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Fraaltje 

 

 

 

 

Terug naar inhoudstafel 

Kruip maar allemaal gezellig rond het kampvuur, luitjes, zodat de nacht jullie  
ruggetjes kriebelt terwijl de blazende vlammen jullie wenkbrauwtjes roosteren of het 
scheelt niet veel. Het is weer tijd voor een wonderlijk en tevens waar gebeurd  
fraaltje.  
 
Toen ridder Oregano zo rond het jaar 1300 door de velden van Borsbeek reed, 
hield plots zijn paard halt.  
Het was een schrandere merrie die naar de naam Viande Chevaline luisterde, en 
ridder Oregano was er zeer aan gehecht.  
 
‘Viande Chevaline’, sprak hij bars (ridders spraken beroepshalve zo bars mogelijk), 
‘Waarom stopt gij hier midden in de beemden? Voorwaar, mijn oog ziet mijlen in de 
omtrek niets dat een oponthoud rechtvaardigt!’  
Maar Viande Chevaline bleef staan waar ze stond, hoe heftig de ridder ook tekeer 
ging. Het werd ronduit beschamend voor de krijgsman. Hij hoopte dat er niemand 
voorbij zou komen.  
‘Ik hoop’, zei hij dan ook door het vizier van zijn helm, ‘dat geen passant mij hier 
aanschouwt zoals ik aldus zit te koekeloeren.’  
 
Maar je weet hoe dat gaat: net toen hij zijn woorden uitsprak, kwam er een ridder 
op een zwarte hengst uit de struiken.  
‘Gegroet, ridder’, mompelde Oregano tegen zijn collega.  
‘Ook gij gegroet, ridder’, zei de andere, ‘maar zeg maar ridster, want ik ben een 
vrouw.’  
‘Excuseer, ridster’, sprak Oregano. ‘Dit was mij ontgaan vanwege uw harnas en uw 
vizier. Een waarlijk mooie hengst berijdt gij daar.’  
 
‘Dank’ antwoordde de ridster trots. ‘Het is inderdaad een pracht van een ros,  
luisterend naar de naam Filet Fumé. Nog nooit liet hij mij in de steek.’  
‘Dat is plezierig om te vernemen’, zei ridder Oregano. ‘Want mijn eigen rijdier zet 
mij thans enorm voor schut. Geen been zet zij nog voor het andere.’  
 
Maar Viande Chevaline knipoogde eens, en Filet Fumé haalde zijn schouders op, 
en beiden dachten er het hunne van. Samen reden ze de ondergaande zon  
tegemoet, terwijl de ridder en de ridster taterden over de edele kunst van het  
ridderen.  
 
Nu mogen jullie eventjes omdraaien, luitjes, zodat het kampvuur jullie ruggetjes kan 
ontdooien terwijl jullie wenkbrauwtjes afkoelen. Geniet van de vakantie! 



 

 

Directeur aan het woord 

Alhoewel we in juni het nieuwe schooljaar al volop voorbereiden, is juni toch ook altijd een maand 

van terugblikken en afscheid nemen. 

Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer met een positief gevoel terugblikken: op zoveel krachtige 

schoolmomenten, op toffe ervaringen meer leerlingen en collega’s, op fijne contacten met 

ouders, enz. Dat niet alles liep zoals we het écht graag zouden willen, dat pakken we ook mee 

als richtingaanwijzer voor het nieuwe schooljaar. 

En afscheid nemen is altijd een beetje triest, maar gelukkig konden we ook dat meestal doen met 

een goed gevoel.  

Tijdens onze proclamatie namen we weer afscheid van bijna 90 stralende leerlingen die vanaf nu 

hun middelbare schoolcarrière op het SJI kunnen beschouwen als een afgesloten  hoofdstuk. En 

daar hadden sommigen het toch wat moeilijk mee. Maar natuurlijk waren ze, net zoals wij 

trouwens, apetrots op hun prestatie. En kijken ze nieuwsgierig uit naar wat nu komen gaat. We 

hebben hen laten vertrekken als jonge vrouwen en mannen die heel veel zin hebben in het leven 

en die de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. En daar doen we het voor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We namen ook afscheid van enkele collega’s. 

