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Fraaltje 
 
 

Luitjes! Nauwelijks is de Heer ten hemel opgestegen en binnen de tijd aangekomen 
of wij kruipen alweer in onze pen voor het hogere doel. En zo blijft de wereld draaien 
als een knettergekke kauwgombal, terwijl wij er notabene op rondlopen. Denk daar 
maar eens over na zonder onwel te worden. 
 
Voor de rest alles naar wens in het Instituut? Iedereen op zijn gemak in dit nieuwe 
nest? Het is bekend dat de geur van verse verf de creativiteit aanscherpt en mensen 
op schitterende nieuwe ideeën brengt. Wij zijn zeker dat jullie in de laatste maand 
van dit schooljaar nog stoten gaan bedenken die je zelf niet voor mogelijk hield. Heb 
vertrouwen in jezelf, luitjes, en laat al die talenten van jullie de vrije loop. De wereld 
zal opkijken van jullie, wij doen dat trouwens nu al. 
 
Wisten jullie dat één van onze oud-leerlingen astronaut is geworden? Wij spreken 
hier niets dan de waarheid. Precies vijftig jaar geleden, 1967 was dat, landde 
Petronella Van Ryckeghem uit Borsbeek op de maan en plantte daar de SJI-vlag. 
 
Nu moet je weten dat wij haar plannen niet echt ernstig namen, want Petronella was 
een geschikte meid, een vrolijke gibberkont eigenlijk, maar nu echt naar de mààn 
Vliegen … Dus wij zegden dingen zoals: ‘Eet nu maar eerst je boterhammetjes op en 
vergeet de orde van de speelplaats niet.’ Goed bedoeld, maar achteraf bekeken een 
beetje een afgang voor ons, want ze studeerde af, deed eerst nog twee maanden 
vakantiewerk en vloog toen naar de maan. We hebben haar ansichtkaartje hier nog 
altijd liggen. 
 
Twee jaar later zijn daar nog een stel macho’s van de Verenigde Staten langs 
geweest. En maar toeteren wat voor een grote stap dat wel was voor de mensheid. 
Dat was daar al compleet plat gelopen luitjes! Die bodem stond vol voetafdrukken, 
schoenmaat 37, van onze eigen Petronella Van Ryckeghem! Wij blijven het zeggen, 
een knettergekke kauwgombal, dat is het hier. 
 
Petronella, als je dit leest: je komt toch langs op de oud-leerlingendag volgend 
schooljaar? Geef ons een seintje! Wij hebben een nieuwbouw! 
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Leerlingen die  hun kledij 
aanpassen aan de naam 
van hun leerkracht ... 
Only@SJI! 



 

 

Directeur aan het woord 
 
Mei 2017 zal in de SJI-annalen geboekstaafd staan als “dé” verhuismaand! Ons schitterende  
verhuisteam is erin geslaagd om deze maand een gigantisch werk tot een goed einde te  
brengen. Of toch bijna, want we mogen niet overmoedig zijn. De laatste loodjes wegen zoals ge-
woonlijk het zwaarst … 
Onze collega’s, leerlingen én de verhuisfirma hebben ervoor gezorgd dat alle klassen, bureaus, 
secretariaten, enz. intussen verhuisd zijn. Er zijn ontelbare meubelstukken en verhuisdozen naar 
het nieuwe gebouw overgebracht. De werk- en leeromstandigheden waren in deze periode niet 
ideaal, maar gelukkig had het enthousiasme over het mooie, nieuwe gebouw de bovenhand en 
hebben we leren leven met verhuisdozen om ons heen en overal werkmannen die nog steeds 
druk bezig zijn met de afwerking van onze school. Dat een lokaal nog geen lichtknop heeft, dat 
de ventilatie nog niet op punt staat en de oven nog niet blijkt te werken, dat nemen we er  
voorlopig nog allemaal even bij. 
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Zo ziet je werkplek op het secretariaat eruit als 
al je materiaal ingepakt is en je bureau al klaar-
staat in de gang om verhuisd te worden. 

Het verhuisteam keek toe en zag dat het goed 
was ... 



