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Mededelingen 
Wat is de Gazette? 

De eerste Gazette verscheen in 1631. Het was de eerste Franse krant die 
wekelijks en later dagelijks verscheen. Het woordje Gazette is ook 
(West-)Vlaams voor krant of gazet. 

We willen met deze krant de leerlingen en de ouders van de school up-to-date 
houden over wat er allemaal gebeurt op onze school. (Zie Kalender) In 
Mededelingen verduidelijken we de afspraken van de verschillende 
activiteiten. De derde rubriek is Gazetje. Hierin worden wat algemene 
afspraken van de school opgenomen.  

De Gazette zal om de drie weken verschijnen en elektronisch verspreid worden. 
Er zullen steeds exemplaren op papier te verkrijgen zijn via het secretariaat. 
Ons secretariaat is gemakkelijk te bereiken via de gegevens onderaan. 

We wensen u veel leesgenot. 

Correspondentie  
Alle correspondentie wordt elektronisch verdeeld. U kunt ze vinden op 
Smartschool in de map correspondentie linksboven op de startpagina.  
 
Zwemmen 
Onze leerlingen gaan een paar keer per jaar zwemmen. U vindt de kalender en 
de begeleidende brief in de map correspondentie. 

Excursie Coca-Cola 
Alle leerlingen van het tweede jaar bezoeken de Coca-Colafabriek in Wilrijk. In 
het kader van de lessen techniek is het noodzakelijk voor onze leerlingen om 
kennis te maken met een productieproces.  
 
Start avondstudie en inhaalles 
Vanaf maandag 17 september start de avondstudie. Leerlingen die inhaalles 

krijgen, sluiten na de les aan bij de studie. De vakleraar bepaalt of je inhaalles kunt volgen. Je kunt de vraag steeds stellen 
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Kalender 

Dinsdag 11 september 
8.25 Zwemmen1a* 
10.20 Zwemmen 2a 
 
Woensdag 12 september 
Excursie Coca-Cola 2c + 2d* 
 
Maandag 17 september  
16.00 Start avondstudie* 
 
Dinsdag 18 september 
8.25 Zwemmen1b 
10.20 Zwemmen 2b 
 
Woensdag 19 september 
7.45 Excursie Coca-Cola 2e + 2g 
10.20- 12.00 Leren leren 1e jaar* 
 
Donderdag 20 september 
8.45 Startviering* 
10.20- 12.00 Leren leren 1e jaar 
 
Dinsdag 25 september 
Verdraagzaamheidsdag* 
 
Woensdag 26 september 
Excursie Coca-Cola 2a, 2b + 2f 
 
Donderdag 27 september 
Puntenkaart 1* 

Vrijdag 28 september 
Pedagogische studiedag*
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aan de vakleraar via Smartschool of agenda. Leerlingen kunnen dit altijd 
vragen. 

Leren leren 
Tijdens het schooljaar maken we op geregelde tijdstippen tijd voor Leren 
leren. We focussen vooral op kritisch denken bij het studeren. 

Startviering 
We zijn een katholieke school. Alle leerlingen van om het even welke 
achtergrond zijn welkom en we vinden dat het samenleven met verschillende 
culturen ons verrijkt. Op sleutelmomenten tijdens het schooljaar organiseren 

wij bezinningen en vieringen. Alle leerlingen gaan mee, maar wij respecteren dat niet iedereen aan alle onderdelen van deze 
activiteiten deelneemt. 
 
Verdraagzaamheidsdag 
We zijn een school die verdraagzaamheid belangrijk vindt en pestgedrag veroordeelt. Op de verdraagzaamheidsdag 
schenken we hier uitgebreid aandacht aan. 

Puntenkaart 1 
Tijdens het schooljaar krijgen jullie puntenkaarten, een overzicht van alle punten die op dat moment werden verzameld. 
Deze kunt u ook vinden in Skore op Smartschool. 

Pedagogische studiedag 
Op vrijdag 28 september is er onze pedagogische studiedag. We maken tijd om met de leraars en opvoeders van de school na 
te denken over ons beleid en over de krachtlijnen van ons onderwijs. 

Ouderraad 
De ouderraad is een vergadering die ongeveer zes maal in het schooljaar wordt georganiseerd. Het is een inspraakorgaan: 
ouders krijgen de kans om samen met de leraars en directie van de school na te denken over de organisatie van de school. 
De ouderraad organiseert ook elk jaar een aantal activiteiten. Meer nieuws volgt. Ouders die wensen lid te worden van de 
schoolraad, nemen contact op met de school.  
 

Gazetje 
Cel Leerlingenbegeleiding 
Op maandagmorgen komen Bram Deeren (CLB), Hilde Desmet (GOK-coördinator), Gert Maene (directeur), Rik De Bree 
(adjunct), Jan Vanroose (leerlingenbegeleider en GOK-coördinator) samen in de cel Leerlingenbegeleiding. In deze 
vergadering worden de leerlingen die extra zorg vragen, besproken. Indien nodig worden concrete begeleidingsafspraken 
gemaakt. 

Observatie- en lesstage 
Gedurende het schooljaar komen op geregelde tijdstippen stagiairs de school bezoeken. Meestal komen ze eerst een aantal 
les volgen (observeren) om nadien zelf les te geven. Ze doen dit steeds onder begeleiding van een ervaren leraar van de 
school. Nu en dan komt een mentor van de hogeschool even langs om de lessen van de stagiair te evalueren. 

Verjaardagen 
Sommige leerlingen trakteren hun klasgenoten op wat lekkers voor hun verjaardag. Mogen we vragen om bij dit geschenkje 
de hoeveelheid afval zo veel als mogelijk te beperken? We vinden na een traktatie vaak een grote hoeveelheid afval op de 
speelplaats. Misschien is een gezond alternatief (stuk fruit) een goed idee? 

Maaltijden en drank 
Op donderdagmiddag kunnen de leerlingen in de centrale hall hun maaltijd(en) voor de volgende week bestellen en betalen. 
(5 euro) 
Op dinsdagvoormiddag tijdens de pauze is er verkoop van drankjetons (10 voor 7 euro) eveneens in de centrale hall. 
Op donderdagmorgen tijdens de pauze kunnen de broodjes voor vrijdag worden besteld en betaald. (4 euro)  
 
Gazette 
Zijn er opmerkingen of vragen? Een adres: info@sibe.be.
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COLOFON 

Kalender: Gert Maene 
Taal: An Dhoore 
Redactie: Rik De Bree, Katrien De 
Groote, Jan Vanroose, Gert Maene 
Inhoud en eindredactie: Gert Maene 
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