018 
tussen 20u en 22u in onze Mediaklas. 
Alle ouders zijn van harte welkom!

Het oudercomité aan het woord
Mediagebruik en invloed op onze kinderen



Schooltoneel ‘Armandus De Zoveelste’

Net als Harry in zijn Zweinstein, Katniss en Peeta in The Hunger 
games, Alice in haar Wonderland en Monthy Python in hun zoektocht 
naar The Holy Grail, staan ARMANDUS en zijn kinderen aan het begin 
van een queeste. Door magische fi guren worden ze een wereld 
binnengeleid waarbij niets is wat het lijkt en alles lijkt op wat het 
niet is. Elk met zijn of haar doel, beginnen ze aan hun zoektocht. Er 
is veel kwaad in de parallelle wereld vol elfen, trollen, kabouters, 
hertmensen en draken dat overwonnen moet worden. Maar voor ze 
dat tot een goed einde kunnen brengen, moeten ze eerst het kwaad 
in zichzelf de baas kunnen. 

Armandus De Zoveelste is good old-fashioned fun. Een sprookje zoals 
alleen grootmoeders ze voorlezen, alleen Disney ze verfi lmt en alleen 
Sint-Carolus en SJKS ze op het podium tot leven brengen. 
Voor de vijfde keer bundelen leerlingen en leerkrachten van SJKS en 
Sint-Carolus de krachten om samen “Armandus De Zoveelste” van 
Dimitri Leue te brengen in een regie van Yves De Pauw. 

STADSSCHOUWBURG SINT-NIKLAAS 
• vrijdag 19/01/2018 om 20u 

• zaterdag 20/01/2018 om 20u 
• zondag 21/01/2018 om 15u 

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

De opbrengst van de productie wordt dit jaar integraal geschonken aan BIJS vzw. BIJS is een 
vzw die bestaat uit ouders van negen kinderen met een beperking. Ze hebben zich verenigd 
om zelf een nieuwe thuis te creëren voor hun kinderen en zo hun toekomst te verzekeren. 

Kerstmarkt 22 december
speelplaats lagere school – 15u30-18u
Tijdens de oudercontacten van het secundair (14u-18u; zie ook p. 5) organiseert de basis-
school een kerstevocatie (vanaf 14u30) en aansluitend een heuse kerstmarkt. Uiteraard 
staan er klassiekers op het menu zoals glühwein en chocolademelk, maar ook de 
handgemaakte knutselwerken van de kinderen worden te koop aangeboden. Met een 
goed rapport in de hand nog snel een last-minute kerstcadeautje? Het kan! 

Dit jaar wordt de gehele opbrengst geschonken aan onze buren van De Regenboog, 
gevestigd in Huize Meerleer (Hofstraat), een jeugdvereniging waarvan de vrijwilligers 
zich inzetten om kinderen (vooral van kansarme gezinnen) die thuis geen ideaal werkkli-
maat hebben te helpen via huiswerkbegeleiding. Op zaterdagochtend organiseren ze 
activiteiten, maar ook kampen, een sintfeestje met cadeautjes, enz. staan op het programma! 
Momenteel begeleiden zij ongeveer 30 kinderen; vroeger zaten er ook enkele kinderen bij 
ons school. De vereniging is overigens ook steeds op zoek naar vrijwilligers!

Op de kalender8

Op vrijdag 26 januari organiseren we een prikkelende poëzieavond! Tijdens dit poëzieproject willen 
we Anton Van Wilderode een ereplaats geven omdat we in 2018 zowel zijn 100ste geboortedag als 
zijn 20ste sterfdag herinneren. Niettemin zal de avond aan een veel breder gamma van poëzie gewijd 
zijn. Er komen bijdragen van leerlingen van verschillende leerjaren, oud-leerlingen én leerkrachten, 
die soms met eigen werk, dan weer met werk van bekende Nederlandstalige dichters aan de slag 
gaan. Hierbij maken we een veelzijdige wandeling door de school langs verborgen 
kapelletjes, bibliotheken, fi etsenstallingen en kelders. Een niet te missen avond!

Toegangsprijs: € 2,00 – leerlingen: gratis 
Twee voorstellingen: 19.30u - 20.30u en  20.30u - 21.30u
Toegang via Paul Snoeckstraat 1
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zijn. Er komen bijdragen van leerlingen van verschillende leerjaren, oud-leerlingen én leerkrachten, 
die soms met eigen werk, dan weer met werk van bekende Nederlandstalige dichters aan de slag 

poezieproject waes
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Oase
In de buik van de aarde kolkt magma, 
een vloeibaar gesteente, gloeiend heet. 
Dwars door alles heen brandt 
een innerlijk vuur. 
Ook in de mens vonkt het van bezieling, 
passie, inspiratie, geestdrift! 

Schatten zitten vaak diep verborgen. 
Zonder bezieling ga je dood, zingt Stef Bos: 
“Ik wil vuur. Levenslang vuur. 
Want we leven misschien 
maar zevenhonderdduizend uur. 
En ik wil elk uur vuur.” 

Wat doet jouw hart branden? 
Welke bron boor jij aan? 
Voor wie loop jij warm? 
Wat zet jullie school in vuur en vlam? 
Welke spirit willen jullie doorgeven? 

Zoals de vulkaan zijn magma 
naar buiten spuwt, 
zo deelt een mens 
zijn bezieling met anderen. 
Zo’n mens maakt indruk en beklijft. 
Zijn persoon maakt het verschil!

Naar: Leeftocht, Jaargang 33, nummer 6, februari 2018

Wat staat er op de voorpagina?
De foto illustreert het bezoek van acht leerlingen uit het Engelse Huntingon aan onze 

school. Onze leerlingen van 6 Humane Wetenschappen ontvingen hen met een brede 

glimlach.  Wat deze uitwisseling heel bijzonder maakt, is het gegeven dat de school in 

Huntingdon een school is voor leerlingen met ‘special needs’. De kennismaking met 

de leerlingen met een beperking, de organisatie van hun school... het zijn voor onze 

humane wetenschappers echte eye-openers. Eveneens bijzonder aan dit project is dat 

het zonder enige subsidie wordt gerealiseerd. De kostprijs voor de reis naar Engeland 

wordt immers uitermate democratisch gehouden omdat de 6HW’ers hun beste beentje 

voorzetten als bar- en bedieningspersoneel bij de Ic(ont)Hou-quiz. De plannen voor 

volgend schooljaar zijn al gemaakt !
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Versterken van basiszorg 

De proef-doorlichting van begin december 2017 
werkte als katalysator. In de lerarenvergaderingen 
van de eerste graad was al een tijdje een zoektocht 
naar een verfijning van het evaluatiesysteem aan 
de gang. De doorlichting legde de vinger op de 
tere plek: ‘Tracht jullie evaluatie en feedback naar 
een hoger peil te tillen’, luidde de aanbeveling.  

