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Fraaltje 

 
“Dat is hier ernstig balen”, zei Kevin, en hij wikte zijn woorden. 
 
Hij was dan ook net aan een gruwelijk einde ontsnapt. Zijn fietstochtje in de bergen was 
lelijk verprutst toen hij, heerlijk bergaf suizend, in een putje terechtkwam met zijn voor-
wiel. Zijn fiets brak in twee, hoewel het misschien ook meer delen waren, en alles  
behalve zijn achterwiel verdween in het ravijn. Hij zag nog net zijn vers geoliede ketting 
fluks over de rand floepen. 
 
Daar stond Kevin met zijn achterwiel. 
“Balen”, zei hij beslist. “Wat de Bond Zonder Naam er ook over zou zeggen.” En hij  
begon aan de rest van de afdaling. Te voet. 
 
Het was heel erg ver. Van langsom knarsten zijn tanden zo erg, dat ze het geknerp van 
de keitjes onder zijn schoenen overstemden. Hij doodde de tijd met fantasieën over de 
fietsenverkoper, en wat hij hem zou vertellen als hij hem nog eens tegenkwam, thuis in 
een donker steegje. 
 
Toen Kevin en zijn achterwiel de allerlaatste bocht doorkwamen, alvorens in het  
armtierige Alpendorpje aan te komen waar alleen lauw bier te koop was, en souvenirs 
zoals pootjes van bergdieren waar je flessen mee kon opentrekken, kwam er een figuur 
uit de andere richting. De arme kerel had een hele fiets rond zijn hals zitten, behalve dan 
het achterwiel. 
 
“Helemaal naar mijn hutje”, kermde deze, “en dat is verdraaid ver, vooral gezien het feit 
dat het bergop is. Hoe ironisch, dat ik hier verstrikt zit in een fiets waar ik niet op kan  
rijden, terwijl er hier een knaap naar beneden komt met een wiel dat ik kan gebruiken. 
Het is balen, ik heb er geen woorden voor.” 
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Directeur aan het woord 

28 januari 2016 
 
Gisteren vierden we de eerstesteenlegging van onze nieuwe school. We hadden deze unieke  
gebeurtenis  goed voorbereid om er in alle opzichten een geslaagde dag van te maken. Alleen 
het weer hadden we niet in de hand en dat was dan ook het enige waar ik schrik voor had: een 
serieuze stortbui zou alles immers grondig kunnen verstoren. Maar … we hadden geluk! Het 
bleef droog en alles verliep volgens plan. 
 
Het was knap om te zien hoe we met bijna 1500 leerlingen, personeelsleden en genodigden de 
plaats waar onze nieuwe school vanaf nu zal groeien samen omarmden. Hou onze website en 
Facebookpagina in de gaten! Want binnenkort verschijnt daar een filmpje van oud-leerling Jeroen 
Broeckx, die het hele gebeuren weer magistraal in beeld bracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het was geweldig om te zien hoe  
onze leerlingen de jongere leerlingen van  
de kleuterschool en de lagere school  
begeleidden. En hoe ze samen  
genoten van het hele gebeuren! 
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Scholen van morgen bouwt onze school en zal ze nadien ook  30 jaar onderhouden. Over 30 
jaar, in 2047, wordt de school terug van ons. Op dat moment zal er weeral veel veranderd zijn. 
Wij vonden het een goed idee om een geschenk samen te stellen voor de mensen die over 30 
jaar in onze school zullen leven en werken. We vulden een tijdscapsule met boodschappen van 
al onze leerlingen, van klein tot groot. Via  tekeningen en briefjes beschreven we hoe we denken 
dat onze wereld, onze school, ons leven er over 30 jaar zal uitzien. We stopten alles in de tijds-
capsule, samen met een aantal voorwerpen die typisch zijn voor onze wereld en onze school zo-
als die er nu uitziet: de krant van vandaag, een school-T-shirt, een schoolagenda, enz. 
 
 
 
 
 
 
 
Maria, de jongste leerling van onze school, 

en Kenny, de oudste leerling, overhandigden 

de tijdscapsule aan werfleider Chris. Hij zal 

ze laten inmetselen in onze nieuwbouw op 

zo’n manier dat ze over 30 jaar opnieuw kan 

uitgegraven worden.  
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En dan was het tijd om de eerste muur neer te zetten. Maria en Kenny gaven het startsein en on-
ze burgemeester was de ideale persoon om dit plechtige mo-
ment van commentaar te voorzien. 
 

