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Luitjes, we gaan er niet omheen draaien, want het zijn feiten: het SJI heeft een spook aan
boord. Het woont in de stookruimte. We zijn daar een tijd wat timide over geweest. Komt dat
goed over, vroegen wij ons vertwijfeld af. Wat zullen de mensen zeggen?
Maar toen zijn wij daar toch mee naar buiten getreden, en kijk: er viel iets van onze
schouders. Het Spook van het Instituut (hoofdletters!) werd aanvaard, ja zelfs omarmd, en
dra was het SJI even trots op zijn groene omgeving als op zijn hagelwitte kostganger.
‘Zeg maar gerust huisbewaarder. Uw mond zal niet scheuren’, voegde hij fluks toe.
‘Altijd, maar dan ook altijd sta ik paraat voor de kindjes. Ook wel voor de juffen en de
meesters, maar daar heb ik minder affiniteit mee. Voor mij draait het rond de kindjes en hun
wel en wee tegen heug en meug. Jihaargh. Het zal dan ook niemand verrassen dat ik er ook
nu weer sta op deze maandag de vierde september.’
Dat van die vierde september was eigenlijk wat stom: op één september stond het Spook
van het Instituut ook al klaar, op de pedagogische studiedag.
‘Zwijg stil’, schuifelde hij. ‘Ik sta daar vers geperst aan de schoolpoort. Al wat ik gezien heb
waren juffen, meesters en werkmannen. Oud dat die waren! En slecht gekleed! Alle kleuren
van de regenboog heb ik gezien.’
Het Spook gnuifde.
‘Vandaag is het in orde’, zei hij stilletjes. ‘Ja ja, dat zijn ze. Het zijn die blauw-witte. Daar
doen we het voor. Jihaargh.’

Directeur aan het woord
Voor onze leerlingen was het vanmorgen even schrikken: blok II is weg!
Inderdaad, ons vertrouwde gebouw is tijdens de zomervakantie helemaal afgebroken. De afbraak
startte eind juni.

Half augustus stond er nog een héél klein stukje blok II …

En intussen is de nieuwe speelplaats volop in opbouw. De palen voor de luifel staan al overeind
en het gonst er van de bedrijvigheid om tegen eind september voor ons een nieuw, mooi terrein
klaar te hebben! We kijken er naar uit!
Dit is dus de eerste keer dat we het schooljaar starten in onze nieuwe school. Ze voelt al een
beetje vertrouwd en we hebben het er prima naar onze zin!
We kijken er naar uit om er samen met onze leerlingen, hun ouders en alle collega’s een boeiend
schooljaar van te maken!
Lieve Blommaerts
Directeur
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Kalender September 2017
ma 4. sep
9:00
9:30
10:00
di 5. sep
12:00 – 13:00
wo 6. sep
do 7. sep
13:00 – 14:40
19:30
vr 8. sep

Orde 6ECO-MT, 6HW en 6MT-WET
Onthaaldag voor de leerlingen van het 1ste jaar
Start van het schooljaar voor alle 1ste jaren
Start van het schooljaar voor alle leerlingen van de 2de jaren en de 2de graad
Start van het schooljaar voor alle leerlingen van de 3de graad
Onthaaldag voor de leerlingen van het 1ste jaar
Bespreking van de vakantietaken
Startvieringen
Gezondheidstweedaagse voor de 5de jaren aso en tso
Infomoment over de Youcadag voor alle 4de jaren
Infoavond ouders nieuwe leerlingen
Gezondheidstweedaagse voor 5aso en 5tso
Orde 3ECO en HW - Stage 6VZ

ma 11. sep
17:00 – 19:00
di 12. sep

17:00 – 19:00
wo 13. sep
do 14. sep
vr 15. sep

Bewegend leren voor de 3de jaren
Meerdaags project voor 4VVB
Rijbewijs op school (ROS) Groep 4
Bewegend leren voor de 3de jaren
Meerdaags project voor 4VVB
Sportdag voor de tweede jaren
ROS Groep 2
Bewegend leren voor de 3de jaren
Meerdaags project voor 4VVA en 4VVB
Meerdaags project voor 4VVA
Meerdaags project voor 4VVA
Orde 3WET - Stage 6VZ

ma 18. sep
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
di 19. sep

wo 20. sep

do 21. sep
vr 22. sep

17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
12:30 – 15:00
19:30
19:30
17:00 – 19:00

