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Paasmensen ‘staan op’
Uit het graf van hun angsten
uit de wonden van het verleden
met een veerkracht die niet alleen in hen
zelf
zijn oorsprong vindt.
Zij staan op tegen alles wat leven tegenhoudt,
wat mensen minder mens maakt
en leven minder levenswaard.
Carl Desoete

Uitgelezen

Beleid en werking

Oud-leerlingen
avond

De onderwijsvernieuwing
Vanaf schooljaar 2019-2020 voert men een onderwijsvernieuwing door in het secundair
onderwijs, jaar na jaar, te starten in het 1e jaar.
In de A-stroom zijn er 27 lestijden algemene vorming en heb je als school 5 uren vrij in
te vullen met remediëring, verdieping en/of verbreding.
In de B-stroom is er een toename van de algemene vorming naar 25 lestijden en is
Engels vanaf het eerste jaar verplicht. De 7 resterende lestijden vul je als school in met
‘proeven en verkennen’, met remediëring, verdieping en/of verbreding. Wij starten met
een nieuwe aanpak in de 1e graad B-stroom: de PK-klas; met PK van ‘Pilootklas’ en van
‘Paardenkracht’. Deze leerlingen hebben immers zelf heel wat in hun mars en worden
door de coaches begeleid om hun mogelijkheden ten volle in te zetten als piloot van
hun eigen leren en leven.
Hoe we in Sint-Jozef nog verder aan de slag gaan met de onderwijsvernieuwing verduidelijken we hieronder.
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-1A ‘plus’ of 1A ‘basis’
Voor elk vak wordt een leerplan geschreven. Daarin staat welke
doelen de leerkracht moet aanbieden. Er zijn 3 soorten doelen:
basisgeletterdheid, basisdoelen en uitbreidingsdoelen.
Sint-Jozefschool Mere
In 1A basis moet je de doelen basisgeletterdheid en de basisKloosterstraat 31
doelen halen. Dit zijn de leerstofinhouden die alle leerlingen zul9420 Erpe-Mere
len krijgen, ongeacht de keuze die je maakt. Wil je een bagage
Algemene Vorming krijgen, maar voel je je op theoretisch vlak
Tel 053 83 22 98
minder zeker, dan is de keuze voor 1A basis een verantwoorde
Fax 053 85 73 11
keuze. Je volgt dan automatisch de module ‘Verkennend’.
Web:
Heb je zin in een extra uitdaging en sta je open voor uitbreiding
www.sintjozefschoolmere.be
en verdieping? Dan is 1A plus een goede keuze voor jou. Binnen
Email:
1A plus kan je kiezen voor de modules ‘Verkennend’, ‘Latijn’ en
info@sintjozefschoolmere.be ‘iLab’.

-Module Verkennend
Je wil proeven van enkele projecten zoals ‘iLab’, ‘Creataal’ en ‘Ondernemen’? Je wil uitzoeken of je je het liefst vastbijt in wiskundige, wetenschappelijke en technologische problemen of je liever creatief met taal of ondernemen aan de slag gaat? Kies dan voor de
module ‘verkennend’ waarbij je 2 van de genoemde projecten kiest. Je krijgt daarbij een extra lesuur Nederlands en
Wiskunde om ofwel de uitbreidingsdoelen te halen zoals
voorzien binnen 1A plus of om de basisgeletterdheid en basisdoelen te halen zoals voorzien in 1A basis.
-Module ‘Latijn’
Ben je erg geïnteresseerd in talen en oude culturen? Dan is
de module Latijn je op het lijf geschreven. Met je kennis van
de oude talen heb je ook moderne
talen sneller onder de knie. En wie Latijn studeert, traint zijn
geheugen. Het tempo ligt hier iets hoger, maar dat mag voor
een leergierige leerling als jij geen probleem zijn. De oude
Grieken en Romeinen zouden trots op je zijn.
-Module ‘iLab’
Je houdt van techniek, design of programmeren? Je bent een geboren onderzoeker? Kom
je creativiteit dan uitleven in de module iLab. Dit is STE(A)M 2.0 in o.a. het FabLab en het MediaLab. Naast de algemene vakken mag je je vier uren per week op wetenschappelijke,
wiskundige en technische problemen storten met het FabLab en het MediaLab (nieuw!)
als gedroomde leslokalen. Een team van leerkrachten zorgt voor coaching vanuit hun eigen vakgebied.
B-stroom: 1B en 2B

Hebben kinderen door omstandigheden
een leerachterstand opgelopen? Of hebben
ze moeite met talen en/of rekenen? Dan
kan je bij ons terecht in de B-stroom. We
nemen de tijd om de basisleerstof van de
lagere school te hernemen en verwerken
samen de nieuwe leerstof. In de creatieve
vakken kan je je handigheid en vindingrijkheid tonen. Je leert ook de beginselen van
verkoop en het beste uit je computer halen.
Je werkt met een vast team van 3 leerkrachten aan een individueel programma waarbij ze
jou in duo coachen of instructies geven (= co-teaching).

