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Fraaltje 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terug naar inhoudstafel 

Luitjes, wij hebben hier al veel stoten meegemaakt, maar toen wij onze  
laatste zomershort hadden gestreken en danig opgefrist weer het  
schoolterrein opreden, trokken wij toch bleek weg! Hoe moeten wij nu  
beleefd onze adjunct-directeur op het feit wijzen dat je niet op het materiaal 
mag schrijven? 
 
Bureaumateriaal, tot daar aan toe, daar kunnen wij ons nog iets bij  
voorstellen. Maar die aannemer durven wij niet onder ogen te komen. Dat 
begint hier al goed! 
 
Maar dat zijn onze zorgen. We wensen jullie een krasvrij, leerzaam,  
warm schooljaar toe!  

Het Fraaltje is de maandelijkse wetenschappelijke 
bijdrage aan de FlaSJI. Nu eens presenteren wij  
universele waarheden, dan weer beperken we 
ons tot de plaatselijke sfeer. Het algemeen  
maatschappelijk nut verliezen we daarbij echter 
nooit uit het oog. 



 

 

Directeur aan het woord 

 
Het is maandagavond 29 augustus wanneer ik 
dit woordje schrijf. We kunnen er nu niet meer 
naast: het nieuwe schooljaar komt eraan! 
Vele collega’s waren vandaag al druk in de 
weer: lokalen in orde brengen, vergaderen, 
voorbereiden, materiaal klaarleggen, enz. 
 
Het zal ongetwijfeld weer een heel bijzonder 
jaar worden, al was het maar omdat we in mei 
2017 naar onze nieuwe school verhuizen! De 
werken verlopen volgens schema en het begint 
er mooi uit te zien. 
 
 
                                                        
 
Niet schrikken als je voor de eerste keer terug op school komt! We hebben intussen geen roton-
de meer. En ook het voetbalveld is weggeveegd.  
 

Op de tweede bouwwerf is men intus-
sen immers ook volop in actie. Daar 
bouwen we een polyvalente zaal voor 
de basisschool met refter en turnzaal. 
Ook dat gebouw zou tegen eind april 
2017 klaar moeten zijn. 
 
Intussen werken we ook volop verder 
aan de renovatie van blok 1, waar over 
enkele jaren de basisschool zijn intrek 
zal nemen. De helft van de tweede ver-
dieping wordt momenteel grondig ge-
renoveerd. De afbraakwerken vonden 
plaats tijdens de zomervakantie, dus 
de stofwolken hebben jullie gemist. 
Maar af en toe zal wat geluidsoverlast 
helaas onvermijdelijk zijn. We hopen 

de werken af te ronden tegen de kerstvakantie. 
 
Maar op 1 september denken we even niet aan alle bouwwerken. Dan kijken we nieuwsgierig uit 
naar al onze nieuwe leerlingen én zijn we blij de ‘oude bekenden’ terug te zien. We hebben sa-
men een mooi jaar voor de boeg. Hopelijk heb jij er net zoveel zin in als wij? 
 
Ik wens je alvast een sprankelend schooljaar! 
 
 
 
Lieve Blommaerts 
directeur 
 

 
 Terug naar inhoudstafel 



 

 

 

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

September 2016 
 

Do 1  Onthaaldagen voor de eerstejaars 

9.00 u. Start schooljaar voor leerlingen van het eerste jaar 

9.30 u. Start schooljaar voor alle leerlingen vanaf het tweede jaar 

15.45 u. Einde van  de lesdag voor iedereen 

Vr 2  Onthaaldagen voor de eerstejaars 

 Individuele foto's leerlingen 

 

Di 6 19.30 u. Infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen 

Wo 7   

Do 8 13.00 u. Startklassenraden - vrije namiddag voor leerlingen 3VV, 
4VV, 5VZ en de zevende jaren, voor alle andere leerlingen 
eindigt de lesdag om 15.45 u. 

