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Fraaltje
“These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new
worlds; to seek out new life and new civilisations; to boldly go where no man has gone before."

Hey mannen, het trekt hier (*)!
Zijn die buitendeuren nu wéér
uit elkaar gevlogen?

Mr. Spock (de Ears van Star Trek)

(*) Het trekt hier: Mr Spock bedoelt eigenlijk dat het tocht.
Terug naar inhoudstafel

Directeur aan het woord
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December … altijd een bijzondere wintermaand. Buiten vaak nat en koud, binnen warm en
gezellig. De Sint, kerst, … veel om naar uit te kijken.

Maar voor velen ook een spannende maand, met de examens in het vooruitzicht. Rustig
blijven is de boodschap. Hopelijk heb je de voorbije maanden goed gewerkt, waardoor het
nu goed moet lukken om de examens voor te bereiden. Veel succes ermee!
En terwijl onze leerlingen het eerste trimester afronden, zijn onze collega’s van de 1 ste graad
nu al bezig met de voorbereiding van het volgende schooljaar. Waarom nu al, zal je denken.
Dat heeft alles te maken met de modernisering van het secundair onderwijs, die van start
gaat op 1 september 2019.
De overheid heeft deze hervorming jarenlang voorbereid en het bleek heel moeilijk om de
knopen door te hakken. Uiteindelijk gebeurde dat wel en is de start van de modernisering
een feit. Ook jullie hebben in de media onderstaande woorden misschien al horen klinken …
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Voor de scholen komt dit nu heel snel. De info over wat de vernieuwing precies zal
inhouden, komt maar mondjesmaat naar ons toe, de nascholingen lopen nog volop, we
hebben pas sinds vorige week inkijk in de nieuwe leerplannen, … En toch moeten we
natuurlijk al heel wat beslissingen nemen. Onze collega’s in de basisscholen willen hun
leerlingen immers graag goed voorbereiden op hun keuze voor de middelbare school. In
januari en februari zijn ouders en leerlingen te gast op heel wat scholenbeurzen. Onze
folders moeten naar de drukker vertrekken. Enz. De secundaire scholen moeten dus
voorbereid zijn, wij ook!

We geloven dat de vernieuwing ons onderwijs krachtiger kan maken en willen dus volop
gaan voor een eerste graad waarin leerlingen kunnen ontdekken waar hun talenten liggen.
Daarnaast is het onze grote bezorgdheid dat we élke leerling vanaf het 1 ste jaar maximale
ontwikkelingskansen willen bieden, ieder volgens zijn of haar capaciteiten.

ALLE leerlingen
optimale kansen
geven en optimaal begeleiden

A-stroom / B-stroom

We hebben dan ook een model uitgebouwd waarin we denken dat te kunnen realiseren. In
januari zal je het terugvinden op onze website en in de flyers die we zullen verspreiden.
Wordt dus vervolgd …
Lieve Blommaerts
Directeur

Kus van de juf en een bank vooruit.
Terug naar inhoudstafel

December 2018
Orde 3STWC
Stage 5VZ-2
Ma 3
11.10

16.10

Di 4

Wo 5
20.00
Do 6
Vr 7
9.20

12.20

Ma 10
Di 11
Wo 12
Do 13
Vr 14

Start sperperiode voor 2MW
Weerbaarheidsdag voor de 3de jaren
Kunstwandeling Barok shock voor 7KZ en 7TBZ/Z
6VZ speelt zwarte piet in de basisschool
Rapport 2 voor de eerste graad A-stroom
Start sperperiode voor de eerste jaren A-stroom en 2STV
Start examens voor de derde graad GWW
Vergadering oudercomité
6VZ speelt zwarte piet in de basisschool
Start examens voor de derde graad aso en STW
Start examens voor de tweede graad aso en tso
Start sperperiode voor 6VZ, 7KZ en 7TBZ/Z
Bezoek aan het Fort van Breendonk voor 4VV
Orde 3VVB
stage 5VZ-2
Rapport 2 voor 6VZ, 7KZ en 7TBZ/Z
Start examens voor 2MW
Start examens voor de eerste jaren A-stroom en 2STV

