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Een prachtige zaterdagse zon stond boven de terreinen van de school aan de Robianostraat
elf. Vogeltjes twinkelden, konijntjes huppelden, en heel de natuur deed zijn best om de sfeer
erin te krijgen. Er was er eentje die daar heel blij mee was. Zijn oogjes flonkerden en hij
grijnsde handenwrijvend, en een grote vreugde was duidelijk zijn deel.
Het Spook van het instituut, luitjes. Hij zag het helemaal zitten. Een zonnige zaterdag te
Borsbeek, dat was voor hem het neusje.
‘’Kan niet missen”, verklaarde hij eenvoudig. “Een Spook kan eens buiten komen op zo’n
dag. Het is de ideale dag om aan zelfontplooiing te doen.” En hij knipoogde veelbetekenend.
“Vroeger bleekte men lakens door ze uit te spreiden op het gazon bij zonnig weer”, doceerde hij. “Bij Spoken is het niet anders. We worden er hagelwit van, en glad als een biljart.
Strijken is namelijk verboden. Strijk nooit een Spook. Jihaargh. Een oom van mij heeft zich
ooit laten strijken omdat het maar bleef regenen, en hij is nooit meer de oude geworden.
Vloog nog tot aan de eerste verdieping, en dan moest hij al rusten.”
Zelfontplooiing dus. Hij strekte zich uit op het vers gemaaide voetbalterrein, met zijn handen
rond twee doelpalen en zijn voeten achter de draad van het compostparkje gehaakt.
“Zodoende haal ik gemakkelijk de twintig vierkante meter”, pochte hij. “Geen wonder dat ik
zo compleet ontplooid geraak. En laat me nu even genieten van de omstandigheden, dewelke zonder meer meezittten. Wiehoe alsook tralala.”
Daar kwam de eerste zwaluw. Het Spook twinkelde.
“Kijk! Een klein fijn zwaluwpjeuh! Schatteug!”
Met kleine oogjes keek hij in de zon, waar de vinnige zwaluw een zigzaggend spoor trok.
“Dat betekent dat het lente is, luitjes!”, gnuifde het Spook. “Dra komen er tientallen, wat zeg
ik, honderden van die knoddige zwaluwen voorbij gefladderd!”
Vervolgens betrok zijn gezicht, want het aantal zwaluwen in het zwerk nam inderdaad gestaag toe, en hij bedacht plots:
“Die mannen komen helemaal van het zuiden. Wat doen die, denk je, nu ze eindelijk terug
thuis zijn? Eerste werk? Naar het toilet gaan! Maar niet op mij!”
Nooit een Spook zo snel naar binnen zien suizen als die dag in mei!
“Het zou niet de eerste keer zijn”, bromde hij, “dat ik hier een beetje te kijk sta voor mijn
lezers. Dat de rioolpers maar een ander slachtoffer zoekt. Jihaargh.”

Directeur aan het woord
27 april 2016
Als ik vandaag naar buiten keek, wisselden zon, wolken, hagel en sneeuw elkaar moeiteloos af.
Maar één blik op de kalender of in mijn agenda leert me dat de lente al een hele tijd bezig is en
dat dit schooljaar over 2 maanden voorbij is.
Vanavond ontvangen we tijdens onze infoavond opnieuw geïnteresseerde ouders en hun kinderen om kennis te maken met onze school. In maart schreven we al 135 nieuwe eerstejaars in.
Benieuwd wie we vanavond mogen verwelkomen!
Nu ontvangen we iedereen nog in onze “oude” school. Op 22 mei ben je van harte welkom om
als eerste kennis te maken met onze “nieuwe” school. Je kan die dag immers onze werf bezoeken: een unieke kans! Meer daarover verder in deze FLaSJI.
Terwijl de kalender van mei uitpuilt van uitstappen en activiteiten (die hopelijk allemaal mogen
rekenen op een stralend zonnetje), blijven wij dus verder bouwen aan de toekomst, letterlijk en
figuurlijk …
Het laagste gedeelte van onze nieuwbouw staat er al, het andere gedeelte moet nog 2 verdiepingen groeien. We zien het dag na dag gebeuren en kijken uit naar het resultaat!
En het nieuwe schooljaar, dat moeten we zelf opbouwen. We evalueren de komende weken het
voorbije jaar en maken plannen voor het nieuwe.
Werk aan de winkel dus, ook voor onze leerlingen, voor wie mei en juni nog 2 toffe, maar ook belangrijke maanden zullen zijn.
Lieve Blommaerts
directeur
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Kalender mei 2016
Stage 6VZ
Ma 2
Di 3

VM CPR voor 7TBZ/Z A - Lier
VM CPR voor 7TBZ/Z B - Lier
Parijsreis voor 5VZ
Planckendael voor de eerstejaars
Parijsreis voor 5VZ
Hemelvaart-vrije dag
Vrije dag

