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Wintersportdag met de zesdejaars.

Ideeën, inzendingen, vragen?
flasji@sji-borsbeek.be

Fraaltje
Wij waren aangenaam verrast toen we merkten dat zeven lezersbrieven
begonnen met vragen omtrent het Spook van het Instituut. Een selectie:
‘Hebben wij hier nog wel een Spook om alles te regelen, Fraaltje?’ (Brahim, 13)
‘De continue afwezigheid van enige spirituele inbreng verontrust ons’ (Noah, 17)
‘Wanneer komt het Spook eigenlijk nog eens in de FlaSJI?’ (K. Poppe, 26)
‘Weet je wie ik fameus begin te missen? Die rare witte die altijd ‘Jihaargh’ zegt!’ (Sander,
Xander of Iskander, wij kunnen dat niet goed lezen, 16,5).
Om jullie een idee te geven, luitjes! Dat thema lééft echt in deze school! Daarom zochten wij
het Spook zelf op in de stookkelder om hem de bekommernis van ons publiek voor te
leggen.
‘Zwijg stil’, zei hij, ‘ik zit een beetje met een trauma. Je moet weten dat ik met plezier
meeliep in de betoging van de kindjes tegen al die gassen die zorgen dat de zee te diep
wordt. Ik zat ergens halverwege de stoet, toen er twee mij opmerkten …’
Het Spook slikte.
‘… en die dachten dat ik een spandoek was. Ze hebben een compleet opstel op mijn buik
geschilderd. Ik ben dus een tijdje op retraite gegaan om weer tot mijzelf te komen en die verf
eraf te stomen. Jihaargh.’
Het is niet meer dan dat, luitjes. Maar anderzijds ook niet minder! Wij beschilderen geen
Spoken in het SJI! Onze mening mag gehoord worden, maar we blijven respectvol!
Zalige vakantie gewenst!
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Directeur aan het woord

Terug naar inhoudstafel

Toen ik achter mijn laptop aan dit woordje begon, was het eigenlijk weeral veel te laat en blikte ik
terug op een goed gevulde dag als directeur van het SJI. Ik krijg regelmatig de vraag: wat doe jij
zo een hele dag? Zal ik jullie even mee laten kijken naar een doordeweekse donderdag?


Ik was rond 10 voor 8 op school en zag enkele 1ste jaren nog net naar Ramioul vertrekken.
De “voorblijvers” waren de Plaza nog een beetje aan het opruimen na de scholenbeurs die
daar gisterenavond plaatsvond. Het was een geslaagde avond die we veel te laat afsloten.
Maar ja, als je collega-directeur jarig is, mag dat met de collega’s toch nog even gevierd
worden! :-)



Mijn vergadering van deze voormiddag werd enkele dagen geleden afgelast. Altijd fijn, zo
wat tijd die vrijkomt. Maar er was vandaag nog weinig van te merken. Gaatjes in mijn
agenda worden altijd snel opgevuld, helaas ...



Eerst snel wat post doorgenomen en dan nog even naar de leraarskamer voor een korte
babbel met wat collega’s en enkele afspraken. Ook nog wat documenten voor de
boekhouding in orde gebracht.



Tijdens het eerste lesuur een klas van de 1ste graad binnengewipt waar het niet zo goed
loopt. De leerlingen beloofden me maandag deze week extra hun best te doen. Blij te horen
dat de evolutie alleszins positief was, maar er is toch nog werk aan de winkel om alle
leerlingen én leerkrachten terug een goed gevoel te bezorgen.



Afgesproken met de poetsvrouw dat zij tijdens de krokusvakantie de deur zal opendoen
voor één van onze laatstejaarsleerlingen die op school een wetenschappelijk onderzoek
uitvoert met vissen. En ook tijdens de vakantie hebben die beestjes verzorging nodig …



Even de prijzen gecheckt die klaarlagen op mijn tafel en die ik tijdens de pauze van 10 u.
mocht uitreiken aan de leerlingen die een prijs veroverden tijdens de “Week van de talen”.