 

 

 
 
Intussen proberen we blok II ook écht leeg te krijgen. En ik kan je verzekeren: dat is een  
uitdaging! Gelukkig hebben we een ijzersterk technisch team, een onklopbare mevr. Dupont en 
enkele gouden medewerkers die die klus stap voor stap klaren.  
 
Op zaterdag 10 juni tussen 14 en 16 u. organiseren we op school trouwens een laatste verkoop 
met materiaal dat we niet mee konden verhuizen. Kom gerust een kijkje nemen! 
 
 
En terwijl we volop genieten van onze nieuwbouw, gaat het schoolleven natuurlijk gewoon  
verder. Voor onze laatstejaars zit het er bijna op. Zij zijn blij dat ze toch nog héél even van de 
nieuwe school hebben mogen proeven, ze hebben gestraald op het bal dat onze collega’s  
speciaal voor hen organiseerden en bereiden zich nu stilaan voor op hun laatste examens. Het 
einde van hun SJI-carrière is in zicht! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen zetten we nu de laatste schoolmaand in en bereiden we ons stilaan ook weeral voor op 
het volgende. Er zijn al heel wat nieuwe leerlingen ingeschreven. Het zal een uitdaging zijn om 
hen allemaal een plaats te bezorgen op onze school. Maar we gaan ervoor! 
 
 
 
Lieve Blommaerts 
directeur 
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Onze laatstejaars én hun leerkrachten  
schitteren op het bal! 



 

 

De meest recente versie van de kalender vind je op de site. Terug naar inhoudstafel 

Kalender juni 

do 1. jun 14:00 – 15:30 De lln. van 7TBZZ bedanken de GIP-medewerkers  

vr 2. jun      Start sperperiode voor de derde graad A-stroom 

       Individuele toelichting van de GIP door de leerlingen van 7TBZ/Z 

Orde 1C - Stage 7KZ en 7TBZ/Z 

ma 5. jun      Pinkstermaandag - vrije dag 

di 6. jun      Rapport 5 voor de derde graad aso en tso 

wo 7. jun      Start sperperiode voor tweede  jaren A-stroom en tweede graad aso-tso 

  08:30 – 12:00 Bezoek gezondheidsbib 5VZB  

  08:30 – 12:00 Intergenerationeel spel en uitleg smartphone voor 5VZA  

do 8. jun     

vr 9. jun      Start sperperiode voor 1ste jaren A-stroom 

Orde 1B - Stage 7KZ en 7TBZ/Z 

ma 12. jun 
     

Rapport 5 voor de tweede jaren A-stroom en de tweede graad aso en 
tso 

       Start examens derde graad aso en tso 

di 13. jun      Start sperperiode voor 5VZ 

wo 14. jun      Rapport 5 voor de eerste jaren A-stroom 

       Rapport 4 voor 5 en 6VZ 

       Start sperperiode voor 6VZ 

do 15. jun      Start examens tweede jaren A-stroom en tweede graad aso en tso 

Orde 1A - Stage 7KZ en 7TBZ/Z 

ma 19. jun      Start examens eerste jaren A-stroom 

di 20. jun      Start examens 5VZ 

       Dag van het onderhoudspersoneel 

wo 21. jun  Start examens 6VZ 

do 22. jun     

vr 23. jun     

Orde 3VVB 

ma 26. jun      Project vakantie voor 3VV  

di 27. jun      Stagerapport 7.3 voor 7KZ en 7TBZ/Z 

       Jaarrapport voor leerlingen van de zesde en de zevende jaren 

  19:30 Proclamatie van leerlingen van de zesde en de zevendej aren 

wo 28. jun     

do 29. jun      Jaarrapport voor alle leerlingen 

  15:00 – 19:00 Algemeen oudercontact 

vr 30. jun      Inschrijvingen 

Verhuizen, verhuizen, verhuizen.  Bedankt allemaal! 

http://www.sji-borsbeek.be/index.php/?option=com_content&view=article&id=18TARGET=%22_blank%22


 

 

Boeken 
 
 

Onze samenwerking met de Iddink boekenfondsservice loopt door. 
 
Op het einde van het schooljaar moet je uiteraard je huurboeken terug inleveren. Begin juni krijg 
je op school een inleverformulier dat je bij de huurboeken voegt op het ogenblik van inlevering. 
Verlies het document niet. Alle boeken die op het formulier staan moet je inleveren.    
 