Wo 4
Do 5
Vr 6

Ma 9
13.00 - 15.30 u.
Di 10

Stage 5VZ
Eindejaarsreizen
4de jaren op sportdag. hindernissenparcours - Rijmenam
7KZ en 7TBZ/Z bezoeken het schoolverlatersplatform
NM 5HW en ECO bezoeken het Middelheimpark
4VV zorgt voor een gezonde lunch in het Vliegertje
Sociaal engagement voor leerlingen van 4ECO, 4HW, 4WET en
4STW

Wo 11
Do 12
Vr 13
Stage 5VZ
Ma 16
Di 17
Wo 18

12.30 - 15.00 u.
20.00 u.

Do 19
09.00 - 12.00 u.
09.15 - 12.30 u.
11.45 - 16.15 u.
Vr 20
Za 21

Pinkstermaandag-vrije dag
Stagerapport 3 voor 6VZ
Rapport 4 voor 7KZ en 7TBZ/Z
Strafstudie
Vergadering schoolraad
Biotoopstudie voor 4STW
NM Reanimatie in SAL voor 6VZB
Kennismaking met HBO5 voor 6VZB - Lier
2C en 2D bezoeken de luchthaven van Deurne
Kennismaking met HBO5 voor 6VZA - Lier
NM Reanimatie in SAL voor 6VZA en C
Laatstejaarsbal
Stage 5VZ

Ma 23
Di 24
Wo 25

20.00 u.

Do 26

Vr 27

Ma 30
Di 31

08.30 - 12.00 u.
14.00 u.
14.00 - 15.30 u.
09.00 - 12.00 u.
09.00 - 12.00 u.
09.00 - 12.00 u.

09.00 - 16.00 u.

Start examens 7KZ en 7TBZ/Z
5ECO, HW, GWW en STW gaan naar toneelvoorstelling 'Über-Ich'
- theater Zuidpool
Mechanica in Bobbejaanland voor 6STW, 6GWW, 6ECO en 6HW
1A en 1B doen een biotoopstudie in het Rivierenhof
Deadline FlaSJI juni
Leerlingen van 7BZ/Z bedanken de GIP-medewerkers
Verwenvoormiddag in WZC Sint Jozef door 6VZA
Verwenvoormiddag in WZC Hof Ten Dorpe door 6VZC
Verwenvoormiddag in WZC Boterlaarhof door 6VZB
Stage 7KZ en 7TBZ/Z
Stage-evaluatiedag - lesvrije voormiddag voor de leerlingen van 5
en 6 VZ

De meest recente versie van de kalender vind je op de site.
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Familienieuws
Overlijdens
07/04/2016

De heer Jef Van Dongen (geb. 17/10/1940) - vader van
stiefvader van Danaë Van Gansen 4STWA

12/04/2016

Mevrouw Georgette Coone (geb. 08/12/1935) groot moeder van Davina 5VZA en Ayana Coone 3STWC

22/04/2016

De heer Anton Coolen (geb. 10/12/1924) - grootvader
van mevrouw V. Coolen - collega

Geboortes
05/04/2016

Elle-Noa - dochtertje van mevrouw M. Wuytens - oudcollega

28/04/2016

Lena - dochtertje van mevrouw J. De Dycker - collega
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Dessertenbuffet van 4STW (afsluiter van de IO-remediëringsdag).

Fietsplaatjes

Onder de kerktoren gesignaleerd: fiets met plaatje! De eigenaar of eigenares mag zich
verheugen in een attentie, af te halen bij mevrouw Blommaerts. Proficiat!

