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Beleid en werking
Inhaallessen wiskunde 2de en 3de graad ASO/TSO
Eerste semester schooljaar 2017 - 2018
Onze school organiseert inhaallessen wiskunde voor leerlingen die problemen hebben
met een bepaald deel van de leerstof. Deze lessen worden ‘s middags georganiseerd van
12.30 uur tot 13.00 uur.
3EC + 3WET
3H
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5H
5ECMT
6H
6ECMT

WISKUNDE 2e graad (mevr. Denayer)
vrijdag 27/10
4EC + 4WET
vrijdag 13/10
vrijdag 01/12
vrijdag 17/11
vrijdag 06/10
4H
vrijdag 20/10
vrijdag 10/11
vrijdag 24/11
Op maandagmiddag of in de speeltijd na afspraak
WISKUNDE 3e graad (mevr. Van Caelenberg)

dinsdag 10/10
5WeWi
vrijdag 06/10
dinsdag 14/11
vrijdag 10/11
dinsdag 24/10
5MWE
vriijdag 20/10
dinsdag 28/11
vrijdag24/11
dinsdag 17/10
6WeWi
vrijdag 13/10
dinsdag 21/11
vrijdag 17/11
dinsdag 03/10
6MWE
vrijdag 27/10
dinsdag 07/11
vrijdag 01/12
Op een ander moment na afspraak

Leerlingen die vragen hebben of bijkomende uitleg nodig hebben kunnen zich inschrijven
door ten laatste om 20 uur de avond voor de remediëring via Smartschool een bericht
te sturen naar de leerkracht die de remediëringslessen geeft met vermelding van het onderwerp waarover je extra uitleg wenst. Indien plotseling een probleem opduikt omwille
van ziekte of andere omstandigheden, kan een individuele oplossing voor die leerling
uitgedokterd worden.
Remediëring voor 1e graad
Frans: elke maandagmiddag bij mevr. Kaat Froyman
Wiskunde: elke donderdagmiddag bij mr. Wouter Korte
Nederlands: elke donderdagmiddag bij mevr. Bouke Van Hauwermeiren
Remediëring voor 2e graad
Frans: elke dinsdagmiddag bij mevr. Joany Van Der Veken
Remediëring voor 3e graad
Frans: elke dinsdagmiddag bij mevr. Joany Van Der Veken
Duits: elke dinsdagmiddag bij mevr. Katleen Buyl
Engels: elke vrijdagmiddag bij mevr. Katleen Buyl

Voorstelling van de nieuwe leerkrachten
Simon Matthijs
Ik ben de nieuwe leerkracht wiskunde. Ik geef dit jaar mijn eerst jaar
les en doe dat in de eerst en de tweede graad. Mijn hobby’s zijn rugby in Dendermonde (zowel op het veld als ernaast de club helpen),
(café)voetbal, speelplein en allerhande festivals en optredens bezoeken. Muziek is ook een van mijn grootste interesses en dan vooral het
zwaardere werk. Voorts ben ik 20 jaar actief geweest in KSA maar daar
ben ik dit jaar helaas mee gestopt.
Jitse Holvoet
Techniek, computer en ICT zijn mijn ding, in de school en ook erbuiten.
Ik geef in de eerste graad techniek, wiskunde en STEAM.
Als ik niet in het Fablab bezig ben of aan het tekenen ben op de computer in 2D of 3D, ben ik wel ergens een jeugdkamp aan het voorbereiden of aan het begeleiden. Blijft er dan nog tijd over dan ben ik
graag actief bezig. Klimmen, boogschieten, zwemmen, kajakken zijn
mijn hobby’s. En ik reis graag!
Melissa Stevens
Ik geef PAV aan de tweede graad, Zakelijke communicatie aan 4 Office en 5 Retail, Nederlands in de eerste graad, Toegepaste Economie
aan het zevende jaar retailmanagement en Informatica aan de tweede
graad ASO. Ik volg twee avondcursussen: het eerste jaar bakkerij en
het tweede jaar Italiaans. Ik hou van reizen, lezen en series kijken!
Hilde Van De Velde
Hallo,
Ik ben 41 jaar en heb vóór mijn lerarenloopbaan ook al gewerkt in de
privésector. Ik werkte in een onderzoekslabo in de bio-technologische
sector. Ik blijf in dezelfde sfeer werken in de school. Al het zesde jaar
geef ik chemie, natuurwetenschappen, wetenschappen en wiskunde
en nu dus voor het eerste jaar in SJS. Thuis gaat graag veel tijd naar
mijn twee schatten van kinderen Emil (acht) en Elin (zes).
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Voorstelling van 7 Retailmanagement

Flitsend nieuws! Nieuwe winkel????