Je kan je boeken enkel tijdens het oudercontact van 29 juni inleveren op school in het open-
leercentrum.  
Zorg vooraf dat de huurboeken terug in de oorspronkelijke staat zijn. Verwijder schrijfsels, los-
se notitieblaadjes en kaftpapier. Vergeet niet om ook de bijlagen en andere toebehoren zoals cd-
rom’s in te leveren. 
 
Stop de boeken, samen met het inleverformulier, in een stevige plastic zak. Kleef de zak goed 
toe. 
De boeken die je op 29 juni niet inlevert, 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 ingele-
verd 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 lan-
ger wil behouden. 
Begin september word je eraan herinnerd dat je de behouden boeken nog moet inleveren. Deze 
boeken moet je zelf  terugsturen, vóór eind september, naar het op het inleverformulier ver-
meld adres. 
 
Ook dit jaar kan je je schoolboeken weer digitaal bestellen bij de boekenfonds 
service via www.iddink.be. Dit kan vanaf 29 juni. Indien je thuis niet over een computer met inter-
netaansluiting beschikt, kan je ook bestellen op één van onze schoolcomputers op 29 juni tijdens 
het oudercontact.   
Iddink dringt erop aan om de boeken ten laatste op 4 juli te bestellen. 
 
De boeken worden geleverd op het thuisadres.  Alleen klassikale nabestellingen worden je via de 
school bezorgd. 

Terug naar inhoudstafel 

3HW, 3ECO, 3WET en 
3STW bezochten Luik. 



 

 

Te weten … belangrijke data 
 
 

27 juni 
 

10.00 u. We verwachten de leerlingen van de 6de en de 7de jaren op school.   
  De klassenleraars delen de resultaten mee.  
  (6ASO: 008, 6GWW: 009, 6STWA: 007, 6STWB: 006, 6VZA: 005, 6VZB: 004, 7KZ: 003, 7TBZ/ZA: 002,  
  7TBZ/ZB: 001) 

19.30 u.    Proclamatie van de 6de en 7de jaren in onze polyvalente zaal.  
 

29 juni 
 

10.00 u. We verwachten al onze leerlingen, behalve de leerlingen van de 6de en  
  de 7de jaren, op school in schoolkledij. 
 
10.20 u.     Alle leerlingen gaan naar het lokaal om samen met hun klassenleraar(s) hun rapport 
                  in te kijken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11.20 u. We sluiten gezellig samen af met een lekker drankje. 
 
11.45 u. Einde schooldag 
 
15.00 u.- 19.00 u. Oudercontact 
 
 
We verwachten dat alle leerlingen hun rapport persoonlijk afhalen, vergezeld van een ou-
der of een andere contactpersoon. Het is erg belangrijk de resultaten samen te kunnen be-
spreken met de klassenleraars en de vakleerkrachten om een juiste keuze te kunnen maken voor 
het schooljaar 2017-2018.  
 
De CLB-medewerkers hebben het tijdens het oudercontact zeer druk. Je kan ook telefonisch een 
afspraak maken op het nummer  03 443 90 20.  

 
 

Terug naar inhoudstafel 

klas lokaal klas lokaal klas lokaal klas lokaal klas lokaal 

1A 102 2A 109 3aso 204 4aso 212 5aso 207 

1B 203 2B 210 3STWA 014 4STWA 302 5GWW  117 

1C 106 2C 105 3STWB 116 4STWB 016 5STWA 311 

1D 004 2D 012 3STWC 209 4STWC 007 5STWB 101 

1E 002 2E 308 3VVA 001 4VVA 108 5STWC 206 

1F 003 2F 309 3VVB 015 4VVB 202 5VZA 201 

1G 310 2G 114         5VZB 121 

1H 005 2H 006             



 

 

 

Belangrijke mededeling voor alle ouders 
 
We vragen om tijdens het oudercontact het herinschrijvings- en keuzestrookje 
voor het volgende schooljaar in te vullen en af te geven aan de klassenleraar.  
Alle strookjes moeten ten allerlaatste in ons bezit zijn op dinsdag 4 juli  om 
12.00 u. Wanneer we de keuze niet tijdig kennen, kunnen we helaas geen plaats 
reserveren en bestaat de kans dat we uw zoon of dochter geen plaats kunnen  
geven in de studierichting van zijn/haar keuze. 

