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Verloren Voorwerpen
De laatste weken zien we dat het aantal achtergebleven jassen, verloren truien, enz. terug in de lift zit. Gelukkig vinden de meeste
zaken hun weg terug naar hun eigenaar via
het secretariaat. Wat als het jou overkomt?
Kom gerust langs op het leerlingensecretariaat en daar helpen we je verder!
• Kleine voorwerpen (fiets)sleutels, sieraden, brillen, enz.) worden bewaard op het
leerlingensecretariaat. Het gaat immers
over voorwerpen die leerlingen snel missen en vaak ook nodig hebben om naar
huis te raken.
• Grote voorwerpen verzamelen we op de
planningsbureau (naast lokaal B060). Daar
hebben we stockageplaats voor (winter)
jassen, truien, turnzakken, enz. Ben je je
jas kwijt, dan kunnen we via een eenvoudig telefoontje nagaan of die binnengebracht is.
TIP: Uiteraard zullen onze secretariaatsmedewerkers steeds leerlingen via een Smartschool-bericht contacteren als hun naam in
een kledingstuk is aangebracht. Het kan dus
zeker geen kwaad om je naam minstens in
je jas achter te laten. Het aantal jassen en
truien dat jaarlijks achterblijft is schaamtelijk
groot; wat hadden we ze graag bezorgd aan
de rechtmatige eigenaars!
TIP: Jassen en truien die na enkele dagen niet
opgepikt worden, worden gefotografeerd. De
foto’s worden op Smartschool geplaatst
bij Intradesk > Voor allen > Algemene info >
Voorwerpen.

Oase
Zou het kunnen zijn...
Zou het kunnen zijn...
Dat terwijl wij ziek worden,
de aarde kan helen.
Dat nu van alles verandert en stopt,
de natuur weer door kan gaan.
Zou het kunnen zijn...
Dat nu de wereld vertraagt,
de liefde kan versnellen.
Dat druk zijn en naar buiten racen
en vliegen,
de rust vinden en naar binnenkeren
wordt.

Dat nu we goed voor onszelf en
anderen moeten zorgen,
Ontdekken dat zelfliefde en
naastenliefde noodzakelijk is.
Zou het kunnen zijn...
Dat nu we samen strijden tegen
hetzelfde,
de eenheid in de verschillen kan
worden gevonden.
Dat als we elkaar nodig hebben,
herontdekken hoe samenhorigheid
voelt.
Zou het kunnen zijn....

Zou het kunnen zijn....
Dat als we thuis moeten blijven,
we weer kunnen ervaren van wie
we houden.
Dat nu de maatschappij zo leunt op
de zorg,
we beseffen hoe ontzettend
belangrijk dat is.
Zou het kunnen zijn...
Dat de wereld en de luxe om ons
heen nu kleiner wordt,
zodat we ons eigen grote hart weer
kunnen voelen.

Dat na de chaos en strijd van deze
tijd,
een nieuwe wereld wordt geboren.
Dat na de angst en onzekerheid,
de liefde en waardering voor elkaar
en de aarde terugkeert.
Zou het kunnen zijn....
Dat het zo moet zijn,
opdat de liefde wederkeert.
Uit: Thomas, onlineplatform voor
godsdienstonderwijs

Drinkfles-actie – bestel je SJKS-Dopper
De voorbije schooljaren werkten verschillende leerkrachten en leerlingen samen aan het project ‘Duurzaam College ’20-‘21’. In verschillende werkgroepen werden acties opgezet om een reeks duurzame
doelstellingen te realiseren tegen het magische schooljaar 2020-2021.
In volle voorbereiding van de laatste acties richting de klimaatweek in
april 2019 liep het echter helemaal anders. Momenteel staat er nog
veel ‘on hold’, hoewel we zo goed als alle doelstellingen inzake mobiliteit en energie konden afvinken. In september en oktober zagen we
een maximaal aantal tweewielers op school; het aantal leerlingen dat
met de wagen komt, slinkt jaarlijks. Ook rond voeding wordt er gewerkt, maar door het wegvallen van het cateringsverhaal boeken we
daar geen vooruitgang. Een laatste problematiek rond afval werd dit
schooljaar zelfs groter, door de enorme hoeveelheid papieren doekjes,
papieren mondmaskers enz. De afvalberg is zowaar aan het groeien!

