college

Mod ule Arc hitectu ur

in

info

Vrije Ruim te 3 de

P708077
Collegestraat 31 – 9100 Sint-Niklaas
Postkantoor Sint-Niklaas 1 Mail

gr aa d : maqu et te bo uw
Schooljaar 2018 - 2019 nr. 1
Verschijnt 4 keer per jaar
VU:  M. Buytaert

2

Oase

Pelgrimeren
Pelgrimeren, dat is een weg afleggen,
vol vertrouwen in het doel en eindpunt.

Pelgrimeren, dat is trekken
doorheen een land en streek,
indrukken opdoen en verzamelen,
wetend dat ze toch alweer
zullen vervagen en verdwijnen
en dat we uiteindelijk
vooral zullen onthouden
dat we onderweg waren.

Ter gelegenheid van Sinterklaas schreef de nieuwe
Kinderstadsdichter Kaat De Block (1La) dit prachtige
gedicht, dat ze zelf voor de heilige man ging voorlezen
in het Huis van de Sint.
Eind juni gaf Kinderstadsdichter 2017
Camille Bourgeois (4Lb) de fakkel door aan haar
kersverse opvolgster! Kaat won de wedstrijd met
haar gedicht ‘Berlijnse Muur’, dat je zeker al ergens in

Pelgrimeren, het is
bij het stappen en tijdens het bidden
namen noemen en zich familie,
vrienden en bekenden herinneren.
Het is geloven met de voeten.
Het is de spiritualiteit van de weg,
stappen, rusten,
tenten optrekken en afbreken,
een beetje in het spoor gaan

Sint-Niklaas hebt zien uithangen. Samen met Camille

van Mozes doorheen de woestijn.

Wellens (4Wb) hebben we zo maar liefst 3 laureaten

Vertrouwen in het doel, vertrouwen in elkaar.

op onze schoolbanken.

stap na stap.

Modernisering secundair onderwijs :

Samen-school-maken

Behouden wat goed is - tegelijk, hedendaags en vernieuwend
Beste ouders, beste leerlingen, collega’s,
Het schooljaar dendert naar de eerste examenperiode
toe. We hopen dat alle leerlingen zich goed hebben
voorbereid zodat ze met vertrouwen deze stressvolle
periode aanvatten. Vanaf deze examenperiode zullen alle
leerlingen van het eerste, tweede en derde jaar examens
maken in een klaslokaal. Daardoor kunnen de leerlingen
sneller aan de slag in een rustigere omgeving. De vakleerkracht komt zeker langs in het lokaal. Afspraken die ervoor
zorgen dat alle leerlingen op een goede wijze kunnen
tonen wat ze kennen/kunnen. De basiszorg krijgt in de
hogere jaren een andere kleur. Duidelijke afspraken in
verband met bijvoorbeeld de afbakening van de leerstof,  
de mondelinge examens en de maximumduur van een
examen helpen mee voor een goede organisatie.

Hoe pakten-pakken we het aan?
We hebben ons maximaal geïnformeerd: via de media, de
info van KathOndVla, studie-en vormingssessies, consultaties van pedagogische begeleiders en raadgevers en
uiteraard het decreet zelf. Daarna hebben we getracht
onze basiswaarden - fundamenten nog eens op scherp te
zetten. Wat kenmerkt onze school? Wat streven we na?
Waar willen we zeker rekening mee houden?

De opsomming hieronder is onvolledig , maar we
vermelden de voornaamste krachtlijnen:
- Kwaliteit in de vakken en de zorg voor iedere leerling

We wensen alle leerlingen succes bij de komende
examens. Duikt er toch een probleem op: aarzel niet
de klassenleraar, directie of leerlingenbegeleiding te
contacteren.

Hervorming - modernisering …

- Borgen wat goed is – open geest voor wat nieuw is
- In de lijn van de inspiratie van de katholieke dialoogschool
- In open overleg en strevend naar een breed
draagvlak met ons personeelsteam
- Met oog voor de instroom en de uitstroom

De voorbije maanden – en ongetwijfeld ook de komende
maanden – zetten we samen met het personeelsteam in
op het vertalen en concretiseren van de ‘Modernisering
van het secundair onderwijs’.
Na vele jaren overleg zullen er in januari 2019 nieuwe
eindtermen goedgekeurd zijn waarin de overheid de
bakens zet. Reeds vorig jaar keurde de minister de hervormingsplannen voor het secundair onderwijs goed.   Een
vernieuwing, een modernisering die rationaliseert en
inspireert, zo luidt het.
Onze onderwijskoepel – Katholiek Onderwijs Vlaanderen
(KathOndVla), de ‘Guimardstraat’ – werkte leerplannen uit
waarmee de eindtermen (en meer) gerealiseerd kunnen
worden. Die leerplannen worden in het voorjaar van 2019
aan de leerkrachten voorgesteld. En dan … -  inderdaad,
het is erg kort dag – gaan we van start in het eerste jaar op
1 september 2019.
Het voorbije jaar is op geen moeite gekeken om de concretisering van al die plannen vorm te geven binnen onze
collegemuren. Met oog voor de samenwerking binnen
onze scholengemeenschap, maar vanzelfsprekend met de
focus op de eigen instroom van leerlingen, ons aanbod en
onze sterktes.