Greet Fabré gaf heel wat jaren Frans, geschiedenis en godsdienst op onze school. Ze was 

intussen al heel wat jaren niet meer op school. Maar omdat ze nu haar carrière als leerkracht op 

het SJI definitief afsloot, zetten we haar graag even in de kijker. Ze ging immers heel wat jaren 

voluit voor haar leerlingen en haar vakken. Maar haar engagement reikte verder. Ze was erg 

begaan met die jongeren die in onze maatschappij net iets minder of veel minder kansen krijgen. 

Daarom stond ze ook mee aan de basis van het GOK-beleid op onze school. Zij heeft heel wat 

zaken opgestart die we op onze school geleidelijk verder hebben uitgebouwd. En in de loop der 

jaren zijn we erin geslaagd om de GOK-doelen en GOK-acties meer en meer te integreren in ons 

volledige schoolbeleid.  

We willen haar graag van harte bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze school! 
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En dan zijn er 2 collega’s die in september niet op onze school zullen starten.  Zij hebben immers 

beslist andere horizonten op te zoeken. Of ze nog gaan terugkomen, dat staat nog niet vast. 

Maar alleszins willen we hen niet zomaar laten vertrekken... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een heel grote dankjewel dus aan deze 3 collega’s, maar ook aan alle anderen die er samen 

weer een mooi schooljaar van maakten. Ik wens jullie allemaal een heel fijne vakantie! 

Veel succes aan iedereen die er in september niet meer zal zijn! En alle andere zie ik volgend 

schooljaar graag terug! 

 

Emilie Verlinden kennen we als lerares en stagebegeleidster 

in de 3de graad Verzorging. Als jonge verpleegkundige vond ze 

10 jaar geleden snel haar weg op onze school. Ze is intussen 

erg geliefd bij haar leerlingen én collega’s omdat ze, altijd even 

vriendelijk, voortdurend het beste van zichzelf probeerde te 

geven.  

Ze hoort helemaal thuis op het SJI en we zien haar dan ook 

niet graag vertrekken. Maar haar man zal haar graag zien 

komen in de zaak en hun zoontjes zullen uiteraard ook heel blij 

zijn met hun mama vaker in de buurt. 

We wensen haar dan ook veel succes in wat ze volgend jaar 

zal ondernemen! 

 

En helaas kwam ook Kristof Dirix ons vertellen dat hij er 
volgend schooljaar niet meer zal zijn. Hij kiest voor een job 
dichter bij huis, wat wij uiteraard heel goed begrijpen. Maar toch 
laten we ook hem niet graag vertrekken. Al 16 jaar maakt hij 
immers deel uit van onze school en we kunnen ons het SJI 
zonder hem dan ook niet zo goed voorstellen. Als leraar Frans 
en Engels koos hij met de jaren meer en meer voor onze 
leerlingen van de 2

de
 graad bso. 

Met een heel groot hart en de nodige humor ging hij met hen aan 
de slag en slaagde hij erin om hen (meestal toch) te krijgen waar 
hij hen hebben wilde. Hij ging met hen op Bewegend leren en liet 
hen ongelooflijke tijden beleven in zijn geliefde Ardennen.  
Als geen ander slaagde hij er altijd in een gezellige, 
ongedwongen sfeer te creëren op school. We gaan zijn 
smakelijke verhalen, zijn Kempisch accentje en zijn aanstekelijke 
lach hard missen. Maar we kunnen het hem natuurlijk absoluut 
niet kwalijk nemen dat hij  kiest voor een school naast zijn deur 
en daardoor voor extra comfort voor zijn gezin. We wensen hem 
heel veel succes op zijn nieuwe school en hopen hem nog vaak 
terug te zien! 
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September 2018 

Ma 3 9.00 
9.30 
10.00  

Start schooljaar voor de eerste jaren 
Start schooljaar voor de tweede jaren en de tweede graad 
Start schooljaar voor de derde graad 

Di 4   Individuele foto's leerlingen 

 12.00 13.00 Bespreking vakantietaken 

Wo 5 19.30  Infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen 

Do 6    

Vr 7 13.00 14.00 Pasmoment stage-uniformen derde graad Verzorging 

Stage 6VZ-1 

Ma 10   Meerdaags project voor 4VV groep 1 

Di 11   

Meerdaags project voor 4VV groep 1 
Sportdag voor de tweede jaren 

Wo 12   Meerdaags project voor 4VV groep 1 en 2 

Do 13   

Meerdaags project voor 4VV groep 2 
Gezondheidstweedaagse voor de vijfde jaren aso en tso 

Vr 14   

Meerdaags project voor 4VV groep 2 
Gezondheidstweedaagse voor de vijfde jaren aso en tso 