Sportdag voor de 4de jaren
Leefdagen voor de eerstejaars
ROS Groep 4
ROS groep 1
Leefdagen voor de eerstejaars
ROS Groep 3
ROS Groep 2
Strafstudie
Infoavond IO en GIP - studiezaal
Infoavond 5VZ i.v.m. stages - Plaza
ROS groep 1
Orde 3VVB - Stage 6VZ

ma 25. sep

17:00 – 19:00
17:00 – 19:00

Starttweedaagse 7de jaar
ROS Groep 4
ROS groep 1
Starttweedaagse 7de jaren
Europese talendag
ROS Groep 3
ROS Groep 2

12:10 – 18:00
17:00 – 19:00
08:30 – 16:30
12:00 – 13:00

Scholenloop
Talig en wetenschappelijk bezoek aan het Atomium voor 3de en 4de jaren aso
ROS groep 1
Biotoopstudie voor 4aso
Lunchvergadering met leerlingen over schoolkledij

17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
di 26. sep

wo 27. sep
do 28. sep

vr 29. sep

De meest recente versie van de kalender vind je op de site.
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Hoe zou het zijn met ...
Twee oud-leerlingen aan het woord
We hebben een babbel met Maarten Van Sanden en Elisabeth Muylaert. Ze zaten samen in de
klas, werden er een koppel en zijn nu samen de trotse ouders van Joren en Laurens.
Maarten en Elisabeth, welke richting
volgden jullie op het SJI?
Maarten: Ik heb Economie – moderne talen gestudeerd.
Elisabeth: Ik volgde de richting Menswetenschappen. We zaten de laatste jaren
wel samen in de klas voor de meeste
vakken omdat er zo weinig leerlingen waren
die Economie studeerden.
Maarten: Elisabeth is wel één jaar vroeger afgestudeerd dan ik: zij in 1998, ik in
1999. Ik vond het zo tof op het SJI dat ik
het
zesde jaar twee keer heb gedaan.
Zijn jullie op het SJI al een koppel geworden?
Elisabeth: Ja, Maarten liep al een tijdje achter mij. Op een Valentijnsfuif in het jeugdhuis
ben ik dan maar gezwicht voor hem en dat bleek de juiste keuze. Vandaag, 19 jaar later, zijn we
nog steeds samen en hebben we twee kindjes.
Welke richting gingen jullie uit na jullie SJI-tijd?
Maarten: Ik heb bedrijfsmanagement gestudeerd en Elisabeth Politieke & sociale weten schappen. We hebben dus beiden een studie gekozen die in het verlengde lag van onze studierichting in het SJI.
Elisabeth: Ik werk ondertussen als humanresourcespecialist bij het interimkantoor ASAP.
Maarten is commercieel bediende bij Blickle, een bedrijf dat industriële wielen produceert.
Heeft jullie opleiding in het SJI je geholpen in het verdere leven?
Elisabeth: Mijn kennis vanuit de vakken psychologie en sociologie heb ik goed kunnen
gebruiken op de universiteit.
Maarten: Ik gebruik vooral mijn Duits nog regelmatig in mijn professionele leven.
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? Een leuke anekdote misschien …?
Elisabeth: Ik denk vooral met veel plezier terug aan de schooltoneelvoorstellingen onder
leiding van mevr. Ickx. Als we tijdens de repetities op woensdagnamiddag even niets te doen
hadden, gingen we de zolder van het SJI verkennen.
Maarten: Ik heb heel wat strafstudies gehad, omdat ik wel eens spijbelde. Tijdens één van
die strafstudies moest ik de verwarming schilderen, tijdens een andere babysitten op de kinderen
van de directeur.
Wat ik me ook nog herinner is een examen wiskunde van mevr. Michiels. Ik had er amper voor
gestudeerd, maar ik had alle formules met een potlood op een meetlat geschreven. Het was m’n
beste examen wiskunde ooit!
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe?
Elisabeth: Mevrouw Goovaerts! Zij heeft mijn liefde voor psychologie aangewakkerd. Die
kennis gebruik ik nog elke dag in mijn huidige job.
Maarten: Mij blijft vooral mevrouw Marchand bij en het enthousiasme waarmee ze geschiedenis gaf.
Terug naar inhoudstafel
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Familienieuws
Geboortes
27/07/2017