Stip 21 oktober al maar vast aan in jullie agenda want dan openen de leerlingen van 7
Retailmanagement de deur van hun leeronderneming. Ook dit jaar hebben ze weer een
aantrekkelijk assortiment.
Wat het wordt…? Volgende weken wordt dit geheim onthuld.
7 Retailmanagement heeft ondertussen gebrainstormd en
hard gewerkt aan een naam, een logo, de slogan, het assortiment, …. Ze ontwikkelen een huisstijl, schilderen de
winkel, zoeken leveranciers, enz.
Op 21 oktober verwelkomen zij jullie op de receptie van
10.00 u. tot 16.30 u. in de winkel in de Kloosterstraat 31
Mere.
Iedereen welkom!

Sfeerbeelden van de derdes in Merelbeke

Seminarie milieu

De 3de graad heeft dit jaar een seminarie over milieu. Het is een gezellig groepje van 6
mensen onder leiding van meneer De Gijnst.
Reeds in de eerste les zijn ze met een milieuvriendelijk ideetje komen aandraven: Ecosia.
Ecosia is een zoekmachine die door behulp van andere bedrijven geld ontvangt via hun
advertenties. Met dit geld plant Ecosia bomen aan. Je kunt zelf zien hoeveel bomen er
dankzij jou worden aangeplant.  
Zelf wanneer je ad block hebt, en dus geen advertenties ziet, help je nog altijd. Voor
meer informatie kan je altijd naar hun site gaan. https://info.ecosia.Org/what of https://
nl.wikipedia.org/wiki/Ecosia
Het voorsel van de milieugroep is dat zoveel mogelijk mensen dit gebruiken in de klas of
zelf bij thuis.
Samen maken we er een milieuvriendelijke wereld van!
Met vriendelijke groeten,
De Klimaatclub

Personeelsfoto

Bovenste rij:
Henk Vanden Herrewegen, Kurt Keleman, Pieter Quintyn, Karolien Meuleman, Nele
Denayer, Katrien De Deyn, Renate Van De Velde, Greet Hofman, Ann Van Assche, Wim De
Gijnst, Sam Van der Burght, Joachim Van Hoecke, Ines Burkhardt, Anja Van Der Biest, Karl
Destoop, Kurt Wiseur
Middenste rij:
Hilde Van de Velde, Martine Vanhuylenbroeck, Katleen Buyl, Katrien De Schryver, Jitse Holvoet, Peter Burms, Niels Lapage, Melissa Stevens, Liesbeth De Gendt, Liesbeth Daeleman,
Elise Verdickt, Kristel Bekaert, Joris Van Peteghem, Ruth Parent, Katrien Van Caelenberg,
Lut Matthijs, Wouter Korte, Liesbeth Fonck, Bouke van Hauwermeiren, Isabelle De Boeck,
Johan Moreels
Onderste rij:
Andy De Decker, Huguette D’haeseleer, Nele Van Dorpe, Mireille Devos, Micheline Beerens, Nicole De Brouwer, Joany Van Der Veken, Kaat Froyman, Katleen De Pelsmaeker,
Jelke Sterck, Sam Flobert, Mieke Van Damme, Toon Van Acoleyen, Margo Daeleman, Linda
Scheerlinck
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Vredesweek: peace of cake

In het kader van ons jaarthema ‘Vrede kun je leren’ zetten we de Vredesweek extra in de
kijker.
We namen deel aan de actie ‘Peace of cake’ . De actie werd een groot succes.
Enthousiaste leerlingen, ouders en leerkrachten zorgden voor een overvloed
aan overheerlijke, zelf gebakken cakes.
Pareltjes van creativiteit. We verkochten
ze aan 1 euro per stuk en maakten 510
euro winst!
Met dit bedrag steunen we vredesopvoeding veraf en dichtbij.
Dank aan iedereen die dit project mee
mogelijk maakte!