Start examens voor 6VZ, 7KZ en 7TBZ/Z
Orde 3VVA
Stage 5VZ-2

Ma 17
Di 18
Wo 19
8.25

11.00

10.30
15.00
8.25

12.45
19.00
14.00

Do 20

Vr 21

Vrije dag voor leerlingen (uitgezonderd 5VZ)
Vrije dag voor leerlingen (uitgezonderd 5VZ)
Strafstudie
Tri-/semesterrapport 1 (uitgezonderd 5VZ)
Kerstviering en inkijken trimesterrapport 1
Oudercontact (uitgezonderd voor 5VZ)
Leerlingencontacten en inkijken examens
Kerstvakantie
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Familienieuws
Overlijdens
2/11/2018

Mevrouw Janine Van Eester (geboren 26/06/1948), grootmoeder
van Aaron Boutchakate 6STWA

4/11/2018

De heer Corneille ‘Cor’ Arnouts (geboren 20/05/1928),
grootvader van de heer E. Steenackers, collega

9/11/2018

De heer François Vergauwe (geboren 9/8/1952), grootvader van
Ilena Anseeuw 4VVA

14/11/2018

Mevrouw Annie Diederen (geboren 14/08/1928),
overgrootmoeder van Pedro Adriaens 4STWB

14/11/2018

Mevrouw Akcha R'himo, grootmoeder van Guedoura Yousra 1E

Nieuw op Smartschool: Intradesk
Je vindt op Smartschool ook de module ‘intradesk’ terug. Die staat open voor iedereen, dus
ook voor leerlingen en ouders.
In deze module vind je o.a. het ‘INFOHOEKJE’.
 Daarin vind je de proefwerkbundels voor de leerlingen voor de eerste graad en de
derdejaars.
 Ook de informatie die we aan de ouders gaven tijdens de infoavond over leren
leren en over de examens hebben we daar een plaats gegeven.
 En elke week vind je er ook de weekberichten voor onze leerlingen.
Houd dit hoekje dus zeker in de gaten!
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Hoe zou het zijn met Sharon Scheemaecker?
Een oud-leerling aan het woord

Nog maar anderhalf jaar heeft ze haar diploma Verzorging in handen, maar ondertussen
staat ze al stevig met haar voeten in het werkveld en ontfermt ze zich over pasgeboren
baby’s en hun mama’s. Aan het woord is Sharon Scheemaecker.
Sharon, welke richting volgde je op het SJI?
In 2010 startte ik mijn schoolcarrière in het SJI in het eerste jaar B. Ik kwam van het vijfde
leerjaar in de basisschool, dus een andere keuze was er op toen niet voor mij. Op dat moment keek ik gewoon heel hard uit naar de middelbare school!
Nadien ben ik verder gegaan in de richting Verzorging. In het zesde middelbaar moest ik
dan kiezen. Normaal is kiezen niets voor mij, maar op dat moment wist ik dat mijn hart ging
naar de richting Thuis-en bejaardenzorg/Zorgkundige. In juni 2017 mocht ik na zeven jaar
eindelijk mijn diploma in ontvangst nemen.
En dan het werkveld in?
Inderdaad! In oktober 2017 ben ik kunnen starten bij “Solidariteit voor het gezin” als thuishulp voor oudere mensen. Echt fantastisch om met en voor hen te mogen werken, maar
uiteindelijk ben ik beland in het kraamzorgteam. Terug naar baby's dus en dat is echt
geweldig! Ik vind zo veel voldoening in mijn werk: al die mama's zijn superblij dat ze
geholpen worden bij de zorg voor hun kleine spruit en met kleine huishoudelijke taakjes. Als
ik mijn acht weken kraamzorg heb afgerond, krijg ik meestal pralines, lieve tekstjes of een
bloemetje. Daar doen we het toch voor?!
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school?
Wat mij bijblijft van het SJI zijn de geweldige leerkrachten en begeleiding die we kregen, ook
tijdens onze stages. Ook hebben we ontzettend veel gelachen en plezier gemaakt tussen
de lessen door, tijdens de leefdagen, uitstappen, GIP-dagen, … Want ja …, dan krijg je een
leerkracht op een andere manier te zien ;-).
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe?
Mevrouw Goormans, kordaat, gericht op structuur en planning, maar een hartje van “crème
glace”, want daar praatte ze tijdens de les ook wel eens over ;-).
Meneer Dirix met al zijn grapjes en mevrouw Knuysen bij wie je je hart kon luchten.
En mijn mama ging héél graag bij meneer Fosté naar het oudercontact, want die kon het
zeer goed uitleggen met zijn warme stem!