Gust, kleinzoon van de heer Vandendriessche - collega en
mevrouw Smits - collega

28/07/2017

Stella, kleindochter van mevrouw Colin, collega

03/09/2017

Jade, kleindochter van mevrouw Dupont, adjunct-directeur

Overlijdens
10/07/2017
18/07/2017

De heer Dennis Kempenaers (geboren 19/05/1981), schoonbroer van mevrouw De Mey - collega
De heer Piet Mercelis (geboren 28/06/1966), vader van Oran
Mercelis, 4VVA

Cursus ‘leren leren’ - 2de jaar
In september organiseren we een cursus ‘leren leren’ voor geïnteresseerde leerlingen van het 2e
jaar.
Tijdens deze cursus helpen we de leerlingen bij het plannen van hun schoolwerk, het maken van
schema’s en gaan we in op de noden van de leerlingen.
Deze module loopt van maandag 18 september tot en met donderdag 12 oktober (4 weken) op
maandag, dinsdag en donderdag van 15.45 u. tot 16.35 u. en op woensdag van 12 u. tot 12.50 u.
De leerlingen kunnen zich inschrijven ofwel rechtstreeks bij de klassenleraar ofwel via mail
(gok@sji-borsbeek.be). Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 12 leerlingen. Na de inschrijving
krijgen de leerlingen meer informatie.
De begeleidende leerkrachten zijn mevrouw
Gysels, mevrouw Van den Buys,
mevrouw Van Camp en mevrouw Roodhooft

Infoavond voor alle ouders van nieuwe leerlingen op 7/9
Het nieuwe schooljaar is gestart en heel wat leerlingen zijn voor de eerste maal onze schoolpoort
binnengestapt. Na een ontspannende vakantieperiode betekent dit ongetwijfeld een hele
aanpassing. Hopelijk voelt uw zoon of dochter zich snel thuis op onze school.
We zijn ervan overtuigd dat er ook bij u nog wel wat vragen leven. Om de instap in onze school
zo vlot mogelijk te laten verlopen, vinden we het nuttig om u uit te nodigen op een
kennismakings- en informatieavond op donderdag 7 september om 19.30 u.
Het gaat hier om een ouderavond, het is dus niet de bedoeling dat de leerlingen meekomen. We
hopen wel van al onze nieuwe leerlingen een ouder te mogen verwelkomen.
De klassenleraars van de eerstejaars verwachten de ouders in de klas van hun zoon of dochter.
Daar zullen ze verdere informatie geven over de concrete werking in dat eerste jaar.
De ouders van nieuwe leerlingen van de andere jaren krijgen informatie van de coördinatoren.
Na afloop nodigen we u graag uit voor een drankje in de refter.

Schoolmateriaal te koop!
In de Kiosk (tegenover lokaal 009) kan je bij mevrouw Vercammen een aantal zaken schooleigen
zaken aankopen.
Wanneer kan je er terecht?
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 8.20 u. (niet op woensdag).
Wat kan je er vinden?
LO-T-shirt
T-shirt korte mouw
T-shirt lange mouw
Fluovestje
Laboschort
Agenda
Agendakaftje

€ 10
€ 10
€ 12
€5
€ 21
€ 6,50
€ 0,50
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Wie is wie in het SJI?
Directie
Lieve Blommaerts,
directeur

Ines Dupont,
adjunct-directeur

Coördinatoren en leerlingbegeleiders
Kristin Molenberghs, coördinator voor de eerste graad

Lien Martinus, leerlingenbegeleider voor de eerste
graad

Bert Fosté, coördinator voor de tweede graad aso-tso
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Lieve Smits, leerlingbegeleider voor de tweede en derde
graad aso-tso

