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Fraaltje 

 

 

 

 

Terug naar inhoudstafel 

 

Zit bij jullie ook de kou in de knoken, luitjes? 

 

Twee maanden hebben wij gedacht dat de aarde voorgoed zou knisperen als een 

houtkachel, onder een zon die mededogen kende met mens noch dier. De lucht 

danste voor onze bloeddoorlopen ogen alsof er kolen onder gestookt werden.  

Zonder overdrijven: het heeft toch lelijk gedaan deze zomer. 

 

Maar dit is België bij de Noordzee. Eén nacht volstaat hier om de schakelaar te zien 

overslaan van ‘verzengend’ naar ‘Siberisch’. We gooien ons luchtige topje bij het  

wasgoed en fietsen voortaan naar school met handschoenen aan. Dat, en ook een 

wereldoorlog of twee, heeft van ons zo’n taai volk gemaakt. Jammeren doen wij hier 

niet gauw. Eén secretariaatscollega, die de hele zomer op rollerskates heeft  

gestaan, is wel van plan om te blijven treuren tot de eerstvolgende hittegolf weer  

onze gebieden teistert, maar wij dragen moedig ons lot.  

 

Wij duiken tot onze oren in onze lelijkste fleecetrui en bladeren in het oude fotoboek. 

De prent hieronder willen we graag met je delen. Je ziet ons geliefde spookgebouw, 

met op de voorgrond enkele leerlingen die in het gras op zoek zijn naar een gevallen 

smartphone.  



 

 

Directeur aan het woord 

 

De eerste schoolmaand is voorbij. Ik hoop dat alle nieuwe leerlingen zich intussen al wat 

thuisvoelen op onze school. We vonden het fijn om de voorbije weken op school en tijdens 

allerlei buitenschoolse activiteiten te kunnen zien hoe de klassen zich stilaan vormden, hoe 

leerlingen elkaar leerden kennen, hoe er nieuwe vriendschappen ontstonden … 

  
       

 

 

 

 

 

 

                              

                                       

 

We willen er alles aan doen om onze leerlingen ook dit jaar weer met de beste zorgen te 

omringen. In deze FlaSJI staan we even stil bij 2 schakels die daarbij heel waardevol kullen zijn. 

We zijn er op onze school heel blij om dat we, dag in dag uit, op onze Ears kunnen rekenen! Ken 

je hen nog niet? Lees dan snel verder! 

 

En als het voor sommige leerlingen echt moeilijk wordt, zijn we blij dat onze leerkrachten en 

leerlingbegeleiders op externe ondersteuning kunnen rekenen. In eerste instantie kunnen we 

altijd terugvallen op onze collega’s van het CLB, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het 

CLB heeft vanaf dit schooljaar een volledig vernieuwde werking, die ze in deze FlaSJI graag aan 

jullie voorstellen. 

Op 24 september zaten we trouwens  met alle betrokkenen van onze scholengemeenschap een 

hele dag samen om onze weg te zoeken en te vinden in het nieuwe ‘Decreet 

leerlingenbegeleiding’: directies, leerlingbeleiders, CLB, ondersteuningsnetwerk en pedagogische 

begeleiding. Er staan heel wat mensen klaar om leerlingen te ondersteunen. En uiteraard is het 

daarbij uiterst belangrijk dat deze verschillende partners 

elkaar kennen en weten wat ze aan elkaar kunnen hebben. 

Deze dag was daarbij zeker een stap in de goede richting! 

 

Lieve Blommaerts 

Directeur 

 

Terug naar inhoudstafel 

Onze 5de jaren op gezondheidstweedaagse 

Onze 2de jaren in de Lissenvijver 



 

 

 