Vr 9   

Stage 6VZ 

Ma 12  Bewegend leren voor alle derde jaren 

Di 13  Bewegend leren voor alle derde jaren 

 Sportdag voor de tweede jaren 

Wo 
14 

 Bewegend leren voor alle derde jaren 

 Medisch onderzoek 5VZ 

Do 15  Gezondheids- en sporttweedaagse voor 5 aso en tso 

 Leefdagen voor de leerlingen van het eerste jaar 

Vr 16  Leefdagen voor de leerlingen van het eerste jaar 

Stage 6VZ 

Ma 19 17.00 - 19.00 u. ROS voor groepen 1 en 4 

Di 20 17.00 - 19.00 u. ROS voor groepen 2, 3 en 4 

Wo 
21 

 Medisch onderzoek 5VZ 

12.30 - 15.00 u. Strafstudie 

Do 22  NM Kriebelproject met 7TBZ/Z 

17.00 - 19.00 u. ROS voor groepen 1 en 2 

Vr 23   

Stage 6VZ 

Ma 26  VM 4HW, ECO en WET bezoeken het PIME - Lier 

 Mobibus in het SJI 

17.00 - 19.00 u. ROS voor groepen 1 en 4 

Di 27  Mobibus in het SJI 
 4VV en 5VZ begeleiden concert in het Sportpaleis 

17.00 - 19.00 u. ROS voor groepen 3 en 4 

Wo 
28 

  

Do 29  Mobibus in het SJI 

17.00 - 19.00 u. ROS voor groepen 1 en 2 

Vr 30  Mobibus in het SJI 

Stage 6VZ   Stage 6GWW 

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


 

 

Hoe zou het zijn met Sabine Mortelmans? 
 

Een oud-leerling aan het woord 
 
 

Zo moeder, zo dochter! In 1997 studeerde  
Sabine Mortelmans af aan het Sint-
Jozefsinstituut. Nu, twintig jaar later begint haar 
dochter, Sarah Van den Sande aan haar tweede 
jaar op onze school. De papa is een enthousiast 
lid van het oudercomité en zoon Jan zit in het 
derde leerjaar van de basisschool van het SJI. 
Tijd voor een gesprek met een familie die het SJI 
duidelijk een warm hart toedraagt! 
 
 
 
Sabine, welke richting volgde je op het SJI? 
Ik heb zes jaar aso gedaan en koos in het derde 
jaar voor de richting menswetenschappen (nvdr. 
ondertussen omgedoopt tot Humane weten-
schappen), waarin ik in 1997 afstudeerde. 
 
 
 
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd? 
Na het middelbaar ging ik vroedkunde studeren. Na afloop van mijn studies kon ik na een kleine 
omweg in het ziekenhuis van Mortsel bijna onmiddellijk in Sint-Erasmus in Antwerpen beginnen, 
waar ik vandaag, 16 jaar later, nog steeds werk op de materniteit.   
Omdat ik sinds drie jaar afdelingshoofd ben, werd ik terug naar de schoolbanken gestuurd voor 
een ba-na-ba Zorgmanagement. Dat diploma heb ik sinds juni op zak. 
 
Heeft jouw opleiding in het SJI je geholpen in het verdere leven? 
Vooral aan de lessen psychologie en sociologie heb ik veel gehad tijdens mijn studies. Omdat ik 
in Borgerhout werk, moet ik bijna elke dag Frans spreken. In het middelbaar had ik veel moeite 
met die taal, maar nu ben ik blij dat we op een hoog niveau Frans hebben gekregen. 
 