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.
Terug naar inhoudstafel

Hoe zou het zijn met Nicolas Dirix?
Een oud-leerling aan het woord
Zes jaar geleden studeerde Nicolas Dirix af aan het
Sint-Jozefsinstituut. Vandaag doctoreert hij aan de
universiteit van Gent. Binnen enkele jaren mogen we
onze oud-leerling dus aanspreken als Nicolas Dirix,
doctor in de taalpsychologie. Redenen genoeg dus
voor een gesprek over de boeiende weg die hij insloeg na zijn tijd hier op school.
Nicolas, welke richting volgde je op het SJI?
Vanaf het vierde middelbaar volgende ik humane wetenschappen op het SJI, waarin ik in 2009
ook afstudeerde.
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd?
Na mijn secundaire studies ging ik psychologie studeren aan de Universiteit Gent. Tijdens de
masterjaren van mijn vijfjarige opleiding koos ik voor de specialisatie theoretische en experimentele psychologie. Deze master bereidt voornamelijk voor op een loopbaan in de onderzoekswereld. We kregen de technieken en skills aangeleerd om onderzoek te doen, kregen veel statistiek
en leerden programmeren om onze eigen onderzoekjes op te zetten. Voor mijn thesis, een stage
en meerdere kleine onderzoeksprojecten heb ik deze vaardigheden in de praktijk kunnen omzetten.
En heb je na het beëindigen van je studies ook voor de onderzoekswereld gekozen?
Inderdaad. Ik heb gesolliciteerd op een doctoraatspositie aan de UGent in de taalpsychologie,
een strekking in de psychologie waar ik voordien nog niet vertrouwd mee was.
Ondertussen zit ik in het tweede jaar van mijn doctoraatsonderzoek en hoop ik over twee jaar
mijn doctorstitel te krijgen.
Wat houdt je onderzoek specifiek in?
Ik doe onderzoek naar het verschil in lezen in de moedertaal en in een tweede aangeleerde taal.
Het eerste luik van mijn doctoraat is een fundamenteel onderzoek, waarin ik naga hoe het lezen
in de moedertaal en een vreemde taal gebeurt, hoe snel je zinnen leest in beide talen, waarom er
verschillen zijn,…
Het tweede luik is een toegepast onderzoek, waarbij ik studenten in hun moedertaal en in een
vreemde taal laat lezen en test hoeveel tijd ze nodig hebben om de tekst te lezen, of ze meer
moeite moeten doen met de tekst in een vreemde taal, of ze slechtere punten scoren als ze
teksten moeten studeren in een vreemde taal,…
Dit alles gebeurt aan de hand van de techniek Eye tracking. De proefpersonen lezen teksten op
een scherm en ik observeer hun oogbewegingen: Blijven ze langer op bepaalde woorden hangen? Op welke manier scannen ze de zinnen met hun ogen?
Een belangrijk onderzoek lijkt me?
Dat klopt. Studenten moeten hoe langer hoe meer teksten in vreemde talen lezen, maar het is
nog nooit onderzocht of dit hen meer moeite kost, of dit hun resultaten beïnvloedt,…
En wat na het behalen van je doctoraatstitel?
Op dit moment lijkt het me wel wat om verder te gaan in de onderzoekswereld, maar dit is niet zo
eenvoudig. Je moet telkens een beurs aanvragen en er is heel veel concurrentie.
Terug naar inhoudstafel

Heeft je opleiding in het SJI je geholpen in het verdere leven?
Zeker wel. Vooral in de lessen seminarie in de derde graad, waar we heel wat taken en opdrachten kregen en leerden hoe we verslagen moesten maken. Toen hebben we daar heel wat over
geklaagd, maar eens ik op de universiteit heel wat groepswerken kreeg, werd wel duidelijk dat
niet iedereen in zijn opleiding had geleerd hoe een goed verslag op te stellen.
Het niveau van de lessen in het Sint-Jozefsinstituut ligt echt hoog en de wetenschappelijke insteek die in heel wat vakken zoals Nederlands en geschiedenis te voelen is, is een heel goede
voorbereiding geweest op mijn universitaire studies.
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? Een leuke anekdote misschien…?
Vooral de leuke warme sfeer en het fijne contact tussen leerlingen en leerkrachten zal me zeker
bijblijven. Ik heb ook steeds in kleine klasgroepen gezeten, waardoor er heel wat interactie was
en ruimte voor discussie.
Een kleine anekdote. Tijdens de lessen natuurwetenschappen van mevr. Vanderbiest had ik een
vaste labpartner en samen vroegen we haar steeds om ook bij theoretische lessen experimenten
te mogen doen om zo de proef op de som te nemen. De interesse in experimenten zat er toen al
in. Tijdens een laboles over chemische reacties, waarin we ondermeer magnesium moesten laten ontbranden, waren wij snel klaar met onze proef. We besloten om te testen wat de reactie
zou zijn alles we dubbel zoveel magnesium zouden ontbranden. We zaten al klaar met een lucifer in onze reageerbuis, toen mevr. Vanderbiest ons van de andere klas net op tijd kon doen
stoppen, want we bleken blijkbaar gevaarlijk bezig te zijn…
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe?
Vooral mevr. Van Es en mevr. Marchand zal ik me altijd blijven herinneren als heel goede leerkrachten. Ze gaven op een hoog niveau les en daagden ons uit om analytisch en kritisch te leren
denken. De kennis die ik van hen heb opgestoken is onmisbaar geweest tijdens mijn studies!
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De paaseitjes waren een succes

18450!!!!!
Dat is het aantal eitjes dat we verkochten tijdens onze verkoopactie ten voordele van Ecuador en
onze nieuwbouw.
We zijn dan ook zeer fier dat we het mooie bedrag van 4.685 euro hebben verzameld. We gaan
dit bedrag eerlijk verdelen tussen beide projecten.
Jullie hebben dat weer fantastisch gedaan. We willen iedereen via deze weg van harte bedanken
om jullie eitje bij te dragen. Zonder jullie enthousiaste inzet zou dit niet mogelijk geweest zijn.
Onze cinematickets en Bobbejaanland seasonpass zijn reeds bezorgd aan de winnende leerlingen en de verwendag zal in de maand mei plaatsvinden voor de 2 winnende leerlingen. Geniet er
van want jullie hebben het dubbel en dik verdiend.
Tot volgend jaar
Kip & Haas
Terug naar inhoudstafel

