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beste ouders,  

beste leerlingen,  
beste  SJC-vrienden,  
 
De voorbije weken waren echte ‘schakelweken’. Positieve PCR-testen zorgden,  
vooral na de invoering van de verstrengde maatregelen, voor enkele klassluitingen.  
De leerkrachten schakelden over op afstandsonderwijs. Ook al waren we voorbereid op deze 
situatie, het is toch een hele ommezwaai.  Waar nodig stelden we chromebooks of tablets ter 
beschikking en leverden we pakketjes aan huis. Hebben we al onze leerlingen mee? Waren ze 
allemaal online op het afgesproken moment?   
In sommige klassen moest de leerkracht haar/zijn  aandacht ook verdelen tussen een aantal kinderen 
die toch op school waren (reeds vroeger besmet met corona) en de kinderen thuis… 
Beste collega’s, BEDANKT om elkaar te helpen en te steunen en flexibel te schakelen.   
 

Ook voor onze leerlingen en de ouders waren dit geen evidente tijden. De boodschappen van begrip 
en waardering die we mochten ontvangen van de ouders deden deugd. Op mijn beurt wil ik ook de 
ouders BEDANKEN. Onverwachts kinderen thuis moeten opvangen: wellicht niet altijd even 
vanzelfsprekend. Hoe combineer ik (thuis)werk met kinderen die in quarantaine zitten? Ook de 
ouders moesten soms heel snel en flexibel kunnen schakelen. BEDANKT om dit binnen jullie gezin 
allemaal te regelen alsook voor jullie begrip en waardering naar de school toe.   
 

Tot slot wil ik ook de leerlingen bedanken. Plots moest iedereen, vanaf het 1ste leerjaar, een 
mondmasker dragen. Plots moesten jullie les volgen van thuis uit. Plots moesten tijdens de 
quarantaines ook de hobby’s wijken. En dit ondertussen voor de zoveelste keer.   
Beste leerlingen, ook jullie wil ik BEDANKEN. Jullie toonden begrip en gingen er heel positief mee 
om.   
 

Ik kijk hoopvol uit naar 2022. Corona zal nog niet onmiddellijk verdwenen zijn, maar hopelijk kunnen 
we na de verlengde kerstvakantie toch opnieuw iets normaler draaien.   
Geniet van de feestdagen. Hou het veilig, volg de coronamaatregelen en heel graag tot in januari.   
  

Geert Van Malderen  
directeur  

 
 in de kijker 
 
‘…in  overleg met de preventieadviseur…’  Hoe vaak hebben we dit het voorbije 
anderhalf jaar gehoord of gelezen! Tijdens de coronaperiode kwam alvast één 
belangrijk aspect van de enorme opdracht waar de preventieadviseur voor staat 
aan de oppervlakte: gezondheid. De preventieadviseur informeert, analyseert, 
adviseert, controleert, coördineert, enz.  
 

Zijn of haar opdracht gaat over alles wat met welzijn (psychosociaal) en 
veiligheid te maken heeft:  het bewaken van de veiligheid van leerlingen én personeelsleden.  De 
steeds strakkere richtlijnen van de overheid bijv. inzake brandbeveiliging zorgden voor flinke 
investeringen.  Werkmateriaal  moet aan de wettelijke voorschriften voldoen. Zowel de speeltuigen 
op de speelplaats als de toestellen in de gymzaal worden regelmatig gecontroleerd.  Advies geven 
i.v.m. arbeidsveiligheid, -hygiëne en ergonomie behoren ook tot het takenpakket. Zo kregen 
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preventieadviseurs bijv. recent nog expliciet een opdracht i.v.m. het opvolgen van ventilatie en CO2-

meters op school. De preventieadviseur organiseert opleidingen om in de school over voldoende 
‘experten’ in bijv. e.h.b.o. en brandbestrijding te beschikken.  Maar ook i.v.m. ongewenst gedrag 
(seksueel, pesterijen, discriminatie) moet er een beleid uitgerold worden. 
 

Scholen zijn net als bedrijven verplicht een preventieadviseur aan te stellen.  Niettegenstaande dit 
ambt een specifieke opleiding en permanente bijscholing vergt, ontbreekt een specifiek statuut.  
‘Preventieadviseurs verdienen waardering in hun opdracht, engagement en de dynamiek waarmee ze 
aan dynamische risicobeheersing doen.’ (Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen)   

In onze scholengemeenschap is mevrouw Veerle Goubert de persoon die deze 
taken voor de 7 scholen op zich neemt.  Daarnaast heeft ze nog een opdracht 
voor een andere scholengroep.  Het spreekt voor zich dat het hier over meer 
dan een fulltime job gaat.   We willen daarom Veerle langs deze weg eens extra 
bedanken om de voorbije moeilijke tijd er nagenoeg onafgebroken te zijn als 

aanspreekpunt.  De wijze waarop ze alles nauwgezet opvolgt, verzekert een 
maximale veiligheid voor onze kinderen en werknemers.  Dankjewel en … 
                                                                                                SAMEN HOUDEN WE HET VOL!   
Wachten op… 
 
Advent is een tijd van ver-wachten. Vier weken lang kijken we uit naar Kerstmis. In deze onzekere 
coronatijd worden we vaak gevraagd om te wachten… wachten op het resultaat na een coronatest, 
wachten tot je uit quarantaine mag, afwachten of de activiteit die je gepland had nog kan doorgaan,… 
Toch willen we ook hoopvol blijven en alert blijven voor lichtpuntjes. 
Op de adventskrans staan vier kaarsen. We laten ze licht brengen in ons hart. Dit licht geven we door 
aan mensen die het moeilijk hebben. We nemen de tijd om na te denken wat de boodschap van een 
‘licht zijn voor elkaar’ kan betekenen in deze adventstijd.  
 