gebroken. Nooit. Het valt gewoon
uiteen in kleinere stukjes.
Bovendien willen we het drinken
van (kraantjes)water op onze
school aanmoedigen.
Net als vorig schooljaar lanceren we daarom (opnieuw) de actie Werkgroepen ‘Bestel je SJKS-Dopper’. Er bestaan tal van drinkflessen op
de markt; de keuze voor Dopper-flessen menen we te kunnen verdedigen, maar het gaat vooral over drinkflessen in het algemeen.
Hoe meer, hoe liever. Dopper promoot enerzijds campagnes rond (het
drinken van) schoon drinkwater. Anderzijds zijn Dopper-flessen bij het
brede publiek bekend (lage drempel), volledig recycleerbaar, robuust
– ze kunnen qua kwaliteit meer dan hun mannetje staan en zijn ze
(misschien minder belangrijk vanuit duurzaamheidsoogpunt) in vrolijke kleuren verkrijgbaar.

‘De fles is de boodschap’
Misschien kunnen we momenteel hier niet veel aan veranderen, maar
één stukje van ons afvalprobleem kunnen we wel aanpakken. In onze
basisschool is het gebruik van een drinkfles al ingeburgerd. Op onze
speelplaats zien we in het middelbaar nog steeds erg veel wegwerpflessen passeren. Niet alleen hebben we veel afval op school, als
school zijn we ook niet blind voor het plasticprobleem. Elk jaar belandt
er 8 miljoen ton plastic afval in onze oceanen. Dit plastic wordt niet af-

Via Smartschool kunnen ouders vanaf 30 oktober een Dopper-fles met SJKS-logo bestellen
aan de democratische prijs van €10,5 die verrekend wordt via de schoolrekening. Alleen ouders zullen via hun ouderaccount aan de link
naar de bestelpagina raken; aangezien het over
aankopen gaat leggen we deze vrijblijvende
keuze uiteraard bij de ouders.

Samen school maken

Code oranje? Check!
Beste leerling
Beste ouder
Op het moment dat dit artikel ter perse gaat staat er een
zoveelste ministeroverleg gepland over mogelijke maatregelen. Waar we de eerste weken in relatieve rust samen naar
school konden komen, was de ‘normaliteit’ de laatste weken
ver te zoeken. We duimen in elk geval dat de herfstvakantie
voor ieder van ons een ‘reset’ kan betekenen: even geen
schoolwerk, niet urenlang een mondmasker op je gezicht en
alle bijhorende stress… Die vakantie zal er natuurlijk anders
uitzien, zonder (verre) reis, op afstand van je vrienden, met
beperkte contacten, maar met de examens voor de deur is er
nu wél nog ruimte voor quality time met je gezin.
Op donderdag 12 november gaan we met nieuwe zuurstof
en opgeladen batterijen terug van start. Zonder tegenbericht
starten we in code oranje met een aangepast lesrooster.
We behouden een lesweek van 28 contacturen en 4 lesuren
in afstandsonderwijs. Net als in september bezorgen we
elke leerling voor zijn of haar klas een overzicht over welke
vakken het precies gaat; we gebruiken daarvoor een gekleurd
document volgens de kleurcode van de fase waarin we ons
bevinden (groen - geel – oranje – rood).
Waarom pas na de vakantie schakelen?
We zien dat nieuwe maatregelen nooit veraf zijn dus willen
we ook niet onmiddellijk schakelen. Dat kan natuurlijk alleen
maar omdat we ‘de facto’ dicht aanleun(d)en met onze
schoolafspraken bij de huidige richtlijnen in code oranje. Op
het draaiboek is het nog steeds wachten. Aan de belangrijkste
eisen van code oranje voldoet SJKS reeds:
• Leerlingen dragen sinds 1 september het mondmasker in de
klas én op de speelplaats;
• De klaslokalen worden reeds maximaal geventileerd;
• Leerlingen eten in hun eigen klas(bubbel), op hun vaste
plaats;
• Gedeeld materiaal wordt na gebruik reeds gereinigd.
• De practica werden aangepast of vervangen door waardige
alternatieven.
Wat verandert er dan na de vakantie?
• We beperken de leerlingenstromen door klasgroepen
maximaal een vast leslokaal te geven. Leerlingen zullen
– tenzij niet anders mogelijk wegens klassamenstellingen –
de hele dag in hetzelfde lokaal les krijgen. We schaffen de
verplaatsingen naar de specifieke vaklokalen van beeld,
geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, chemie, biologie,
fysica, klassieke talen, gedrag en cultuur, …. dus af. Bij de
weinige lokaalwissels die er nog zijn, blijft de regel dat de
bank ontsmet wordt voor ieder gebruik.
• We beperken de momenten van hoog risico (meer dan
15 minuten zonder mondmasker op minder dan 1,5 meter
afstand) tot enkel de eetmomenten op vaste plaatsen in