Het is misschien wel typisch ‘onderwijs’ dat we 
onmiddellijk focussen op het aangegeven werkpunt. 
Sta ons daarom toe hier nog eens te benadrukken dat 
de inspecteurs erg lovend waren voor de algemene 
aanpak van de school, de organisatie en de visie en 
dat de vakken die ze onder de loep namen op meer 
dan één terrein werden geprezen. Die schouderklopjes 
en pluimen deden deugd en motiveren. Absoluut.  
Maar - daar gaan we weer ... - ‘evaluatie en feedback’, 
op dat terrein is zeker winst te boeken.

Alle vakken die door de inspectie werden beoordeeld 
organiseerden ondertussen vergaderingen met al de 
respectievelijke vakleerkrachten én de pedagogische 
begeleider. Ondersteund door deze vakdeskundige 
werd nagegaan op welke onderdelen en volgens welk 
tijdspad het (nog) beter kan.  

Op een vergadering met de coördinatoren van alle 
vakken eind april willen we de aandachtspunten en 
aanpak delen. In de pedagogische raad (inspraak- en 
overlegorgaan leraren-directie) kwam dit uiteraard 
ook aan bod. Eind september 2018 willen we onze 
pedagogische studiedag integraal aan ‘Evaluatie 
en feedback’ wijden. We maken ons sterk dat een 
en ander in de loop van volgend schooljaar reeds 
vruchten afwerpt.

Beginsituatie goed inschatten

In deze context is het belangrijk om te vermelden 
dat we de samenwerking met onze lagere school op 
pedagogisch vlak intenser willen maken. De invoering 
van het nieuwe leerplan ZILL (Zin in Leven en Leren) 
in alle lagere scholen zal zorgen voor een gewijzigde 
beginsituatie. We startten reeds met overleg tussen 
onze leerkrachten Frans van het eerste jaar en de 
leerkrachten van het 6de leerjaar van onze lagere 
school. Het is een hefboom om de aanpassing voor 
onze eerstejaars aan het secundair te vergroten en om 
de evaluatie, leergerichter en efficiënter te maken.

Basiszorg, daar wordt iedereen beter van

Ondertussen wordt dag na dag werk gemaakt van 
de uitbouw van ‘Basiszorg’: wat goed is voor een 
leerling die een beetje extra zorg nodig heeft, is goed 
voor iedereen.  Zoveel mogelijk ‘Basiszorg’, zodat er 
voldoende tijd en ruimte is voor sterke, kwalitatieve 
verhoogde zorg, dat is de strategie.
Alle leerlingen van de eerste jaren leggen examen 
af in klaslokalen: meer rust, betere kans op concen-
tratie...  Duidelijke info over de doelstellingen, de te 
kennen leerstof, training in de vraagstelling, ondub-
belzinnige  examenvragen, een transparante punten-
verdeling, aandacht (en duidelijke afspraken) voor  
leerstoornissen, planmatig (leren) werken... daar 
focust ‘Basiszorg’ op.

Die aandacht is aangescherpt in de 1ste en de 2de 
graad, maar ook in de derde graad. Een inventaris 
van de grote taken, (eind)jaarwerken en bijzondere 
(onderzoeks)opdrachten willen we laten uitmonden in 
een beter planning en een nauwkeuriger omschrijven 
van de beoogde doelen.

Veel werk op de plank

Voeg bij het bovenstaande nog de opdracht bij om 
ons tegen 1 september 2019 voor te bereiden op de 
decretale verplichtingen inzake de hervorming van 
het secundair onderwijs en u begrijpt dat er nog werk 
voor de boeg ligt.
 
In het boeiende, bewegende onderwijslandschap 
willen we onze basiswaarden niet uit het oog verliezen: 
een hoog onderwijspeil voor alle leerlingen, oog voor 
maatschappelijke veranderingen en moderne didac-
tische aanpak en leermiddelen, maar tegelijk de 
dagelijkse aandacht voor steun, zorg en aandacht voor 
iedere leerling.
 
Iedereen een stap vooruit helpen, de hele sterke 
leerling en de iets minder sterke, dat is de geest 
waarin we ook de volgende maanden er tegenaan 
gaan. 

We hopen met deze aanpak het vertrouwen te krijgen 
van ouders van huidige zesdeklassers. Op de infover-
gadering van 4 mei en de openschooldag van 5 mei 
hopen we op vele bezoekers en nieuwe inschrijvingen.
             >>

Basiswaarden bewaken; 
    tegelijk oog voor verandering
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Laat de auto aan de kant – Op vrijdag 27 april organi-
seert de stad Sint-Niklaas onder de vlag ‘klimaatstad’ in 
samenwerking met de scholen een autoloze schooldag.  “Zo 
veel mogelijk leerkrachten en leerlingen van de scholen in 
Sint-Niklaas komen deze dag duurzaam naar school: met 
de fi ets, het openbaar vervoer, de stap, te voet,… Daag 
elkaar uit!”, zo luidt het devies. Mede ondersteund door de 
werkgroep Duurzaamheid op onze school ondersteunen we 
deze oproep en hopen we op zo weinig mogelijk vierwie-
lers op 27 april.

De E-sigaret deugt ook niet – Longarts dr. Vanroelen 
maakte ook dit jaar tijd vrij in zijn erg drukke agenda om 
alle leerlingen van het tweede jaar te wijzen op en te 
informeren over de gevaren van roken. De confrontatie 
in zijn praktijk met de gevolgen van gebruik van nicotine 
motiveert dr. Vanroelen om jongeren met cijfers in de hand 
en een persoonlijke getuigenis er bovenop duidelijk te 
maken dat roken écht schaadt. Op zijn laatste slide staat de 
duidelijke boodschap: ‘Laat de eerste sigaret achterwege’.  
In het slot van zijn lezing wond hij ook geen doekjes om de 
erg schadelijke effecten van een waterpijp en het nep-idee 
dat een e-sigaret niet ongezond zou zijn.