- In overleg met onze scholengemeenschap
- Samen met ouders en schoolbestuur

Een duidelijke strategie en strak tijdspad hebben ons de
voorbije maanden geholpen om te komen tot een duidelijk
plan, en nieuwe lessentabellen voor de inrichting van de
eerste graad.
Vele gesprekken met leerkrachten, overleg met de
pedagogische raad  (PER), het lokaal onderhandelingscomité (LOC), het oudercomité en het schoolbestuur zullen
het mogelijk maken om tegen half januari 2019 onze
plannen te finaliseren.
Op de infovergadering voor de zesdeklassers op vrijdag
15 maart 2019 en op de openschooldag van zaterdag 16
maart zetten we ons vernieuwde aanbod uiteraard volop
in de schijnwerpers. In deze College Info lichten we al een
tip van de sluier.
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Wat is - wordt er nieuw?
Nog meer dan in het verleden zullen leerplannen
en visie gekaderd worden in een brede visie op
onderwijs.
Er zijn vooreerst de op Europees vlak afgesproken sleutelcompetenties. Die  vormingscomponenten zijn het uitgangspunt: “Culturele, economische, levensbeschouwelijke,
lichamelijke, maatschappelijke en historische vorming,
natuurwetenschappelijke en technische vorming, sociale,
talige en wiskundige vorming.”
De   vormingscomponenten worden vervolgens door
KathOndVla gekoppeld aan de hefbomen van de katholieke dialoogschool:  “  Inspiratie en traditie van de school,
kwetsbaarheid en belofte, uniciteit van verbondenheid,
verbeelding, rechtvaardigheid, duurzaamheid, gastvrijheid
en generositeit.” Het zou ons te ver leiden om dieper in te
gaan op de draagwijdte van deze hefbomen; we doen dat
zeker bij een volgende gelegenheid.

    

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

    >>>

Samen-school-maken
Bij de vernieuwing wordt ruimte gemaakt voor de
onderwijsactualiteit- en noden van 2018:
Het nieuwe vak ‘Mens en samenleving’. De krachtlijnen ervan: “Persoonsvorming in verbondenheid met
anderen en inzicht in identiteit, als persoon aan diverse
samenleving participeren en in interactie met anderen
duurzame, sociale en relationele vaardigheden ontwikkelen. Als consument aan de samenleving deelnemen met
aandacht voor economische en financiële geletterdheid en
inzicht verwerven in maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen in de samenleving vanuit sociaal-maatschappelijk
en economisch perspectief.” Dure woorden allemaal, maar
zeker en vast ook thema’s die mogelijkheden en kansen
bieden om nieuwe accenten te leggen en actuele thema’s
en bezorgdheden aan bod te brengen in de klas.
We starten vanaf volgend jaar in alle klassen van ons
eerste jaar met het vak Engels! De leerplannen Frans
en Engels zijn vanuit eenzelfde visie op moderne vreemdetalenonderwijs geschreven. Er is ook heel wat overeenstemming met het leerplan Nederlands. We organiseren
Engels, maar zeker niet ten koste van Frans; in ons eerste
jaar blijven we eveneens het vak Frans versterken met een
remediëring en verdieping.
De samenhang tussen de vakken vergroot. De
leerplannen zijn volgens hetzelfde format opgesteld, zijn
beschikbaar in een handige ICT-tool en geven aan waar er
transfermogelijkheden tussen de vakken mogelijkheden
en kansen bieden.
Een duidelijk, transparant aanbod.  In ons eerste jaar
bieden we vanaf volgend jaar de keuze aan tussen het
lessenrooster van de Moderne en het lessenrooster van
de Latijnse. In het tweede jaar zijn er drie basisopties:
Moderne Wetenschappen, Latijn  en Grieks-Latijn.
Het beste van TALENT en STEM (Science, Technology,
Engineering en Mathematics) wordt gebundeld.
Vanaf volgend jaar en het jaar daarop ook in het tweede
jaar bieden we in alle klassen van de Moderne een lesuur
aan waarin we de beste modules die we realiseerden in
onze Stemklassen en in onze Talentklassen aan bod laten
komen. In kleine groepen krijgen leerlingen les buiten het
vertrouwde kader en in een andere setting en met een
alternatieve evaluatiemethode.
Wat behouden-borgen we in ons College?
Vijf lesuren Latijn in ons eerste jaar voor de Latijnse.
We blijven inzetten op een stevige basis voor de vele
leerlingen die in onze school kiezen voor de klassieke
vorming. Omwille van de grote instroom in de eerste
Latijnse kunnen we ook de volgende jaren de meest brede
waaier van studiemogelijkheden met klassieke talen in
het pakket in de hogere jaren aanbieden.  