het vaste klaslokaal. We organiseren in fase oranje geen
Lichamelijke Opvoeding meer in contactonderwijs. L.O.
zal gegeven worden aan de hand van afstandsonderwijs.
Enkel in de richting Sportwetenschappen hebben de
leerlingen nog enkele uren sport. Om dit veilig te organiseren zullen de leerkrachten hun sportlessen baseren op
zowel de draaiboeken van het onderwijs als de draaiboeken
van de verschillende sportfederaties. We beperken het
aantal leerlingen door de grotere sportklassen op te splitsen.
Een tweede sportleerkracht zal de helft van de klasgroep
overnemen – voor deze klassen voorzien we twee aparte
sporthallen per lesuur. We voorzien een vrij lesuur tussen
twee klasgroepen in zodanig dat de kleedkamers na elk
gebruik grondig gereinigd kunnen worden.
• Vakken met verhoogd besmettingsrisico omwille van collectief gebruik van machines en leermiddelen, zoals muziek,
plastische opvoeding, techniek en STEM, worden volledig
of deels gegeven in afstandsonderwijs. De in contactonderwijs gegeven lessen worden gegeven conform de
veiligheidsnormen.
• Ons hygiëneplan wordt aangepast aan de bijkomende
ontsmettingsnormen.
Uit de enquête rond een mogelijke aanpassing aan het
uurrooster, die 2/3 van alle leerlingen invulde, kwam heel
duidelijk dat de meerderheid kiest voor het behoud van
de huidige situatie op woensdag. Tussen 10u25 en 10u35
blijven de leerlingen dus in hun eigen klas, zodat de lesdag op
woensdag stopt om 12u15.
En nu?
Vóór de vakantie werd iedereen geïnformeerd over de nieuwe
uurroosters, de vakken in het afstandsonderwijs én het
examenrooster.
Voorlopig heeft de regering geen nieuw decreet voorzien dat
scholen de mogelijkheid geeft hun schoolreglement inzake
evaluatie aan te passen. Eind vorig schooljaar was dit wél
het geval, waardoor er een heel andere examenreeks in juni
mogelijk was.
Voorlopig zullen we dus – zoals in een ‘normaal’ schooljaar
examens organiseren. Over de praktische kant worden jullie
nog ingelicht. We behouden wel de sperperiode voor grote
taken en toetsen in de week vóór de examens. Aangezien
sommige jaren reeds 30 november starten betekent dit dat de
resterende lestijd erg beperkt is – in afstandsonderwijs of niet.
Maak hier alsjeblief het beste van; elke les die je aandacht
kunt volgen, betekent pure tijdswinst bij het studeren.
Wij wensen jullie na een deugddoende herfstvakantie veel
succes met de komende lesweken en examens!
Warme herfstgroeten,
B. Jadoul

T. Torsy

I. Van Lemmens

S. De Bock
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SJKS Smart School
Co-accounts en communicatie
Eind vorig schooljaar testten we de Berichten-module op
Smartschool uit voor de co-accounts, voor de ouders. Door
de opeenvolging van nieuwe richtlijnen en afspraken was
het toen nodig om snel en duidelijk naar de ouders toe te
kunnen communiceren. Alles bij de algemene nieuwsberichten
plaatsen zou immers de homepage van SJKS-Smartschool
overladen met berichten die alleen voor een specifiek jaar (of
zelfs klas) van toepassing waren. Deze gerichte berichten, deze
inbox voor ouders, werd gesmaakt, er kwamen veel positieve
reacties binnen.
Vanaf september hebben we deze module terug open gezet
en berichtten we regelmatig via deze weg. De school kan in
enkele richting naar ouders toe berichten versturen. Reageren
als ouder kan alleen via e-mail naar de concrete leerkracht
(voornaam.tussenvoegsel.achternaam@sjks.be,
bijv.
of
directie (of via info@sjks.be). Op die manier kunnen leerlingen
kort communiceren via de berichten met hun leerkrachten en
krijgen leerkrachten e-mails van ouders binnen in hun officiële
SJKS-inbox.
Bij Nieuwsberichten communiceren we over belangrijke
maar minder dringende zaken: werkzaamheden in en rond
de school, een nieuwe afspraak rond de middagpauze, enz.
komen hier aan bod.
Andere kanalen
Uiteraard gebruiken we nog andere manieren om ouders,
leerlingen, sympathisanten … op de hoogte te houden. Naast