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? Een leuke anekdote misschien…? 
In de jaren ’90 was het SJI een meisjesschool. Jongens waren nog maar net toegelaten. Ik denk 
dat er slechts zo’n 5 jongens op heel de school zaten. 
Ik herinner me het SJI vooral als een heel leuke school. Ik heb me er zes jaar goed geamuseerd 
en ging steeds met evenveel plezier naar school. 
Een hoogtepunt was zeker onze eindejaarsreis naar de Camargue in Frankrijk. Eerst zijn we ge-
stopt in Parijs om daarna zuidwaarts richting Middellandse Zee te rijden. De Camarguestreek en 
steden als Avignon en Orange waren prachtig! 
 
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe? 
Mevrouw Marchand, die geschiedenis gaf en mevrouw Blommaerts, van wie ik Nederlands kreeg 
in het vierde jaar, vond ik echt geweldige leerkrachten. 
Ook van mevrouw Van Damme van Frans heb ik heel veel geleerd. Ze verplichtte ons om de he-
le tijd Frans te praten, ook als we haar begroetten of een vraag stelden. Achteraf gezien was dat 
ook de beste manier om Frans te leren praten! 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Was het SJI ook voor je dochter een evidente keuze? 
Sara is naar de lagere school van het SJI gekomen vanaf het vijfde leerjaar, toen we verhuisd 
waren naar Wommelgem. Ze heeft daarna zelf de keuze gemaakt om het middelbaar op het SJI 
te volgen. De plusrichting sprak haar enorm aan.  
 
Hoe voelde je je toen je na al die jaren terug op school kwam met je dochter? 
Toen ik de refter binnenstapte, dacht ik echt: De tijd is blijven stilstaan. De gebouwen zien er nog 
precies hetzelfde uit. Ik ben al wat leerkrachten van toen tegen het lijf gelopen. Mevrouw Mar-
chand, Van Es en Van Damme herkende ik nog na al die jaren. 

Terug naar inhoudstafel 

Familienieuws 

 
Overlijdens 

30/07/2016 Joppe en Loes, de ongeboren kindjes van mevrouw M. Van 
   Ryckeghem - collega 
 

02/08/2016 Mevrouw Gilberte Blondeau  (geboren 01/10/1930),  

   moeder van mevrouw C. Van Damme - collega 

 

20/08/2016 Mevrouw Jenny Jaspers (geboren 20/08/1948), moeder  

   van mevrouw E. Van Bouwel - collega 

Cursus ‘leren leren’ - 2de jaar 
 

In september organiseren we een cursus ‘leren leren’ voor geïnteresseerde leerlingen van het 2
e
 

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 19 september tot en met donderdag 13 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 
Mevrouw Gysels, mevrouw Van den Buys,  
mevrouw Van Camp en mevrouw Roodhooft 
 

mailto:gok@sji-borsbeek.be


 

 

Infoavond voor alle ouders van nieuwe leerlingen op 6/9  
 

 

 

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 aanpas-
sing. 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 dinsdag 6 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! 
 
Zoals je wellicht weet, kan je in de studiezaal bij mevrouw Vercammen een aantal zaken school-
eigen 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    €10 
T-shirt korte mouw   €10 
T-shirt lange mouw  €12 
Fluohesje     € 5 
Laboschort   € 21 
Agenda     € 6,50 
Agendakaftje    € 0,50 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Kurzweil 
 
Om onze leerlingen met lees- en/of schrijfproblemen nog beter te kunnen begeleiden, bieden  
wij hen de kans om met  het softwarepakket Kurzweil 3000 te werken. 
Dit programma helpt bij lezen, schrijven en studeren. Het omvat een uitgebreid pakket hulpmid-
delen en tekstherkenning, gekoppeld aan spraakweergave.  Daardoor biedt het leerlingen de mo-
gelijkheid om geschreven informatie zelfstandig te verwerven en te verwerken. Ook voor sommi-
ge leerlingen met een motorisch probleem kan de software een hulp zijn. 
 