Stage 6VZ -1 

Ma 17   Bewegend leren voor alle derde jaren 

Di 18   Bewegend leren voor alle derde jaren 

Wo 19   Bewegend leren voor alle derde jaren 

 12.30 15.00 Strafstudie 

 19.30  

Infoavond IO voor ouders van leerlingen van de tweede en de 
derde graad STW 

Do 20 8.30 12.00 Kriebelmoment voor 7TBZ/Z en 7KZ 

Vr 21    

Stage 6VZ -1 

Ma 24    

Di 25    

Wo 26    

Do 27   Fortloop 

Vr 28    

Stage 6GWW Stage 6VZ -1 

Het SJI, waar de muren spreken. 



 

 

NIEUW VANAF VOLGEND SCHOOLJAAR 

  
Vanaf 3 september wijzigen onze schooluren. De nieuwe schooluren zijn: 
 
08.25 – 10.05 u.                   les 

10.05 – 10.20 u.                   pauze 

10.20 – 12.00 u.                   les 

            
12.00 – 13.15 u.                   middagpauze 

  
13.15 – 14.55 u.                   les 

14.55 – 15.10 u.                   pauze 

15.10 – 16.00 u.                   les 
16.00 – 16.50 u.                   les indien 8 lesuren 

  
Naar aanleiding van deze wijziging hebben we ook de lessentabel van het 
2

de
 Beroepsvoorbereidend leerjaar aangepast. Deze leerlingen hadden als enige in de 1

s-

te
 graad 2 keer per week een 8

ste
 lesuur. Vanaf volgend schooljaar zullen zij slechts 32 uren les 

hebben per week, net als alle andere leerlingen van de 1
ste

 graad. 
 
Samen met deze FlaSJI kregen alle leerlingen en hun ouders een mail hierover met meer info. 

Terug naar inhoudstafel 

Romeinse kussen (6aso en tso). 



 

 

Inleveren boeken 

 
De boeken die je op 29 juni niet hebt ingeleverd, moet je zelf op jouw kosten naar Iddink sturen. 
Het adres vind je op het inleverformulier.  
  
Heb je een vakantietaak, bijkomende proef, ingangsexamen, …?  Dan kan je een boek  
langer bijhouden.  Je moet dit telefonisch melden aan Iddink Boekenfondsservice. Op  
deze manier kan jouw melding meteen worden verwerkt  en krijg je geen boeterekening voor 
een niet ingeleverd boek. Je kan de boekenfondsservice elke werkdag bereiken op het  
nummer 014 30 41 70, van 8.30 u. tot 18.00 u. Je vermeldt je naam en klantennummer (dit vind 
je op het inleverformulier) en het boek dat je langer wil behouden. Begin september word je er-
aan herinnerd dat je de behouden boeken nog moet inleveren. Deze boeken moet je zelf   
terugsturen, vóór eind september, naar het op het inleverformulier vermeld adres.  
 
Onze samenwerking met de Iddink boekenfondsservice loopt ook volgend schoojaar door.  
 

Je kan je schoolboeken weer digitaal bestellen via www.iddink.be. Dit kan vanaf 29 juni. Id-
dink dringt erop aan om de boeken ten laatste op 3 juli te bestellen.  
  
De boeken worden geleverd op het thuisadres.  Alleen klassikale nabestellingen worden je via 
de school bezorgd. 
 

 

De schoolcode om boeken te bestellen is   QH7MX9YG.  

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Hoe zou het zijn met Ian Rothbart?  

Een oud-leerling aan het woord  
 

 

 
Ian, welke richting volgde je op het SJI? 
Ik heb mijn zes jaar middelbaar in het SJI gedaan. Onze klas 
kreeg als eerste de kans om de nieuwe GWW-richting te  
volgen.Ik ben in 2010 afgestudeerd bij de eerste lichting 
GWW’ers. 
 
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd? 
Sinds mijn zestiende gaf ik al salsales. Nadat ik afgestudeerd was aan het SJI, heb ik 
mijn eigen dansschool opgericht. De eerste jaren gaf ik les in het zaaltje van café 
Mask’ara in Borsbeek. Ondertussen zitten we in een grote zaal in Edegem. 
Ik ben ook wel aan hogere studies begonnen, namelijk een lerarenopleiding lager onder-
wijs in Mechelen. Na een paar maanden moest ik echter kiezen: verder studeren of mij 
helemaal focussen op mijn eigen zaak. Die keuze was makkelijk. Ik ben helemaal voor 
mijn eigen dansschool gegaan en heb mijn studies opgegeven. 
 