Uitstekend gemutst.

Fietsplaatjes
Wij weten nog niet wie het is,
maar we hebben een
jongedame die ‘s morgens deze
gezonde fiets haver voedert en
de sporen geeft richting SJI.
Zij mag spoorslags naar het
bureau van mevrouw
Blommaerts, die voor haar een
kleine attentie heeft voorzien!

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.
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Laptopproject: iedere leerling een eigen Chromebook
In september starten we in alle 1ste en 3de jaren: elke leerling beschikt dan over een
eigen Chromebook (1), op school maar ook thuis. Het toestel wordt immers je eigendom.

Waarom dit project?

Beter leren
Iedereen is uniek en leert dus ook volgens een uniek patroon. Een persoonlijke computer
biedt je extra werkvormen en mogelijkheden om je eigen leermethode te verbeteren en om
thuis verder te oefenen. Je leerkracht is een onmisbare coach in dit leerproces. Bovendien
wordt het eenvoudig om online samen te werken met je medeleerlingen tijdens een groepswerk.

Gelijke onderwijskansen
Als alle leerlingen aan de start verschijnen met hetzelfde degelijke toestel, verloopt hun
schooltraject ook onder dezelfde omstandigheden. Zo krijgt iedereen dezelfde kansen om
zich binnen een professionele en comfortabele omgeving te ontwikkelen.

ICT-vaardigheid
De meeste leerlingen zijn vlot in het gebruik van internet, sociale media en digitale
toepassingen. Maar echt levenslang leren vereist veel meer dan alleen maar die
vaardigheden. Je moet informatie kunnen opzoeken, kritisch beoordelen, presenteren en
uitwisselen. Rekening houden met privacy en discretie is daarbij uiteraard belangrijk.
Deelnemen aan de maatschappij van morgen leer je dus vandaag!

(1) Een Chromebook is een bijzonder soort laptop, waarbij alles eigenlijk online gebeurt. Hierdoor zijn de
apparaten snel en licht en gaat de batterij behoorlijk lang mee. Perfect dus om op school te gebruiken .
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Veelgestelde vragen
Hoe werkt het laptopproject?
Vanaf het schooljaar 2019-2020 kopen de leerlingen van het eerste en het derde jaar
via de school een laptop (Chromebook) aan. De daaropvolgende schooljaren kopen
jaren één en drie opnieuw aan tot alle leerlingen over een laptop beschikken die ze
kunnen inzetten bij hun leerproces. Dit gebeurt via een huur-koopsysteem.
Door het grote aantal toestellen dat we aankopen, kan de school een scherpe prijs
voorzien voor elke leerling.
Waarom wil het SJI dat op dit moment doen?
Via dit systeem investeert de school samen met de ouder in de digitale toekomst van
elke leerling. De financiële middelen die zo vrijkomen investeren we in een snel en
krachtig netwerk. Het SJI zet op deze manier nog meer in op digitale geletterdheid in
het secundair onderwijs.
Wat als je al een laptop hebt? Kan je die dan meebrengen?
Neen, het is immers belangrijk dat iedereen over hetzelfde toestel beschikt. De school
is door het huur-koopsysteem eigenaar van een beheerslicentie. Zo kan de school de
software op het toestel zetten en herstellingen uitvoeren indien nodig. Na twee jaar
worden de leerlingen eigenaar van het toestel en kunnen zij het gebruiken tot het
einde van hun schoolloopbaan.
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Welke laptop zullen de leerlingen gebruiken?
Voor het nieuwe schooljaar (2019-2020) hebben we onderstaande configuratie
kunnen samenstellen. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee over een zeer
interessant aanbod beschikken. Het is een systeem dat voldoet aan de eisen die we voor
onze leerlingen stellen.
Type: Chromebook
4GB RAM
11,6 inch-scherm, inclusief stevige tas voor transport
32 GB opslag
Prijsraming: € 360 (deze prijs kan nog lichtjes dalen of stijgen)
In de prijs zit ook de ondersteuning, nl. drie jaar garantie op hardware & accidental
damage protection.
Waarom een Chromebook en geen Windows laptop?
Een groot verschil tussen een Chromebook en een Windows laptop is het besturingssysteem.
Op een Chromebook gebruik je geen Windows maar Chrome OS.
De voordelen van Chromebooks t.o.v. een Windows laptop:








start zeer snel op;
lichtgewicht;
automatisch up-to-date, onderhoudsvriendelijk;
ingebouwde virus- en spambeveiliging;
onbeperkte opslag in de cloud;
kan na het opladen van de batterij 10 u. gebruikt worden;
voordelige prijs.

Wat als er een probleem is met de laptop? Wat als hij valt of gestolen wordt?
Onze ICT-dienst volgt zulke problemen op en zoekt een oplossing. Na maximaal één lesuur
krijgt de leerling een vervangtoestel ter beschikking. We verwachten wel dat elke leerling
zorgzaam omgaat met de eigen laptop en die van medeleerlingen. De laptop wordt geleverd
in een stevige beschermhoes. We werken aan veiligheid en preventie op elk gebied. Als een
toestel verdwijnt of verwisseld wordt, zijn we in staat om het te traceren.
Alle Chromebooks hebben een garantie van drie jaar en zijn bovendien verzekerd tegen
“accidentele schade”. Je betaalt maximum € 40 per herstelling.
Wat bij een defect tijdens de schoolvakanties?
Je kan altijd contact opnemen met de leverancier. Zij kunnen herstellingen aan de hardware
uitvoeren.
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Wat als je naar een andere school gaat?
De leerlingen die de school verlaten, hebben twee keuzes. Ze leveren de laptop in en
beëindigen het huurcontract of ze kopen de laptop over.
Hoe kan je de laptop betalen?
Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan meteen de volledige som betalen of de betaling
spreiden over 2 of 3 jaar. In dat laatste geval zou je gedurende 3 jaar ongeveer € 120 euro
betalen. In ruil daarvoor beschik je voor de rest van je schoolcarrière over een kwalitatief
toestel, dat voortdurend onderhouden wordt en waarover je zowel thuis als op school altijd
kan beschikken.
De registratie en de betaling van de laptop verloopt volledig via een webshop.
Heb je nog andere vragen?
Dan kan je die stellen via laptopproject@sji-borsbeek.be.
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Donderdag 20 december - planning
Voormiddag
We verwachten alle leerlingen op school van 10.30 u. tot 12.45 u.
Programma
10.30 u.

Leerlingen verzamelen bij hun klassenleraars in onderstaand lokaal.

10.40 u.

Leerlingen gaan samen met hun klassenleraars naar sportzaal Ter Smisse. We raden
je aan om warme sokken aan te doen. We mogen immers niet met schoenen in de
zaal. En we zitten op de grond ...

11.00 u.

Kerstviering

12.00 u.

Inkijken van de rapporten met de klassenleraars

12.45 u.

Einde schooldag

Lokalen
1C
1D

214
203

2C
2D

210
108

3ECO
3HW

1E

309

2E

106

3WET

1F

006

2F

213

3STWA

009

5GWW

117

1G

105

2G

004

3STWB

112

5STWA

304

1H

211

2H

206

3STWC

303

5STWB

113

1I

310

2I

104

3VVA

114

6HW

1J

003

2J

202

3VVB

101

6MT-WET

1K

005

4ECO

1L

012

4HW

1M

307

4WET

207

5ECO-MT
5HW

014

5MT-WET

008

6GWW

116

6STWA

305

212

6STWB

015

4STWA

209

6VZA

002

4STWB

016

6VZB

109

4STWC

302

7KZ

118

4VVA

103

7TBZ/Z

111

4VVB

107

007
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Oudercontact met klassenleraars tussen 15.00 en 19.00 u.
We rekenen erop dat ouders het rapport van hun zoon of dochter afhalen tijdens het
oudercontact, zodat de klassenleraars het rapport ook met hen kunnen bespreken.
We geven in de voormiddag geen rapporten mee aan onze leerlingen.
Als ze dat wensen, kunnen ouders tijdens dit oudercontact aan het onthaal ook een
afspraak maken voor een oudercontact met een vakleerkracht.