Ondersteuning voor alle hoofdvakken. Frans, wiskunde
en Nederlands worden met één extra uur ondersteund.
We organiseren Engels, maar niet ten koste van de taal van
onze (andere)  buren, Frans.
We zetten in op vakspecialisten. We willen de wetenschappelijke vakken (aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek) niet clusteren in één vak, maar
blijven kiezen voor afzonderlijke vakken gegeven door
vakspecialisten van in ons eerste jaar. We clusteren
evenmin de artistieke vakken Beeld (PO) en Muziek in een
nieuw vak ‘artistieke vorming’.
Aandacht voor STEM en TALENT. In de specifieke STEMTalent-module in de eerste moderne, maar ook in alle
klassen van de Latijnse is er aandacht voor STEM en TALENT.
We gebruiken maximaal onze nieuwe STEM-infrastructuur en laten de STEM-en Talentdoelen in de leerplannen
nadrukkelijk aan bod komen.
‘Verder studeren’ blijft het devies. We trachten in alle
klassen en in alle vakken veel meer te realiseren dan de
minimumleerplandoelen. Met ‘uitbreiding en verdieping’
is onze eerste graad een degelijke voorbereiding op een
tweede en derde graad.
Welbevinden van de leerlingen en personeelsleden.
De lessen, maar ook alles wat daarbuiten wordt georganiseerd en aangeboden en de manier waarop we met
elkaar omgaan en voor elkaar trachten te zorgen blijft
een dagelijkse opdracht. Dat dit gebeurt in open dialoog
en in een geest van samenwerking met onze ouders is
vanzelfsprekend.

Nog veel werk op de plank
De snelheid waarmee de hervorming moet gerealiseerd
worden (lessentabellen, leerplannen, handboeken …)
zorgt voor erg veel werk voor leerkrachten en directie.
Nadat we definitief   alle knopen hebben doorgehakt,
maken we ons echter sterk dat de inspanningen zullen
lonen.
Onze school zal goed voorbereid en doordacht én met
respect voor zijn traditie en oog voor de toekomst klaar
zijn voor de volgende jaren. Een duidelijk aanbod, een
gedragen visie van de eerste peuterklas - de samenwerking met onze lagere school is een erezaak – tot de
hoogste klas van onze secundaire school … Kwaliteit voor
de toekomst!

Danny Van Royen
pedagogisch directeur

Marc Buytaert
algemeen directeur
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Weg met examenstress
Dit kan je als ouder doen om je kind bij te staan
Tijdens deze stressvolle periode is het vaak niet evident om als
ouder de beste manier te vinden om het hele gezin heelhuids 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 studeerplek 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.

Samen-school-maken

Zorg voor iedereen
Basiszorg voor elk kind is een recht!
Al onze leerlingen verdienen de nodige zorg, ook tijdens de examenperiode. Onze leerlingen van het
eerste tot het derde jaar leggen daarom examens af in rustige klaslokalen (voor leerlingen van het
derde jaar kunnen dit ook de calfac, internenrefter … zijn).
Leerkrachten van toezicht kunnen hier aan elk van deze leerlingen de nodige zorg verstrekken.
Leerlingen kunnen steeds een hulpvraag stellen, een examenvraag kan voorgelezen worden (met
een intonatie erbij kan de vraag plots veel duidelijker worden), misschien is er wel een kalmerend
gesprekje bij examenstress nodig of een knipoog ter bevestiging. Dit alles brengt rust. De vakleerkracht
krijgt ook de tijd om de inhoudelijke vragen van leerlingen over zijn examen te beantwoorden.
Op de examenroosters kan iedereen de tijdsduur voor elk examen terugvinden. We voorzien hierbij
dat de meerderheid van onze leerlingen binnen deze tijdspanne hun examen kan afleggen. Bovendien
krijgen deze leerlingen telkens nog een lesuur extra tijd, dat gebruikt kan worden om nog even verder
te werken of het examen nog een keertje grondig na te lezen.
Onze oudere leerlingen bereiden we al wat voor op hun verdere studies. Zij leggen schriftelijke examens
af in grotere lokalen (sporthal, externe studiezaal …) en krijgen ook mondelingen examens. Voor de
schriftelijke examens worden drie lesuren (08.30u – 11.15u) voorzien om het op te lossen. Maar ook
zij krijgen nog één extra lesuur de tijd om nog wat verder te werken of hun antwoorden grondig na te
lezen.
Voor al onze leerlingen die verhoogde zorg nodig hebben, blijven wij ons uiteraard op de best mogelijke
manier extra inspannen.
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 immers de eerste vertrouwenspersoon.
Of anders: de leerlingenbegeleiders!
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, Pieter Van Rumst, Danny Baart en Isabelle Van Lemmens.
Zij staan ter beschikking voor, na of tijdens de lesuren. Je kan hen gemakkelijk bereiken want
op het bureau van de leerlingenbegeleiding is er quasi permanent een leerlingenbegeleider
aanwezig tijdens de schooluren. Mocht je liever telefonisch contact opnemen, dan vind je hier
hun gegevens:
• Kirsten Merckx (0468 12 88 95) en
Pieter Van Rumst (0474 30 88 68) - 1ste graad
• Danny Baart (0494 74 15 10) - 2de graad
• Isabelle Van Lemmens (09 349 46 37) - 3de graad
Naast deze ploeg zorgen ook enkele collega’s betrokken voor extra zorg voor ex-OKANleerlingen op onze school: Katrijn Gesquiere, Hannelore Cornelis en Stijn Verhaeghe.
Vanzelfsprekend kun je ook steeds bij de directie, Marc Buytaert en Danny Van Royen. Je vindt
hun contactgegevens op de achterflap!
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Laatste schooldag 1ste semester: vrijdag 21 december
Vrijdagvoormiddag 22 december: proclamatie 8.30 uur (ten vroegste) tot 12.30 uur (ten laatste)
1ste jaar:
8.30 tot max. 11.00 uur: proclamatie en rapportbespreking in de klas, aansluitend kerstviering.
2de jaar:
8.30 tot 12.30 uur: rapportbespreking (proclamatie en individuele bespreking met de klassenleraar), aansluitend film
in Siniscoop (tot 12.30 uur)
3de jaar:
8.30 tot 11.30 uur: kerstviering in de kerk en ‘smakelijke afsluiter’, rapportbespreking (proclamatie en individuele
bespreking met de klassenleraar)
4de jaar:
8.30 tot 12.30 uur: gezamenlijk ontbijt, 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 21 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!