Uitgelezen

Voor onze jaarlijkse boekenbabbel trokken we deze keer met de derde graad naar de
Krook, de nieuwe bib in Gent. Onze leerlingen gingen vlotjes in gesprek met Jos Geysels
en Joris Hessels alsof ze elke dag wel aanzitten bij ministers of tv-persoonlijkheden. Muzikaal werden we verwend door Kapinga Gysel, de zangeres van Zita Swoon. En natuurlijk
gingen we naar huis met nieuwe leestips en het resultaat van de heuse boekentombola.
Lang leve het lezen !

Oud-leerlingenavond
Om de band met onze leerlingen die recent op Sint-Jozef afstudeerden niet helemaal
te verliezen, openden we op 15 februari voor de eerste keer de deuren van een popupcafé. En dat was een schot in de roos ! Heel wat oud-leerlingen, leerkrachten en
oud-leerkrachten keerden graag nog eens terug en konden bij een hapje en een drankje
fijn bijpraten. Het werd een geslaagde avond die zeker een vervolg mag krijgen. (Mw.
Verdickt)

Didactische leerwinkel van 5 Retail
Onze leerlingen van 5 Retail openden van
25 februari tot en met 22 maart hun didactische leerwinkel Petit Biscuit. Tijdens de
pauzes verkochten ze bewuste tussendoortjes zoals suikervrije koekjes, chocolade,
snoep en drank. Ook de zelfgemaakte gezonde donuts en muffins gingen vlot van de
hand.
We zijn terecht tevreden over hun inzet en
enthousiasme voor deze opdracht!

Kalender schooljaar 2019-2020
VAKANTIEPERIODES
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Lokale verlofdag

28/10/2019 t.e.m. 03/11/2019
23/12/2019 t.e.m. 05/01/2020
24/02/2020 t.e.m. 01/03/2020
06/04/2020 t.e.m. 19/04/2020
maandag 27 januari 2020

BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 27 september 2019
Pedagogische studiedag
Woensdag 9 oktober 2019
leerlingenbespreking: leerlingen thuis
Maandag 27 januari 2020
Lokale verlofdag
Woensdag 12 februari 2020
leerlingenbespreking: leerlingen thuis
Vrijdag 13 maart 2020
VIP-avond 11-12 jarigen
Vrijdag 22 maart 2020
100-dagen (VM les, NM activiteit)
Zaterdag 9 mei 2020
Infodag
Vrijdag 26 juni 2020 om 19.30 u.
Afscheidsavond eindjaren

De VIP-avond van 15 maart
We mochten op onze VIP-avond 400 geïnteresseerden verwelkomen waarvan een 130-tal
heel nieuwsgierige en enthousiaste 5e en 6e leerjaren.
Geniet mee met de sfeerbeelden.

Agenda voor de maand april en mei
woensdag 24 april gastspreker voor 6WeWi en 6MWE,
STEM-ondernemer voor de klas
dinsdag 30 april sportdag alle klassen
zaterdag 4 mei infodag van 10.00 uur tot 12.00 uur
dinsdag 7 mei gastspreker van ACV voor 7 ReMan
woensdag 8 mei t.e.m. vrijdag 10 mei Parijs voor 4e jaren ASO, TSO en BSO
donderdag 9 mei uitstap 1e jaars naar Aubichies Blicquy
vrijdag 10 mei uitstap 2e jaars naar Aubichies Blicquy
donderdag 23 mei t.e.m. vrijdag 24 mei 6ASO en 6TSO excursie aardrijkskunde

Familienieuws

Overlijdens
12 januari 2019, Julien Delclef, schoonvader van Linda Scheerlinck (collega)
30 januari 2019, Erna Coen, grootmoeder van Lindsay Steylemans (6Retail)
30 januari 2019, Jaak Swerts, grootvader van Lore Roeland (1AM2)
1 februari 2019, Anny Buyle, grootmoeder van Aïsha Cinar (1AM1)
23 februari 2019, Victor Langendries, grootvader van Joelle Langendries (4WET)
10 maart 2019, Jacqueline Van Boxstael, grootmoeder van Kristel Bekaert (collega)
21 maart 2019, Justine De Gieter, moeder van Wim De Gijnst (collega)
22 maart 2019, Yvonne Coppens, grootmoeder van Liesbeth De Gendt (collega)
Geboortes
13 januari 2019, Janne, dochtertje van Greet Hofman en Toon Van Acolyen (collega’s)
17 januari 2019, Max, zoontje van Benjamin Braeckman en Liesbeth Coppin (oud-leerlinge), kleinzoontje van Mireille De Vos (oud-collega)
21 maart 2019, Elif, dochtertje van Silke Sterck en Lokman Aktar, doopkindje van Jelke
Sterck (collega)

SJS, een ECOV-school