Karolien Verstraeten, coördinator voor de derde graad asotso

Gaëlle Peeters, coördinator en leerlingbegeleider voor de
tweede en derde graad bso

Leerzorgcoördinator

An Vanmoer

Prefect
Nicky Bertels

Prefect
Guido Meeus

Terug naar

Schoolagenda
Je schoolagenda is een belangrijk communicatiemiddel en werkinstrument. Je noteert geen lesonderwerpen, maar we verwachten wel dat je altijd het opgegeven schoolwerk noteert. De agenda voorziet ook heel wat ruimte om je schoolwerk te plannen. Maak er gebruik van! Aan alle ouders vragen we om de agenda goed op te volgen en ook thuis het plannen te ondersteunen.
Onze leerkrachten houden online hun agenda bij in Schoolonline. Leerlingen en ouders kunnen
die agenda altijd raadplegen en hebben zo een correct overzicht van de lesonderwerpen en het
schoolwerk.
Vooraan in de agenda hebben we de belangrijkste afspraken i.v.m. het verloop van het schoolleven samengebracht op 2 bladzijden. Al onze leerlingen nemen deze afspraken bij de start van
het schooljaar grondig door met hun klassenleraars. Om misverstanden te vermijden, is het
immers belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is.
We vragen ook aan alle ouders om deze afspraken aandachtig te lezen? Alvast bedankt!

Overzicht inhaallessen
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Eerste graad
Frans

Nederlands

Mevr. Van
Ermengem
005

Mevr. Bertels
005

Mevr. Olluyn
005

Mevr. Roodhooft
004

Mevr. Coolen
005
Mevr. Sleegers
004

Frans

Mevr. Tibax
010

Mevr. Tibax
010

Nederlands

Dhr. Mennen
001

Mevr. Vervoort
008

Wiskunde
Tweede graad

Wet./ wiskunde

Mevr. Andries
002

Dhr. Lambert
002

Derde graad
Frans

Mevr. Daelemans
010

Mevr. Van Damme
001
!!! NIET 010 !!!

Nederlands
Wet. / wiskunde

Mevr. Vervoort
008
Dhr. Steenackers
007

Mevr. De Vos
007

Mevr. Van Es
008
Mevr. De Vos
007
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Een pc lenen?
De school heeft een aantal pc’s ter beschikking die je voor een schooljaar kan
lenen als je er thuis geen hebt.
Het gaat om gebruikte ‘pentium 4’- toestellen met als besturingssysteem Windows
XP. De gebruikelijke programma's zoals tekstverwerking, elektronisch rekenblad en
presentatieprogramma zijn geïnstalleerd.
Mocht dit voor jou de oplossing zijn, steek dan eens je licht op bij de ICTcoördinatoren bij de technische dienst.
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Vraag van de werkgroep Archief
Beste collega’s, ouders en leerlingen
Misschien ben je onlangs nog gestruikeld over iets dat ons schoolarchief nodig
heeft.
Een oud L.O.-T-shirt, een oude labojas, rapporten, brieven, foto’s, oude
leerplannen, oude handboeken, werkstukjes voor PO, … dingen die misschien al
jaren liggen te vergelen maar waar wij op het archief nog dankbaar gebruik
van kunnen maken. We verzamelen evenzeer recente als oude stukken! Wat
nu niet wordt bewaard, is later immers verdwenen.
Je kan steeds zaken achterlaten op het onthaal of bezorgen aan mevr. Van
Gestel, mevr. De Meirel of shr. Verstappen. Als je je naam bijvoegt, kunnen we
je als schenker vermelden in onze administratie.
Dankjewel!
De werkgroep Archief