Heeft jouw opleiding in het SJI je geholpen in het verdere leven? 
Zeker weten! Dan denk ik vooral aan de lessen psychologie tijdens mijn GWW-opleiding. 
Voor de rest is het in mijn carrière vooral een kwestie van “plantrekkerij”. 
 
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? Een leuke anekdote  
misschien…? 
Ik heb heel goede herinneringen aan mijn SJI-tijd, vooral dan aan de vrienden die ik er 
heb gemaakt. Ik liep steeds rond met dezelfde vrienden, Ashley Bryssinck en Jonah Jor-
dan. In die tijd was er een verschil in lengte van telkens 20 cm tussen ons. Ik was de 
middelste. Ze noemden ons “de Daltons”. 
Op een gegeven moment was onze klas ook “de koppeltjesklas”. De helft van de klas 
had een relatie met iemand uit dezelfde klas. Leuke tijd was dat! 
 
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe? 
Eigenlijk had ik met de meeste leerkrachten wel een goede verstandhouding.  
Mevrouw Knuysen, onze leerkracht Frans en één jaar onze klassenleraar, was een heel 
aangename vrouw van wie we graag les hadden – ook al voelde ze dat misschien zelf 
niet zo aan . 
Bij Katleen Poppe van aardrijkskunde, die ik nu nog steeds regelmatig zie, hebben we 
ons ook reuze geamuseerd tijdens de lessen!  
 
Katleen Poppe en jij delen ondertussen een passie. Vertel! 
Een paar jaar nadat ik mijn dansschool had opgericht, is Katleen bij ons beginnen  
dansen. Salsa begint als een hobby en evolueert naar een passie, een manier van leven. 
Eens je ermee begint, heb je een tweede familie. Iedereen komt goed overeen met  
elkaar, danst met elkaar en maakt plezier. Jong en oud! 
 
 
Meer weten over Ian zijn dansschool? Check zijn website:  
www.salsacharanga.be 
 

Terug naar inhoudstafel 

http://www.salsacharanga.be


 

 

Onze leerlingen en leerkrachten 

Wat doen ze, wat drijft hen? 

 

 
 

Hierboven kon u al lezen dat oud-leerling Ian Rothbart zijn pas-
sie voor de salsa overdroeg aan onze eigen ‘one and only’  
Katleen Poppe, bevlogen leerkracht aardrijkskunde in de tweede 
en derde graad. Bij zowel leerlingen als collega-leerkrachten is 
ze graag gezien, bekend en berucht. Om haar bevlogen stijl  
tijdens het lesgeven, haar oneindige enthousiasme tijdens onder 
meer de Condrozuitstap waar geen enkele 6 aso’er en 6 tso’er 
aan ontsnapt, maar ook omwille van haar opmerkelijke hobby’s. 
Lees zeker verder! 
 

Wanneer en waarom besloot je leerkracht te worden? 

Ik was amper 14 jaar toen binnen het vak aardrijkskunde 

‘sterrenkunde’ werd gegeven. Ik was meteen verkocht en liet 

mijn droom om dierenarts te worden schieten. 

 
Je koos dan voor het vak aardrijkskunde. Waarom aardrijkskunde?   
Omdat aardrijkskunde ALLES omvat. Ik daag de leerlingen soms uit om een schoolvak te 
noemen dat ik NIET aan aardrijkskunde kan linken. Het lukt ze niet. 
 
Hoe lang geef je al les in onze school? Gaf je nog les in andere scholen? 
Ik ben in september 1991 gestart op het SJI, 27 jaar geleden dus. Het is uitzonderlijk om 
een éénuursvak te kunnen geven in één enkele school. Daarvoor heb ik verschillende  
interims gedaan in Dendermonde (mijn geboortestreek) en in het Antwerpse. 
 