 
 
 
 

 

 

Re-
frein 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
De muur stond! En dat wilden we vieren met een lied, dat uit vele honderden monden klonk: 
 
 

Welkom in ons huis! 
Het is op ieders maat gemaakt 
alsof het altijd heeft bestaan. 
Voeten stevig op de grond, 
armen open naar de zon.  

 
 

Refrein 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het beste fundament 

is onze vriendschap voor elkaar. 
We schrijven samen ons verhaal. 
Wacht maar af een jaar of twee, 
onze school groeit met je mee. 

 
Honderden handen geven vorm aan deze school 

met het cement van onze talenten. 
Vol vertrouwen samen bouwen, 

neem mijn hand in die van jou: wij omarmen het SJI! 
Vol vertrouwen samen bouwen, 

neem mijn hand in die van jou: wij omarmen het SJI! 
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Later volgde nog een officieel gedeelte met collega’s en genodigden. Tijdens de speech van onze 

architect, werd ook de maquette van onze school onthuld. Spannend! 
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We klonken op deze mijlpaal in de SJI-geschiedenis en blikten tevreden terug op een unieke, 

warme dag, die helemaal verlopen was zoals we het gedroomd hadden. 

Of zoals een collega het formuleerde: “Wat was het vandaag weer een fijne ervaring om deel te 

mogen uitmaken van deze school. Die betrokkenheid van iedereen, zowel leerlingen als col-

ga’s, bij kleine maar ook bij heel grote dingen, dat is echt wel uniek. Bedankt dat ik erbij mocht 

zijn!” 

Dat is precies hoe ik het zelf ook aanvoel: wat is het op zo’n moment een uniek gevoel om direc-
teur van deze school te mogen zijn! 
 
 
Lieve Blommaerts 
directeur 
 
 
 

Terug naar inhoudstafel 

Planckendael (vorig schooljaar) 



 

 

Kalender februari 2016 Terug naar inhoudstafel 

Stage 7KZ en 7TBZ/Z                                                                           Project ‘kiezen’ voor de leerlingen van het tweede jaar 

Ma 1   

Di 2   

Wo 3  4VVA en 4VVB bezoeken het fort van Breendonk 

19.30 u. Infoavond studiekeuze vierde jaren 

20.00 u. Infoavond studiekeuze voor ouders van leerlingen van het tweede jaar STV 

20.30 u. Infoavond studiekeuze voor ouders van leerlingen van het tweede jaar BVL 

Do 4  2A, B, C en D bezoeken Namen 

12.00 - 13.00 u. Bonusoptreden BIBBER - feestzaal 

13.00 - 15.45 u. 1 C-S, D-S, E-S, F-S bezoeken de molen van Boechout 

Vr 5  Rapport 3 voor de eerste graad A-stroom en de tweede graad aso en tso 

12.00 - 13.00 u. Huis om in te schuilen. Valentijn 

Ma 8  Krokusvakantie 

Di 9  Krokusvakantie 

Wo 10  Krokusvakantie 

Do 11  Krokusvakantie 

Vr 12  Krokusvakantie 

Stage 7KZ en 7TBZ/Z                                                                                                                         Week van basisschoolbezoeken 

Ma 15  Stagerapport 2 voor 6VZ 

08.25 - 11.10 u. 5ECO/HW en 6ECO/HW bezoeken de tentoonstelling 'Imaginary' (wiskunde en 
kunst)  

Di 16  1G, H en I gaan naar Ramioul 

 Wetenschapsworkshop 'Ontmasker de dader in de zaak 'Polly Meer'' voor 2C - 
Technopolis Mechelen, gevolgd door stadsrally in Mechelen 

Wo 17 08.30 - 14.00 u. Wetenschapsworkshop 'Van papier tot bio-ethanol' voor 3ECO, 3HW en 3WET 

16.00 - 19.00 u. 'Rots en water'-training - feestzaal 

20.00 u. Vergadering schoolraad 

Do 18  1C, D, E en F gaan naar Ramioul 

 Wetenschapsworkshop 'Ontmasker de dader in de zaak 'Polly Meer'' voor 2D - 
Technopolis Mechelen, gevolgd door stadsrally in Mechelen 

13.00 - 14.45 u. Ondernemers voor de klas voor 6VZ A, B en C - Feestzaal 

Vr 19 08.30 - 14.00 u. Wetenschapsworkshop 'Nano-zonnecrème' voor 4WET, 4HW en 4ECO - Techno-
polis Mechelen 