Schooltoelagen secundair onderwijs
Leerkrachten en directie van het SJI zijn zich ervan bewust dat de schoolonkosten hoog kunnen
oplopen. We doen dan ook ons uiterste best om die zo laag mogelijk te houden. We vinden dit zo
belangrijk dat er een werkgroep werd opgericht om dit mee te bewaken.
Over de schooltoelagen kan u meer informatie krijgen via het gratis telefoonnummer 1700 of via
de website www.studietoelagen.be.
Ook op school kunnen we u verder helpen: op het onthaal kan u de nodige papieren verkrijgen met eventueel een woordje uitleg.
Ook voor andere vragen in verband met schoolonkosten en rekeningen kan u bij ons terecht. U
vraagt dan best naar mevr. Vanderlinden (boekhouding). Geef uw naam en telefoonnummer
door als zij niet bereikbaar is. Ze neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Schoolkledij
Als je tijdens de vakantie nieuwe schoolkledij aankoopt, lees erdan zeker het schoolreglement
nog eens op na! Je vindt het op onze website www.sji-borsbeek.be.
We weten dat het niet altijd eenvoudig is om tegen betaalbare prijzen schoolkledij te vinden.
Daarom hier toch enkele tips …
Uiteraard kan je het hele jaar door in “uniformwinkels” terecht. Je vindt daar kwalitatieve schoolkledij, maar betaalt er wel iets meer voor.
We willen ook een winkel vlakbij de school vernoemen: Calypso, Jozef Reusenslei 30. Zij verkopen het hele jaar door donkerblauwe broeken vanaf maat 26.
Ook winkelketens als JBC, C&A, … verkopen blauwe en witte schoolkledij, maar dat beperkt zich
wel tot een aantal momenten in het schooljaar. Je moet er dus snel bij zijn.
We verwezen je vroeger ook al door naar ‘The Robin Store’. Zij verkopen het hele jaar door jassen, broeken, rokken en bermuda’s tegen betaalbare prijzen. Leerlingen van onze school krijgen
korting. Je kan hen vinden via www.therobinstore.com.
Uiteraard zijn bovenstaande tips en aanbiedingen volledig vrijblijvend.
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Een leefbare schoolomgeving ? Dat kan!
Ook dit schooljaar willen we ervoor zorgen dat de dorpskern van Borsbeek aangenaam en leefbaar blijft. Dat is niet evident wanneer vele honderden leerlingen ’s morgens en ’s avonds onderweg zijn naar school of naar huis. Daarom willen we er echt op toezien dat jullie volgende afspraken naleven:
· Je hebt respect voor onze buren en voorbijgangers. Je bent altijd vriendelijk en beleefd.
· Je gooit afval in een afvalbak.
· Omdat er op de spitsuren sowieso al weinig plaats is aan de bushalte en op het voetpad,
verwachten we dat je ’s morgens niet op straat blijft rondhangen en dat je na schooltijd
ook onmiddellijk naar huis gaat. Als je aankomt voor de school open is, wacht je aan de
schoolpoort.
· Neem je de bus, dan wacht je steeds aan de bushalte. Je houdt het voetpad altijd vrij.
En aan de fietsers vragen we om tijdens de maand september zeker de nieuwe verkeersafspraken te respecteren die we jullie per mail bezorgden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Zorg voor elke leerling
Leerkrachten en klassenleraars
Je kan in de eerste plaats steeds terecht bij je leerkrachten en klassenleraars. Zij staan altijd voor
je klaar bij vragen en problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Ook voor
studietips, bijkomende uitleg, oefeningen of een extra uitdaging zijn zij de aangewezen personen.
Klassenleraars zijn voor ouders de contactpersonen met de school.

Socio-emotionele begeleiding
Heb je nood aan een gesprek of aan iemand die mee op zoek gaat naar oplossingen, iemand die
weet waar je buiten de school terecht kan met je problemen of je gewoon regelmatig de kans
geeft om je hart te luchten? Dan ben je bij jouw leerlingbegeleider aan het juiste adres.
De vraag “Hoe gaat het met je?” is even belangrijk als “Hoe doe je het op school?”. Iedereen
heeft bij ons het recht zich goed te voelen in zijn vel en zich thuis te voelen op school.

Voor de ene is een luisterend oor belangrijk na een ruzie met een goede vriend of vriendin.
Anderen voelen zich onzeker door pesterijen of conflicten. Nog anderen liggen in de knoop met
zichzelf …
Spreek je liever met een leerling dan met een leerkracht? Onze EARS, de vertrouwensleerlingen, luisteren graag naar jouw verhaal.
Ook je ouders kunnen terecht bij de leerlingbegeleiders als ze zich zorgen maken over jouw
welbevinden op school.
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Wat bij ongevallen?