onze sociale media-kanalen gebruiken we ook nog papieren
media:
• Wie de vorige jaren op onze schoolbanken vertoefde,
kent inmiddels ons contactblad College Info als een
belangrijk communicatiemiddel tussen onze school,
ouders en leerlingen, maar aan de vele nieuwkomers willen we dit magazine toch even voorstellen.
College Info wil een praktische gids zijn bij wat er in onze
grote Collegegemeenschap tijdens een schooljaar allemaal
gebeurt. Het infoblad bundelt vooral nieuwe initiatieven en
praktische info. Culturele, sportieve… activiteiten zullen niet
enkel worden aangekondigd, maar worden ook kort toegelicht. Werkgroepen kunnen hun werking op school beknopt
voorstellen en speciale acties worden hier in de verf gezet.
• In het schoolmagazine Ic Hou – verschijningsdatum: eind
januari en eind juni - wordt uitgebreid ingegaan op wat er
leeft en beweegt op onze school. We plaatsen er leerlingen
(en oud-leerlingen) en leerkrachten (en oud-leerkrachten) in
de kijker en publiceren er artikels over voorbije activiteiten
en toekomstplannen.
Ten slotte gebruiken we ook e-mails voor de facturatie. Vorig
schooljaar hebben we ons wat meer ‘bezondigd’ aan grootschalige mailingsacties maar we proberen dit zo beperkt
mogelijk te houden, aangezien de meeste ouders dagelijks
overspoeld worden door digitale berichtgeving.

Meldingen
De school zelf mag dan wel proberen de berichtgeving te
beperken, veel leerlingen en ouders klagen dat ze toch te pas
en te onpas een melding binnenkrijgen van Smartschool: er
werd een nieuw bestand ingediend in de uploadzone, er werd
een nieuwe evaluatie toegevoegd, enz.
Via het onderdeel ‘Meldingen’ kunt u echter dit geheel naar
uw hand zetten. We leggen graag uit hoe dit aangepast kan
worden.
Hoe stel ik mijn meldingen in?
Via ‘Profiel’ > ‘Berichtgeving’ kan je instellen van welke items
je op de hoogte wilt blijven en op welke manier Smartschool
dit mag melden. Klik linksboven op je naam en kies ‘Instellingen berichtgeving’.
Je ziet meteen een overzicht per module, waarbij je kunt
aanduiden of en hoe je een melding wenst te ontvangen: via

de browser, via de Smartschool App en/of via e-mail. Is het
icoontje gekleurd? Dan is de melding ingeschakeld. Is het wit?
Dan is de melding uitgeschakeld. Sommige opties zijn niet te
kiezen.
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Wie graag melding via e-mail krijgt, dient via zijn of haar
profiel bij Berichtgeving het correcte e-mailadres in te geven.
Wie beschikt over de Smartschool App kan bij Profiel >
Berichtgeving ook aangeven op welke mobiele toestellen er
meldingen mogen binnenkomen. Staat er naast het toestel
‘Aan’? Dan worden er meldingen getoond. Staat er naast het
toestel ‘Uit’? Dan worden er geen meldingen getoond.
Altijd mee met SJKS, maar nu even niet
Ontvang je ‘s avonds laat of in het weekend liever geen
meldingen via de Smartschool App? Je kan zelf bepalen op
welke dagen en tussen welke uren je meldingen wenst te
ontvangen via de Smartschool App. Er gaat geen informatie
verloren omdat alle nieuwigheden bewaard worden in de lijst
in de browser, maar je wordt niet gestoord op momenten dat
jij dat niet wenst.