Nog wat praktische zaken geregeld voor “het Anker”, het gebouw aan de de Robianostraat
dat we maandag plechtig openden na een grondige renovatie. We hebben er een volledig
medisch circuit ingericht, zodat het medisch onderzoek van onze leerlingen er kan
plaatsvinden. Er is een mooie polyvalente ruimte, die ongetwijfeld van pas zal komen. We
hebben er ook een appartement voorzien voor onze conciërge. En verder zal het gebouw
onderdak bieden aan ons schoolbestuur KOBA ZuidkANT en enkele medewerkers van
onze scholengemeenschap KORBEM. Zij hebben in het Anker een mooie werkplek
gevonden!



Intussen even mee uitgezocht waar de megafoon van de gemeente gebleven is, die we
mochten gebruiken tijdens onze klimaatmars door Borsbeek.



Met dhr. Moons besproken of hij het ziet zitten om tijdens de L.O.-lessen mee te werken
aan een wetenschappelijk onderzoek vanuit de Universiteit Antwerpen. Ja, hoor, dat komt in
orde!



Een nieuwe collega L.O. onthaald, die na de krokusvakantie met héél veel goesting zal
starten in onze school. Fijn!



Tijdens de middagpauze met enkele vijfdejaars gesproken, die graag wat bezorgdheden
wilden delen. We gaan ermee aan de slag!



Veel te snel mijn boterhammetjes opgegeten.



Samen met onze prefect een gesprek met een leerling en zijn moeder gehad n.a.v. enkele
incidenten. Fijn dat we de situatie heel constructief konden bespreken, dat er openheid was
om de problemen samen aan te pakken en te werken aan een positieve evolutie.



Overlegd met mijn collega, mevrouw Dupont , over de vrij hopeloze zoektocht naar een
interim voor een zwangere collega en over allerlei organisatorische zaken.



Overlegd met onze ICT-coördinatoren over het 1-op-1-laptopproject dat in september van
start gaat, over extra investeringen om ons netwerk nog sneller te doen werken, enz.
Meteen ook even aangekaart dat ik dinsdag tijdens een lunch met derdejaarsleerlingen
hoorde dat de ordening van documenten in Google Classroom en Drive wat chaotisch
verloopt. We gaan er werk van maken om daar iets aan te doen.



Tijdens de pauze van 15 u. enkele derdejaars beluisterd die me graag even wilden spreken.



Met onze leerlingbegeleiding besproken of we kunnen ingaan op een vraag van ouders om
hun zoon volgend jaar te laten starten op onze school. Als een kind speciale
onderwijsbehoeftes heeft, willen we als school vooraf goed afwegen of we in staat zijn de
nodige ondersteuning te bieden en proberen we daar met de ouders heel eerlijk over te
communiceren.



Tussendoor nog een snel bezoekje van een leerling van het 6de jaar die me er aan kwam
herinneren dat ik hen nog een voorwoord voor hun jaarboek had beloofd voor de
krokusvakantie. Nee, hoor. Ik was dat niet vergeten. Staat nog op de agenda voor
vanavond! Aiai, deadlinewerk, da’s waarschijnlijk niet het goede voorbeeld ...



Helaas van onze gemachtigd opzichter vernomen dat een onbezonnen chauffeur na
schooltijd onvoorzichtig de dreef naast de school uitreed en daarbij leerlingen in gevaar
bracht. Spijtige zaak dat we zoiets té vaak meemaken.



Na schooltijd nog 2 collega’s ontvangen om samen even te reflecteren over hun toekomst
op onze school én daarbuiten. Op zo’n moment is er ook tijd voor een persoonlijk gesprek.
Fijn dat ik als directeur het vertrouwen krijg van mijn collega’s.