12.00 - 14.30 u. 6HW, ECO, STW en GWW bezoeken de SID-inbeurs - Antwerpen 

Stage 7KZ en 7TBZ/Z                                                                                 Eerste SJAB-weekend - De Karmel Brugge 

Ma 22 13.00 - 16.30 u. OCMW-budgetspel voor 5GWW en 6VZC - Borsbeek 

Di 23 08.30 - 12.30 u. 3VVA en B volgen 'Bar del Mundo' - Antwerpen 

Wo 24 
 

 

 Leefsleuteldriedaagse voor 5VZ 

14.00 u. Deadline FlaSJI maart 

16.00 - 19.00 u. 'Rots en water'-training - feestzaal 

Do 25  Leefsleuteldriedaagse voor 5VZ 

13.00 - 13.50 u. Yoga voor 2F 

13.50 - 14.40 u. Yoga voor 2E 

15.00 - 15.45 u. Yoga voor 2H 

15.45 - 16.35 u. Yoga voor 2A 

Vr 26  Leefsleuteldriedaagse voor 5VZ 

 Rapport 3 voor de derde graad aso en tso 

 Rapport 3 voor de derde graad aso en tso 

 VM Kriebelproject in SJI Basisschool en in De klinker (6VZ) 

Za 27 13.00 - 16.00 u. 'Rots en water'-training - feestzaal 

Stage 7KZ en 7TBZ/ZStage 6GWW 

Ma 29  Engels toneel op school 

13.00 - 16.30 u. OCMW-budgetspel voor 6VZA en B - Borsbeek 

De meest recente versie van de kalender vind je op de site. 

http://www.sji-borsbeek.be/index.php/?option=com_content&view=article&id=18TARGET=%22_blank%22


 

 

BELANGRIJK !  
 

 
INSCHRIJVINGEN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR 

VOORRANGSREGELING BROERS EN ZUSSEN 
 
 
Beste ouders  
 
 
Misschien hebt u nog een zoon of dochter die volgend jaar de overstap naar 
het secundair onderwijs zal maken.  Zoals dat wettelijk ook voorzien is, willen 
we hem/haar als broer of zus van één van onze leerlingen graag voorrang 
geven bij de inschrijving van onze nieuwe eerstejaarsleerlingen voor het 
schooljaar 2016-2017. De wetgever verstaat onder broers en zussen kinderen 
met minstens één gemeenschappelijke ouder of kinderen wonend onder het-
zelfde dak.  
 

U kan van deze voorrang genieten als u uw zoon of dochter inschrijft  tijdens 
de inschrijfavond die we speciaal daarvoor organiseren op   
 
 
 
 
 
             
                 
 

We vragen u om via het secretariaat van de school (03 321 53 51) een af-
spraak te maken.   
 

Uiteraard bent u ook van harte welkom op onze infodag op zaterdag 5 
maart, om samen met uw zoon of dochter onze school te bezoeken. U kan 
starten op 4 verschillende momenten: 9 u., 10.30 u., 13.30 u. en 15 u. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Lieve Blommaerts 
directeur 

woensdag 2 maart 2016 vanaf 19 u. 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

ONDERWIJSKIEZER 
 

 

Moet je in juni een nieuwe studiekeuze maken en ben je op zoek 

naar informatie? Dan bevelen wij je graag de ‘Onderwijskiezer’ aan. 

Tijdens het keuzeproject van onze tweedejaars zal zeker naar dit  

instrument verwezen worden. Maar eigenlijk is het een handig  

instrument voor iedereen! 

 
 

Je gaat naar de site: http://www.onderwijskiezer.be 

 
We helpen je even op weg aan de hand van een voorbeeld.   
Stel: je zit nu in het 2de jaar STV en je moet een keuze maken voor de 
2de graad.  
 
 
Stap 1. Je klikt op secundair onderwijs. Er verschijnt een zwarte balk, 
waarin de structuur van het secundair onderwijs verschijnt.  
 
 
Stap 2. Je klikt nu op 2de  graad. Er verschijnt een dubbele rij groene 
blokjes, waarin je de keuze kan maken uit derde en vierde jaren aso, tso, 
kso en bso. Ook leertijd en deeltijds onderwijs kan je aanklikken. 
 
 
Als je klikt op het 3de jaar tso, verschijnen er 31 studierichtingen die je 

kan volgen in de 2de graad tso. 