Tijdens een infoavond op woensdag 14 september om 19.30 u. willen we u graag laten zien 
hoe leerlingen op onze school met dit programma kunnen werken. Kiezen om met Kurzweil 3000 
te werken op school betekent dat de leerling zich engageert om een aantal verplichte oefenles-
sen te volgen. Instappen kan enkel nu en niet meer op een later tijdstip dit schooljaar. We ver-
wachten dat leerlingen die instappen een cursus typen hebben gevolgd. Vlot kunnen typen is 
noodzakelijk om efficiënt met Kurzweil te kunnen werken. 
Ook voor ouders van wie de zoon/dochter vorig schooljaar al met het pakket werkte en dat ook 
dit schooljaar zal doen, is de infoavond zinvol. Vanaf dit schooljaar zullen we immers op een an-
dere manier met Kurzweil werken. 
 
Het einde van deze infoavond is voorzien rond 20.30 u. We hopen alvast geïnteresseerde ouders 
en leerlingen te mogen ontmoeten. 
 
Mogen we u vragen om via mail naar an.vanmoer@sji-borsbeek.be te laten weten of u aanwezig 
zal zijn?  
 
Met vriendelijke groet 
 
 
A. Vanmoer   
leerzorgcoördinator 
 
L. Blommaerts en I. Dupont 
directie 

Terug naar inhoudstafel 
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Wie is wie in het SJI? 

Terug naar inhoudstafel 

 

 

 

 

 

Directie 

Lieve Blommaerts,  
directeur  

Ines Dupont, 
adjunct-directeur  

Coördinatoren en leerlingbegeleiders 

  

Kristin Molenberghs, coördinator en leerlingbegeleider 
voor alle eerstejaars 

Carolien Augustynen, coördinator en leerlingbegeleider 
voor alle tweedejaars 

Bert Fosté, coördinator voor de tweede graad aso-tso 



 

 

 

 

 

 

 

Karolien Verstraeten, coördinator voor de derde  graad aso-tso 

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

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

Leerzorgcoördinator 

  

An Vanmoer 

 

Terug naar inhoudstafel 

Prefect 

Nicky Bertels, 

zij waakt erover dat alle leerlingen de regels en  

afspraken naleven. 

Dhr. Meeus ondersteunt haar daarbij.  
NB in het begin van het schooljaar wordt mevrouw 
Bertels vervangen door mevrouw Heylen. 



 

 

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 schoolle-
ven 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.  
 
Mogen we ook aan alle ouders vragen om deze afspraken aandachtig te lezen?  Alvast bedankt! 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kluisjes    
 

(te huur vanaf de tweede graad) 
 
We hebben op school 160 afsluitbare kastjes, die we aan onze leerlingen verhuren om hun spul-
len veilig in te bewaren. 

In zo’n kastje passen bijvoorbeeld een boekentas/rugzak, een sporttas, een rekenmachine, een 
jas, … 
 
Kosten: 
huur voor het hele schooljaar: € 35 (€15 huur en €20 waarborg). De waarborg krijg je terug op 
het einde van het schooljaar als je je sleutel inlevert. Alles gebeurt via de schoolrekening. 
 
Op deze wijze hopen we nog beter in te spelen op de bescherming van persoonlijk materiaal. 
 
We onderstrepen echter ook dat in een aantal vaklokalen bergruimte voorzien is en dat de loka-
len slotvast zijn wanneer daar geen leerlingen les hebben. Deze kluisjes zijn dus louter een bij-
komend aanbod. 

 

Zit je in de tweede of derde graad en wil je een kluisje huren, vraag dan een  
contractje op leerlingensecretariaat I (blok I, lokaal 002). 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

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 ict-
coördinatoren in lokaal 110 in blok I. 
 
 

 

 

 

 

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 leerplan-
nen, 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 secretariaat (waar wij een schuif hebben) 
of bezorgen aan Sigrid Van Gestel of Peter Verstappen. Als je je naam bijvoegt, 
kunnen we je als schenker vermelden in onze administratie. 
 
Dankjewel! 
 
De werkgroep Archief 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

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 verkrij-
gen 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. 