‘s Avonds thuis terug mijn laptop opengeklapt om de mails te beantwoorden die overdag
waren blijven liggen, om de FlasSJI na te lezen, om dit voorwoord te schrijven én om een
voorwoord te produceren voor het jaarboek van onze laatstejaars. Belofte maakt schuld! :-)



Ook al even naar mijn programma voor morgen gekeken. Weer een boeiende variatie, net
zoals vandaag. Wat is het leven van een directeur toch boeiend! Maar de krokusvakantie
zal deugd doen! :-)

Ook voor jullie allemaal een prettige vakantie!
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Financiële educatie voor 4VVA
Financiële educatie voor 4VVB
Krokusvakantie
Krokusvakantie
Krokusvakantie
Krokusvakantie
Krokusvakantie
Orde 1M Stage 5VZ - 3
Stadsbezoek Namen voor 2E, 2F en 2G
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Stage 6GWW

INFODAG voor toekomstige leerlingen en hun ouders - start om
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9 u. - 10 u. - 11 u. - 13 u. - 14 u.
Orde 1L Stage 5VZ - 3 Stage 6GWW
Kriebelmoment voor 6VZ
Medisch schooltoezicht voor 3STWC
Stadsbezoek Namen voor 2H, 2I en 2J
Start sperperiode voor 2MW en 3STW
Relationele en seksuele vormingsdag voor 5 aso-tso
Start sperperiode voor de eerste jaren, 2STV en 4STW
Bezoek expertisecentrum kraamzorg voor 7TBZ/Z
Kangoeroewedstrijd voor 1 E, F, G, H, I, 2 E, F, G.
Lln van 2 H, I, J kunnen deelnemen op vrijwillige basis
Stagerapport 7.2
Rapport 3 voor 6VZ
Rapport 4 voor de eerste graad A-stroom en de tweede graad
aso en tso
Start sperperiode voor 4aso
Inschrijvingen voor eerstejaars
Orde 2D Stage 5GWW Stage 5VZ - 3
Start examens voor 2MW en 3STW
Uitstap van Laag- over Midden- naar Hoog-België en de Condroz
voor 6tso en aso
OCMW budgetspel 5aso
Project gezelschapsspelletjes bij bejaarden voor 4VV
Start examens voor de eerste jaren A-stroom, 2STV en 4STW
Start examens voor 4aso
Bezoek gemeentehuis voor 7KZ en 7TBZ/Z
Orde 2C Stage 5GWW

Stage 6VZ - 3
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Familienieuws
Geboortes
27/01/2019

Gabriel Josephino - broertje van Nayeli Parra Aros 2I

Overlijdens
08/02/2019

De heer Louis Torreele (geboren 29/12/1932), vader
van mevrouw A. Torreele, collega

11/02/2019

Mevrouw Sonia Van Nimmen (geboren 07/06/1955),
grootmoeder van Anke De Groof 5GWW

Huwelijken
10/08/2019

De heer Moritz Krunke en mejuffrouw Charlotte Van
den Brande - dochter van mevrouw M. Kokken,
collega

Week van de talen: groot Nederlands dictee in de Plaza
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Duchenne heroes: helden gezocht
Beste lezer
Ik ben een leerling van het zesde jaar STW. Voor het empirisch onderzoek bij
mijn geïntegreerde proef heb ik een interview afgenomen met Anne van Zon,
één van de organisatoren bij Duchenne Heroes.
De ziekte van Duchenne is een alleen bij jongens voorkomende erfelijke
spierdystrofie. Spierdystrofie is een ernstige spierziekte die spieren aantast. De
ziekte wordt gekenmerkt door progressieve spierzwakte. Daarbij worden de
spieren van de patiënt steeds dunner.
Omdat er over de ziekte van Duchenne maar weinig geweten is, willen wij jullie
aanzetten eens na te denken om eventueel aan een actie van Duchenne
Heroes mee te doen! Duchenne Heroes is een organisatie die jaarlijks een
event organiseert om zo de ziekte de wereld uit te helpen (of beter trappen ;)).
Er zijn drie challenges waaruit je kan kiezen, elk gebaseerd op de meerdaagse
MTB-tocht.
Je kan hierbij individueel fietsen of als team. Het doel van het jaarlijkse event is
een medicijn te kunnen vinden en een betere levenskwaliteit te kunnen
garanderen voor patiënten met Duchenne spierdystrofie.
Bij deze de vraag om de website eens een bezoekje te brengen en wie weet
wel eens mee te doen!
Isabelle Broeckx
https://www.duchenneheroes.nl/