We wensen licht  
voor wie zich eenzaam of opgesloten voelt. 
We wensen licht 
voor wie ziek of verdrietig is. 
We wensen licht  
voor wie op de vlucht is. 
We wensen licht  
voor wie minder kansen krijgt. 
 
juf Sofie DR 

 
adventsversje 
 

Voor iedereen die licht wil zien 
in een lange donkere nacht: 
een kindje heel bijzonder, 
een kindje wordt verwacht.  
 

Voor iedereen die iemand mist 
en last heeft van de kou: 
het kindje van de liefde, 
het kindje komt voor jou. 
 

Voor iedereen die vrede wil, 
geen ruzie meer voortaan: 
het kindje van Maria, 
het kindje komt eraan. 
 
Voor iedereen die droevig is 
of boos of bang of moe: 
het kindje van de vrede, 
het kind komt naar ons toe! 



SJC wil een ‘school zonder pesten’ worden! 

 
Het nieuwe schooljaar starten we elk jaar met ‘de gouden weken’. Tijdens deze weken werken we 
aan een leuk en veilig klasklimaat waar iedereen zichzelf mag zijn en waar iedereen zich goed voelt. 
Om die gouden weken dit jaar een extra boost te geven, kwamen er enkele acteurs naar onze school 
van ‘samen zonder pesten’. Tijdens de verschillende voorstellingen werd er aandacht besteed aan 
‘pesten’, maar dan telkens op het niveau van de verschillende klasgroepen.  
Zoals jullie waarschijnlijk zagen, kwamen de kinderen met een rood/groen latje naar huis. Dit latje 
kan een gebruiksmiddel zijn om thuis in gesprek te gaan met uw kind.  
De leerkrachten gaan na deze voorstellingen dit schooljaar zeker verder aan de slag met wat werd 
aangereikt tijdens de voorstellingen.  
 
juf Elke 
 
Pesten, dat is niet ok. Sjc wil absoluut komaf maken met pestkoppen. Daar willen wij, 
het 4de leerjaar, een handje bij helpen. Naast de voorstelling ‘School zonder pesten met 
professor Phalip”, willen wij van onze school een goed-gevoel-school maken.  
De voorstelling in een notendop: 
Bram en de OK-Brigade’ is een interactieve schoolvoorstelling. Bram is een slimme, maar gekke 
onderzoeker. Met zijn OK-lab en de hulp van professor Phalip, onderzoekt hij hoe kinderen met 
elkaar omgaan en waarom ze soms pesten. Met die kennis wil hij andere kinderen helpen die hem 
mails en brieven sturen met vragen over pesten.  
Onze eerste goed-gevoel-activiteit was … Start de dag met een goeiemorgen! 
Goeiemorgen iedereen! 
Opstaan! Start de dag met een glimlach 
Eerste taak van de dag! 
Iedereen met een goed gevoel. 
En de dag kan niet meer stuk. 
Maken van goeiemorgenposters. 
Onze klas wenste jullie een goeiemorgen aan poort. 
Rarara… een high five of een zwaai. 
Goeiemorgenkapitein in onze klas. 
En dit was ons verhaal. 
Nu is het aan jullie! 
 
Naast onze goedgevoelacties werken we verder rond Professor Phalip in klas. 
P= praten is ok! 
H = helpen is ok! 
A = anders zijn is ok! 
L = lachen is ok! Uitlachen niet!! 
I = Iedereen is ok! 
P= Pesten is NIET ok! 
 
Welkom bij de ok-Brigade van het 4de leerjaar! Samen naar een schooljaar zonder pesten! 
 
4B 
 

 
 

  

 
 



Bulgaarse letters 
 
Thomas Logghe (acteur en verhalenverteller uit de buurt (https://www.charmezaken.be/ ), 
werkte een verhalenwandeling voor het 1ste en 2de leerjaar uit.  Hij nam hiervoor de Bulgaarse letters 
(expo in de buurt van 10 november tot 22 december) en het thema ‘Helden en Schurken’ als 
inspiratiebron. 
  
Wij startten aan de Campo Santo plein te Sint Amandsberg.  De leerlingen kregen een kortverhaal 
van meneer Peterselie over hun missie om de gestolen handdoek van de commissaris terug te vinden. 
 
De verborgen gecodeerde brieven verspreid over verschillende plaatsen dienden gedecodeerd te 
worden door de leerlingen om hun missie tot een succes te volbrengen. De eerste brief bevond zich 
op een verkeerspaal te Campo Santo, de 2de brief in een opening van de heilige boom te Azaleapark 
en de derde brief in de Achterstraat. 
 
Onze kleine speurders slaagden erin de brieven te ontcijferen en de instructies op te volgen 
zodoende de garagesleutel op te sporen. Wachtend in zijn bad, verwacht de commissaris een snelle 
vondst van zijn handdoek. Wat waren wij zo trots op het rechercheursteam!  
 
De leerlingen hebben enorm genoten van dit avontuur. Alle dank en waardering voor Thomas 
Logghe, Katrien De Vuyst van brede school en niet te vergeten onze lieve leerkrachten.   
 
Hassna Torkzi, brugfiguur 

 
  

 
 
 
INZAMELING VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN VIA ONZE SCHOOL 
 
Onze school zamelt gebruikte batterijen in. We krijgen daartoe niet alleen gratis 
inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat maar worden bovendien ook voor 
onze inspanningen beloond! (Er werden via deze inzamelacties al spelmateriaal voor de speelplaats, 
knutselmaterialen, … aangekocht.)  
Daarom willen wij ouders en leerlingen graag aanmoedigen gebruikte batterijen via onze school 
binnen te brengen. 
 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
 
Alle gebruikte batterijen worden 
gedeponeerd in de inzamelton die bij ons 
op school staat. Sinds november hebben 
wij een nieuwe ton! 
Bebat heeft ervoor gekozen om nog bewuster om te gaan met het milieu.  
Hiervoor stappen ze af van de plastic zakjes die iedereen in de ton kon deponeren.  