Vrijdag 21 december - leerlingencontacten
Leerlingencontact met vakleerkrachten - inkijken examens
Als je een examentekort behaalde, raden we je aan het examen in te kijken. Als je
vakleerkracht dat vermeldt op je rapport, is het inkijken verplicht. Breng zeker je rapport
mee. De vakleerkracht duidt erop aan dat je je examen hebt ingekeken.
Als je geslaagd bent voor je examens, maar je wil toch één of meerdere examens inkijken,
ben je uiteraard ook welkom. Je vindt het programma van jouw klas op Smartschool in je
agenda. We vragen om dat programma te respecteren.

Over de cultuurmarkt van 1E en 1F is ons voor volgende maand een
artikeltje beloofd!
Terug naar inhoudstafel

Onze leerlingen en leerkrachten

Terug naar inhoudstafel

Wat doen ze, wat drijft hen?
We spraken Tamara Gommers aan omdat ze zo enthousiast plannen maakte om mee te
zingen en te dansen tijdens BIBBER, maar toen we naar haar passies vroegen, kwam er een
onverwachte hobby naar boven, waarover ze met nog meer enthousiasme vertelde: karate!

Naam: Tamara Gommers
Geboortedatum: 3 september 2004
Klas: 2D
Hobby’s: zingen,

dansen, voetbal maar vooral karate

Tamara, hoe lang doe je al aan karate?
Ik ben begonnen toen ik 9 jaar was, dat is nu ongeveer 5 jaar
geleden.
Hoe kwam je op het idee om een gevechtssport te doen?
Ik wilde altijd graag voetballen, maar door mijn oogprobleem was het veiliger om dit
niet in competitieverband te doen. Mijn oudere broer doet al jaren karate, hij heeft
zelfs een zwarte band. Hij neemt dus ook deel aan internationale wedstrijden. Ik heb
ook nog andere familieleden die karate beoefenen, mijn interesse was dus als kind
snel gewekt.
Heb je al een bepaald niveau behaald?
Ja, ik heb al een blauwe band met twee streepjes. Je begint met wit, dan twee
streepjes erbij, oranje, nog drie streepjes erbij en dan blauw. Ik heb toch al wel een
mooie weg afgelegd in die vijf jaar.
Waar beoefen je die sport?
Onze club is in Merksem gevestigd. Ik doe karate in de afdeling van de kinderen,
maar mag nu overstappen naar de volwassenen. Ik vecht ook in de G-afdeling en
heb daar ook al een grote wedstrijd meegedaan waar ik als tweede eindigde.
De G-afdeling? Wat is dat?
Dat is een afdeling voor personen met een beperking. Ik ben namelijk al slechtziend
vanaf mijn geboorte, daarom train ik mee in die afdeling.
We passen daar andere technieken toe, bv. Kumite: dat is vechten zonder elkaar te
raken en Kata: daar krijg je punten op de verschillende technieken.
Hoe vaak beoefen je die gevechtssport?
Wij trainen tweemaal per week, op maandag- en op vrijdagavond.
Toch nog even iets verduidelijken: eigenlijk is karate geen gevechtssport maar een
verdedigingssport. Dat klinkt al minder aanvallend! 

Fluoactie: geen loos begrip voor 5GWW
Dàt is nog eens een klas! Op maandag 5 november, toen de dagen al donkerder werden,
startten we onze jaarlijkse zichtbaarheidsactie. Misschien heeft de verbazende mevrouw Block
haar leerlingen extra gemotiveerd, wij kunnen dat nooit zeker weten. Maar 5GWW heeft
zonder enige twijfel de meest overtuigende foto’s doorgestuurd.
Lollige beelden, maar de klas brengt op deze manier een heel ernstige boodschap: laat je op
de openbare weg opmerken. Alsof je leven ervan afhangt...
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INSCHRIJVINGEN OM IN ONZE SCHOOL TE STARTEN NA DE KERSTVAKANTIE
De meeste klassen tellen het vooraf gestelde maximumaantal leerlingen. We kunnen daarom
slechts voor enkele studierichtingen nog leerlingen inschrijven.
Kandidaat-leerlingen en hun ouders kunnen een afspraak maken voor info en/of inschrijvingen
op 20 december tussen 15 en 19 u. en op 21 december tussen 13 en 16 u.
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SOEPMENU DECEMBER
Ma