Minimusical.
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Hoe zou het zijn met Else Van der Straten?
Een oud-leerling aan het woord
Meer dan vijftien jaar geleden studeerde Else
Van der Straten af op het SJI. Vandaag is ze
mama van Bob en heeft ze ook op professioneel
vlak al heel wat watertjes doorzwommen. Aan
haar tijd op het SJI denkt ze nog steeds met
plezier terug.
Else, welke richting volgde je op het SJI?
Ik heb in het middelbaar op drie verschillende
scholen gezeten, een ietwat woelig parcours
dus. Ik begon op Pulhof in Berchem in het
eerste en tweede middelbaar. Het derde en
vierde deed ik in het Sint-Gabriëlcollege in
Boechout, waar ik economie-moderne talen volgde. Die richting was mijn ding helemaal
niet en door een gebrek aan motivatie moest ik mijn vierde jaar dubbelen. Ik ben dan op
zoek gegaan naar een school waar ik Menswetenschappen (nvdr. de huidige richting
Humane Wetenschappen) kon studeren, wat ik eigenlijk altijd al graag wilde doen. En zo
kwam ik in het SJI terecht om er mijn vierde middelbaar opnieuw te doen, in de nieuwe
(en veel leukere) richting. Ik studeerde af in 2003.
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd?
Na het middelbaar heb ik voor de bacheloropleiding orthopedagogie gekozen op de (toen
nog) Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Ik twijfelde tussen maatschappelijk werk en ortho,
maar ik herinner me vooral dat we in het zesde middelbaar ook uitgebreid werden
begeleid vanuit de school om onze verdere studiekeuze te bepalen. Dat heeft me echt
geholpen om bewust te kiezen voor mijn hogere studies, die ik met plezier heb gedaan.
En wat daarna?
Ik studeerde af in 2006, en heb sindsdien verschillende jobs in de sociale sector
uitgeoefend. Ik werkte met kansarme kinderen op Linkeroever in Antwerpen, ik heb een
aantal jaren gewerkt in een leefgroep voor volwassenen met een lichte tot matig mentale
beperking en werkte ook een tijd als stafmedewerker voor het Jeugd Rode Kruis.
Ondertussen werk ik 4,5 jaar bij YAR Vlaanderen. Samen met mijn collega's en een grote
groep vrijwilligers werken we aan een coachingprogramma voor jongeren van 15 tot 18
jaar. We zetten in op persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen die vastzitten in hun
leven en een aantal zaken willen aanpakken om gelukkiger te worden, zich beter in hun
vel te voelen en steviger in hun schoenen te staan. Het is een programma waarin
iedereen hard werkt, maar waar ook duidelijk wordt dat er meer mogelijkheden bestaan in
het leven dan waar de mensen op dit moment misschien in geloven. Ik vind het
fantastisch om elke keer opnieuw van dichtbij te mogen ervaren hoeveel er kan
veranderen in een mensenleven op één jaar tijd als iemand bereid is om zijn of haar
leven echt in eigen handen te nemen.
Heeft je opleiding in het SJI je geholpen in het verdere leven?
Ik was als tiener best een onzeker meisje. Mijn tijd in het SJI heeft me geholpen om open
te bloeien. Ik kwam binnen in een klasgroep die elkaar al verschillende jaren