Extra muros – Leren doe je niet alleen tijdens je schooltijd 
(levenslang leren), maar ook niet alleen binnen de school-
muren. De talrijke leeruitstappen illustreren dit. In het vak 
Vrije Ruimte in de derde graad maken leerkrachten hier ook 
gretig gebruik van: een bezoek met de theatergroep aan 
de coulissen van het NTG, een uitgebreide sessie over ‘Slim 
beleggen’ bij fi nancieel beheer in Antwerpen, afspraken 
om het inspanningslabo van de UGent te bezoeken en een 
bezoek eveneens aan de Gentse universiteit in het kader 
van geomatica. Het lijstje is absoluut onvolledig, maar 
illustreert de veelzijdigheid en het gebruik van bijzondere 
opportuniteiten.

Orgaandonatie – In navolging van de waardevolle formule 
die de serviceclub Soroptimist International jarenlang in de 
stadsschouwburg aanbood, werkten collega’s een nieuwe 
formule uit. Informatie van ‘veldwerkers’ die betrokken zijn 
bij orgaandonatie-transplantatie, maar vooral de persoon-
lijke getuigenis en duiding  raakten vele leerlingen. Infor-
matie en sensibilisering in verband met orgaandonatie is 
een blijver – zeker met de nieuwe formule – op onze school-
kalender voor de vijfdejaars. In dezelfde lijn ligt het volge-
houden jaarlijkse engagement voor bloeddonatie in samen-
werking met het Rode kruis.

Wist je dat ?

Kom je met de bus naar school?

Een greep uit het dagelijkse collegeleven (beknopt en dus onvolledig).

Zorg voor elkaar

Deze slotalinea staat als het ware een beetje aan 
de zijlijn van al het voorgaande. Het is een bezorgd-
heid die we met ouders en leerlingen willen delen. 
Het dagelijkse leven en werk, de tijdsgeest... het eist 
veel van jongeren en volwassenen, van ouders en 
personeelsleden. 

We merken in gesprekken en reacties dat de grens van 
de draagkracht soms bereikt (of overschreden) is. De 
signalen hiervan ernstig nemen is een eerste stap. Ons 
meer bewust zijn van de impact op de draagkracht 
van alle betrokken een noodzakelijke tweede stap. 
De wijze waarop we plannen, de wijze waarop we 
verwachtingen stellen en problemen aanpakken,  het 
tempo waarin alles gebeurt...  

Laat het onze gezamenlijke bekommernis zijn en laat 
ons in bescheidenheid trachten er ieder voor zich en 
tegelijk met z’n allen samen oog voor te hebben.  
Eerlijke communicatie, een consequente en realisti-
sche houding, trachten de cohesie te vergroten tussen 
alle partners...  het zijn dé hot items.

Inderdaad, een pleidooi voor een doelgerichte en 
eensgezinde, maar gestage aanpak met eerbied voor 
ieders draagkracht. 

Deugddoende paasdagen en na de rust, 
gezond en wel samen aan de slag in
het derde trimester.

Danny Van Royen  Marc Buytaert
pedagogisch directeur  algemeen directeur

Van maandag 11 juni 2018 tot en met maandag 25 juni 2018 hanteert De Lijn de examendienst-
regeling. Vanaf dinsdag 26 juni 2018 rijden de bussen en trams volgens vakantiedienstregeling. 

Vanaf mei staat die regeling online; 
kijk dus zeker dan even na op www.delijn.be wanneer jouw bus precies rijdt!
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skairo : 

Stadsschouwburg in Sint-Niklaas
donderdag 10 mei om 19.30 uur
vrijdag 11 mei om 14.30 en 19.30 uur

Info en tickets : www.skairo.be

BIJNA UITVERKOCHT
TICKETS VOOR VRIJDAGMIDDAG NOG VERKRIJGBAAR!!

Onze dansgroep (meer dan 400 leden) 

van Sint-Jozef-Klein-Seminarie
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De meest up-to-date informatie over onze richtingen voor het eerste jaar krijg je op de infoavond voor toekom-
stige eerstejaars op vrijdag 4 mei in de feestzaal. Welke richtingen bieden we aan?; wat is STEM en Talent?; hoe 
zit het met studiebegeleiding?... op al deze vragen en meer krijgen bezoekers antwoord. Uiteraard verwelkomen 
we ook graag geïnteresseerden op onze openschooldag op zaterdag 5 mei. Omdat ieders agenda vaak overvol zit 
organiseren we daarnaast nog extra rondleidingen op: 

vrijdag 18 mei 2018 om 17u • woensdag 30 mei 2018 om 13u
vrijdag 15 juni 2018 om 17u • donderdag 28 juni 2018 om 17u • maandag 2 juli 2018 om 13 uur

 
Iedereen kan op deze infosessies intekenen mits een mailtje naar info@sjks.be met het aantal personen en de 
richting (en jaar) waarvoor er interesse is.

Op al deze momenten kan er ingeschreven worden. Op onze school is er geen wachtlijst, nog inschrijfstop, dus 
ook in mei en juni (en augustus) kan er tijdens weekdagen ingeschreven worden! Alle praktische info hebben we 
opgelijst op onze website!

Stadsschouwburg in Sint-Niklaas
donderdag 10 mei om 19.30 uur
vrijdag 11 mei om 14.30 en 19.30 uur

Info en tickets : www.skairo.be

BIJNA UITVERKOCHT
TICKETS VOOR VRIJDAGMIDDAG NOG VERKRIJGBAAR!!

Heb je een broer of zus die graag in jouw voetsporen wil treden? 
Vragen vrienden en familie wel eens wanneer ze kunnen inschrijven? 
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ZEEPKISTENRACEEEN	 	 	 	 	 	 	 	 	 				oP	dE	SPEElPlAATS??

HIER	EN	dAAR	KEKEN	lEERlINgEN	EN	PERSoNEElSlEdEN	vREEmd	oP:	

De activiteit op de speelplaats was het publiek sluitstuk van een volledig uitgewerkt project in de 

STEM-klassen van ons tweede jaar. Vanuit de leerplannen wetenschappelijk werk en techniek werden 

tal van doelstellingen gerealiseerd (verlichting, hefbomen, wrijving...), het kwam in theorie en in 

de praktijk aan bod. Voeg daarbij creativiteit, leren samenwerken, taakgericht werken binnen een 

bepaalde tijd en aandacht voor veiligheid en het moge duidelijk zijn dat de leerlingen op beperkte tijd 

erg veel leerkansen kregen aangeboden. Dat de ‘race’ tenslotte ook nog het goede doel diende (BD) 

en zorgde voor animo op de speelplaats maakte het project nog meer geslaagd!