Kerstmarkt 21 december

speelplaats lagere school – 15u30-18u

Tijdens de oudercontacten van het secundair (14u-18u) organiseert de basisschool 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!
Net als elk jaar wordt de gehele opbrengst geschonken aan een goed doel (nog niet
bekend bij het ter perse gaan). De voorgaande jaren was het huiswerkbegeleidingsproject De Regenboog en vzw Bednet.

oudercontact januari 2019

Samen-school-maken

In januari kunnen alle ouders één of meerdere vakleerkrachten spreken en/of een afspraak met de directie maken.
Samen met het rapport zal er een infobrief steken die de ouders duidelijk uitlegt hoe er een afspraak kan gemaakt
worden. Dit zal gebeuren via Smartschool. Ouders kiezen dan zelf de vrije momenten (die nog open staan). De
planningen van meerdere collega’s kunnen tegelijkertijd vergeleken worden, zodat ouders zelf kunnen inplannen
wanneer ze wie spreken, zonder teveel tussentijd.
U krijgt vervolgens via Smartschool een bevestiging van uw afspraken.
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.
De oudercontacten gaan door in onze grote zalen, met name in de Calfac, in de ontmoetingsruimte, in de internenrefter en in de Anton van Wilderodezaal. Er zal bewegwijzering hangen; u dient alleen de namen van de leerkrachten
te kennen!
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

VERDELING KLASSEN OUDERCONTACT JANUARI 2019
Oudercontact 1: vrijdag 11 januari 2019

Oudercontact 3: donderdag 17 januari 2019

1ste graad
		

1La, 1Ta, 1Sa
2GL-La, 2MWSb, 2MWSc

1ste graad
		

1Lb, 1Tb
2Lc, 2MWSd, 2MWTb

2de graad
		

3GL-La, 3Lb
4Lc, 4SPWa

2de graad
		

3ECa-ECb, 3SPWb
4ECa-ECb, 4Lb

3de graad
		

5WeWib1, 5EMT-EWia-EWib
6LWia, 6WeWia1

3de graad
		
		

5GWia-LWia-MWia,5LWe-MWe-SPW
6EMT-EWia-EWib
6GWib-LWib-WeWib

		
Oudercontact 2: dinsdag 15 januari 2019

Oudercontact 4: dinsdag 22 januari 2019

1ste graad
1Sb, 1Lc, 1Ld
		
2MWSa, 2Lb
			
2de graad
3WSa, 3WSb
		
4GL-La, 4Wa

1ste graad
		

1Sc, 1Le
2MWTa

2de graad
		

3Lc, 3SPWa-WTa, 3HW
4SPWb, 4Wb, 4HW

3de graad
		

3de graad
		
		

5GL-LMT-GWib-LWib
5WeWia2-WeWib2
6LWe-MWe, 6LMT-SPW

5WeWia1, 5HW
6WeWia2, 6HW

Vragen tijdens de kerstvakantie over je studiekeuze?
Op donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019 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 - 03 316 20 00
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 maandag 24 december 2018 en vrijdag 4 januari 2019 van
9–12u geopend, ingang Collegestraat 31. Een afspraak met de directie is mogelijk op deze dagen.
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Aandacht voor