 

Stel dat je geïnteresseerd bent in Sociale en technische wetenschappen 

(STW), dan klik je die richting aan. Je ziet dat STW tot het studiege-

bied personenzorg behoort. 

 

Je vindt hier ook een duidelijke omschrijving van de studierichting STW. 

Scroll je verder door naar onder, dan kan je daar met een klik op de 

muisknop weer meer info vinden over: 

Terug naar inhoudstafel 

http://www.onderwijskiezer.be


 

 

de lessentabel in STW; 

  Hier kan je dan weer filteren op de verschillende onderwijsnet-

ten. 

 

welke scholen deze richting aanbieden; 

 Hier kan je dan weer filteren op : provincie, gemeente, enz. 

Indien je een gemeente  aanklikt, verschijnen alle scholen die in die 

gemeente je gezochte studierichting aanbieden. 

Klik je op het icoontje voor de naam van de school, dan kom je op 

de schoolfiche van die school terecht. Hier vind je ook de website 

van de school terug, waar je dan weer verdere nuttige informatie 

kan zoeken (bereikbaarheid, opendeurdagen, infomomenten, aan-

meldingsmomenten, enz.). 

 

wie er toegelaten wordt in  deze richting; 

 Hier vind je zeer gerichte informatie over een mogelijke instap in 

de studierichting, maar ook over de periode tot wanneer je de over-

stap kan maken. 

 

wat je kan behalen na deze richting. 

 Hier geeft men informatie over de keuzemogelijkheden na de 2de 

graad. Wil je al te weten komen wat de mogelijkheden zijn na een 

6de jaar,  dan ga  je terug naar stap 2 en klik je op 3de graad. 

 

Uiteraard kan je deze oefening ook maken voor een andere graad of een 

andere studierichting.   

 

Als je graag wat hulp wil, kan je altijd terecht bij je klassenleraar of  

coördinator. 
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Hoe zou het zijn met An De Koninck? 

Een oud-leerling aan het woord 
 

Net als haar broers en zus studeerde An De Koninck bij ons op school af in de richting economie 
– moderne talen. Het is ondertussen tien jaar geleden dat ze de poorten van het SJI achter zich 
dichttrok. Nu, tien jaar later is ze mama van twee kindjes en werkt ze in de boekhoudsector. We 
luisteren naar haar herinneringen aan onze school. 
 
An, welke richting volgde je op het SJI? 
Als echte Borsbekenaar zat ik al vanaf de eerste kleuterklas op het Sint-Jozefsinstituut. Na de 
basisschool volgde ik de richting moderne en in 2005 studeerde ik af in de richting economie – 
moderne talen. 
 
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd? 
Ik startte een opleiding bedrijfsmanagement, optie accountancy-fiscaliteit aan de Hogeschool 
Antwerpen (nvdr. de huidige AP Hogeschool Antwerpen) en daarna heb ik nog met een schakel-
jaar een master Handelswetenschappen behaald aan de Lessius Hogeschool (nvdr. de huidige 
KU Leuven Campus Carolus Antwerpen).  
 
En werk je nu nog steeds in de boekhoudsector? 
Ja, ik heb eerst twee jaar bij Ernst & Young gewerkt, één van de “Big four” internationale bedrij-
ven op het gebied van accountancy- en belastingsadvies. Na een kleine zijsprong naar de immo-
biliënsector, werk ik nu sinds een jaar in een klein accountancykantoor in Zoersel. Tussen deze 
jobs door ben ik ook geruime tijd onthaalmoeder geweest bij mij thuis om dicht bij mijn kleine 
kindjes te kunnen zijn. 
 
Heeft je opleiding in het SJI je geholpen in het 
verdere leven? 
Zeker! Het was altijd mijn grote droom om ver-
pleegster te worden, maar door de lessen econo-
mie in het Sint-Jozefsinstituut heb ik beseft dat 
mijn toekomst toch eerder in de economische sec-
tor lag. Ik heb op school een heel goede basis 
boekhouden en algemene economie gekregen, 
waardoor het geen probleem bleek te zijn mijn  
diploma’s accountancy-fiscaliteit en handelswe-
tenschappen te behalen.  
 
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze 
school? Een leuke anekdote misschien…? 
Wat me vooral is bijgebleven, zijn ‘de vlam’ en ‘de mariagrot’, de twee plekken waar ik altijd met 
mijn vriendinnen afsprak om te babbelen. De Italiëreis was ook zeker een hoogtepunt in mijn tijd 
op het SJI, evenals het schoolorkest van mevrouw Anthonis, waarmee we enkele heel leuke pro-
jecten hebben gedaan! De musical ‘Oliver Twist’, waarin ik heb meegespeeld met mijn klarinet, 
was zelfs mijn inspiratiebron voor de naam van mijn oudste zoontje, Oliver! 
 