Terug naar inhoudstafel 

 
Familienieuws 

 
 
 
 
 

 
 

Overlijdens 

 

08/05/2017 Mevrouw Laura Struyf (geb. 27/01/1999), zus van  

   Charlotte Libaers 1A  

09/05/2017 De heer Marc Simons (geb. 6/12/1932), grootvader van 

   Maxime Schlenker 6STWB 

09/05/2017 Mevrouw Julia Verbruggen (geb 30/05/1923), overgroot-

   moeder van Silke Binnemans 7KZ 

15/05/2017 De heer Herman Rogiers (geb. 11/05/1947), grootvader 

   van Imani Van Doren 4STWC 

21/05/2017 Mevrouw Maria Thilemans (geb. 15/06/1924), overgroot-

   moeder van Noémie Collart 1H 

 

Geboortes 

 

25/05/2017 Alyah, dochtertje van  Manal Asbaa, 6VZA 

 

29/05/2017 Marie-Lou, dochtertje van Kristof Dirix, collega 
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Middelheimbeeldenpark 
 
Donderdag 4 mei trokken we met 5 aso naar het Middelheimpark voor het vak esthetica. We  
kregen de opdracht om per twee een kunstwerk voor te stellen aan onze klasgenoten - een 
goede manier om theorie om te zetten naar de praktijk. De opdracht was actief, iedereen was 
enthousiast en betrokken, en we konden daarenboven genieten van de buitenlucht en het l 
ekkere weertje. Kortom, de klasactiviteit was leerzaam én gezellig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De IJsbeer van Francois Pompon maakte de grootste indruk op de hele klas. Een levensgrote 
witte ijsbeer in het midden van het park, die zich langzaam lijkt voort te bewegen. Door zijn  
nieuwsgierige en vriendelijke houding creëerde hij onmiddellijk een band met ons.  
 
Mathilde Vanaeken, 5 ECO 
 
 
 



 

 

Inhaalles Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

Nederlands (1
e
 graad) 

  
  

    E. Bertels 
004 

V. Coolen 
005 

Nederlands (2
e
 graad) 

  
  

P. Mennen 
007 

  M. Van San-
den 
007 

  

Nederlands (3
e
 graad)     M. Van San-

den 
007 

V. Van Es 
008 
  

Frans (1
e
 graad) I. Van Ermen-

gem 
105 
  

      

Frans (2
e
 graad) 

  
  

  N. Tibax 
212 

  N. Tibax 
212 

Frans (3
e
 graad) 

  
  

  C. Van Damme 
011 

L. Daelemans 
011 

  

Wetenschappen (2
e
 graad) 

  
  

E. Andries 
303 

D. De Vos 
301 

D. De Vos 
301 

T. Lambert 
306 

Wetenschappen (3
e
 graad) 

  
  

M. De Bont 
311 

D. De Vos 
301 

D. De Vos 
301 

E. Steenac-
kers 
311 

Wiskunde (1
e
 graad) 

  
  

  A. Roodhooft 
308 

  E. Phlips 
308 

Wiskunde (2
e
 graad) 

  
  

E. Andries 
303 

D. De Vos 
301 

D. De Vos 
301 

T. Lambert 
306 

Wiskunde (3
e
 graad) 

  
  

M. De Bont 
311 

D. De Vos 
301 

D. De Vos 
301 

E. Steenac-
kers 
311 

De inhaallessen en hun nieuwe lokalen 

6VZ in Barcelona 



 

 

Terug naar inhoudstafel 

Hoe zou het zijn met Eva De Meirel? 
Een oud-leerling aan het woord 
 
De oud-leerling die ik deze maand sprak, trof ik gewoon aan in de leraarskamer. Gelukkig wilde 
ze ons te woord staan! Eva De Meirel bracht het grootste deel van haar schoolcarrière op het 
SJI door en keerde na haar hogere studies meteen terug als leerkracht. Enkel de voorbije vijf 
jaar hebben we haar moeten missen. En volgend schooljaar ook, want dan… krijgt ze een baby! 
Hieronder haar verhaal. 
 