Voortaan moeten de batterijen zonder verpakking in de ton.  
Er zijn 3 openingen voorzien. Passen de batterijen er niet in, dan horen ze niet thuis in 
deze ton. 
Verder zorgen deze tonnen voor een automatisch telsysteem. 
Is de ton bijna vol, dan gaat er automatisch een signaal door naar Bebat om ze te komen 
ledigen 
 
Een volle ton wordt gratis opgehaald door Bebat. Per kg ingeleverde batterijen 
ontvangen wij 1 punt. 
In ruil voor de gespaarde punten kunnen wij kiezen uit een hele reeks interessante 
artikelen zoals sportmateriaal, 
didactisch en educatief materiaal, pc-toebehoren, toegangstickets voor diverse parken en 
nog zoveel meer... 
Uiteraard is dit materiaal voor onze school meer dan welkom! 
 

Overtuigd? Doe dan met ons mee! 
 
Maatregelen Corona: geef de batterijen mee aan jouw zoon/dochter.  
 

 

  



respect voor privacy en vrijheid 
 
‘(Respect voor) privacy en vrijheid’ is wel degelijk een 
onderwerp voor een schoolkrant.  In het onderwijs raken 
beiden elkaar.  Daarom staan we even stil bij een aantal 
voorbeelden.   
 
beeldmateriaal 
 
Omwille van de scherpere wetgeving omtrent het nemen en publiceren van beelden is het voor 
leerkrachten niet altijd gemakkelijk om foto’s uit het klasleven op sociale media of via de 
schoolwebsite te delen.  Het meest gehoorde argument hierbij luidt: ‘Ouders hebben dit graag.’ Een 
andere reden is dat school een (fraai) beeld wenst te geven over het school- en klasleven. 
 
Niettegenstaande de meeste ouders toestemming geven om foto’s van hun kind(eren) te publiceren 
wordt de leerkrachten uitdrukkelijk gevraagd gerichte foto’s te vermijden en te kiezen voor 
sfeerfoto’s waarbij de leeractiviteit en/of de omgeving het onderwerp zijn. We vragen uitdrukkelijk 
onze leerkrachten om beelden enkel via een versleutelde omgeving of gesloten groep te delen. Het 
gaat tenslotte over respect voor de integriteit van elk kind. ‘Eens beelden (zeker via sociale media) 
gepubliceerd zijn ze vaak moeilijk te verwijderen en wat wij in onze ‘deeldrang’ leuk vinden, is 
misschien niet zo voor zoon- of dochterlief; nu of later.’ (ikbeslis.be).  

 
Gezichtsherkenning (maar ook biometrische herkenning) kan een handige tool zijn. Het 
gaat hier over unieke persoonlijke gegevens waar men (nu reeds in China) macht mee 
zou kunnen uitoefenen om bijvoorbeeld (bewegings)vrijheid te beperken. De Vlaamse 
Toezichtscommissie waarschuwt hierbij om deze niet te jong te introduceren o.m. 
omwille van de ‘gewenning’.   
 
 

camera’s  
 
De in onze school aan het hek geplaatste camera’s dienen uitsluitend om actief toegang te geven tot 
wie de school wil binnen komen. Maar het aantal bewakingscamera’s om te monitoren en beelden te 
bewaren groeit (ook in scholen) spectaculair. Het aantal moet wel ‘proportioneel’ blijven en het 
evenwicht tussen privacy en veiligheid gewaarborgd.  Net als bij nummerplaatherkenning zouden 
artificieel intelligente (of slimme) camera’s in een school ongewenste bezoekers kunnen identificeren 
en ongewenst gedrag registreren.  Maar zowel Tim Verheyden (VRT-reportage) als privacy-expert 
Matthias Dobbelaere-Welvaert (diverse publicaties en interviews) relativeren dit als een vals 
veiligheidsgevoel.  Behalve verplichte registratie en het aankondigen van (verborgen) camera’s (via 
borden/stickers) moet de reden om het bekijken en bewaren van de beelden gerechtvaardigd zijn.  
 
Wie kritiek heeft op het gebruik van (openbare)camera’s krijgt soms als een boemerang te horen dat 
in de praktijk de camera’s op smartphones veel vaker inbreken op ons zelfbeschikkingsrecht.  Al zou 
men daar toch steeds toestemming kunnen vragen voor het nemen of publiceren van een foto of 
filmpje.  De snelheid, ev. geautomatiseerd, waarmee foto’s gesynchroniseerd of geplaatst worden 
zorgt er evenwel voor dat men dit vaak impulsief en onvoldoende doordacht doet.   
 
Uit respect voor de privacy van alle kinderen en ons personeel is het voor ouders niet toegelaten 
foto’s te nemen of te filmen in onze school, ook niet op de speelplaats. 
 
Google Workspace en Microsoft365  
 
Een gedigitaliseerde didactische aanpak vraagt dat leerlingen steeds jonger een account hebben om 
online in te loggen.  Dit gebeurt in onze school o.m. via leerspeelomgevingen als Bingel en Kabas 
(Kweetet), maar ook via een Google (G Suite) Workspace for Education.  Dit laatste is inderdaad 
een voor onderwijs aangepaste Google omgeving met tientallen gratis apps maar dan o.m. zonder 
reclame en instellingen voor jongeren. Toch ondernam dit jaar nog de Nederlandse overheid stappen 
voor bijkomende maatregelen ter bescherming van de verwerking van persoonsgegevens van 
leerlingen bij het inzetten van digitale middelen, zowel naar Google als naar Microsoft toe.  Ook in 



Vlaanderen is bewustwording nodig en zouden belangrijke digitale toepassingen in school gescreend 
moeten worden op een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (ja, dit woord bestaat écht!).  Dit is 
iets wat uiteraard professioneel en scholenoverschrijdend aangepakt moet worden. In afwachting  
kunnen enerzijds beheerders via het bewaken van instellingen maar vooral ook de gebruikers via een 
veilig online gedrag bescherming zoeken.  In onze school helpen we o.m. kinderen in de derde graad 
via ‘de schaal van M’ mediawijs te worden.  
 