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe? 
Mijn favoriete leerkracht op het SJI was absoluut mijnheer Mennen, onze leerkracht geschiedenis 
in het eerste jaar. Hij was altijd even lief en rustig. 
Mijn leerkracht economie, mevrouw Mennes (nvdr. zij is ondertussen met pensioen), heeft me 
dan weer de liefde voor economie bijgebracht. 
Ook mevrouw Van Damme van Frans vond ik een zalige leerkracht! 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Bibber 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ilena Anseeuw, Dagmar Michielsen, Evelien Van de Reydt, Dzjorn van den Dungen, Yara Van 
den Wijngaert, Nikita Van Roeyen, Emily Bollansée, Oxana Roelands, Angelique Nackaerts, Joni 
Van den Wijngaert, Tahlia Misiedjan, Charlotte Goedemé, Katinka Beuckels.  
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We hebben een winnaar! Proficiat aan de 
popgroep van de eerste graad! 
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Je vindt de foto’s op de website: 
www.sji-borsbeek.be 



 

 

Fluoactie 

 

Hoe discreet wij ook met informatie kunnen omgaan: 

 

Ben jij  Gitte De Laet  uit 4STWB ? 

Is je naam Celeste Aelbrecht en zit je in 1F-S ? 

Regel dan een afspraak met de directeur! Mevrouw Blommaerts heeft voor jullie een filmticket 
opzij gelegd. 

En je weet waarom: je staat gewoon geweldig met je fluohesje. 

Wees niet bang om te schitteren! 

Terug naar inhoudstafel 

De allergrootste neemt de allerkleinste op de arm. 



 

 

Fietsplaatjes 

 

Wil je ook een fietsplaatje? 
 
Dit geldt voor  iedereen die naar onze school gaat. Je kan ermee tonen dat dit echt wel jouw 
school is en elke maand maak je kans op een leuke prijs. Al wat je moet doen is checken of je 
fiets in de FlaSJI staat. 
Je kan een plaatje afhalen op het onthaal, met handige bandjes erbij om het te bevestigen. 
Geen verplichting, wel warm aanbevolen. 

Terug naar inhoudstafel 

Wij hebben al verteld over mevrouw Smets, die sneller dan haar schaduw kan fotograferen.  
Welnu, ze heeft weer een trofee binnengehaald. 
 
Een fiets met SJI-plaatje, geparkeerd voor de bibliotheek van Borsbeek! Je gaat naar een droom 
van een school en je leest boeken! Maak je bekend bij mevrouw Blommaerts, er ligt een leuke 
verrassing voor je klaar. Proficiat! 



 

 

Familienieuws 

 

 

Wiskundevraagstuk 

Terug naar inhoudstafel 

Vraagstuk januari 
 

 
 

De verschillende letters van een goochelaar staan niet in de juiste volgorde. De A en E mogen 
niet naast D staan. B moet naast één andere letter staan, maar niet naast A. E staat links van A 
met één letter ertussen. Hoe moeten de letters van de goochelaar staan? 
 

B D E C A  
 

 
 
 
Vraagstuk februari 
 

Volgend vraagstuk kregen de leerlingen uit de 2
e
 graad voorgeschoteld die deelnamen aan de 

Junior Wiskunde Olympiade. 
 
Vlad heeft vandaag 26 januari 2016 een tablet gekocht. Op ieder scherm van zijn tablet is er 
plaats voor 20 apps, maar op het eerste scherm staan reeds 16 apps geïnstalleerd. Door te 
swipen beschikt Vlad over vijf schermen. Als hij iedere maand (inclusief deze maand) percies 
één app installeert, in welke maand van welk jaar zal hij dan zijn laatste app installeren? 
 
Denk je het antwoord gevonden te hebben, stuur het dan door naar het welgekende e-
mailadres wis1knooppunt@sji-borsbeek.be 

A B C D E 

Door de langere afwezigheid van een secretariaatscollega  hebben we deze maand geen  
volledig overzicht van het familienieuws. We geven er de voorkeur aan om de rubriek in deze 
editie achterwege te laten. We hopen op uw begrip. 

mailto:wis1knooppunt@sji-borsbeek.be