Welke richting volgde je op het SJI? 
De basisschool deed ik op het SJI. Na één jaar weggeweest te zijn, kwam ik in het tweede jaar 
middelbaar terug naar het SJI, waar ik de richting “Biotechniek” volgde in het toenmalige VSO 
(Vernieuwd Secundair onderwijs). Die richting was vergelijkbaar met het huidige STW. Daarna 
deed ik op het SJI twee doorstromingsjaren naar “Moderne talen”. Uiteindelijk heb ik mijn derde 
graad op Santa Maria in Deurne gedaan in de richting “Handel”. Daar ben ik in 1993 afgestu-
deerd. 
 
Wat studeerde je na het middelbaar onderwijs? 
Ik heb eerst één jaar regentaat Nederlands-geschiedenis-godsdienst gedaan en ben toen over-
geschakeld naar de vakken huishoudkunde en technisch-technologische opvoeding aan de 
Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Daar ben ik dan in 1997 afgestudeerd. 
 
En toen het onderwijs in? 
Ja, ik had het geluk meteen in mijn oude school aan de slag te kunnen. Doorheen de jaren dat 
ik in het Sint-Jozefsinstituut lesgaf, heb ik heel wat verschillende vakken in de richting Sociale 
en technische wetenschappen gegeven: milieu, toegepaste Economie, voedingsleer, maat-
schappelijke & sociale Vorming, toegepaste wetenschappen, gezinstechnieken, technologische 
opvoeding en realisatietechnieken. 
Ik heb mijn job in het SJI ook zeven jaar gecombineerd met avondschool. Ik heb daar diploma’s 
voor traiteur en voor bakker behaald. 
 
Heb je ooit iets met die diploma’s gedaan? 
Tussen 2011 en 2016 heb ik in Duitsland gewoond, waar mijn vriend werkte. Daar heb ik als 
chef-kok gewerkt in een restaurant samen met mensen met een handicap. Sinds dit schooljaar 
ben ik terug in België en heb ik mijn job in het SJI terug opgenomen. Dit jaar geef ik IO voeding 
in STW en realisaties in Verzorging-voeding. 
 
Hoe heb je je jaren als leerling op het SJI ervaren? 
Ik heb heel fijne jaren gehad op deze school. Het was toen een heel kleine, intieme school en 
dat was heel leuk. Mijn klas was ook de eerste die gemengd was! Er zaten toen maar twee  
jongens in de hele school en die zaten toevallig beiden in mijn klas! 
 
En welke leerkrachten zijn je bijgebleven? 
Mevrouw Marchand! Zij was altijd zo enthousiast en kon heel beeldend lesgeven. Ook aan  
mevrouw Vantendeloo heb ik fijne herinneringen. Met haar speelden we het toneelstuk “De Golf” 
tijdens Nederlandse expressie. Dat zal me altijd bijblijven!  



 

 

HET SCHOOLJAAR 2017-2018 start op maandag 4 september  
 

Op 1 september 2017 organiseren wij onze pedagogische studiedag. Voor de leerlingen  
begint het schooljaar dus pas op maandag 4 september. 
 
9.00 u. start voor alle eerstejaars 
 
9.30 u.  start voor alle tweedejaars en de leerlingen van de 2de graad 
 
10 u.  Start voor alle leerlingen van de 3de graad 
                
De eerste schooldag eindigt 
  

 voor de leerlingen van de eerste graad om 15.45 u.   
 voor alle andere leerlingen om 15.45 u. of om 16.35 u. afhankelijk van het lessen-

rooster. 

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 

Terug naar inhoudstafel 

 

 
 
 

We vonden deze kunstzinnig geparkeerde fiets, met fietsplaatje, fluostrip én zadelbescherming in 
onze fietsenstalling. 
Dit is een attentie waard. Wie deze fiets bezit, mag eens aankloppen bij mevrouw Blommaerts. 
Proficiat! 
 