Ook i.v.m. het online videobellen tijdens bijv. afstandsonderwijs willen we tot voorzichtigheid 
oproepen.  We maken dankbaar gebruik van de digitale middelen via de Google en Bingel Classroom, 
Teams, Zoom, enz.  maar vergeten misschien hierbij dat we de digitale camera in onze huiskamers 
brengen.  In beeld komen en je achtergrond kiezen moeten bewuste keuzes zijn.  Voor het opnemen 
van beelden enerzijds en het publiceren anderzijds is steeds toestemming vereist. ‘Zwijgen is 
toestemmen’ is voor de privacywetgeving niet geldig, alhoewel een eenvoudig mondeling akkoord kan 
volstaan.  Deze vorm van respect geldt voor zowel onze leerlingen als personeelsleden. 
 
leerlingendossiers  
 
Bij de inschrijving van een nieuwe leerling verzamelen we enkel de strikt 
noodzakelijke gegevens.  Een aantal zijn wettelijk verplicht.  Andere zoals bijv. 
telefoonnummers en e-mailadressen zijn essentieel. Wij gebruiken deze data 
enkel in functie van communicatie vanuit de school en geven deze niet door 
aan derden.  Daarnaast groeit een dossier met evaluatiegegevens (de 
rapporten en commentaren) en eventueel notities over de persoonlijke 
ontwikkeling van een kind.  Dit i.f.v. op te volgen trajecten, soms over de 
schooljaren of een ganse schoolloopbaan heen.  
Alle bovenstaande info wordt als ‘gevoelig’ beschouwd.  Via een 
classificatiesysteem hebben medewerkers slechts recht op die leerlingen 
die men beroepshalve zelf volgt.  Deze gegevens zijn tegenwoordig slechts 
toegankelijk na een 2-factor verificatie.  En voor alle personeelsleden, ook 
stagiairs, geldt de discretieplicht en voor sommigen het beroepsgeheim.  
Respect voor de privacy van elke leerling en familie is een absolute regel.  
 
communicatie 
 
De hedendaagse musicoloog en dirigent Jan Caeyers sprak onlangs over een groeiende nervositeit in 
onze samenleving.  Leerkrachten vinden het niet o.k. dag en nacht bereikbaar te zijn via e-mail of gsm.  
Uiteraard hebben ook zij recht op vrije en private tijd.  Daarom mogen zij gerust wachten tot op het 
einde van een weekend om schoolberichten te lezen en te  beantwoorden.   Duidelijke afspraken 
hieromtrent vermijden valse verwachtingen en onnodige druk.  
 
De school bevindt zich ergens tussen het publieke en private leven.  Zowel kinderen als leerkrachten 
brengen er vele uren per week door. Net als thuis willen we hen ook hier geborgenheid, veiligheid 
en respect voor privacy, bieden.  
 
Dit artikel was bedoeld u te informeren en ev. te sensibiliseren. Want informatie kan voor een 
grotere draagkracht voor bepaalde maatregelen zorgen.  Regels die ons toch soms dwingen om 
pragmatisch te handelen, dynamisch te balanceren en het gezonde verstand te gebruiken.   Want ook 
een school bestaat uit gewone mensen, net als u en ik. 
 
(meester) Filip Bogaert 
 
Voor vragen i.v.m. privacy kan u terecht via privacy@sintjv.be  
  



Sint, Piet en Estoban 
 
De kleuters van de vlinder-, beren- en eendjesklas deden midden november een opmerkelijke 
ontdekking in hun klas. Tijdens het spelen vonden ze een rode hoed met een geel kruis, een rode jas, 
een zachte baard, 2 witte handschoenen en iets dat lijkt op een wandelstok. Hé, wie heeft die spullen 
hier gelegd? Wie is zijn jas kwijt? Wie heeft dit meegenomen van thuis? Al snel riepen de kinderen in 
koor: ‘Nee, die spullen zijn van Sinterklaas!’ 
 
Sinterklaas? Wie is dat? Even samen opzoeken… O, die Sinterklaas, met een mijter, mantel en staf!  
Samen gingen we aan de slag. We bestudeerden hoe Sinterklaas eruit ziet, keken in boeken en 
luisterden naar zijn liedjes. We maakten ook zelf een mijter en knutselden baarden en staffen. De 
poppenhoek werd omgetoverd tot de kamer en het kasteel van Sinterklaas. Sint overal!  
 
PING! Een berichtje op de computer. Het was een boodschap van Sinterklaas zelf, speciaal voor ons:  
“Dag, lieve kinderen. Ik ben blij dat ik jullie kan spreken. Ik zit met een groot probleem! Er is iets aan de 
hand met Piet! Deze morgen nog vond ik vuile sokken in de koelkast in plaats van in de wasmand. En in 
plaats van zijn pietenmuts op zijn hoofd te zetten, zet hij zijn broek op zijn hoofd. Gisteren nog zag ik hem 
zijn tanden poetsen met zijn mooie pluim. Als ik hem iets vraag, staart hij dromerig voor zich uit en het enige 
dat hij zegt, is: ‘Estoban, Estoban!’ Ik maak me wel wat zorgen want binnenkort brengen wij pakjes rond. Ik 
ben bang dat hij de pakjes niet bij de juiste kinderen zal brengen. Hebben jullie enig idee wat er met Piet aan 
de hand zou kunnen zijn? Ik zou jullie heel dankbaar zijn! Tot binnenkort!” 
 