  Superpluim voor de leerkrachten

          en de leerlingen.

WINNAARS	ZEEPKISTENRACE
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EEN MOOIE DEUGDDOENDE ZOMERVAKANTIE GEWENST!!!
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Drie	bouwvakarbeiders	waren	stenen	aan	het	houwen,

toen	een	vreemdeling	op	hen	afkwam	

en	aan	de	eerste	arbeider	vroeg:	

“Wat	doet	u	daar?”

“Zie	je	dat	dan	niet?”	antwoordde	deze,	

en	keek	niet	eens	op.	

“Ik	houw	stenen.”

“En	wat	doet	u	daar?”	vroeg	de	vreemdeling	aan	de	tweede.	

Zuchtend	antwoordde	deze:	“Ik	moet	geld	verdienen	

om	voor	mijn	gezin	brood	op	de	plank	te	krijgen.	

Mijn	gezin	is	groot.”

Ook	aan	de	derde	vroeg	de	vreemdeling:	“Wat	doet	u	daar?”	

Deze	keek	omhoog,	de	lucht	in,	

en	antwoordde,	zacht	maar	trots:	

“Ik	bouw	een	kathedraal.”

Uit:	Thomas,	Gebedenboek

Laat deze tekst een goede inspiratie zijn 

voor de komende examenperiode!

OaseCollege Info nr. 4 / 2017-2018

Inhoud

Oase		
Hulp	gevraagd!	

SAMEN-SCHOOL-MAKEN
-	Vooruitblik	op	september	2018	...	en	2019

EXAMENS
-	Examentips

-	Basiszorg	voor	iedereen

-	Ziek	tijdens	de	examens?

LAATSTE SCHOOLWEEK
-	Tussen	examens	en	de	proclamatie

-	Deliberatie

-	Binnenbrengen	huurboeken	samen	met	de	lockersleutel

-	De	laatste	schooldag	en	oudercontact

AANDACHT AUB
-	Jouw	studiekeuze	voor	volgend	schooljaar

-	Schoolboeken	en	lockers	bestellen	–	ophalen-

-	De	Lijn

-	Schoolrestaurant

-	Leerlingenpasjes

KALENDER 2018-2019

Goed rapport op zak en dan vakantie? Bijna, er rest je nog één ding om in 

orde te brengen!

Ook	dit	jaar	vragen	wij	graag	om	de	herschrijving voor 2018-2019	(studiekeuze	

&	bestelling	boeken)	tegen dinsdag 3 juli in orde te brengen!	

Elk	jaar	moeten	we	vaststellen	dat	leerlingen	en	ouders	dit	steevast	uit	het	

oog	verliezen,	waardoor	het	secretariaat	tijdens	de	vakantie	meermaals	moet	

opbellen.	In	drie	klikken	breng	je	dit	echter	in	orde,	meer info op p. 9.

Zonder kopzorgen de vakantie in?
Help!!



Beste ouders,
Beste leerlingen

Juni is een spannende maand: de examensprint, het 
eindrapport en aan de horizon … de zomervakantie! 
We hopen voor alle leerlingen dat de resultaten een 
juiste weergave zijn van ‘kunnen en kennen’.  Met die 
informatie en de toelichtingen, opmerkingen en het 
formuleren van bezorgdheden door alle leerkrachten 
van iedere klasgroep komen we op de delibererende 
klassenraden tot besluiten: attesten en adviezen. Op de 
oudercontacten lichten de klassenleraars en vakleer-
krachten de besluiten toe. U weet dat u ook steeds 
terecht kan met een vraag bij de directie. 

Dan	duikelen	we	met	z’n	allen	de	zomervakantie	in!	
Alvorens	dat	te	doen,	helpt	u	de	organisatie	van	volgend	
schooljaar	een	eind	op	weg	als	u	–	indien	dat	op	dat	
moment	al	duidelijk	is	–	de	keuze	voor	volgend	schooljaar	
invult	op	de	website	van	de	school	(ten	laatste	op	dinsdag	
3	juli)	.	Dat	kan	tegelijk	met	het	bestellen	van	de	boeken-
lijst	voor	volgend	schooljaar.	Doen	a.u.b.,	niet	uitstellen.

Volgend schooljaar …
2018-2019	wordt	een	bijzonder	jaar.	We	stappen	immers	
over	naar	één	communicatieplatform.	We	verlaten	School-
Online	voor	ons	leerlingvolgsysteem,	puntenboek	en	
rapport	en	gebruiken	voortaan	enkel	nog	Smartschool.	Op	
de	eerste	schooldag	en	op	de	oudervergaderingen	van	
september	lichten	we	de	gevolgen	hiervan	toe.
De	gewijzigde	wetgeving	in	verband	met	de	privacy	komt	
op	die	momenten	ook	aan	bod.	Vanzelfsprekend	willen	
we	de	wetgeving	respecteren;	tegelijk	streven	we	een	
pragmatische	aanpak	na.
In	diezelfde	geest	willen	we	ook	het	gebruik	van	gsm	op	
school	nog	eens	op	de	agenda	plaatsen.	We	merken	dat	
vele	leerlingen	gaandeweg	op	een	verantwoorde		

manier	leren	omgaan	met	de	gsm.	Anderzijds	mogen	
we	niet	blind	zijn	voor	‘problemen’:	té	grote	afhankelijk-
heid,	gebruik	op	ongepaste	momenten,	asociaal	gedrag	…	
Mediawijsheid	blijft	dus	hoog	op	de	agenda	staan.