Kies in je Profiel voor Berichtgeving. Selecteer wanneer je
wel en wanneer geen meldingen via de Smartschool App
wilt ontvangen. Vink de dagen aan dat je meldingen wilt
ontvangen. Kies voor de hele dag of de tijd waarbinnen je op
deze dagen meldingen wilt ontvangen.
In onderstaand voorbeeld krijg je van maandag tot en met
zaterdag enkel tussen 7u30 en 18u30 meldingen via de Smartschool App. ‘s Morgens voor 7u30 en ‘s avonds na 18u30
alsook op zondag krijg je via de Smartschool App geen enkele
melding.

Enquêtes
Meer en meer hanteren we ook de Smartschool-module
‘Enquêtes’ om snel en efficiënt informatie te vergaren of
mensen de kans te geven op iets in te tekenen. Zo gebruikten
we dit alleen dit schooljaar al voor heel wat zaken:
• leerlingen konden zich inschrijven voor olympiades;
• er werd gestemd voor een nieuwe vertegenwoordiger in de
schoolraad (zie verder) door leerlingen van de derde graad;
• jaarlijks begint het schooljaar met de startenquête waarbij
we informatie vragen over de middagpauze, woon-schoolverkeer …;
• ouders konden intekenen op de verkoop van mondmaskers
of een selectie van leesboeken;
• er wordt naar de mening gepolst van de leerlingen over
een verandering van de dagindeling, net zoals we feedback
vroegen aan ouders en leerlingen over het afstandsonderwijs vorig schooljaar (zie verder).

• Vanaf 30 oktober vinden ouders er ook de mogelijkheid om
een SJKS-Dopper te bestellen (zie p. 2).
Kortom, het loont de moeite om in te gaan op onze uitnodiging deel te nemen aan een enquête. Let wel: soms kunnen
bepaalde enquêtes alleen door ouders ingevuld worden.
Wanneer ouders dan de leerlingenaccount gebruiken, gaan ze
bij het onderdeel ‘Enquêtes’ niets zien staan. Net als voor de
berichtgeving gericht aan ouders vragen we daarom expliciet
aan ouders om zeker hun account te activeren. Voor vragen
over uw account kunt u steeds terecht bij ict@sjks.be.
Tot slot: helaas kunnen enquêtes niet worden ingevuld via de
Smartschool App. Dat is een euvel waar ze bij Smartschool mee
aan de slag zijn, krijgen we als antwoord. Wordt hopelijk gauw
vervolgd!
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Feedback & Inspraak
Resultaten leerlingen- en ouderenquête over afstandsonderwijs
Het afgelopen schooljaar 2019-2020 eindigde in een onuitgegeven scenario, met beperkt contactonderwijs en een stevige
dosis afstandsonderwijs. De draaiboeken die de overheid begin
juli publiceerde voor dit schooljaar gaven onmiddellijk aan dat
het afstandsonderwijs er voortaan anders zou uitzien, maar we
wilden zeker de input van leerlingen en ouders krijgen. Hoe
hadden zij het ervaren? Wat waren de pluspunten? Wat diende
er zeker bijgesteld te worden? De feedback van het leerkrachtenteam kwam er via de adviesorganen.
Representativiteit
Maar liefst 718 ouders (die samen 893 leerlingen vertegenwoordigen) vulden de enquête in; 519 leerlingen – ongeveer
de helft van onze scholieren – nam de tijd om de leerlingenenquête te overlopen. Als school willen we graag onze belangrijkste partners de kans bieden tot feedback en inspraak; het
doet ons bijzonder veel deugd om te zien dat zovele mensen
hiervoor de tijd namen.
Globale resultaten
Het grote merendeel van ouders én leerlingen bleek nadien
tevreden met het aangeboden afstandsonderwijs (zie staafdiagram ouders vs. leerlingen ‘….).

Hoe goed of slecht ons afstandsonderwijs ook was, zowel bij
ouders als leerlingen klonk (en klinkt) heel duidelijk de hoop
op zoveel mogelijk live-lessen dit schooljaar!
Het blijft bovenal over statistiek gaan. De boutade zegt dat
je ‘met statistiek alles kunt bewijzen’. We willen daarom ook
transparant alle cijfermateriaal aan alle ouders en leerlingen
toereiken;
u vindt de hele bundel bij Intradesk > Voor allen > Algemene
info > Resultaten enquête afstandsonderwijs aug 2020.
Eén onderdeel hebben we er echter wel uitgelaten, omdat het
anders voor niemand nog haalbaar zou zijn het geheel door
te nemen: de vakgebonden vragen (“Welke didactiek was
er bij vak X een meerwaarde?”) wordt doorgespeeld aan de
vakgroep, die hiermee inhoudelijk aan de slag gaat.