We staan voor een heus raadsel! Wat zou er aan de hand zijn met Piet en hoe kunnen we Sinterklaas 
helpen? Alle ideeën zijn welkom! Wij gaan alvast op onderzoek. 
 
vele lieve groetjes, 
 
de juffen van de Vlinder-, Beren- en Eendjesklas 
 
 
Coco, je kan het!  
 
In september werkten we rond het boekje ’Coco, je kan 
het!’. 
Coco is een kleine vogel die wil leren vliegen, echter het 
lukt hem niet zo goed. 
Gelukkig is mama in de buurt om hem aan te moedigen.  
Na veel oefenen, vallen en opstaan …. YES!!! HIJ KAN 
VLIEGEN! 

 
 
 
En zo gaat dat ook bij onze Giraffen en Olifanten.  
We kregen grote pluimen om te leren vliegen.  Zo leerden we zingen op de 
knappe trap en applaus te ontvangen, onze jas zelf aan te doen en later dicht 
te doen, flink – 2 per 2 – in de rij te staan, te schilderen en nog veel veel 
meer. 
 
juf Kathleen 
 
 
  



 
Er was eens: Victor en zijn goed gevoel-machine.  

  
Net als voor alle kinderen in onze school was er ook voor de derde kleuterklas een 
toneelvoorstelling. Dit ging over Victor en zijn goed gevoel-machine. Wanneer we op een filmpje, uit 
Victor zijn geheugen, een goed gevoel zagen, werd het lampje van de machine groen. Wanneer het 
een slecht gevoel was, werd het lampje rood. De kleuters leerden dan ook ‘groen is een goed gevoel’ 
en ‘rood is geen goed gevoel’. Victor zei ons dat wanneer we rood gedrag zien of ervaren, dit niet 
oké is. De kleuters en de juffen waren zo enthousiast over het toneel, dat we in de klas verder 
gewerkt hebben rond onze gevoelens.  
 
De kleuters mochten in de klas een tekening maken over het toneel. 
 
 

  
Dzhansu: Victor uit het toneel Mera: Boekentas afpakken is niet leuk’ 

 

 

Emir: Victor en zijn goed gevoel machine Ipek: Jongens nemen de boekentas. Het 
meisje wil de boekentas hebben. 

 
 
groetjes van de Kikkers en de Dolfijnen 
  



 
terugblik op 2021 
 
In september schoven 42 kinderen aan bij de klassen van het eerste leerjaar. Samen met hun  
boekentasje vol enthousiasme, nieuwsgierigheid en vooral veel zin om te leren, stonden zij te 
popelen om te beginnen met leren rekenen, lezen, schrijven, ...  
 
Ondertussen zijn we reeds vier maanden later – wat vliegt de tijd! – en zijn die ‘kleuters’ al échte 
eersteklassers geworden. Samen met de klaspoppen Hup en Aap beleefden ze al allerlei avonturen! 
Ze konden de voorbije maanden ook genieten van heel wat fijne activiteiten.  

Op naar meer leuke en leerrijke momenten in 2022!  

 
 
de juffen van het eerste leerjaar 

 

 
 

 

  

Eerste letters en 

woorden leren 

lezen en 

schrijven 

Rekenen 

tot 10! 

Tekening 

maken voor 

de Sint op 

Tux Paint 

Leren over 

superhelden en 

een 

superheldendag 

Een 

griezelfeestje met 

toverdrank en 

griezelcake van 

heks Amalia 

Help jij onze 

kerstboom mee 

versieren? 



 
2B en 5B doen aan peer tutoring.  
  
 
Peer wadde?  
Peer tutoring is een vorm van 
samenwerkend leren. De 
encyclopedie 
verklaart: Leerlingen 
ondersteunen elkaar tijdens het 
leren.  
 
De leerlingen van 5B nemen een 
helpende, ondersteunende rol 
op zich als ‘buddy’ en helpen de 
leerlingen van 2B 
bij het technisch en begrijpend 
lezen.  
 
Doel: puur leesplezier en 
verhoging van het leesniveau van 
beide leespartners.  
 
Na de bosklas deden 2B en 5B 
enkele activiteiten samen om 
elkaar te leren kennen. Ze 
speelden samen spelletjes en 
knutselden samen aan een 
wereld van kleine mannetjes.  
Deze activiteiten deden we niet 
zomaar. De 
kinderen leerden elkaar beter 
kennen, waarbij de juffen de 
buddy’s zorgvuldig konden 
uitkiezen.  
 
Intussen zijn de leerlingen van 
het 5e leerjaar uitgegroeid tot 
echte juffen en meesters. Van 
aandachtig meevolgen tot een 
woordje uitleggen. Van een 
beloningssticker toekennen tot 
een babbeltje tijdens de speeltijd.  
 
Elke keer wordt de band tussen 
de kinderen sterker en ontstaan 
er fijne vriendschappen.  
 

juf Jana en juf Karen  

 

 

 
 

 
 

 



Een sprong in de tijd… 
 
Wij vroegen ons de voorbije periode enkele keren af hoe het 
allemaal was 100 jaar geleden… 
We gingen op onderzoek uit en ontdekten het volgende: 
Het leven tijdens Wereldoorlog 1 was geen feest. Een soldaat, 
een hond, een kind, … zijn tijdens deze tijd was zwaar. 
Hierdoor konden we alleen maar dank u zeggen voor het 
leven dat wij nu kunnen leven. Om onze steun te betuigen 
maakten we poppies. 
 