Posterbeurs
Op woensdag 11 oktober van 8.30 uur tot 12.30 uur vindt opnieuw de jaarlijkse poster- en kaartjesbeurs plaats in de eetzaal
van onze school. De opbrengst gaat naar Welzijnsschakel Ommekeer Erpe-Mere en SOS Schulden op school. Welkom, samen gaan
we voor een solidaire school.
Welkom ook aan ouders en sympathisanten. Samen gaan we voor
een solidaire school.

Workshops FabLab Mere
Jaarlijks zijn een viertal workshops in het najaar (oktober, november, december) en een viertal in het voorjaar (februari, maart, april)
De volgende workshops staan voorlopig al geprogrammeerd
-woensdag 20 september: workshop met vacuümvormer
-woensdag 11 oktober: introductie lasersnijder
-woensdag 25 oktober: juwelen maken met lasersnijder
-woensdag 22 november: workshop lasersnijden voor gevorderden
-woensdag 21 februari: werken met CNC-frees

Strapdag

We hebben al heel wat leerlingen en leerkrachten die zich met de fiets naar school verplaatsen. Vrijdag 22 september waren zij nog talrijker. Bovenal waren velen correct uitgerust: met
fluohesje & helm. Zij werden
verwelkomd met een fluo-stift.
De leerling die dagelijks, en
dus ook die dag, de grootste
afstand fietst is Jarno Jacobs.
Proficiat!

Literair nieuws

Steven Van Der Heyden en Katrin Dekoninck
publiceerden samen ‘Breath, een ontmoeting
tussen woord en beeld’.
De sculpturen en creaties van Katrin Dekoninck
worden vergezeld van poëzie en reflecties.
Steven Van Der Heyden, oud-leerling, schreef
de gedichten voor dit boek in interactie met de
beelden van Katrin. Ze vormen zijn inspiratiebron. Samen zorgen ze voor een ontmoeting in
woord en beeld. Alles werd sfeervol in beeld gebracht door fotograaf Stef De Belder.
Een uitgave van ‘stichting kunstboek’ (te koop via www.stevenvanderheyden.be)
Erna Schelstraete, ex-collega Nederlands/Engels in onze
school, publiceerde haar tweede roman: ‘Blauw is voor een
meisje’.
Het verhaal brengt het relaas over Marieke Vanermens die
opgroeit in een typisch Vlaams gezin uit de jaren ’50-’60:
katholiek, kinderrijk, arm maar warm.
Nieuwsgierig én intelligent Marieke observeert de wereld
scherp en analyseert stap voor stap wat ze rondom zich hoort
en ziet gebeuren! Een herkenbaar verhaal van een meisje zoals er in Vlaanderen duizenden waren en van wie de auteur er
zelf één was. Een aanrader!
Bestellen kan via Erna of via volgende links:
https://www.bol.com/nl/p/blauw-is-voor-een-meisje/9200000076836333
http://www.deleeswinkel.be/blauw-is-voor-een-meisje.html
Wie vorig schooljaar om een of andere reden, niet aanwezig kon zijn op
het verkoopmoment van onze jubileumuitgave ‘75 jaar SJS, Zoete herinneringen gebundeld’, kan dit vlot geschreven boek vol anekdotes en
verhalen over onze schoolgeschiedenis, geschreven door Elise Verdickt
collega Nederlands, nog steeds aankopen via de school (€ 18)

Onze vaklokalen krijgen vorm
Vaklokaal geschiedenis & esthetica
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Agenda voor de maand september
-woendag 11 oktober posterbeurs
-dindsag 17 oktober actie rond Armoede , Steenberg Mere (3WET)
-zaterdag 21 oktober opening leeronderneming

Familienieuws

Geboorten
4 september 2017, Julie, dochtertje van Katie en Tim, kleinkind van Ivonne Van Droogenbroeck
(oud-collega)
5 september 2017, Elias, zoontje van Peter en Lien, kleinkind van Annie Hamerijck (oud-collega)
19 september 2017, Coralie, dochtertje van Thomas (oud leerling) en Fabienne, kleinkindje van Rita Raes (oud-collega)
Overlijden
1 oktober 2017, Gaston Jansegers, schoonvader van Lut De Lat (oud-collega)

SJS, een ECOV-school
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