We zien heel mooi verdeelde grafieken, zogenaamde Gausscurves, die aangeven dat voor het leeuwendeel van de ouders
en leerlingen de belasting en werkdruk voldoende was.
Leerlingen spendeerden bijna allemaal tussen 2 – 6u / dag aan
taken en lessen in afstandsonderwijs. Voor ¾ van de ouders
was deze studietijd in orde, voor de leerlingen mocht het iets
minder zijn.

Aandachtspunten
Qua dagindeling hebben we gemerkt dat we – mocht er ooit
terug fulltime afstandsonderwijs gegeven moeten worden
– moeten inzetten om live-sessies op een ‘normaal’ startuur.
Voor veel leerlingen schoof de dagindeling enkele uren op,
waardoor ze niet klaar waren tegen het einde van de lesdag.
Wanneer leerkrachten moeilijk exacte quoteringen konden
geven, konden ze A, B, C of D’s uitreiken. Dat was voor de
meeste leerlingen en ouders geen probleem en erg duidelijk,
behalve wat betreft de letter B: was dat nu ‘vlot geslaagd’ en
dus positief, of eerder ‘net genoeg’ en dus voor verbetering
vatbaar? Meer nuancering is in dit geval nodig, leerden we.
Ouders gaven duidelijk aan dat ze tevreden zijn over het
openstellen van de puntenboek, het gebruik van de berichtenmodule (zie p. 4) en de algemene communicatie omtrent
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de afspraken rond veiligheid bij de heropening van de scholen.
Ook de digitale oudercontacten waren voor de ouders in orde
en inhoudelijk evenwaardig aan een oudercontact op school.
Veel keuze zit er echter dit schooljaar niet op: we zullen
de ingeslagen weg dit schooljaar sowieso moeten volgen,
aangezien alles digitaal dient te verlopen. Meer info hierover
in de volgende College Info.
Tot slot: onze communicatiekanalen werken, maar blijkbaar
vinden vele ouders hun weg (nog) niet naar Instagram. We
kunnen het alleen maar aanraden, beelden spreken immers
meer dan woorden!
Alleen data?
Aan het einde van de enquête was er nog de mogelijkheid om
opmerkingen te geven. En dat deden jullie, soms erg uitgebreid. Het grootste pijnpunt bleek de wildgroei aan mappen
en locaties op Smartschool waar leerlingen hun opdrachten
dienden te zoeken. Vooral in de eerste weken van de lockdown
zagen de leerlingen, en ook meekijkende ouders, door de
bomen het bos niet meer.
Die boodschap was duidelijk; we zijn er – voor zover ons
afstandsonderwijs enigszins lijkt op vorig schooljaar – mee
aan de slag gegaan. Op het gele en oranje document dat de
leerlingen meekregen over het afstandsonderwijs in de resp.
codes staat vermeld hoe dit praktisch via Smartschool verloopt:
Er zijn 28u contactonderwijs en 4u afstandsonderwijs. Voor de
vakken met afstandsonderwijs vind je onder de vakmap, bij

‘Documenten’ telkens een map ‘Afstandsonderwijs’. Daarin
verschijnen de opdrachten bij het begin van de week, die
leerlingen volgens hun eigen planning verwerken in de loop
van die week.
Adviesorganen
De resultaten van de enquête werden in extentio voor het
eerst gepresenteerd en besproken op de vergadering van
het oudercomité (12 oktober). Er was ruimte voor vragen en
opmerkingen, niet alleen over het afstandsonderwijs, maar
ook over de huidige aanpak. Er werden kritische bemerkingen opgesomd, suggesties gedaan … die u binnenkort kunt
nalezen in het verslag van deze bijeenkomst (Smartschool >
Intradesk > Algemene info > Oudercomité). Waakt u graag mee
over de onderwijskwaliteit op de school van uw kind? Gebeten
om meer te weten? Aarzel dan niet en wees welkom op
de volgende OC-vergadering op dinsdag 24 november om
20u in de AvW-zaal.
Naast het oudercomité is de schoolraad een adviesorgaan
waar directie, leerkrachten, ouders én leerlingen samen het
beleid onder de loep nemen, zoals het schoolreglement, het
studieaanbod, enz.. Dit gebeurt drie keer jaar, in november,
februari en mei. Voor de leerlingen zetelen Zenz De Wreede
(6WEWIa1) en – na een online-stemming nu ook – Lander
Leeman (5WEWIa2) in deze raad.