Maar ook het leven na de oorlog was interessant. De school van toen was hiervoor de perfecte 
leeruitstap. In klompen lopen, strenge regels volgen, de straffen van toen leren kennen, ezelsoren en 
lange tongen dragen, ...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was indrukwekkend en heeft zeker een indruk nagelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar onze zoektocht is nog niet gedaan, want wij gaan nog een beetje verder de eeuwenband 
uitpluizen. 
 

tot in 2022… ����. “                        
    juf Evi, 3A 
 



23 nieuwe dieren ontdekt dankzij de onderzoekers van 3B  
 
Hij is zo groot als de Eiffeltoren, hij is grijs vanboven en bruin vanonder, en zijn 
lievelingsmaaltijd bestaat uit muizen en bananen. Over welk dier ik het heb? De uilaap! 
Hij is een van 23 pas ontdekte dieren, voor het eerst gedocumenteerd door een team 
onderzoekers van 3B en beschreven in het boek ‘Het grote fabeldierenboek van 3B’.               
                                                                            
Schrijven vormt voor veel kinderen een hele uitdaging. Nieuwe diersoorten ontdekken ongetwijfeld 
ook. Maar door die twee te combineren, hebben de leerlingen van 3B in oktober ondervonden dat het 
eigenlijk ongelooflijk fijn is om te schrijven. Ideaal, aangezien het een heel belangrijke vaardigheid is die 
je het best onder de knie krijgt door het vaak te doen.  
 
“Wij hebben met de hele klas samen een boek gemaakt!”, zegt Matteo. “Op een dag ging het in een 
lesje taal over fabeldieren. Dat zijn wezens die meestal op twee of meer bestaande dieren lijken en 
voor een deel dier en voor een deel mens zijn. Omdat we graag wat meer te weten wilden komen 
over fabeldieren, hebben we in onze klasbibliotheek gezocht naar een boek erover. Helaas vonden we 
er geen. Daarom hebben we er gewoon zélf een geschreven!” “En we hebben ook allemaal een tekening 
van ons fabeldier gemaakt”, zegt Nel. “Echte boeken bevatten namelijk ook illustraties!”  
 
Het resultaat van al het schrijf- en tekenwerk is ‘Het grote fabeldierenboek van 3B’, dat sinds kort in 
de klasbibliotheek zit, en heel gretig door alle kinderen gelezen wordt. Het vertelt over 23 fabeldieren, 
die allemaal volledig door de kinderen verzonnen zijn. “Ik ben echt heel benieuwd naar wat mijn 
klasgenootjes allemaal verzonnen hebben”, zegt Miel. “Zelf heb ik de linerd bedacht, een dier dat even 
groot is als een cheeta en in de onderwereld leeft. Maar ik wil graag ook alles weten over de slavis, de 
mierfant, de toekiaa, de sliwo, de japa, en alle andere fabeldieren.”  
 
Wie benieuwd is naar ‘Het grote fabeldierenboek van 3B’, is altijd welkom in onze klas om het eens te 
lenen. Hieronder vind je alvast een voorsmaakje.  
 
juf Annelies Roose (3B) 
 
 
  DE SLAVIS              
  door Nel Behiels 
 
  Het dier heet slavis. Hij is zo groot als een  
  dolfijn. Hij heeft een groene kop en een  
  blauwe staart en een rode tong. Hij is  
  naakt en heeft schubben. De slavis heeft 0  
  poten.  
 
  Hij heeft vinnen. Zijn kop heeft de vorm van een peer en hij heeft een smalle  
  tong. Hij leeft in Afrika en eet  vlees. Het dier is gevaarlijk voor mensen omdat  
  hij mensen bijt! Haaien zijn de vijanden van mijn dier. 
 
  
  DE SLIWO 
  door Fenna Lamont 
 
  Het dier is ongeveer 1 meter en 50 cm. Hij is     
  lichtbruin vooraan en grijs vanachter en hij   
  heeft een vacht en leeft in de jungle. Hij heeft   
  4 poten en een zwarte neus met snorharen.  
 
  Sliwo is niet gevaarlijk voor de mens want hij is bang van de mens. Het kind  
  wordt levend geboren. Er worden 3 kinderen per keer geboren. De moeder en  
  de vader zorgen voor de kinderen tot ze oud genoeg zijn. De kinderen drinken  
  melk bij hun moeder en eten muisjes.  
 



  
Kijken met een genderbril in 5A.  
 
In het vijfde leerjaar leren de kinderen om te kijken met een genderbril. 
 
Wat betekent gender en sekse? Herkennen we genderstereotypen bij onszelf, 
de leerkrachten, boeken, …?  
 
Een eerste les bracht al veel duidelijkheid over gender en sekse. Is een gedrag 
of keuze ons aangeleerd of aangeboren? Welk speelgoed wordt je aangeboden? Worden meisjes en 
jongens anders behandeld en krijgen ze evenveel kansen? 
 
De volgende les verdiepten de kinderen zich in onze geschiedenislessen en leesboeken. De 
taakverdelingen van de mannen en vrouwen in de oertijd was in werkelijkheid misschien niet zo 
stereotype? Uit vele verhalen en sprookjes blijkt dat de meisjes moeten gered worden en de jongens  
stoer moeten zijn. Is er zoiets als mannen en vrouwen beroepen? 
 
Onderstaande stellingen brachten interessante gesprekken op gang. 

• Er is jongensspeelgoed en meisjesspeelgoed. 

• Meisjes zijn van bij de geboorte voorbestemd om voor de kinderen en het huishouden te 

zorgen. 

• Jongens zijn sterker dan meisjes. 

• Jongens zijn beter in wiskunde dan meisjes en meisjes zijn beter in taal dan jongens. 

• Een gezin bestaat uit een mama, papa en 1, 2, 3, .. kinderen. 