Terug naar inhoudstafel 

Oktober 2018 
Orde 4VVB 

Stage 6GWW 
Stage 6VZ-1 

Ma 1   Facultatieve vrije dag 

Di 2 11.45 17.00 Talig en wetenschappelijk bezoek aan het Atomium voor 3aso 

 19.30  
Infoavonden  “Leren thuis en op school” voor ouders van de eerste 
graad en de derde jaren 

Wo 3 10.20 12.00 Bedden dekken tijdens IZ voor 5VZ 

Do 4   Leefdagen voor alle leerlingen van het eerste jaar 

Vr 5   Leefdagen voor alle leerlingen van het eerste jaar 

Orde 4VVA 
Stage 5VZ-1 

Stage 6GWW 

Ma 8    

Di 9 08.00 12.00 Bezoek aan volkssterrenwacht Urania voor 5aso en tso 

 10.20 12.00 Bezoek IBO Stekelbees Borsbeek voor 7KZ 

Wo 10    

Do 11    

Vr 12   Rapport 1 voor 7KZ en 7TBZ/Z 

Orde 4STWC 
Stage 5GWW 
Stage 5VZ-1 

Ma 15    

Di 16   Biotoopstudie voor 4aso 

 13.00 15.30 Workshop "vluchtelingen in Europa" voor 6VZ 

Wo 17   Vrije dag voor leerlingen 

Do 18   Starttweedaagse 7de jaren 

Vr 19   Starttweedaagse 7de jaren 

   Rapport 1 (uitgezonderd voor 3de graad VZ) 

Za 20 16.00  Oud-leerlingendag 

Orde 4STWB 
Stage 5GWW 
Stage 5VZ-1 

Ma 22    

Di 23 17.00 20.20 Oudercontact (uitgezonderd voor 5 en 6VZ) 

Wo 24 12.30 15.00 Strafstudie 

Do 25    

Vr 26    

Za 27   Herfstvakantie 



 

 

Ooit al gehoord van de Ears? 

 
De Ears zijn de vertrouwensleerlingen van onze school,  ze bieden een luisterend OOR. 
Ze zijn er voor iedereen die een probleem heeft of nood heeft aan een goed gesprek. 
Per twee zijn ze meter of peter van een klas eerstejaars. Met hun klasje doen ze heel 
wat activiteiten.  
 
Op 21 - 23 september zijn de Ears op weekend geweest in Chimay. Daar hebben ze 
workshops gevolgd en hun werkjaar voorbereid. 
 
Je kan de Ears altijd aanspreken op de speelplaats of in de gangen. 
Wanneer je hen zoekt, dan vind je hen gemakkelijk. In de zomer dragen ze immers een 
T-shirt met het logo van de Ears. In de winter hebben ze een rode sjaal aan, die valt in 
de donkere dagen zeer goed op. 

 
Er zijn elke middag twee Ears aanwezig in het Earslokaal, lokaal 009, tussen 12 u. en  
13.15 u. Je mag altijd langskomen als je wilt.  

  

Vijf leerkrachten begeleiden hen. Dat zijn Eveline Smets, Liesje van de Wiele, Lindsay 
Peers, Gert Vervaet en Paul Mennen. 

 
 

 

 
 
 

 

De gesprekken die je 
met de Ears voert, 

zijn vertrouwelijk. 

 

Terug naar inhoudstafel 

     

We houden de nieuwe Ears nog even  

geheim. Binnenkort krijgen de eerstejaars 

hun nieuwe meter of peter te zien ... 



 

 

Website schoolbibliotheek!  
(te bereiken via schoolsite) 

 
met in de hoofdrollen: 
 

 praktische informatie, 

 nieuw aangekochte boeken, 

 uitleg over tijdschriften, 

 boekentips van leerlingen en leerkrachten, 

 … 
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Gezondheidstweedaagse 
(vijfdejaars) 



 

 

Terug naar inhoudstafel 

 

Familienieuws 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Geboortes 

01/10/2018 Onno - zoontje van mevrouw M. Van Ryckeghem - 

   collega 

Overlijdens 

1/09/2018  de heer Camiel Mistiaen (geboren 5/02/1928),  
   overgrootvader van Ilana Mistiaen 2D 
 

 

Midden in Borsbeek... 



 

 

Poëzie uit 1L 

 

Een vlinder 
 
Een vlinder vrolijk en vrij 
geen zorgen, geen pijn 
vrij zijn dat moet toch heerlijk zijn? 
Vliegen naar waar je wil 
niemand die je tegenhoudt 
gewoon vrij 

 
 Nikita Van Echelpoel  

 
Vriendschap 

 
Op elkaar vertrouwen 
voor elkaar klaarstaan 
en elkaar steunen 
echte vrienden laten je nooit meer los 
en lachen samen met je 
 
 Ook van Nikita Van Echelpoel  

Terug naar inhoudstafel 

Smartboard, smart girl. 



 

 

 

 

Terug naar inhoudstafel 

Vroeger naar huis? 
  