Verzekeringen
We doen er alles aan om ongevallen te vermijden op school en
op weg van en naar school. Jammer genoeg stellen we vast dat
het dom zou zijn te geloven dat er zich nooit een ongeval zou
kunnen voordoen. Het is dus goed om even door te nemen wat er dan moet gebeuren en hoe
onze schoolverzekering dekking geeft.
Van en op weg naar school
Indien je wordt aangereden of zelf een ongeval veroorzaakt, bv. tegen een paaltje rijdt of met je
fiets valt, verwittig je zo snel mogelijk de school.
Op het secretariaat krijg je dan een ongevalaangifteformulier. Gelieve dit zo nauwkeurig mogelijk
in te vullen. Daarna bezorg je dit terug op het leerlingensecretariaat.
Indien je werd aangereden, geven we je de raad om de nummerplaat van de betrokken wagen
goed te onthouden en je niet zomaar te laten afschepen. Vraag zelfs de bijstand van de politie.
De schoolverzekering dekt enkel de lichamelijke schade. Schade die je zelf veroorzaakt kan
eventueel via de eigen burgerlijke aansprakelijkheidspolis (“de familiale”) vergoed worden. Schade aan je fiets bv. wordt dan via de verzekeringspolis van de aanrijder terugbetaald.
Op school
Stel dat je je mistrapt. De school zal steeds in eerste instantie, wanneer er zich geen hoogdringendheid voordoet, trachten thuis iemand te bereiken. We weten bij ervaring dat een leerling
zich geruster voelt bij zijn ouders dan bij iemand van het secretariaatspersoneel. Stel dat we niemand thuis vinden en het nemen van RX-platen is toch aangewezen, dan zorgt de school ervoor
dat je verder geholpen wordt. We bezorgen je een ongevalaangifteformulier en jij zorgt ervoor
dat dit document zo nauwgezet mogelijk wordt ingevuld.
Hier neemt de schoolverzekering de lichamelijke schade voor haar rekening.
Afhandelingsprocedure
Indien er zware kosten te verwachten zijn of een derde (een andere persoon vreemd aan de
school) bij een ongeval betrokken is (bv. een aanrijding), dan sturen we het ongevalformulier onmiddellijk op zodat het dossier op de voet kan gevolgd worden.
Onze verzekeringsmakelaar is:
INTERDIOCESAAN CENTRUM
GUIMARDSTRAAT 1, 1040 BRUSSEL
Lijkt het een ongeval dat minder gevolgen heeft, dan wachten we met het ongevalformulier door
te sturen tot we alle documenten hebben.
Indien er kosten zijn (doktersconsult, gipsverband, …) gaat u steeds eerst naar uw ziekenfonds.
De schoolverzekering neemt het remgeld voor haar rekening. Ook de facturen van het ziekenhuis dient u eerst zelf te betalen, daarna brengt u deze binnen en wordt u vergoed. U hoeft niet
te wachten tot het ongeval afgesloten is om deze facturen binnen te brengen.
Stapelen de kosten zich op bv. bij kinesitherapie e.d. geef dan gerust een sein.
Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet!
Voor meer informatie kan u steeds op school terecht.
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Rapporten en puntenoverzicht online
Al onze leerlingen en hun ouders kunnen zowel de rapporten als de resultaten van toetsen en
opdrachten online bekijken.
Wie vorig schooljaar reeds een inlogcode kreeg, kan deze dit schooljaar verder gebruiken. Nieuwe leerlingen en hun ouders krijgen tijdens de eerste schoolweek een persoonlijke code.
Om aan te melden
Ga naar de website http://sji-borsbeek.schoolonline.be.
Vul uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord in.
Klik vervolgens op de knop ‘Aanmelden’.
Om het wachtwoord te wijzigen
Klik op het icoontje ‘Mijn gegevens’
Pas het wachtwoord aan via de link ‘Klik om te wijzigen’.

Wil u terug naar de startpagina: klik op

.

Rapporten inkijken: klik op het icoontje ‘Printbeheer’:
Selecteer het gewenste rapport.