Hieronder vind je een overzicht van de
informatie waarover wij het meeste
e-mails ontvangen. Uiteraard staan
niet alle onderwerpen hier vermeld.
Indien je een bijkomende vraag hebt,
kan je steeds terecht op 03 780 71 50
(algemeen nummer) of info@sjks.be.
Afwezigheid
• Melding: wanneer een leerling ziek
is, dient een ouder dit vóór 8u30 te
melden via het leerlingensecretariaat.
Op die manier wordt de afwezigheid
opgenomen in onze leerlingenadministratie en worden ouders in de loop
van de dag niet nodeloos opgebeld.
Onze administratie dient immers elke
afwezigheid te controleren op problematische afwezigheden.
• Verificatie: de overheid controleert of
een afwezigheid gewettigd is. Daarom
dient er telkens een ziektebriefje
uit de agenda (max. 4 x per jaar) of
een doktersattest binnengebracht te
worden. Ook bij korte afwezigheden
(tandarts, controle…) vragen wij een
attest.
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 een strafstudie op woensdagnamiddag krijgen. Via Smartschool
wordt de leerling op de hoogte gebracht.
• B-codes: wanneer er geen attest/
briefje binnengebracht wordt, zijn wij
genoodzaakt een B-code te geven, wat
betekent dat je onwettig afwezig bent.
Je kunt maar een bepaald aantal keren
een B-code krijgen of de overheid grijpt
in.
Wij hebben gemerkt dat een grote
groep leerlingen vaak heel laks is in
het binnenbrengen van doktersbriefjes,
briefjes uit de agenda... bij de permanentie om afwezigheden te staven.
Sommigen van deze documenten
blijven weken tot maanden toe in de
boekentas steken. Het gaat echter wel

over officiële papieren. De overheid
begint dit ook steeds strikter én sneller
te controleren. Wie zijn of haar afwezigheid niet verifieert, krijgt ook sneller dan
vroeger een B-code. Via Smartschool
brengen we eerst steeds de leerling op
de hoogte.
• Andere: ben je afwezig omwille van
persoonlijke
redenen
(begrafenis,
topsport…), dan meld je dit eerst aan
de directie die hiervoor toestemming
kan geven.
Blokkeren?
Af en toe vragen ouders ons waarom
wij maaltijdkaarten met negatieve
saldi niet automatisch blokkeren. We
beschikken weliswaar over deze technische mogelijkheid, maar kiezen er als
school bewust voor om dit niet te doen.
Wij wensen namelijk geen leerlingen
met een lege maag de namiddag in
te sturen. Ouders kunnen echter via
eenvoudig verzoek via info@sjks.be of
via 03/780.71.50 de kaart individueel
(de)blokkeren.
Waterautomaten alleen met de
maaltijdkaart
Op de speelplaatsen, in de ontmoetingsruimte en in de kleine refter kunnen
leerlingen 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: leerlingen
betalen via hun badge. Op die manier
moet er niet met wisselgeld gewerkt
worden. Is je saldo echter negatief, dan
kun je uiteraard geen drankje uit de
automaat halen.
Gegevens op Smartschool
controleren
Als je als ouder inlogt op uw co-account
van Smartschool, kan je linksbovenaan
jouw profiel raadplegen. Je vindt er je
gsmnummer en e-mailadres. Mogen
wij vragen om zeker deze gegevens na

te kijken en eventueel aan te passen.
Zonder de correcte contactgegevens
kunnen leerkrachten, directie en secretariaatsmedewerkers u niet of minder
makkelijk contacteren. (Zie ook puntje
Schoolrekeningen per e-mail).
Bij een adreswijziging vragen wij dit te
laten weten via info@sjks.be. Zeker bij
co-ouderschap is dit belangrijk zodat
de juiste gegevens aan de leerling
gekoppeld worden. Ook voor een
wijziging bij telefoon- of e-mailgegevens kunt u dit telefonisch of via e-mail
laten weten.
Gratis Office 365
Elke leerling kan een gratis Office
365-softwarepakket gebruiken, zolang
hij/zij leerling is op SJKS. De handleiding
staat op de Intradesk van Smartschool!
Hygiëne is belangrijk
Sommige leerlingen nemen hun turnzak
op vrijdag niet mee naar huis. Wij
verwachten echter dat elke leerling zijn
gymkledij laat wassen vóór elke L.O.-les.
Daarom sturen wij ‘vrijwilligers’ vrijdagavond om 16u15 op pad om de achtergebleven turnzakken te verzamelen.
Op maandag krijgen die leerlingen dan
een bericht dat ze hun turnzak bij hun
L.O.-leerkracht kunnen oppikken in ruil
voor een stiptheidsnota. Bovendien
verwachten we deze leerlingen dan
op hun beurt op vrijdagavond voor de
verzamelactie van eenzame turnzakken;
zo is er steeds opvolging en draagt elke
vergeetkous zijn steentje bij aan een
meer hygiënische school.
Kosten correct berekenen
We proberen een zo transparant
mogelijke leerlingenrekening mee te
geven. Activiteiten waaraan een leerling
niet deelgenomen heeft, worden niet
doorgerekend. Daarom is het cruciaal
dat ouders de afwezigheden van
hun kinderen correct doorgeven (zie
Afwezigheid). Elke collega waakt mee
over het beperken en reduceren van
deze kosten.