3/12

Groentesoep

Di

4/12

Seldersoep met balletjes

Do
Vr

6/12
7/12

Wortelroom
Tomatenbouillon

Vanwege de examenstudie wordt er vanaf 10 december geen soep meer geleverd.

Examenreglement
eerste graad
AIs er maar één examendeel is, kom je tegen 10.05 u. naar school. Je legt examen af vanaf 10.20
u. Als er twee examendelen zijn, start je om 8.25 u.
In de eerste graad zijn de examens zo opgesteld dat je normaal gezien met het eerste deel klaar
bent tegen 9.45 u. en met het tweede deel tegen 11.30 u. Als je echter meer tijd nodig hebt, mag
je werken tot 10.20 u. en tot 12 u.
tweede graad
In de tweede graad starten alle examens om 8.25 u. Ook in de tweede graad zijn examens zo
opgesteld dat je normaal gezien klaar bent met het eerste deel tegen 9.45 u. en met het tweede
deel tegen 11.30 u. Als je echter meer tijd nodig hebt, mag je werken tot 10.20 u. en tot 12 u.
derde graad
In de derde graad starten alle examens om 8.25 u. Je werkt op eigen tempo aan je examens. Je
mag de school verlaten als je klaar bent, ten laatste om 12 u.
Tussen twee delen van het examen kan je een korte pauze nemen om naar het toilet te gaan, iets
te eten of te drinken. Je mag geen studiemateriaal mee naar buiten nemen tijdens deze korte
pauze.
Voor mondelinge examens krijg je een persoonlijk afspraakuur. We verwachten je dan 10 minuten
vooraf op school. Je mag de school onmiddellijk na het mondeling examen verlaten. Blijf niet in de
gangen rondhangen.
Zorgklas
In het 1ste, 2de en 3de jaar krijgen leerlingen indien nodig extra zorg in het gewone examenlokaal en
kunnen ze daar ook wat langer werken.
Vanaf het vierde jaar kunnen leerlingen die behoefte hebben aan extra zorg ervoor kiezen hun
examens af te leggen in een zorgklas. Zij mogen werken van 8 u. tot 10.05 u. en van 10.20 u. tot
12.30 u.
Als er slechts één examendeel is, mogen zij de school verlaten vanaf 10.05 u. Indien er een tweede deel is, mogen zij vanaf 11.30 u. naar huis.
Leerlingen van de derde graad beginnen aan hun examen om 8 u. en mogen op eigen tempo werken tot 12.30 u.
namiddagstudie
In de namiddag krijg je vrijaf om te studeren. Je studeert thuis of op school. Wie op school wil
studeren, heeft zich intussen ingeschreven. Je aanwezigheid tijdens de studie is verplicht. Je
bereidt in stilte het examen van de volgende dag voor. Je mag een laptop gebruiken tijdens het
studeren als je die zelf meebrengt.
De examenstudie vindt plaats van 13 u. tot 15.45 u. Voor leerlingen die vroeger klaar zijn met hun
examen, voorzien we studie.
Er is geen examenstudie op vrijdagnamiddag. De namiddag vóór het eerste examen wordt als
studienamiddag beschouwd. Start het examen op een maandag, dan is er vrijdag de hele dag les.
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materiaal
In het examenlokaal zet je je boekentas, rugzak, ... vooraan. Schrijfgerief stop je in een
doorzichtig plastic zakje of doosje. Je houdt je gsm of smartwatch niet bij je. Als je dat
toch doet, staat dat gelijk met poging tot spieken. Hetzelfde geldt voor
lesmateriaal van het vak dat je moet afleggen. Dat mag niet in je buurt liggen.
Indien er voor een examen materiaal nodig is (atlas, rekentoestel, woordenboek…)
breng je dit zelf mee. Je zorgt ervoor dat het duidelijk voorzien is van je naam. In het
examenlokaal wordt het materiaal opgehaald en willekeurig herverdeeld. Heb je je
materiaal niet bij je, dan krijg je bij de herverdeling geen materiaal. Je moet wachten tot
iemand anders klaar is om het materiaal te lenen. Het geheugen van elk rekentoestel
wis je vóór gebruik.
Als je in de eerste of de tweede graad zit, breng je een leesboek, stripboeken, een
puzzelboek of een leerboek voor het examen van de volgende dag mee.
afwezigheden tijdens examens
Als je gewettigd afwezig was bij één of meer examens, beslist de directeur of haar
afgevaardigde samen met de klassenraad of je de gemiste examens moet inhalen. Zij
beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren.
Sowieso kan je in principe geen examen afleggen als je de dag daarvoor ziek was. Als
je beter bent, neem je contact op met je leerlingbegeleider om te weten wanneer je je
examen(s) eventueel moet inhalen.
fraude
Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv.
aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten, …
Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de
persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en dit voorleggen op de
prefectuur. Je werkt je examen daar verder af in een andere kleur. Achteraf zullen we
een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een
verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die
toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen
of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing
zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders.
Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor
de bewuste proef het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en
je dus geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we
bovendien een tuchtprocedure opstarten.
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Rode neuzen tijdens de Earsdag
Op donderdag 18 oktober, tijdens de dag van de Ears, en op
dinsdag 23 oktober, tijdens het oudercontact, verkochten de
Ears cupcakes .
Deze cupcakes verkochten we ten voordele van Rode
Neuzen. Deze editie lag de klemtoon van de Rode Neuzenactie op psychische problemen op school. Leerlingen die een
psychisch probleem zouden hebben, moeten alle kansen op
school krijgen.
Onze vertrouwensleerlingen werken hier heel hard aan. Daarom steunden ze deze actie en
verkochten ze cupcakes op school.
Deze verkoop bracht € 1088 op. Dit bedrag wordt overgemaakt naar de Koning Boudewijnstichting die deze actie coördineert.
Bedankt aan alle leerlingen, leerkrachten en ouders die één of meerdere cupcakes gekocht
hebben.