Fietsplaatjes 



 

 

Terug naar inhoudstafel 

KLASWENSEN aan de WENSBOOM 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
We hebben “Een warme week” georganiseerd. Elke leerling moest een andere leerling een  
compliment en een kleine attentie geven. De klassenleraars deden natuurlijk ook mee.  
De leerlingen wisten niet wie hen zou verrassen en dit zorgde voor de nodige spanning.  
We vonden dit een leuk initiatief. 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
Voor onze klasactiviteit vonden we het een mooi gebaar om de bewoners en verzorgenden van 
een woonzorgcentrum een kerstkaartje te sturen met onze wensen voor het nieuwe jaar. We 
hoopten hiermee de bewoners gelukkig te maken en wilden de verzorgenden bedanken voor het 
mooie werk dat ze doen. 
 
 
 

6VZB 

1D 

1C 



 

 

 
 

 

Toen we in het begin van het schooljaar de  
opdracht kregen om een klaswens te kiezen, wisten 
we niet meteen wat we moesten doen. We hadden 
allemaal interesse om naar de organisatie Moeders 
voor Moeders te gaan en daar ons steentje bij te 
dragen. Bij het contacteren van die organisatie werd 
ons verteld dat het heel moeilijk was om daar met 
de volledige klas naartoe te gaan en te kunnen 
deelnemen. De klas zou moeten opgedeeld worden 
in twee groepen van acht en dat was erg moeilijk in 
te plannen met onze lessen en stages. 
Maar door omstandigheden zijn we op een ander 
idee gekomen… 
Naar aanleiding van de langdurige afwezigheid van mevrouw Van Meel hebben wij besloten om 
onze klaswens naar haar toe te richten. Ze heeft ons vanaf het begin van het jaar geholpen tij-
dens alle goede momenten maar ook tijdens de  
moeilijke. Ze heeft ons zien groeien van een 6

de
 jaar verzorgende naar een 7

de
 jaar als zorgkun-

dige, waarbij we nu op het punt staan om binnenkort af te studeren. 
Alle leerlingen hebben een bloem gemaakt uit crêpepapier met een persoonlijke boodschap aan 
haar gericht. Deze bloemen werden ondertussen aan haar bezorgd. Mevr. Van Meel kan zo  
terugkijken op de band die ze met ons had. 
Daarnaast hebben we ook nog een videoboodschap  gemaakt met woorden die haar in deze 
moeilijke periode toch steun kunnen bieden. 
Julie Van Hoof en Amber Vancamp 
 
 
          

         
 

 
 

 
Op donderdag 4 mei hebben we met de leerlingen van 7TBZ/Z B onze klasactiviteit uitgevoerd. 
Omdat onze klassenleraars merkten dat de laatste loodjes voor onze klas zwaar wogen, hebben 
ze geprobeerd om ons te motiveren met een complimentenspel. We trokken de naam van een 
medeleerling en moesten over deze leerling unieke complimenten schrijven. Achteraf werden de 
complimenten voorgelezen en moesten we raden over wie het compliment ging. Het deed ons 
deugd om allemaal complimentjes te krijgen! 
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Bezoek Guislainmuseum en het huis van Alijn  
 
 
Op donderdag 4 mei trokken we met onze leerlingen van 7TBZ/Z naar Gent voor een bezoek aan 
het museum Dr. Guislain en het huis van Alijn. In het museum Dr. Guislain kregen ze eerst uitleg 
over de geschiedenis van de psychiatrie om vervolgens les te krijgen over de hedendaagse  
psychiatrie. Deze les maakte voor onze leerlingen duidelijk dat zorgkundigen een belangrijke 
plaats kunnen innemen binnen de zorg aan patiënten met psychische aandoeningen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In het huis van Alijn kregen onze leerlingen uitleg over de rondleiding ‘Marcel & Madeleine’. 
‘Marcel & Madeleine’ is een museumrondleiding waarbij mensen met dementie samen met hun 
begeleiders een aantal museumkamers bezoeken die voorwerpen bevatten uit het verleden.  
Deze rondleiding heeft als doel positieve herinneringen naar boven te halen bij mensen met  
dementie. De leerlingen bezochten enkele kamers in het huis van Alijn en kregen tips over hoe 
ze zelf deze rondleiding in de toekomst kunnen begeleiden.  
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Zondag 12 maart –traditioneel onze oud-
leerkrachtendag. 
 