kende, maar vanaf de eerste dag voelde ik me er heel welkom. Ik kreeg een meter
toegewezen (en zij is nu nog altijd een vriendin van me) en ook de rest van de klas
en school ontving me op een warme manier. Dat heeft me mijn eerste zetje gegeven
om verder te groeien naar wie ik vandaag ben, daar ben ik echt van overtuigd.
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? Een leuke anekdote
misschien…?
Vooral de persoonlijke aanpak van de school heeft me altijd heel erg aangesproken.
De directeur, meneer Van Berckelaer, kende zijn leerlingen bij naam, en dat maakt
echt een verschil. Ik voelde me geen nummer, maar een persoon.
Een event dat me altijd bij zal blijven, is onze show voor Chrysostomos, waarbij we
met leerlingen van alle verschillende richtingen hebben samengewerkt om er één
geheel van te maken.
Verder was ik ook lid van de leerlingenraad, iets wat niemand anders graag leek te
doen, maar ik altijd met veel plezier heb gedaan. We hebben toen een actie
georganiseerd om te pleiten voor een aanpassing van het uniform, zodat we
schoenen met twee verschillende kleuren op mochten dragen. Ik ben benieuwd of die
regel nu nog bestaat… :-)
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe?
Eigenlijk zijn er heel veel leerkrachten die ik echt graag had. Om er twee uit te
kiezen; mevrouw Van Es die ons Nederlands en Media gaf met kennis van zaken en
op een aangename en toegankelijke manier. Zij was ook onze klastitularis in het
zesde middelbaar, en ik apprecieerde altijd dat ze met ons omging als de
jongvolwassenen die we toen waren. Mevrouw Marchand gaf geschiedenis. Naast
het feit dat ze dat op een heel boeiende manier wist te brengen, durfde ze de lat ook
hoog leggen. Ze verwachtte bijvoorbeeld dat we het nieuws volgden en op de hoogte
waren van de actualiteit. Iets waar ik toen wel eens op gevloekt heb, maar ik zie nu
ook in dat een leerkracht een leerling kan laten groeien door het potentieel in die
leerling niet te onderschatten, en hem of haar daarop aan te spreken. Iets waar ik nu
ook op inzet in mijn werk met jongeren.

Bibberportret

Op een ochtend kregen wij een heel fijne mail van inspecteur Greet Brusten van de
dienst nabijheidspolitie in Borsbeek, met deze foto als bijlage. De leerlingen
steunden heel enthousiast de actie tegen pesten. Hun kenteken: vier stippen op hun
hand. Een mooi staaltje van samenwerking!

Soepmenu maart
Ma 11
Di 12
Do 14
Vr 15

Preisoep
Bloemkoolsoep
Kervelsoep met balletjes
Tomatencourgettesoep

Ma 18
Di 19
Do 21
Vr 22

Groene tuinkruidensoep
Julienneroomsoep
Tomatensoep
Kippensoep
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It don’t mean a thing
if it ain’t got that swing.

Fietsplaatjes
Een fiets, die heeft twee wielen en een
stuur. Maar wij hebben er ook een heel
aantal met een boodschap. Kijk maar
naar deze moedige waterdrager, die
verkondigt dat het de moeite waard is
om naar onze school te fietsen!
Wij waarderen zoiets! Beste leerling, ga
even langs bij mevrouw Blommaerts
voor je attentie!
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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The Ears bezoeken het JAC
Niet alleen de klimaatmeisjes hebben op 13 februari hun vrije dag opgeofferd, ook The Ears
hebben nog maar eens extra engagement getoond! Ze brachten een bezoek aan het
Jongeren Advies Centrum van Antwerpen. Ze kregen er - naast een kop thee- uitleg over de
werking van het JAC en hoe ze als vertrouwensleerling kunnen samenwerken met het JAC.

Terug naar inhoudstafel

Onze leerlingen en leerkrachten
Wat doen ze, wat drijft hen?