... en 1 september 2019!
Zoals	u	ongetwijfeld	al	in	de	media	vernam,	werd	de	
startdatum	voor		de	herstructurering	van	het	secundair	
onderwijs	met	een	jaar	uitgesteld:	1	september	2019.	
De	voorbije	weken	kregen	we	(eindelijk)	concrete	en	
duidelijke	informatie	over	wat	moet	en	kan.	In	het	eerste	
semester	van	volgend	schooljaar	willen	we	ons	maximaal	
voorbereiden	op	die	uitdaging.	
De	herstructurering	zal	voor	onze	school	geen	aardver-
schuiving	tot	gevolg	hebben,	maar	zal	anderzijds	toch	wel	
zorgen	voor	fundamentele	wijzigingen	in	de	lessentabel	
van	de	eerste	graad.	Zo	is	bijvoorbeeld	vanaf	1	september	
2019	een	uurtje	Engels	en	2	uur	Maatschappij	en	Vorming		
nieuw	én	verplicht	in	ieder	eerste	jaar.	Structurele	
aandacht	voor	remediëring	zit	ook	in	het	pakket.	Dat	dit	
uiteraard	gevolgen	heeft	voor	het	geheel	van	de	lessen-
tabel	is	zonneklaar.	Bovendien	komen	er	voor	alle	vakken	
–	in	een	nieuwe	format	–	ook	nieuwe	leerplannen!	
In	een	participatieve	sfeer	willen	we	de	hervorming	
modelleren	in	onze	school.	Onze	missietekst	en	baseline	
blijven	we	trouw:	kwaliteit	voor	de	toekomst,	onderwijs	
dat	alle	leerlingen	die	ons	toevertrouwd	zijn	sterker	
maakt.
U	merkt	het,	er	staan	boeiende	uitdagingen	voor	de	deur.	
Samen	met	u,	beste	ouders	en	leerlingen,	en	samen	met	
onze	uitgebreide	personeelsgroep	bewaken	en	borgen	we	
wat	onze	school	kenmerkt	en	zien	we	in	het	nieuwe	kader	
dat	de	overheid	schetste	hefbomen	om	ons	onderwijs,	
onze	school	sterker	te	maken.

Vooreerst	echter	genieten	van	een	welverdiende	
zomervakantie	

Met	vriendelijke	groeten
Mede	namens	het	personeelsteam

Danny	Van	Royen	–	Marc	Buytaert
directie

Eén platform, aan de vooravond van de hervorming 
secundair onderwijs

Vooruitblik op september 2018 ... en 2019

Samen school maken 3



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 
studiemethodes blijft gebruiken die tijdens het jaar voor jou werkten. Dit jaar komen de studietips van de scholieren-
pagina uit Nederland:

Deze examentips kende je nog niet!
Examentips van leerlingen voor leerlingen!

Extra tips van de leerlingenbegeleiding:

Enkele nuttige telefoonnummers: 

1. Toch nog even de clichés
Kom	op	tijd	ga	niet	te	laat	naar	bed	ontbijt	goed	doe	makkelijke	
kleren	aan	heb	je	spullen	bij	je	vergeet	geen	extra	batterijen	en	
bereid	je	goed	voor.	Jawel,	zonder	leestekens,	want	dan	hebben	we	
dat	gehad.	Dan	nu	de	leuke	examentips:

2. Voedsel
Eten!	Er	zijn	een	hoop	producten	die	goed	zouden	zijn	voor	je	
concentratie,	je	ontspanningsvermogen,	etc.	Lekker	met	je	moeder	
naar	de	Delhaize	dus,	met	het	volgende	boodschappenlijstje	bij	de	
hand:
• Bananen:	helpen	tegen	zenuwen;
• Chocola: helpt	tegen	alles,	dat	wisten	de	chocoladefanaten	al.	
Maar	volgens	wetenschappers	ook	tegen	(examen)stress!
• Vis: stimuleert	je	hersenen;
• Thee: helpt	ontspannen.	Maar	ga	nu	niet	meteen	liters	achterover-
slaan	vijf	minuten	voor	je	examen,	want	dan	krijg	je	ruzie	met	je	blaas.
• Kauwgum/pepermunt:	helpt	je	te	concentreren.	Maar	dat	doe	
je	liever	tijdens	het	studeren,	op	je	eigen	school	is	het	allicht	niet	
toegestaan.

Absoluut	géén	goed	plan	is	energiedrank	of	andere	suikerbomme-
tjes	innemen	tijdens	of	vlak	voor	le	moment	suprême.	Daar	krijg	je	
weliswaar	een	tijdelijke	boost	van,	maar	daarna	kun	je	je	juist	extra	
slap	en	futloos	voelen.	Niet	handig	bij	zo’n	examen	dat	2	tot	4	uur	
kan	duren!

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!
3. @#$%&!
Het	is	wetenschappelijk	bewezen	dat	boosheid	je	intelligentieni-
veau	tijdelijk	verlaagt.	In	een	woedeaanval	komen	immers	nooit	de	
sterkste	argumenten	naar	boven,	en	ook	geen	geniale	antwoorden.
Stel	die	ruzie	met	je	moeder	over	zakgeld	dus	even	een	weekje	
uit,	in	plaats	van	met	knallende	ruzie	en	slaande	deuren	het	huis	te	
verlaten.	Ga	jezelf	ook	tijdens	een	examen	niet	zitten	opfokken	over	
de	stof,	pittigheid	of	onduidelijkheden.

4. Zzzzzz…
Ja,	natuurlijk	is	op	tijd	naar	bed	gaan	een	open	deur.	Uitgeslapen	zijn	
is	voor	drie	uur	ploeteren	een	absolute	must.	Maar	wist	je	ook	dat	je	
geleerde	stof	pas	goed	verwerkt	en	opslaat	in	je	slaap?
Ga	ook	tijdens	de	blokperiode	voorafgaand	aan	de	examens	dus	niet	
doorwerken	tot	de	x’en	en	y’en	voor	je	ogen	dansen,	maar	netjes	
vóór	23	uur	naar	bed.	Dan	is	het	behaalde	rendement	na	het	leren	
veel	hoger,	wel	zo	fijn.

5. Spanning is oké
Last	but	not	least:	realiseer	je	dat	een	beetje	spanning	doodnormaal	
is,	iedereen	heeft	in	zekere	mate	last	van	examenstress.	Sterker	nog,	
deze	spanning	zorgt	ervoor	dat	je	zowel	lichamelijk	als	geestelijk	
alerter	bent,	en	is	dus	(in	de	meeste	gevallen)	juist	goed	voor	je	
prestaties.

Vóór je examen

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

•	Bekijk	zeker	je	overhoringen	nog	eens	tijdens	het	studeren!

•	Eén	keer	herlezen	is	leerrijk,	de	tweede	keer	niet	meer	want	

herlezen	is	niet	hetzelfde	als	studeren	(met	goede	leerstra-

tegieën	zoals	jezelf	vragen	stellen,	steekkaarten,	mindmaps,	

structureren...)