Aandacht voor
Op het vlak van kopieerkosten rekenen
wij enkel de kopieën aan die de leerling
zelf gebruikt, zoals cursussen, toetsen
en examens. Alle andere documenten
(brieven, lesvoorbereidingen…) zijn
voor rekening van de school. De school
spreidt het drukwerk over drie leerlingenrekeningen: € 30 in het 1e trimester,
€ 30 in het 2de trimester en het resterende saldo in het 3de trimester. Omdat
we over een eigen drukkerij beschikken
kunnen we de kost van een A4 zwart-wit
recto beperken tot 5,5 cent, recto-verso
8,8 cent.
Maaltijdkaart: makkelijk en veilig
In het schoolrestaurant dient er betaald
te worden via de maaltijdkaart. Het saldo
kan aangevuld worden door te storten op
BE46 7370 3406 5736 met de gestructureerde mededeling, die u per brief
meekreeg op 1 september.
Op het leerlingensecretariaat kan die
brief terug bekomen worden. Dezelfde
brief geeft u ook een handleiding om
online een account aan te maken die
het saldo én het verbruik weergeeft.
Bovendien heeft u de mogelijkheid een
waarschuwingsmailtje te krijgen bij een
bepaald saldo.
Aan de ouder(s) met kinderen die
van onze basisschool SJKS naar het
secundair overstapten op
1 september:
In september werd de Moneysafeaccount van uw kind, gekoppeld aan de
lagere school, op ‘0’ gezet. Het resterende bedrag – positief dan wel negatief
– werd overgezet op de nieuwe Moneysafe-account, gekoppeld aan onze
humaniora.
Wanneer u inlogt op de online-Moneysafe-toepassing dient u de oude account
te verwijderen – daar zal nu ook € 0 op
staan – en de nieuwe account via de
instructies uit de begeleidende brief
(1 september) toe te voegen. Op die
manier ziet u de overzetting van het
saldo en krijgt u voortaan meldingen
van de juiste account.
Raadpleeg de schoolkalender
Zodra er intern iets afgesproken wordt
over een activiteit, oudervergade-

ring… wordt dit op www.sjks.be/
kalender ingegeven. Ouders kunnen dus
steeds de meest up-to-date informatie
raadplegen.
Schoolrestaurant:
uitgebreide keuze, gezonde voeding
Iedere schooldag kunnen leerlingen en
personeelsleden – zonder vooraf in te
schrijven! – kiezen uit een breed aanbod
van broodjes met beleg, gezonde
slaatjes, keuze uit twee warme schotels,
fruit of een ander dessert en waters.
Leerlingen mogen zich ook meerdere
keren bedienen aan onze groentebar.
Belangrijk :
de leerlingen kunnen zich ook beperken
tot een drankje of ze kunnen helemaal
niets nemen en hun boterhammetjes
opeten met een drankje dat ze zelf
meebrengen. Iedereen kan vrij samen
eten met zijn /haar kameraden.
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

Schoolrekeningen per e-mail
In het kader van digitalisering willen
we voortaan steeds meer de communicatie via e-mail en Smartschool laten
verlopen. Voortaan zullen we alle
schoolrekeningen via e-mail opsturen.
Slechts bij 32 leerlingen was er geen
e-mailadres gekend. Die leerlingen
krijgen de schoolrekening op papier
mee naar huis (met ook de vraag een
e-mailadres te bezorgen aan de school).
Heb je geen e-mail noch enveloppe
ontvangen? Kijk dan zeker even goed
bij je ‘ongewenste e-mails’. Indien je
geen schoolrekening ontvangen hebt,
volstaat het om een mailtje te sturen

naar isabel.roggeman@sjks.be. Via
jouw profiel op Smartschool kun je
als ouder ook meteen zien over welk
e-mailadres de school beschikt (zie ook
Gegevens op Smartschool controleren).
Smartphone: ja, maar niet overal!
Leerlingen kunnen op SJKS op veel
plaatsen vrij met hun smartphone aan
de slag buiten de lesuren. Toch zijn er
een reeks plaatsen waar het gebruik
niet is toegestaan:
- Refters (Calfac, kleine en grote refter)
sociaal contact zonder getuur op een
schermpje is erg belangrijk!
Je mag (zie boven) immers kiezen met
wie je samen zit!
- Gang B020-B025 en B030-B035
- E- en H-gebouw
- In en rond het OLC
Er hangen duidelijke pictogrammen uit.
Bij ‘overtreding’ dient er een tekst als
strafwerk overgeschreven te worden.
Wil je toch je gsm gebruiken, ga dan
naar de speelplaats!
Niet vergeten: studietoelagen
Op ons leerlingensecretariaat kan een
papieren formulier afgehaald worden; er
kan ook online een aanvraag ingediend
worden. Uiterlijk op 1 juni 2019 dient de
aanvraag binnen te zijn. Meer info vindt
u op www.studietoelagen.be.
Te laat – schooltijd = schooltijd
8u27 en 13u22, op die twee tijdstippen
dient elke leerling binnen de Collegemuren te zijn. Wie dan nog binnenkomt,
is officieel te laat. De poorten zullen in
principe dan ook gesloten zijn; in de
Stationsstraat gebeurt dit automatisch.
Leerlingen die te laat zijn, komen dan
langs de Collegestraat binnen, geven
hun naam door aan het onthaal en
melden zich bij de permanentie. Daar
wordt er in de schoolagenda genoteerd
dat een leerling te laat is, met reden
(fietspanne, bus te laat…) of zonder
reden. Let wel: een bus kan niet steeds
te laat opdagen… Wie drie keer te laat
komt zonder reden, krijgt een sanctie.
Bovendien wordt elke keer dat je te laat
komt geregistreerd voor de overheid.
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Aandacht voor