 
Jef, Nora, Kiara en Caitlin uit 5A schreven kort enkele bedenkingen: 

 
Als je een meisje bent, hoef je niet altijd met poppen te spelen of roze mooi te vinden. Als je 
een jongen bent, moet je niet voetballen of stoer doen. Het mag best eens andersom zijn. Er 
zijn veel kinderen die zich niet goed voelen omdat ze niet mogen zijn hoe ze zichzelf voelen. 
We leerden dat juwelen en kleedjes in andere culturen ook door jongens gedragen worden. 
Meisjes dragen toch ook een broek? Kortom: Je mag en moet jezelf kunnen zijn zonder 
commentaar van anderen. 

 
bron: https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/genderproof-naar-gelijke-kansen-voor-elk-

kind-de-basisschool-en-kinderopvang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbeeldingen: https://rosavzw.be/nl/themas/onderwijs-en-opvoeding/genderinclusief-schoolbeleid   
  



5B bezoekt het stadhuis 

 
Donderdag 25 november brachten we met de klas een bezoek aan het stadhuis van Gent. In de klas 
hadden we eerst heel veel geleerd over de geschiedenis van Gent en over het gemeentebestuur. 
In het stadhuis vergaderen ze over de wetten in onze stad. Deze vergaderzaal konden we met de klas 
bezoeken. We hebben in onze stad 1 burgemeester, die heet Mathias De Clercq. Tijdens de 
verkiezingen werden er 53 gemeenteraadsleden verkozen. Uit deze groep gemeenteraadsleden 
werden er 10 schepenen gekozen. Er zijn verschillende schepenen in onze stad zoals: Elke 
Decruynaere, schepen van de jeugd. 
 
Rahmi en Kato, 5B 
 

 

 
 

 
De derde graad maakt een (digi)sprong. 
 
Onze school investeerde de voorbije decennia onafgebroken in digitale materialen.  Dit gaat jaarlijks 
over ruim meer dan 10 000 euro uit de werkingsbudgetten.  Dankzij deze jarenlang volgehouden 
investeringen,  maar ook door het inzetten van eigen middelen en expertise, slaagden zeer veel 
leerkrachten er in tijdens de eerste coronagolf online afstandsonderwijs te organiseren.  
Ondertussen groeide de vraag naar vooral mobiele toestellen spectaculair, met als gevolg ook de 
aankoop van middelen om deze op te laden en op te bergen + een uitbreiding van het draadloze 
internet.   
 
Het Vlaamse Ministerie voor Onderwijs zag ondertussen in dat er een flinke injectie nodig was om 
onze digitale infrastructuur te vernieuwen.  Hierbij wordt vooral naar de derde graad gekeken.  
Doel? Voor elke leerling van het 5de en 6de leerjaar in de klas een toestel ter beschikking hebben. 
Hiervoor ontvingen we net iets minder dan € 300 per leerling.  Amper voldoende om een 
behoorlijke tablet of chromebook te kopen. Toestellen die jarenlang zullen moeten meegaan;  
we weten immers niet wat een 
volgende regering zal (kunnen) 
investeren in vernieuwing. 
 
Dat we ondertussen roeien met de 
riemen die we hebben is een 
understatement.  Onze leerlingen en 
leerkrachten ontdekken steeds weer 
nieuwe gelegenheden om met iPads 
of chromebooks aan de slag te gaan. 
In oktober beleefden de 
zesdeklassers  alleszins een 
hoogtepunt tijdens een gratis 
workshop ‘coderen’, georganiseerd 
door Lab9.  Veel kinderen geraken zo gemotiveerd dat ze bijv. ook graag thuis verder willen 
experimenteren en leren.  De school staat niet alleen. 
          meester Filip, ICT-coördinator 



Vive les classes vertes!  

 
 
Dag lieve kinderen van 6B. Jullie zijn samen op bosklas geweest, mogen we jullie even interviewen? 
 
Natuurlijk! 
 
Wanneer zijn jullie vertrokken? 
 
Op maandag 13 september zijn wij voor een weekje op bosklas vertrokken. 
 
Waar zijn jullie naartoe geweest? 
 
Naar Heer-sur-Meuse, dat is een dorpje  
dichtbij Dinant, in de provincie Namen. 
 
Hoe verliep het vertrek? 
 
Het vertrek was op de parking van de Rozebroeken. Elk leerjaar kreeg een bus toegewezen, we laadden de 
bus in en konden rond 9u vertrekken. We arriveerden rond 11u in Heer, mochten even de speeltuin 
verkennen en konden daarna onmiddellijk aanschuiven in de refter. 
 
Wat deden jullie de eerste dag? 
 
Na het middageten mochten we naar onze kamer, waar 
we de bedden moesten opmaken en onze valiezen legen.  
Daarna was er een fotozoektocht en stond natuurexplo 
gepland.  
We waren enorm nieuwsgierig om het domein te 
verkennen.  Iedereen had een spreekbeurt voorbereid 
over een plant of dier uit het bos.  

 
 
 
 
 
Wat stond er de tweede dag op de planning? 
 
We startten de dag met een lekker ontbijt. Daarna begonnen 
we met een oriëntatieles. We moesten ons oriënteren met een 
stafkaart en kompas. Wanneer we ons doel bereikt hadden, 
konden we de everzwijnen en reeën voederen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna was er het vervolg van de natuurexplo. Ook na de 
siësta hadden we weer een oriëntatieoefening. Wel een 
beetje anders deze keer…  

 
De juffen en meesters waren verkleed als dieren verstopt in het bos. Wij moesten die aan de hand van kaart 
en kompas zoeken. We kregen van hen een letter waar we uiteindelijk het woord ‘landschap’ mee konden 
vormen. Ook moesten we onderweg hout verzamelen voor het kampvuur die avond.  



Hoe was het eten? 
 
De meeste kinderen vonden het eten heel lekker. We konden telkens kiezen uit verschillende dingen. De 
frietjes vonden wij het lekkerste. 

 
 
 
Wat voor kamers hadden jullie? 
 
Elke kamer had vier bedden en een prachtig 
uitzicht op het mooie bos. 
 
 
Kon je daar goed slapen? 
Ja, de bedden waren heel comfortabel. Je werd 
wel elke ochtend met muziek wakker gemaakt. 
 