Aardbeving in Ecuador
Beste vrienden van Ecuador
Zaterdag 16 april trof een zeer zware aardbeving vooral de westkust van Ecuador. De ravage is
enorm en er zijn zeer veel doden en zwaargewonden.
Onze school is al enkele jaren nauw verbonden met een project in Ecuador en we waren dan ook
zeer blij om te horen dat zij niet bij de zwaarst getroffen gebieden hoorden.
Dit betekent echter niet dat hun en onze solidariteit niet naar de slachtoffers gaat. Hopelijk
neemt u even de tijd om te kijken naar een kort filmpje dat gemaakt is na de aardbeving en kan u
ontdekken hoe ook wij kunnen proberen om de slachtoffers van de aardbeving te helpen waar
kan.
Guy Mennen en Hilde Buschgens en enkele mensen van Eslabonsocial Ecuador zijn op 22 april
met 2 wagens vol hulpgoederen naar de meest getroffen provincie Manabi gereden. Zij willen ter
plaatse zien wat we kunnen doen. Alleszins is er het plan om zeer regelmatig vanuit de grootstad
Guayaquil (waar eigenlijk weinig schade is) hulpgoederen (rijst, deegwaren, water, voeding in
blik, ….) naar de getroffen gebieden te rijden.
En tevens wil Eslabonsocial zich engageren om 5 of 6 grote noodwoningen in een zwaar getroffen dorp - op korte termijn - te bouwen waar verschillende gezinnen onderdak kunnen krijgen.
MAAR hiervoor is veel geld nodig.
En daarom doen we een beroep op uw solidariteit. Heel dankbaar ontvangen we uw gift op de
rekening van Eslabonsocial vzw: BE94 9791 5364 8914 met de VERMELDING “GIFT - SOLIDARITEIT met ECUADOR”.
(voor een gift van 40,00 EUR of meer ontvangt u in het voorjaar van 2017 een fiscaal attest)
Met dankbare groeten,
voor onze vele Ecuadoriaanse vrienden
Raad van Bestuur Eslabonsocial vzw.

Foto uit het Nieuwsblad van
18 april.
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Pesten, wat doe je eraan?
Dinsdag 24 mei om 19.30 u.
Raadzaal van het gemeentehuis
de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

Herken je volgende situaties? :
“Mijn zoon Joost (8 jaar) is normaal een vrolijke, opgewekte jongen. Sinds een tijdje is hij teruggetrokken en lichtgeraakt. Vorige week vertelde hij me dat een paar jongens hem uitlachen en
lelijke dingen naar hem roepen waardoor andere kinderen niet met hem willen spelen. Hoe ga ik
hiermee om?”
“Mijn dochter Eva (12 jaar) is dit schooljaar al verschillende keren thuis gekomen met een kapotte boekentas, een vuile jas, leerboeken met uitgescheurde papieren,… Wanneer ik met haar
hierover een gesprek wil aangaan, blokkeert ze steeds. Ik denk dat ze gepest wordt … Wat kan
ik hieraan doen?”

Wat?
De bedoeling van deze avond is om pesten bespreekbaar te maken.
Er zal uitgelegd worden wat pesten is, wat het verschil is tussen plagen en pesten, welke kenmerken een pester heeft, waarom er gepest wordt, …
We kijken ook naar welke signalen kinderen thuis en op school uitzenden wanneer ze gepest
worden en wat je hieraan kan doen als ouder, opvoeder,...
Alsook zullen praktische handvatten aangereikt worden om hiermee om te gaan en zal er ruimte
geboden worden om vragen te stellen.

Voor wie?
Voor ouders, opvoeders en andere geïnteresseerden.

Door wie?
Een initiatief van KOOGO in samenwerking met Hopon - Solidariteit voor het gezin.

Graag inschrijvingen via deze link.
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Wil jij als eerste het nieuwe SJI ontdekken?
Momenteel zien we onze nieuwe school elke dag groeien. Wil je graag eens een kijkje komen
nemen op de werf en een wandeling maken door onze toekomstige klaslokalen, het openleercentrum, de leraarskamer, …? Of wil je de maquette van ons bouwproject eens goed bestuderen
met een woordje uitleg erbij?
Dat kan op 22 mei tussen 10 en 17 u. Onze aannemers doen immers mee aan de openwervendag. Grijp dus je kan en bezoek onze werf! Wij zullen alvast van de partij zijn.
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