.

Puntenoverzicht raadplegen: klik op het icoontje ‘Puntenboek leerling’:

Om af te melden: klik op

.

.

We wensen u veel succes bij het gebruik van dit handige instrument. Hebt u nog vragen hierover,
dan kan u die stellen via het mailadres ict@sji-borsbeek.be. We proberen u dan zo snel mogelijk
verder te helpen.

Terug naar inhoudstafel

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

Vanaf dit schooljaar zetten we elke maand een leerling of
leerkracht in de kijker. Een onschuldige hand duidde onze
mega-enthousiaste collega Tessy Olluyn als eerste
kandidaat aan. Zij mag de spits afbijten en enkele vragen
over het SJI beantwoorden.

Naam: Tessy Olluyn
Geboortedatum: 18 september 1990
Burgerlijke staat: single
(Klein)kinderen: /
Studies: bachelor biologie - Frans
Vak(ken): SA, Frans, Frans+, NW, IO NW
Werkzaam op het SJI sinds: 2016
Hobby’s: dansen, reizen, uitgaan

Waarom vind je het SJI een fijne school om te werken?
Ik heb het genoegen met ontzettend fijne collega’s te kunnen samenwerken. De
sfeer hier op school is fantastisch. Als leerkracht in de eerste graad werk ik dan
weer vaak met een uitdagend publiek, maar onze leerlingen zijn echte schatjes.
Ook het open karakter van onze school waardeer ik enorm. Je hebt er als leerkracht
de ruimte om te groeien en je eigen ding te doen.
Hoe zou je het SJI in een paar woorden omschrijven?
Open, actief, uitdagend
Heb je voor ons een kleine anekdote, een moment op het SJI dat je altijd zal
bijblijven?
Het meest memorabele moment dat ik hier in Borsbeek al heb meegemaakt, deed
zich voor na een zware dag van werken, verhuizen en vergaderen. Toen ik om
19.30 u. in de de Robianostraat naar mijn auto liep, bleek die weggetakeld te zijn. Ik
had ’s morgens het verkeersbord blijkbaar gemist dat de straat werd gepoetst die
dag … at verhaal is heel de school rond gegaan…
Ook de tweedaagse naar Trier en de personeelsfeesten blijven me bij.

Afspraken avondstudie 2017-2018
We organiseren avondstudie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens
het eerste trimester van maandag 11 september tot en met vrijdag 8 december,
het tweede trimester van maandag 8 januari tot en met vrijdag 16 maart,
het derde trimester van maandag 16 april tot en met vrijdag 8 juni.
Je bent elke avond welkom en je moet niet vooraf doorgeven op welke avonden je aanwezig zal
zijn. We verwachten wel dat je altijd in de avondstudie blijft van 15.45 u. tot 17 u.
Na het 7de lesuur mag je even naar het toilet gaan en buiten snel iets eten of drinken. Daarna
kom je rechtstreeks naar het lokaal. We verwachten dat je uiterlijk om 16 u. aan het studeren
bent.
Tijdens de avondstudie krijg je een werkwijzer. Die helpt je structuur te brengen in je werk.
Tijdens de studie werk je zelfstandig en in stilte, maar je kan wel vragen stellen indien nodig. Je
stoort je medeleerlingen niet. Indien je weinig schoolwerk hebt, lees je een boek.
Denk er steeds aan je boeken voor de volgende dag mee te brengen, zodat je tijdens de avondstudie het juiste materiaal ter beschikking hebt. Je kan dit eventueel ’s morgens al in de studiezaal leggen.
Als je gedrag het rustige verloop van de studie verstoort, kan de school je uitsluiten voor de
avondstudie.
Tijdens de avondstudie zal de leerkracht een stempel in je schoolagenda zetten op het achtste
lesuur van de dag.
Je ouders kunnen aan de hand van die stempels zelf opvolgen of je aanwezig was in de
avondstudie.
We wensen jullie alvast voor het komende schooljaar veel succes en studieplezier
(al dan niet in onze avondstudie ;-) )

Sfeerbeeld 1 september: eerstejaars zenuwachtig wachtend op de nieuwe start ...