Naam: Pjotr Piorkowski
Klas: 5ASO - WET
Hobby’s: basketbal
Sinds wanneer speel je basketbal en waar?
Ik speel vijf jaar basketbal bij Oxaco BBC Boechout.
Hoeveel uur per week train je?
Ik train 11 uur per week. Ik train twee keer met de B-ploeg, één keer met de
U21 en één keer met de A-ploeg, maar de U21 en de B-ploeg worden als één
geheel gezien. Daarnaast train ik nog twee à drie keer per week op mezelf bij
een kinesist die me oefeningen geeft voor explosiviteit, kracht, snelheid en
dergelijke. In het weekend speel ik tijdens het seizoen sowieso elk weekend
twee wedstrijden. Als ik dan bij de selectie zit, mag ik ook met de A-ploeg
meedoen.
Zullen er nog kansen komen om op nog een hoger niveau te spelen?
Ik train momenteel één keer mee met de 1A-ploeg en heb al een paar matchen
met hen meegespeeld. Nu is het een kwestie van zoveel mogelijk te trainen en
me aan te passen aan de groep, zodat ik een meerwaarde kan zijn.
Is zoveel trainen en wedstrijden spelen haalbaar in combinatie met je
studies?
Als de motivatie er is voor school, is het zeker mogelijk. Al kan er aan mijn
planning zeker nog gewerkt worden. Soms besef ik gewoon niet dat ik met mijn
basketbal geen zekerheid heb om iets te bereiken, terwijl je dat met je studies
wel hebt. In België zijn er maar een paar profspelers die van basketbal kunnen
leven.

Terug naar inhoudstafel

SJI for climate: we maken er werk van!

https://atv.be/nieuws/video-klimaatleerlingen-gaan-borsbeek-wakker-schudden-73366

Zo verscheen onze klimaatweek op ATV. De leerlingen schoolden zich om tot echte
organisatoren. Er was een veggie-promoploeg, de Borsbeekse fietser kreeg een warm
applaus, enkele leerlingen offerden hun vrije woensdag op om de Borsbeekse basisscholen
te informeren over het klimaat.
Donderdag 14 februari, Valentijnsdag, was het hoogtepunt van de actieweek. Toen hielden
we een optocht door Borsbeek om onze liefde voor de aarde te tonen. Leerlingen,
leerkrachten en directie stapten samen via een verkeersvrij parcours naar het
gemeentehuis. Daar ontvingen de burgemeester en de bevoegde schepenen een groepje
van zes leerlingen van SJI For Climate.
Een afgevaardigde van zowel leerlingen, leerkrachten als directie hebben samen met de
burgemeester en de politie afspraken gemaakt voor een rustig, vlot en veilig verloop van de
optocht. Een hartverwarmende oefening in teambuilding.
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Week van de Talen (19-22/2)
De week van 19-22/02 stond op school in het teken van talen. Op verschillende
manieren probeerden we de leerlingen talig te prikkelen. Zowel op klas- als op
schoolniveau konden ze aan tal van taalactiviteiten deelnemen. Zo bekeken heel wat
klassen een Franse film, liepen de leerlingen van de tweede graad zich te pletter
tijdens een rendictee, schreef 6 aso de woorden in de Plaza in verschillende talen en
kregen een aantal klassen een taallesje van anderstalige klasgenoten. Tijdens de
middagpauze richtten we heel wat workshops in. Leerlingen konden daar onder
andere gebarentaal leren, morseberichten schrijven, naar een verhaal luisteren,
poëzie maken met oude kranten en Engelse gezelschapsspellen spelen. Tot slot
organiseerden we ook enkele wedstrijden. Een overzicht en de winnaars daarvan
vind je op de affiche. Op de website van de schoolbibliotheek staan alle inzendingen
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Week van de Talen

Enkele winnaars op de gevoelige plaat!
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1T gaat voor gezondheid
… en dat kan je zien aan hun uitbundige creaties!
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