 
En toch stapte ik dit jaar op een andere manier, met een ander gevoel (nostalgie?) mijn oude, 
bekende school binnen. 
De school waar ik mijn eerste onderwijsstapjes mocht zetten onder het waakzame oog van  
Zuster Maria-Annunciata en van enkele oudere/wijze…leerkrachten. Mooie herinnering … 
Maar ook het einde van een tijdperk. 
De nieuwe school is af, de verhuisfirma zal op 28/29 april het zware materiaal overbrengen naar 
de nieuwe locatie – de rest volgt. 
 
Even voor 14 u. sijpelden dan - naar jaarlijkse gewoonte- onze eerste gasten al binnen. Feestelijk 
versierde tafeltjes in het leraarslokaal heetten ons welkom: fraaie kunstwerkjes, ineengeknutseld 
door artistieke handen.  
Het werd weer een leuke ontmoetingsdag! Een blij weerzien, elk jaar opnieuw. Ook al ontbraken 
er enkele bekende gezichten. 
Er werd gezellig gebabbeld, gekeuveld, alsof er geen tijd tussen was geweest. 
We genoten ondertussen van een wijntje, een fruitsapje en van lekkere hapjes. 
Als verrassingsact werden we dit jaar uitgenodigd om te luisteren naar de nostalgische klanken 
van bijzondere hoornmuziek. 
Zo speelde Aagje Claes voor ons:  
 Be Our Guest (Beauty and the Beast) 
 Hedwig’s Theme (Harry Potter) 
 Colours of the wind (Pocahontas) 
 Can you feel the love tonight (The Lion King) 
 
Verrassend mooi! 
 
Na dit muzikale intermezzo bracht Mieke Van den 
Bosch ons in een geanimeerd openingswoordje op de 
hoogte van de nodige ‘weetjes’. 
Van directeur Lieve Blommaerts vernamen we verder 
hoe de werkzaamheden aan de nieuwe school nu 
echt konden afgesloten worden.  
Met een fleurig lenteboeket bedankten we haar ten slotte voor de geboden gastvrijheid, elk jaar 
opnieuw. 
 
En toen gingen we aan tafel: lekkere belegde broodjes met heel fijne ‘achterafjes’. Heerlijk! 
We aten en … we vertelden verder … 
 
En zo kwam er dan ook een einde aan deze geslaagde oud-leerkrachtendag. De laatste in onze 
oude school … 
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Uitwisseling met Brusselse school! 
 
De leerlingen van 4STW, 4HW, 4ECO en 4WET corresponderen dit schooljaar met een  
Franstalige leerling van het Don Bosco College uit Sint-Lambrechts-Woluwe. 
Na een eerste schriftelijk contact, was er in het tweede trimester een bezoek aan Brussel en de 
school van de correspondent. Toen helemaal in het Frans! Niet voor iedereen even gemakkelijk, 
maar alle leerlingen deden hun best om “een mondje Frans” te praten. De leerkrachten stonden 
erbij, keken ernaar en waren apetrots: onze leerlingen wisten zich heel goed te redden! Ze  
mogen fier zijn op zichzelf! 
 
Dit trimester was het onze beurt om de Brusselse leerlingen te ontvangen. We toonden hen  
Antwerpen, deden samen communicatiespelen en we maakten presentaties waarin we onze 
scholen vergeleken. Deze keer (vooral) in het Nederlands. En opnieuw zetten onze leerlingen 
hun beste beentje voor: ze verbeterden en hielpen hun correspondent voorbeeldig! 
We dienden ons project in bij het Prins Filipfonds en kregen een sponsering van 2500 €  We 
kochten  er spelmateriaal mee en betaalden er een deel van de activiteiten en het vervoer van. 
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De DAG VAN DE LEERLING was weer een succes! 

Met speciale dank aan het organiserend team o.l.v. mevrouw Gysels en meneer Van Hees: 
 
Abdoulaye Demba, Imane El Founti, Merjem Viteskic, Maïsara Tallal, Melissa Rugam-
ba,  Beatriz Faria Clemente, Naomi Naets,  Jonas Noben,  Rakya Hemed Salum,  Brenda Wy-
nen, IneTotte, Lena Herszkorn, Chahrazad Hammouti, Britt Verelst,  Luna Mercelis, Sidney 
Van Ravenstyn  
 
En aan onze sponsors: 
bakkerij Wachters, bakkerij Ellen, patisserie D'Hollander en Colruyt. 