Een gratis Office 365-pakket?
Sommige nieuwe leerlingen hadden bij hun inschrijving reeds
vernomen dat SJKS-leerlingen een gratis Officepakket (WORD,
PowerPoint, Excel...) kunnen gebruiken. Hieronder leggen we
graag hoe dit precies in zijn werk gaat.

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’:

Twee belangrijke voorwaarden
• Zolang je op onze school ingeschreven bent, zal je een
SJKS-account hebben. Met deze account kun je de software
downloaden en installeren, maximaal op 5 toestellen
inclusief tablets. Ben je niet meer ingeschreven op onze
school, dan zal 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-medewerkers 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.

E-mailadres: gebruikersnaamvanopschool@student.sjks.be
Bijvoorbeeld: marie.verbruggen@student.sjks.be
Stap 3) Vervolgens zal 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: marie.verbruggen@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 na 2004 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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Samen school maken

Wat levert dit op? Wat doet de school daarmee?

Verschillende scholen gingen ons al vooraf en sloten zich aan
bij TROOPER. We waren zelf eerst een beetje sceptisch maar
intussen kregen er al heel wat Wase speelplaatsen een gedeeltelijke opknapbeurt met centen uit dit systeem. En een fijnere
omgeving voor de leerling, wie kan daar iets tegen hebben?
Trooper, wat is dat precies?
Trooper is een portaalwebsite die ervoor zorgt dat je onze
school kan steunen door één extra klik wanneer je online gaat
shoppen. En het kost jou geen eurocent meer!

Wat het oplevert … dat is natuurlijk koffiedik kijken. Elke euro
die we echter via deze actie verkrijgen, wordt gebruikt om de
speelplaats aangenamer te maken. We steken het geld dus
niet in klasmeubilair, nieuwe ramen, betonbalken of koffie
voor de leerkrachten.
In tweede instantie willen we ook de leerlingen betrekken
bij het besteden van dit bedrag. Via de portaalsite trooper.
be/sjks hebben we immers ook de mogelijkheid om echt te
sparen voor een project.
We houden jullie op de hoogte, maar aarzelt alvast niet om het
eens uit te proberen, waarvoor dank!

Hoe werkt dat dan?
Het bovenstaande klinkt fantastisch, maar wat moet je dan
precies doen?
1. Je surft naar onze Trooperpagina: www.trooper.be/sjks.
2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het
logo. Door die klik weet de webshop dat jij ons wil steunen.
3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt dus geen
eurocent extra.
4. De webshop schenkt gemiddeld 5 percent van jouw
aankoopbedrag aan onze school. Mocht je je e-mailadres
achtergelaten hebben, dan krijg je zelfs een mailtje met
het exacte bedrag waarmee je SJKS sponsort.

Contactinfo
Algemeen nummer
Algemeen e-mailadres

SJKS 03 780 71 50
info@sjks.be

Algemeen directeur

Bernard Jadoul

SJKS 03 780 71 51
gsm 0488 05 93 13

Pedagogisch directeur 1-2-3

Tiny Torsy

SJKS 03 780 71 55
gsm 0477 32 27 94

Pedagogisch directeur 4-5-6

Isabelle Van Lemmens

SJKS 03 780 71 54
gsm 0495 15 48 06

Administratief directeur

Stefan De Bock

SJKS 03 780 71 93
gsm 0494 85 52 71

Leerlingenbegeleiding

SJKS 03 780 71 52

Diensthoofd boekhouding

Kathleen De Mulder

SJKS 03 780 71 67

Internaat

Gentil Poppe
Katrien Smet

SJKS 03 780 71 60

Basisschool

SJKS 03 780 71 65

Je kunt steeds een mailtje naar een SJKS-personeelslid sturen door de volgende combinatie te gebruiken:
voornaam.tussenvoegsel.achternaam@sjks.be bijv. stefan.de.bock@sjks.be.
U kreeg de namen van alle (vak)leerkrachten in de startbundel.