Terug naar inhoudstafel 

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 school-
kledij, maar betaalt er wel iets meer voor. 
 
We willen ook een winkel vlakbij de school vernoemen: Calypso, Jozef Reusenslei 30. Zij verko-
pen 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 jas-
sen, broeken, rokken en bermuda’s tegen betaalbare prijzen. Leerlingen van onze school krijgen 
korting. Je kan hen vinden via www.therobinstore.com. 
Let er wel op dat je geen broeken met ‘jeanslook’ koopt, die zijn op onze school niet toegelaten. 
 
Uiteraard zijn bovenstaande tips en aanbiedingen volledig vrijblijvend. 
 

http://www.studietoelagen.be/
http://www.sji-borsbeek.be
http://www.therobinstore.com


 

 

   Afspraken schoolkledij 
 

 

Terug naar inhoudstafel 

  

Je komt in gepaste schoolkledij naar school. Broeken, rokken en leggings zijn effen marine-
blauw.  Alle andere kledingstukken zijn volledig marineblauw of wit zonder opdruk of teke-
ning.  Jeans en jeanslook zijn niet toegelaten. Je  draagt verplicht een school-T-shirt behalve 
onder een bloesje, een hemd of een trui die aansluit rond de hals. Mouwloze bloesjes zijn niet 
toegelaten 
  

·        Broeken: stiksels zijn marineblauw. Je broek mag niet korter zijn dan 5 cm boven de 
knie. Rokken: de lengte schommelt tussen 5 cm onder en boven de knie. 
·        Schoenen: moeten altijd vast aan de hiel zijn. Slippers, aanstekers en crocs zijn ver-
boden. De hakken zijn maximaal 5 centimeter hoog. Naaldhakken zijn altijd verboden. 
Schoenen zijn een belangrijk onderdeel van de schoolkledij. Schoenen en veters moeten 
dus sober zijn van kleur. Enkel de kleuren zwart, wit, bruin, donkerblauw, grijs en beige zijn 
toegelaten. 
·        Juwelen: zijn klein en sober. Piercings, stretchers en neusbellen zijn niet toegelaten. 
Afplakken is ook niet toegelaten. Je mag twee paar oorbellen dragen. 
·        Haartooi/make-up: je haarkleur moet natuurlijk zijn. Je kapsel is sober en je haarac-
cessoires zijn discreet. Nagellak, valse nagels en opvallende make-up kunnen niet. 
·        Hoofddeksels: alleen marineblauwe of witte mutsen zijn toegelaten, maar enkel op 
de speelplaats én enkel bij koud weer. Bandana’s, helmen, petten, hoofddoeken, enz. doe 
je af aan de schoolpoort. 

Voor de lessen lichamelijke opvoeding draag je het L.O.-T-shirt van de school, een marine-
blauwe of zwarte sportbroek (short, jogging of legging), witte sokken en sportschoenen met 
lichte zolen. Om veiligheidsredenen mag je geen juwelen dragen tijdens de lessen lichamelij-
ke opvoeding. 
    
Tijdens uitstappen draag je ook schoolkledij tenzij de leerkrachten schriftelijk andere afspra-
ken met je maken.  Wanneer je uitzonderlijk een dag zonder schoolkledij naar school mag ko-
men, moet je kledij niet blauw of wit zijn. Alle andere schoolkledijregels blijven wel gelden. 
 
Zorg ervoor dat je naam in je kleding terug te vinden is. Bij verlies kunnen we ze je terugbe-
zorgen. 