Dank u wel!
Niet minder dan 581 ouders waren
bereid om € 5 bij te dragen aan het
oudercomité via de startenquête.
Vanuit hun naam en het hele personeelsteam van de school willen wij
u daarvoor oprecht bedanken, we
kunnen ons alleen maar gewaardeerd
voelen bij deze enthousiast gesteunde
actie.
Het oudercomité sponsorde dit jaar de
aankoop van vijf robots, die gebruikt
zullen worden in de STEM- en Talentmodules. Daarnaast zorgden zij voor de
aankoop van zitbanken, die eerdaags
aan de Feestzaal geplaatst worden!

Een warme oproep voor Bond zonder Naam
Ben je op zoek naar een mooi kerstcadeau mét inhoud?
Ben je reeds jaren fan van de BZN-producten?
Dan kun je voortaan eenvoudig online bestellen via www.bzn.be/nl/webshop.
Alles wordt gratis aan huis geleverd!

Met je aankoop steun je de werking
van Bond zonder Naam en dus
meteen ook een hele samenleving.
Bond zonder Naam probeert immers
via projecten (huiswerkbegeleiding,
sociale kruidenier, lessen Nederlandse conversatie, werkbegeleiding,
kansen te creëren voor mensen in
nood, zoals kansarmen, daklozen,
ex-gevangenen, …

Aandacht voor

Modernisering van de schoolinfrastructuur
De artikels in de vorige edities van de

Zonnepanelen, op het dak van de Feestzaal en het E-gebouw

Ic Hou kondigden reeds de werken
aan. Nu kunnen we vol trots de resultaten tonen. Zonder veel woorden ...
want beelden zeggen zo veel meer:

Op het dak...
... maar vooral onder het dak!

Vernieuwde en nieuwe kleedkamers met douches

Nieuwe sportvloer en toestellen in de sporthal
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Duurzaam College

Samen naar een...

DUURZAAM COLLEGE
20-21
Oktober 2017:

15 november 2018:
Schooljaar ’16 – ’17:

Enkele leerkrachten speelden
met het idee om de
duurzaamheidsgedachte
meer op de kaart te zetten.
Goed doordacht, opgebouwd,
bedoeld om even mee te gaan
… een duurzame uitvoering!

Startmoment met een
inspirerende uiteenzetting
‘Duurzaam College ’20 – ‘21’
en start werkgroepen.

Na de kerstvakantie
worden alle leerkrachten,
leerlingen, secretariaatsmedewerkers, ouders, onderhoudsen keukenpersoneelsleden …
gevraagd om de
engagementsverklaring  
(zie volgende bladzijde) mee
te ondertekenen en hun
schouders onder dit project te
zetten.

Lancering van de campagne.
Via een filmpje werd de
engagementsverklaring
plechtig aangekondigd.
Tegelijkertijd werd er een
eerste brainstorm georganiseerd, zodat elke klas
ideeën kon geven over een
duurzaam thema.

2018-2019?
2019-2020?
Als laatste figuur op de
tijdslijn staat er een fiere,
volwassen plant! Na januari   
2019 wordt het
immers meer
concreet! Vanaf dan staan alle
neuzen in dezelfde richting en
heeft (hopelijk) iedereen zich
opgegeven om een engagement op zich te nemen.
     De werkgroepen zullen
in de komende maanden
acties op touw zetten om de
duurzaamheidsdoelstellingen
te realiseren en rekenen
daarbij op onze steun!
Misschien hebben we tegen
2020-2021 geen metaforische
eenzame plant, maar een
heel duurzaamheidswoud!
Wordt vervolgd!

Duurzaam College

Engagementsverklaring
Duurzaam College 20-21

We willen een duurzame toekomst
voor onze leerlingen, voor ons personeel,
voor de volgende generaties.
We engageren ons om tegen het schoo
ljaar 2020-2021 enkele concrete doels
tellingen te realiseren met het
oog op die duurzame toekomst.
Iedereen op onze school is betrokken
partij!
Op de eerste plaats is het onze pedagogis
che plicht om leerlingen te informere
n over de uitdagingen van
de klimaatverandering. Vervolgens zoeke
n we naar infrastructurele en organisat
orische maatregelen die
richting geven aan een duurzamere mani
er van werken. Ten slotte vragen we om
een gedragsverandering.
Te beginnen op school maar met de
hoop dat iedereen in zijn of haar thuis
omgeving werk maakt van een
duurzame toekomst.
We spreiden onze doelstellingen over

4 terreinen:

AFVAL
- Streven naar afvalvermindering. We
willen een aluminiumfolievrije en PETarme school.
- Inzetten op gebruik van herbruikbare
brooddozen, brooddoeken, drinkflesse
n, …
- Overleg met catering om voedselafv
al te verminderen.
- Inzetten op een gesorteerde afvalinzam
eling.
- Het inrichten van een mini-recyclage
park.
ENERGIE
- Het in kaart brengen van energiestro
men.
- Sluimerverbruik opsporen en zoeke
n naar een aanpak om deze uit te sluite
n.
- Infrastructurele, energiebesparende
maatregelen nemen: ledverlichting, time
rschakelaars, …
- Duurzame energieproductie door plaat
sen van zonnepanelen. (zie pag. 13)
- Een gedragscode opstellen en doen
naleven om energieverspilling tegen
te gaan.