 
In het eerste jaar mogen leerlingen in principe nooit vroeger dan 16 u. naar huis. In het 
tweede jaar mogen ze soms na het 6de lesuur vertrekken als hun leerkracht afwezig is en we 
geen taak konden voorzien. Zoals we eerder al communiceerden, sturen we in dat geval (op 
het moment zelf) altijd een mail naar de ouders. We vermelden het ook in de schoolagenda. 
 
We trekken deze regeling nu door voor de leerlingen van de hogere jaren. Als zij na het 
6

de
 of 7

de
 uur naar huis mogen of als ze de volgende dag later mogen komen, zullen we de 

ouders ook altijd een mailtje sturen en vragen we aan de leerlingen om het te noteren in hun 
agenda. 
  

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. 
 

Fietsplaatjes 

 
 
De cowboys gaven het niet graag toe want 
ze waren natuurlijk stoer, maar die konden 
zo ontroerend trots zijn op hun lederen  
zadel! Wij kunnen daar nu hartelijk om  
lachen, maar destijds zouden we het nooit 
in hun bijzijn hebben geriskeerd. 
 
Dit gezegd zijnde: ook wij rijden tegen-
woordig graag rond met onze eigen  
medailles. Onder dit degelijk afgeveerd  
zadel geeft iemand prijs wat ons  
onderscheidt van de menigte. Wij fietsen 
graag naar het SJI. 
 
De eigenaar van deze blauwe parel mag 
een leuke attentie komen ophalen bij  
mevrouw Blommaerts. 



 

 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 

 
Het CLB... 

 is een multidisciplinair team dat externe ondersteuning biedt en bestaat uit psychologen, 

maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en een arts. 

 werkt op vraag van de leerling en/of ouders samen met de interne leerlingbegeleiders. 

 biedt een meer gespecialiseerde begeleiding aan op het vlak van studie en socio-

emotioneel welbevinden. 

 is onpartijdig en gebonden aan het beroepsgeheim. 

 is bereikbaar op school tijdens vaste zitmomenten en op het centrum: 

Sint Benedictusstraat 14B       
2640 Mortsel       
Tel 03 443 90 20 
Fax 03 443 90 21 
http://www.clb-ami2.be 

                                                                                         

 

 

 

Het team 

Het onthaalteam voor onze school bestaat uit Heidi Adriaensen en Kristien Deckers. 
 
 

Onderwijskiezer 

Een heel praktisch instrument bij je onderwijsvragen, van de hand van het 
CLB: www.onderwijskiezer.be 
 

 
Vernieuwde werking CLB! 

In het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding gaan CLB, Ondersteuningsnetwerk en Pedagogi-
sche begeleidingsdienst samen aan de slag. Het CLB heeft sinds 1 september 2018 dan ook 
een vernieuwde werking in een nieuwe organisatiestructuur. We lichten die graag kort even 
toe. 

 

Terug naar inhoudstafel 

http://www.clb-ami2.be/
http://www.onderwijskiezer.be/


 

 

 
  

 
  
 

 

 

 

 

Terug naar inhoudstafel 

Er is nu een onthaalteam en een trajectteam. 
 
De CLB-medewerkers van het onthaalteam zijn vaste aanspreekpunten voor de school. 
Zij onthalen en verhelderen samen met de betrokken leerkracht en leerlingbegeleider de 
hulpvraag. Zij geven daarbij handelingsgerichte adviezen in fase 0 en 1 (zorgcontinuüm) 
ter ondersteuning van de school. Als de school verder kan, stopt de CLB-interventie. Als 
blijkt dat er meer nodig is zal de onthaler gericht doorverwijzen, ofwel naar het CLB-
trajectteam ofwel naar externe hulpverlening. 

De onthalers hebben een signaalfunctie indien zij vaststellen dat meerdere leerlingen 
zelfde noden ervaren. Indien vooral de leerkracht een hulpvraag heeft, ondersteunen zij 
de leerkracht via consultatieve leerlingbegeleiding. 

De CLB-medewerkers van het trajectteam zullen een handelingsgericht diagnostisch  
traject (HGD) lopen met leerlingen, ouders, en school. Deze begeleiding start met een 
intake en eindigt met een advies. 

Verder is er ook een loopbaanteam (voor collectieve informatiemomenten over het  
onderwijslandschap en de overstap naar arbeidsmarkt) en een medisch team. 

Meer info in onderstaand filmpje! 

https://clb-ami2.be/clb2.mp4 

De ‘toeristentoren’ heeft zijn naam niet gestolen. Project “Bewegend leren”  
voor de derdejaars. 

https://clb-ami2.be/clb2.mp4