 

Hoe eindigde de tweede dag? 
 
Na het avondmaal hebben we kaartjes geschreven en sloten we met een prachtig kampvuur de dag af. We 
aten ook cake en zongen heel veel liedjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is er op woensdag iets bijzonders gebeurd? 
 
Ja, het was een speciale dag! Hoera 
Senne!  
We werden wakker gemaakt met een 

liedje voor Senne zijn verjaardag. We aten cake en 
zongen een liedje in het bos.  
 
Hebben jullie je angsten overwonnen? 
 
Zeker weten! We hebben de Fun Adventure gedaan 
waarbij we van een death ride naar beneden gingen. 
We deden ook een hoogteparcours. Gelukkig hingen 
we goed vast. Ook klommen we naar boven en daar 
sprongen we dan uit een skilift. Enkele kinderen 
hadden hoogtevrees maar ze hebben het toch gedaan. 
 
Hoe was het weer daar op bosklas? 
We hadden elke dag zeer mooi weer. Alleen op woensdag was het aan het gieten. 
 
Waarom hadden jullie zaklampen bij? 



 
Voor het spannende avondspel ‘Wie is de mol?’. Er was een moord (niet echt hé) gebeurd en wij moesten op 
zoek gaan naar de moordenaar, het moordwapen, de plaats en het tijdstip. 
Het was heel spannend in het donker… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom moesten jullie goed met kaart en kompas kunnen omgaan? 
Anders zouden we verloren lopen op de wandelingen. 
 
Wat was de verrassing op donderdagavond eigenlijk? 
Er was een hele leuke tienerfuif met chips, drankjes en muziek. Het was een superleuke avond. Net voor we 
gingen slapen hebben we nog naar enkele foto’s en filmpjes gekeken van de hele week. 
 
Hoe sloten jullie de bosklas af? 
De laatste dag maakten we onze valiezen en ruimden we de kamer op. We konden nog even genieten van 
de speeltuin en keerden daarna terug naar huis. 
 
Het was (tot nu toe) de allerleukste week uit het zesde! 
 
Kai, Elvis, Mina, Melis, 6B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
                         

 

 

 

 

 

 

 



De gedachtenisviering van 27 november kon niet doorgaan.  
Langs deze weg willen we de overledenen die ons nauw aan het hart liggen gedenken. 
 
  

 André De Moor 
   ere-directeur Sint-Jan Berchmanscollege 
 
 

 Leo Verschraegen 
   oud-onderwijzer Sint-Jan Berchmanscollege 
 
 

 Lucia Wilmots   
  schoonmoeder van Jean-Pierre Baeyens   
                              (bosklasbegeleider basisschool Heiveld /Oude Bareel) 
 

 Liv Nimmegeers  
  dochter van Anke Dierkens  
                    (leerkracht basisschool Heiveld) 
 

 Anna Galle 
 moeder van Geert Van Malderen  
                   (directie basisschool Heiveld) 
 

 Brahim Torkzi,  
  vader van Hassna Torkzi  
                (brugfiguur basisschool Heiveld)  



kalender 2DE trimester 

 

18 december – 9 januari 

maandag 25 december 

 

17-28 januari 

 

donderdag 27 januari 

vrijdag 28 januari 

maandag 31 januari 

 

dinsdag 1 februari 

zaterdag 12 februari 

 

26 februari – 6 maart 

maandag 7 maart 

 

maandag 21 - dinsdag 22 maart 

maandag 21 - dinsdag 22 maart 

dinsdag 22 maart  

 - donderdag dag 24 maart 

 

woensdag 30 maart 

 

2 – 18 april 

zondag 17 april 

maandag 18 april 

dinsdag 19 april 

 

zaterdag 14 mei 

kerstvakantie 

Kerstmis 

 

voorrangsperiode inschrijven broertjes, zusjes  

                       en kinderen van personeel °2020 

1ste, 2de en 3de leerjaar: syntheserapport 1 

4de, 5de en 6de leerjaar: syntheserapport 2  

lokale vrije dag 

 

instapdatum nieuwe kleuters 

SJC campus Heiveld: infoavond ouders 6de lj. 

 

krokusvakantie 

instapdatum nieuwe kleuters 

 

1ste tot 6de leerjaar: perioderapport 4 

oudercontacten lagere school 

 

oudercontacten kleuterschool 

 

kleuterschool: grootouderfeest 

 

paasvakantie 

Pasen 

paasmaandag = vrije dag 

instapdatum nieuwe kleuters 

 

SCHOOLFEEST 

 

Voor licentievrije afbeeldingen in onze nieuwskrant zoeken we op pixabay.com . 

 

de schrijfassistent  

  

De teksten in onze nieuwskrant werden op spelling en stijl gecontroleerd door de 
‘Schrijfassistent’ van De Standaard, een handige tool ontwikkeld door De Standaard i.s.m. 
het Interfacultaire Instituut voor Levende Talen (KU Leuven) en VRT.   
Benieuwd? schrijfassistent.standaard.be 
 
 

  Om financiële redenen kopiëren wij deze nieuwskrant in zwart/wit.       

  U kan deze krant en alle foto’s van ons klas- en schoolleven in kleur bekijken op vbsheiveld.be    

  Uw mening, suggesties of correcties bij deze nieuwskrant kan u kwijt via heivnieuwskrant@sintjv.be  

 

   
vzw basisscholen Sint-Jan & Visitatie    Visitatiestraat 1    9040 Sint-Amandsberg   

 

WENST U DE NIEUWSKRANT NIET MEER OP PAPIER TE ONTVANGEN,  

GELIEVE DIT KENBAAR TE MAKEN VIA HEIVNIEUWSBRIEF@SINTJV.BE 

VERMELD NAAM OUDSTE KIND + KLAS A.U.B. 