•	Stel	redelijke	verwachtingen	aan	jezelf:	niemand	maakt	voort-

durend	uitstekende	examens.	

Tijdens je examen

•	Concentreer	je	rustig	op	de	vragen	en	lees	ze	heel	aandachtig.	

Als	er	je	dan	niets	te	binnen	schiet,	zoek	er	dan	niet	kramp-

achtig	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.

Na je examen

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

		leggen	is	vermoeiend.	Een	tijdje	uitblazen	is	beter	dan	napiekeren.

CLB: 03 780 66 30 

Onze	leerlingenbegeleiders:	

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

•	Pieter	Van	Rumst:	pieter.van.rumst@sjks.be

•	Ilse	Van	Steelant:	ilse.van.steelant@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

En wat als ouder? Hoe pak je dan de examenperiode het beste aan? Op onze website staat een link 

naar een razend interessant artikel met gouden tips voor mama en papa: “Examentips voor ouders”.
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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.

Bij de examens in december konden de leerlingen van de 

eerste graad hun examens afleggen in kleinere klaslokalen. 

Tijdens de juni-examens willen we deze lijn doortrekken en 

meer examens laten doorgaan in kleinere lokalen. Toege-

geven, dit is ook noodgedwongen. Door werkzaamheden 

kunnen de twee grootste zalen, de oude sporthal en de 

feestzaal, niet gebruikt worden voor de examens. 

Onze	oude	sporthal	ondergaat	in	juni	een	metamorfose	(zie	Ic	

Hou	februari):	er	komt	een	nieuwe,	dempende	en	ergonomische	

sportvloer.	Bovendien	wordt	de	(oudste)	kleedkamer	ontdub-

beld	en	komen	er	douchecellen.	Bovendien	krijgen	ook	de	

leerkrachten	een	eigen	kleedkamertje	met	douche.	

Ook	de	feestzaal	kan	niet	gebruikt	worden,	omdat	in	de	aanslui-

tende	kleedkamers	douches	worden	geïnstalleerd,	een	verzuch-

ting	van	vele	(oud-)leerlingen	én	leerkrachten!

Vijfhonderd	leerlingen	zullen	dus	hun	examens	afleggen	in	

kleinere	lokalen,	een	noodzaak	die	we	als	een	opportuniteit	zien	

om	de	basiszorg	te	vergroten.	De	leerlingen	zullen	immers	in	

alle	rust	hun	examen	kunnen	afleggen,	sneller	kunnen	starten,	

enz.	Bovendien	behouden	we	de	basisregel	voor	onze	oudste	

leerlingen	dat	een	examen	op	drie	lesuren	opgelost	moet	kunnen	

worden.	Zo	kan	iedereen	een	extra	lesuur	nog	gebruiken	om	hun	

examen	af	te	werken,	na	te	lezen	en	zonder	tijdsproblemen	in	te	

dienen.

Zorgklas

Leerlingen	die	nood	hebben	aan	specifieke	zorg	zullen	hun	

examens	afleggen	in	K104-105-106.	Om	te	zorgen	dat	leerlingen	

van	hetzelfde	jaar	of	leerlingen	met	hetzelfde	examenvak	niet	

naast	elkaar	komen	te	zitten,	worden	de	plaatsen	dagelijks	

aangepast.

De	leerlingen	gaan	om	8.30	uur	(of	12.25	uur	op	vrijdag)	recht-

streeks	naar	het	voorziene	lokaal	en	mogen	langer	werken	dan	

de	normaal	voorziene	tijd:	leerlingen	van	1	tot	3:	één	lesuur	

langer	dan	voorzien;	leerlingen	van	4-6	kunnen	tot	maximum	

13u	(of	16.55	uur	op	vrijdag)	werken.	

  Basiszorg voor iedereen               
 ‘Nieuwe’ examenlokalen 
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De dagen tussen de examens en de proclamatie!

Voor	alle	leerlingen	zijn	de	examens	afgelopen	op	maandag	25	
juni.	Zij	hebben	vervolgens	een	aantal	vrije	dagen,	maar	voor	
onze	leerkrachten	zijn	dit	allesbehalve	vakantiedagen!	

Op	maandag	25	juni,	dinsdag	26	juni,	woensdag	27	juni	én	
donderdag	28	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	vergader-
tafel	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	begelei-
ders	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	welover-
wogen	beslissing	te	nemen.	We	danken	je	al	bij	voorbaat	voor	je	
begrip.

De laatste schoolweek van 2017-2018

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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Binnenbrengen
huurboeken en lockersleutels

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	bedrag	bij	

de	afrekening	bijgeteld.	Bij	de	zesdes	worden	deze	boeken	in	

mindering	gebracht	bij	de	waarborg	(50	euro)	en	verwerkt	bij	de	

eindafrekening.

Zesdejaars	moeten	hun	planningsagenda’s	niet	binnenbrengen,	

maar	hun	maaltijdkaart	moeten	ze	wél	indienen!	Op	de	promotie	

(donderdag	28	juni)	krijgen	zij	alle	waarborgen	en	geld	dat	nog	

op	de	maaltijdkaart	staat	na	de	eindafrekening	mee	naar	huis.

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	2018.	Wie	te	laat	is,	zal	de	

boeken	moeten	betalen	aangezien	ze	niet	meer	kunnen	verhuurd	

worden.	In	principe	kunnen	de	boeken	de	eerste	week	van	juli	

nog	binnengebracht	worden,	aangezien	het	examen	doorgaat	op	

3	juli	en	de	school	tot	en	met	5	juli	open	is!

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.	Wie	zijn/haar	locker	niet	meer	wenst,	dient	

dit	bij	teruggave	van	de	sleutel	te	melden.	De	waarborg	(15	euro)	

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	euro/schooljaar.	Wie	voor	het	eerst	een	

locker	huurt,	zal	ook	de	waarborg	moeten	aankruisen	(15	euro).	