ü

MOBILITEIT
- Streven naar 20 % meer duurzaam
woon-werkverkeer.
- IJveren voor aangepaste fietsinfrastruct
uur: meer fietsberging, elektrische fietse
n…
- Sensibiliseren om zich op een veilig
e manier te verplaatsen met de fiets:
gebruik van fluohesjes en helm prom
oten.
- Veilige fietsroutes kenbaar maken en
aansturen bij de stad om een veilige infra
structuur aan te leggen.
- Een coherente leerlijn uitwerken waar
door duurzame mobiliteit wordt veran
kerd in elk jaar.
- Duurzame mobiliteit voor elke georg
aniseerde buitenschoolse activiteit.
- Onder de aandacht brengen van actua
liteit, initiatieven … rond duurzame
mobiliteit.
- Rechten en plichten van zwakke en
sterke weggebruikers meer kenbaar make
n.
VOEDING
- We plannen projectweken om ‘duur
zame voeding’ in de kijker te zetten.
- Lokale producten moeten hun weg
vinden naar de school.
- Vegetarische maaltijden standaard in
het menu.
- Gezond eten is de norm.
- Minder voedsel in de vuilbakken.
- Solidagro en Scolarest zijn belangrijk
e partners en we sturen aan op een nauw
ere samenwerking.
We vragen aan alle betrokkenen om
dit charter te onderschrijven en mee
te werken aan de uitvoering van
de vooropgestelde doelen! Laten we
allemaal samenwerken met het oog
op een duurzame toekomst
voor onszelf en de komende generatie
s.
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Contact

SJKS, ALTIJD BEREIKBAAR!
Algemeen telefoonnummer SJKS

SJKS 03 780 71 50

Algemeen directeur

Marc Buytaert

SJKS 03 780 71 51
gsm 0476 55 44 54

Pedagogisch directeur

Danny Van Royen

SJKS 03 780 71 54
gsm 0485 61 90 83

Leerlingenbegeleiding

SJKS 03 780 71 50

Diensthoofd secretariaat

Stefan De Bock

SJKS 03 780 71 93

Diensthoofd boekh.-patrimonium

Bernard Jadoul

SJKS 03 780 71 67

Internaat

Gentil Poppe
Katrien Smet

SJKS 03 780 71 60
gsm 0485 61 90 83

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

Schooltoneel
‘There are three people in yourself: who people think you are, who you
think you are, and who you really are.’ (William Shakespeare)
Het aangrijpende verhaal van Prospera die ooit de machtige hertogin van
Milaan was, tot zij met haar dochter Miranda door haar eigen zus Antonia
werd verbannen naar een onherbergzaam eiland.
Als op een dag het schip van Antonia langs vaart, steekt een vreselijke
storm op. De opvarenden spoelen aan op een doodstil strand. Geen van
hen weet dat zij overgeleverd zijn aan de tovenarij van Prospera. Ook
Antonia niet …Wat volgt, is een reis waarin Miranda voor het eerst de
liefde ontdekt, de schipbreukelingen verward ronddolen en Prospera
wraak neemt…
Maak kennis met misschien de kleurrijkste figuren die Shakespeare ooit uit
zijn hoed heeft getoverd: de stomdronken Stephano, de weerzinwekkende
Kalibaan, de vertederende luchtgeest Ariël en de knullige, dolverliefde
Ferdinand, prins van Napels …
Deze bewerking van dit relatief minder bekend werk van Shakespeare is
er één die bovenstaande personages graag uitvergroot en alle hoeken van
het podium laat zien.
De dramatiek die Prospera en Miranda te beurt valt, staat in schril contrast
met de dolle zatlapperij van Trinculo en Stephano en de aandoenlijke
verliefdheid van Miranda en Ferdinand. De bijna doorzichtige Ariël flirt met
de kleurrijke andere geesten, Ceres, Iris en Juno.

Laat u ver- en misleiden door de magie van ‘De Storm’, waar niets is wat het lijkt.
De acteurs en actrices van Sint-Carolus en SJKS staan, reeds voor de zesde keer, te popelen om u kennis te laten maken met een stormachtig theatergebeuren…
Kaarten en info: www.schooltoneel.be - * kaarten@schooltoneel.be - 0494/10 89 61
De opbrengst van de productie wordt dit jaar geschonken aan het project Oeganda van de laatstejaarsstudenten verpleegkunde (HBO5) van Sint-Carolus. Zij kunnen dit omzetten
in concrete financiële steun daar ter plaatse.