De gesprekken die je met de Ears voert, zijn vertrouwelijk.
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Kiekjes
Over onze vertrouwensleerlingen gesproken: ze hebben hun eigen dag, gelukkig voor ons, op
foto vastgelegd. Het werd een prachtige staalkaart van het SJI. Dankjewel daarvoor!
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1ste graad vroeger naar huis op maandag 3 december
We zijn op school uiteraard al volop bezig met de voorbereiding van de modernisering van
de 1ste graad, die in september 2019 van start gaat. Op 3 december staat er voor onze leerkrachten van de 1ste graad een vergadering op de agenda, die al start om 15.15 u.
Daarom mogen alle leerlingen van de 1ste graad die dag na het 6de lesuur naar huis
vertrekken. Dat is dus om 14.55 u.
Het is mogelijk dat ook enkele klassen van de 2de en 3de graad vroeger naar huis mogen. In
dat geval brengt hun leerkracht hen daar persoonlijk van op de hoogte.

Optimale lessfeer.

Examentips voor ouders!
Soms zou u als ouder nog het liefst persoonlijk het examen van uw kind gaan afleggen…
Of misschien bent u er zelf minstens even zenuwachtig voor. We geven onze leerlingen
nuttige examentips mee, maar we denken ook aan u. In dit filmpje van het onderwijstijdschrift Klasse vindt u advies dat het leven voor u en uw worstelende student een pak
aangenamer kan maken.
We wensen heel uw gezin een schitterende examenreeks toe!
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Start ticketverkoop op 7 januari!
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Actie leerlingenparticipatie
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Laten we de dames en de heer van het schoonmaakteam eens in de bloemetjes zetten als
dank voor wat ze elke dag voor ons doen! Dit voorstel van de leerlingen betekende de start van
een heel fijn miniproject...