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 ! 
09.00u:	6WeWia2
09.30u:	6EMT	-	LMT
10.00u:	6WeWib-Gwib-LWib
10.30u:	6HW
11.00u:	6EWIa	-	WeWia1
11.30u:	6LWia
12.00u:	6MWe	-	LWe	-	SPW

5e jaar in de turnzaal
09.00u:	5WEWIb	-	GWIb	-	LWib
10.00u:	5MWe	-	SPW

4e jaar in E285
09.00u:	4ECa	-	ECb
09.30u:	4SPWa
10.00u:	4Wa
10.30u:	4SPWb
11.00u:	4GL	-	La

12.45u:	4Lb
13.15u:	4HW
13.45u:	4Lc
14.15u:	4Wb

5e jaar in de turnzaal
12.30u:	5EMT	-	EWia	-	EWib
13.00u:	5LMT	-	LWe
13.30u:	5LWia
14.00u:	5HW
14u30:	5WeWia1
15u00:	5WeWia2	–	WeWia3
	

Dag- en uurindeling boeken - lockers
Maandag 25 juni (09.00u > 12.15u en 12.45u > 15.15u)

Dinsdag 26 juni (09.00u > 12.15u en 12.45u > 14.30u)

Woensdag 27 juni (09.00u > 11.30u)

>>>

10.15u: 1Sc
10.30u: 1Sa
10.45u: 1Ta
11.00u: 1Sb
11.15u: 1TB
11.30u: 1Sd

1e jaar in H178
09.00u: 1La
09.15u: 1Lb
09.30u: 1Lc
09.45u: 1Ld
10.00u: 1Le
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2e jaar in lokaal E181
09.00u:	2	GL-La
09.30u:	2Lc
10.00u:	2MWSa
10.30u:	2Lb
11.00u:	2MWSc

11.30u:	2MWSb
12.45u:	2MWSd
13.15u:	2MWTa
13.45u:	2MWTb

3e jaar in lokaal E287
09.00u:	3ECa	-	ECb1
09.30u:	3HW
10.00u:	3ECb2	-	Wa
10.30u:	3Lb
11.00u:	3SPWb

11.30u:	3GL-La
12.45u:	3SPWa
13.15u:	3Lc
13.45u:	3Wb

Donderdag 28 juni (09.00u > 11.30u en 12.45u–13.45u)

Extra moment

Enkel voor wie om zeer uitzonderlijke redenen niet aanwezig kan zijn 
op de afgesproken dag (bijv. ziekte) wordt op vrijdag 29 juni (van 9u 
tot 11u30, Boekenfondslokaal E283) een inhaalmoment georganiseerd. 
Iedereen die dan huurboeken en/of een lockersleutel binnenbrengt, zal 
echter een verklaring van de ouders moeten kunnen voorleggen aan de 
directie, waarin de ouders de reden voor laattijdige inlevering motiveren.

Dag van de proclamatie
Proclamatie: vrijdagvoormiddag 29 juni 2018

Op vrijdagvoormiddag 29 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:	08.27	uur	tot	10.10	uur,	in	eigen	klaslokaal
2de jaar:  08.27	uur	tot	10.10	uur:	proclamatie	tot	8u45;	daarna	
	 individuele	bespreking	rapport	met	de	klassenleraar	
	 in	de	ontmoetingsruimte
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	jaarre-
sultaten	vermeld	en	het	attest	dat	de	leerling	behaalde.	Bij	‘commen-
taar’	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	(zie	eerder	in	deze	College	Info).

Onze	zesdejaars	komen	op	woensdagvoormiddag	27	juni	hun	punten	
te	weten,	tijdens	een	gesprek	met	de	klastitularis.	Op	donderdagavond	
28	juni	volgt	dan	de	promotieviering	in	de	Stadsschouwburg	om	19	uur	
samen	met	een	afsluitende	receptie	op	het	grasveld.

Oudercontact: vrijdagnamiddag 29 juni 2018
	
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	2	juli.

Voor	de	leerkrachten	die	samen	met	de	leerlingen	van	het	3de	jaar	
vertrekken	naar	de	Cévennes	eindigt	het	oudercontact	een	half	uurtje	
vroeger	(om	17.30	uur).	We	vragen	aan	de	ouders	om	hier	rekening	mee	
te	houden	en	rekenen	op	hun	begrip.		
	
Onze Cévennesploeg: 
	
Marjolein	Wauters	 Ellen	Jacobs	 Dorien	Rotthier
Inne	Boeykens	 Loretta	Reygaert	 Ilse	Heynderickx
Steven	De	Beleyr	 Pieter	Van	Rumst	 Tiny	Tors
	
Verloren voorwerpen

Ben	je	dit	schooljaar	je	lievelingsjas,	rugzak,	handschoenen	of	je	
pennenzak	kwijt	gespeeld?	Misplaatst	of	door	iemand	anders	ergens	
anders	weggehangen?	Neem	dan	zeker	een	kijkje	bij	de	‘verloren	
voorwerpen’-stand	naast	de	Calfac	tijdens	het	oudercontact	op	vrijdag-
namiddag	29	juni.

Iedereen wordt op 

school verwacht!

Dag- en uurindeling boeken - lockers (vervolg)
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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	29	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	school-
jaar	optimaal	voor	te	bereiden	is	het	van	
het	allergrootste	belang	dat	wij	snel	weten	

hoeveel	leerlingen	er	in	de	verschillende	
richtingen	zullen	zitten.	Vandaar	onze	oproep	
om	niet	te	wachten	met	jouw	herinschrij-
ving:	wij	rekenen	erop	dat	iedereen	tegen 
dinsdag 3 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	mogelijk-
heid	aanklikken.	Zo	is	de	school	meteen	
officieel	op	de	hoogte	van	jouw	keuze.

Contactgegevens

In	september	vragen	wij	om	
de	contactgegevens	na	te	
kijken.	Mocht	er	een	foutje	
in	geslopen	zijn	en	mocht	er	
in	tussentijd	iets	veranderd	
zijn	aan	je	contactgegevens,	
dan	kan	je	dit	meteen	zelf	
aanpassen.	Wij	vinden	het	
als	school	immers	uiterst	
belangrijk	om	over	de	
correcte	contactgegevens	
te	beschikken.	Ouders	
contacteren	bij	ziekte,	
problemen…	kan	alleen	
maar	als	we	over	de	
juiste	e-mailadressen,	
postadressen,	
telefoonnummers…	
beschikken.

Herinschrijving in het college

Zonder kopzorgen 
de vakantie in Graag ten laatste

op dinsdag 3 juli!

NIEUW : 
Belangrijk is ook dat ouders (en leer-
lingen) tijdens het oudercontact op 29 juni 
meteen kunnen herinschrijven & boeken 
kunnen bestellen voor volgend schooljaar 

in ons OLC. We trachten ook in de ouder-
contactlokalen mobiele inschrijfposten te 
voorzien! Onze IT-ploeg zal aanwezig zijn 
om dat in goede banen te leiden.