 

 

Nieuw dit schooljaar 
 

 
 Als een leerkracht afwezig is tijdens het 8

ste
 lesuur (15.45 – 16.35 u.), mag je altijd naar 

huis gaan om 15.45 u., ook zonder dat we daar vooraf over communiceren met je ouders.  
Alle andere afspraken in verband hiermee blijven behouden: zie schoolreglement 4.1.5) 

 
 Net zoals vorig jaar tijdens het 3

de
 trimester, zullen we de avondstudie op school vrijblij-

vend organiseren. Dat wil zeggen dat je elke avond (MA-DI-DO-VR) naar de avondstudie 
kan komen van 15.45 – 17 u. We zullen in je agenda noteren dat je aanwezig was. Je ou-
ders kunnen het dan langs die weg opvolgen.  

 
 Katholiek Onderwijs Vlaanderen installeerde een klachtencommissie. Je ouders of jijzelf 

kunnen, indien gewenst, met hen contact opnemen (zie schoolreglement 4.5). Er moet altijd 
wel eerst contact geweest zijn met de directie. 

 

 
 

 

 

 

Een leefbare schoolomgeving ? Dat kan! 
 

We willen dit schooljaar strenger opvolgen dat de dorpskern van Borsbeek aangenaam en leef-
baar blijft. Dat is niet evident wanneer vele honderden leerlingen ’s morgens en ’s avonds onder-
weg 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. 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

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 stu-
dietips, 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 vertrouwens-

leerlingen, luisteren graag naar jouw verhaal.  

 

Ook je ouders kunnen terecht bij de leerlingbegeleiders als ze zich zorgen maken over jouw  

welbevinden op school. 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Leerzorg en begeleiding bij ontwikkelingsstoornissen  

 
Begeleidingsplannen Leerlingen met een leer– of ontwikkelingsstoornis kunnen op bijkomen-
de maatregelen rekenen.  
De leerzorgcoördinator stelt samen met de leerling en de ouders een persoonlijk begelei-
dingsplan op waarin de begeleidende maatregelen worden omschreven. Zowel de leerzorg-
coördinator en de leerlingbegeleider staan steeds voor je klaar voor zowel de praktische zaken 
als voor de emotionele steun. 
 
Leren leren 
Tijdens de SA-lessen, leren leren, wordt gewerkt rond orde, noteren, studiehouding, studie-
planning, leermethoden, examenvoorbereiding,…  
 
Inhaallessen 
Heb je moeilijkheden met een leerstofonderdeel, dan kan je steeds aan je vakleerkracht uitleg 
vragen. Voor de hoofdvakken organiseren we tijdens de middagpauze inhaallessen. Een over-
zicht van de  
inhaallessen vind je binnenkort op onze website bij ‘schoolleven’. 
 
Huiswerkbegeleiding 
Leerlingen van de eerste graad kunnen zich inschrijven voor een traject huiswerkbegeleiding. 
Tijdens deze lessen studeren de leerlingen onder het toeziend oog van een leerkracht. Taken 
en opdrachten en het leren leren worden hier opgevolgd. Leerlingen kunnen tijdens de huis-
werkbegeleiding gebruik maken van de schoolcomputers. 
 
Individuele studiebegeleiding 
Studiebegeleiders zorgen indien nodig voor individuele begeleiding voor jongeren die nood 
hebben aan extra ondersteuning. De nadruk ligt op studiemethodiek, motivatie en verantwoor-
delijkheidszin. 

Terug naar inhoudstafel 

Proclamatie 2016. 



 

 

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. Scha-
de 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 hoogdrin-
gendheid 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 er-
voor dat je verder geholpen wordt. We bezorgen je een ongevalaangifteformulier en jij zorgt er-
voor 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 on-
middellijk 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 zieken-
huis 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. Terug naar inhoudstafel 



 

 

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. Nieu-
we 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 
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Tirolerhof gaat voor anker! 

Tirolerhof zegt u? Vanaf nu spreken we over het Anker (aan de Robianostraat). We zijn herenigd 

met de leerlingen en collega's van de derde graad Verzorging! Die laatsten namen zelfs ons 

landbouwvoertuig in beslag om de verhuis wat te doen opschieten.  

 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Terug naar inhoudstafel 