Je kent vast wel een leuke anekdote uit je carrière hier op school of een leuke  
herinnering?  
Absoluut! Jaren geleden: Sinterklaas viel op een woensdag. De proefwerken waren gestart 
en ik had enkel het derde lesuur les, in 3 aso. Achterin mijn vroegere klaslokaal stond toen 
een hoge, houten kast waar de wandkaarten opgerold in rechtstonden. Kort voor de  
pauze, zonder dat leerlingen me hadden gezien, verstopte ik me in die kast en hield de 
deur op een kier. Na de speeltijd liet meneer Van den Driessche (die uiteraard in het  
complot zat) de leerlingen binnen in de klas en maande hen aan om stil te zijn terwijl ze 
nog even op mij wachtten, want ik stond zogezegd in de file. Een minuutje nadat hij  
verdwenen was, sprong ik uit de kast en gooide letterkoekjes over de hoofden van de  
leerlingen. Ik vergeet nooit die verbouwereerde gezichten van de meisjes vóór me. Ik denk 
dat hun hart zowat oversloeg  :-) 
 
Welk beroep had je gekozen indien je geen leerkracht geworden was? 
Advocaat! Mijn ouders zegden altijd dat ik het goed kan uitleggen en advocaat moest  
worden. :-) 
 
Je hebt een aantal speciale hobby’s? 
Reizen is mijn lust en mijn leven, en iedereen weet intussen wel waar ik mijn hart verloren 
heb (nvdr. Voor elke leerling die al les kreeg van mevrouw Poppe een makkelijke vraag, 
aangezien ze er vaak over praat tijdens de les … Madagaskar!)  Daarnaast ben ik af en 
toe op tv of in een speelfilm te zien als figurant of in een klein rolletje. Ook dat is een boei-
ende wereld! 
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En een paar jaar geleden heb ik het geocachen ontdekt: een soort moderne schattenjacht 
waarbij je met een gps en satellieten een verstopt object gaat zoeken. Het is een  
buitensport die je op onvermoede plaatsen brengt in binnen- en buitenland. En zo zijn we 
weer bij aardrijkskunde! 
 
En de salsa dus… 
Klopt. Nadat Ian vier jaar bij mij in de klas heeft gezeten,  ben ik aan mijn vijfde jaar  
dansschool toe. En zo staan we quitte! 
 
Heb je nog een goede raad om mee te geven met onze leerlingen aan het begin van 
de vakantie?  
Jazeker! Waar de vakantie je ook heen brengt: zet je ogen en oren open. Kijk rond, luister, 
ruik, geniet, doe indrukken op! En leef met volle teugen! 

Familienieuws 

Geboortes 

26/06/2018 Lucy - dochtertje van mevrouw M.Van Sanden - collega 

Gespot op de eindmeet: 6STWB! 
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Tweedaagse in Lier - 2BVL  

 
Een schooljaar afsluiten, dat gebeurt bij ons in stijl. De leerlingen van het tweede jaar BVL  
haalden de vriendschapsbanden nog eens extra aan vooraleer de grote sprong richting vakantie 
te wagen. 

 



 

 

 

Mevrouw De Dycker gaf les in Congo! 

 
 
Een van onze leerkrachten PAV (Project algemene 
vakken), Joke De Dycker, trok in oktober naar  
Congo. Daar ontdekte ze hoe het leven als leraar in 
Afrika verloopt. Na een korte kijkstage gaf ze zelf ook 
een dag les, en dat liep niet zoals gepland. Klasse 
maakte samen met Joke een reportage over het  
onderwijs in Congo.   

"Omdat ik wist dat de klassen in Congo veel groter 
zijn dan die in Vlaanderen had ik me daarop  
voorbereid. Hier in het SJI heb ik maximum een groep 
van 18 leerlingen voor me en nu verwachtte ik zo’n 40 
leerlingen. Maar dan kwam ik aan op de school en 
moest ik lesgeven aan een groep van 76! Dat was 
even schrikken en het liefst had ik hard willen weglo-
pen. Toch is het gelukt en waren de Congolese lera-
ren zelf aangenaam verrast door mijn aanpak."  

Pubers zijn en blijven pubers, dat is in Vlaanderen hetzelfde als in Congo.  
"Ik merkte in Congo ook dat niet elke leerling mee was met de les of interesse toonde. Niet leuk, 
maar later hoorde ik dat die leerlingen de hele dag niets eten. En dan begreep ik het al beter. Ze 
vallen door de honger zelfs in slaap tijdens het laatste lesuur en dan moeten ze nog helemaal 
naar huis wandelen. Dat maakt de job van leraar er natuurlijk niet makkelijker op. Het viel me wel 
op dat alle Congolese collega's die ik ontmoet heb enorm gemotiveerd voor de klas stonden."  

 In dit professionele filmpje zie en hoor je mevrouw De Dycker aan het werk. 
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https://goo.gl/SYEjkS