Schoolboeken en lockers bestellen
Als	het	bovenstaande	correct	is	doorgegeven,	word	je	automatisch	

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	2018-2019	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	beves-

tigingsmail	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!
>>>
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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 29 juni is de school dagelijks geopend van 8u-16u30, op 

woensdag tot 12u30. Vanaf 3 juli tot en met 5 juli en vanaf 

16 augustus is de school geopend tussen 9-12u en 13-17u. 

Op donderdag 30 augustus is het secretariaat gesloten 

wegens pedagogische startvergadering.

Maandag 27/08/2018

6de jaar: 6EMT + 6EWIa + 6EWIb + 6GL + 6GWIa + 6GWIb + 6LMT + 6LWE + 6LWIa + 6LWIb Turnzaal 09u-12u

6HW + 6MWE + 6MWIa + 6SPW + 6WeWia + 6WeWib Turnzaal 13u-16u

4de jaar 4ECa + 4ECb + 4GL + 4L E285 09u-12u

4HW + 4SPW + 4W E285 13u-16u

Dinsdag 28/08/2018

3de jaar: 3ECa + 3ECb + 3GL + 3L E287 09u-12u

3HW + 3SPW + 3W E287 13u-16u

5de jaar: 5EWIb + 5EMT + 5EWIa + 5GL + 5GWIa + 5GWIb + 5LMT + 5LWE + 5LWia + 5LWIb Turnzaal 09u-12u

5HW + 5MWE + 5MWIa + 5SPW + 5WeWia + 5WeWib Turnzaal 13u-16u

Woensdag 29/08/2018

2de jaar: 2GL + 2L E181 09u-12u

2 Stem + 2 Talent E181 13u-16u

Vrijdag 31/08/2018

1e jaar alle klassen eigen lokaal 19u30, Startavond

 

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

Leerlingenpasjes geldig tot eind september 2018

De leerlingenpasjes die de leerlingen nu hebben blijven ook in september 2018 geldig, zodat externen in afwach-
ting 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. 

Schoolboeken en lockers bestellen (vervolg)



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

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	e-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 waarschuwingen 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. 

Hoe kunt u deze mails vermijden?
• De snelste, makkelijkste en meest logische manier is voor eind juni het 
saldo bij te vullen!
• U kunt ook inloggen op uw Moneysafe-account en daar de herinnerings-
mails afvinken (naar analogie met de activeringsprocedure (zie boven).

Af	en	toe	vragen	ouders	ons	waarom	wij	maaltijdkaarten	met	negatieve	
saldi	niet	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	concen-
tratie.	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	maaltijd-
kaart	onmogelijk	te	maken.	Op	uw	eenvoudig	verzoek	via	info@sjks.be	of	
via	03/780.71.50	kunnen	wij	de	kaart	(de)blokkeren.	

Aandacht voor 11

Het schoolrestaurant tijdens de vakantie?

Vanaf 1 september 2018: 
nieuwe,democratische prijzen

Volledige maaltijd € 6,35
Warme schotel € 5,21
Vegetarische schotel € 5,21
Mini salad bar € 2,15
Maxi salad bar € 4,00
Aromatisch water € 1,04
Water € 0,68
Broodje soep € 0,78
Belegd broodje € 3,07
Onbelegd broodje € 0,89
Nagerecht € 1,07
Fruit € 0,68
Soep € 1,30

Van	maandag	11	juni	tot	en	met	maandag	25	juni	hanteert		

De	Lijn	de	examendienstregeling.	Vanaf dinsdag 26 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	29	juni!

Bericht van De Lijn
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2018-2019
vrijdag	31	augustus	2018		-	19u30	-	startavond 1e jaar
maandag	3	september	2018	(enkel	voormiddag)	-	eerste schooldag

Oudercontacten
1ste trimester

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

1e jaar	–	vrijdag	14	september	2018
2e jaar	–	woensdag	12	september	2018
3e jaar	–	dinsdag	11	september	2018
4e jaar	–	donderdag	13	september	2018
5e jaar –	dinsdag	25	september	2018
6e jaar –	woensdag	26	september	2018

Na	de	bespreking	van	de	eindresultaten	van	het	1ste	semester	met	de	
leerlingen	(vrijdagvoormiddag	21	december	2018)	
hebben	alle	ouders	de	mogelijkheid	om	de	klassen-
leraar	en	de	directie	te	spreken	op	een	oudercon-
tact	(vrijdagnamiddag 21 december 2018).

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	28	juni	2019)	heb-
ben	alle	ouders	de	mogelijkheid	om	alle	leer-
krachten	en	de	directie	te	spreken	(vrijdagnamiddag	
28	juni	2019).

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

Proefwerkenperiodes
zie website voor de up-to-date regeling
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Vakanties en vrije dagen
Pedagogische studiedag	 vrijdag	28	september	2018
Herfstvakantie	 		 van	maandag	29	oktober	
	 		 t.e.m.	zondag	4	november	2018
Kerstvakantie	 		 van	maandag	24	december	2018	
	 		 t.e.m.	zondag	6	januari	2019
Facultatieve vrije dag		 vrijdag	8	februari	2019
Krokusvakantie	 		 van	maandag	4	maart	
	 		 t.e.m.	zondag	10	maart	2019
Paasvakantie	 		 van	maandag	8	april	
	 		 t.e.m.	paasmaandag	22	april	2019
Dag van de Arbeid	 		 woensdag	1	mei	2019
Hemelvaart	 		 donderdag	30	mei	en	vrijdag	31	mei	2019
Pinkstermaandag	 	 maandag	10	juni	2019

Inschrijven op SJKS? 
Ken	jij	nog	meisjes	of	jongens	die	op	zoek	zijn	naar	een	nieuwe	school
voor	1	september	2018?	
Zoekt	je	broer	of	zus	de	ideale	aso-richting?	Iedereen	is	welkom	op	SJKS!	

Openingsuren secretariaat
Inschrijven	kan	uiteraard	tot	en	met	29	juni,	maar	de	school	is	ook	open		
van	2	juli	tot	en	met	donderdag	5	juli	en	van	16	augustus	t.e.m.	24	
augustus:	elke	werkdag	tussen	10.00u	-	12.00u	en	14.00u	-	16.30u	(op	
vrijdag	voor	inschrijvingen	tot	20.00u).	Op	donderdag	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	13	juli	en	vanaf	donderdag	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.

Prettige
vakantie!
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