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Beleid en werking
Groepsfoto van het personeel schooljaar 2018 2019
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Van links naar rechts:
1e rij
Wim De Gijnst, Wouter Korte, Karl Destoop, Ruth Parent, Sam Van der Burght, Kurt Keleman, Karolien Meuleman, Niels Lapage, Kaat Froyman, Elise Verdickt, Ruth Bosman,
Johan Moreels, Karita Blaton, Adriaan Schets, Toon Van Acoleyen,Pieter Quintyn
2e rij
Sint-Jozefschool Mere
Henk Vanden Herrewegen, Hilde Van De Velde, Melissa Stevens, Joachim Van Hoecke,
Kloosterstraat 31
Liesbeth De Gendt, Katleen De Pelsmaeker, Peter Burms, Nele Denayer, Wouter De Mol,
9420 Erpe-Mere
Renate Van De Velde, Linda Scheerlinck, Bouke Van hauwermeiren, Kristel Bekaert, Bert
Tel 053 83 22 98
De Schutter, Martine Vanhuylenbroeck, Joany Van Der Veken, Lut Matthijs, Katleen Buyl,
Fax 053 85 73 11
Greet Hofman
3e rij
Web:
www.sintjozefschoolmere.be Margo Daeleman, Anja Van Der Biest, Seppe Godart, Mieke Van Damme, Katrien Van
Caelenberg, Isabelle De Boeck, Sam Flobert, Liesbeth Daelman, Micheline Beerens, HuEmail:
guette D’Haeseleer, Sammy Callens, Nele Van Dorpe, Katrien Touriany, Joris Van Peteinfo@sintjozefschoolmere.be gem, Nicole De Brouwer

Voorstelling nieuwe leerkrachten
Ik ben Karita Blaton.
Sinds september maak ik deel uit van het leerkrachtenteam
van SJS Mere. Ik geef hier op school 4 lesuren PDT (plastische en decoratieve technieken) aan de klas 2BVL. Na het
volgen van mijn lerarenopleiding, gaf ik vorig schooljaar lessen interieurstyling in het avondonderwijs. Mijn job als leerkracht combineer ik met mijn job als architect.
In mijn vrije tijd volg ik lessen in de Martial Art Tai Chi, geniet ik van koken en bakken en hou ik me graag creatief
(maken van knuffels, eco-art, juwelen, enz.) en muzikaal bezig (zang, keyboard, gitaar).

“Ik ben Ruth Bosman, leerkracht Frans (2e en 3e graad
BSO) en Lichamelijke Opvoeding (1e en 2e graad). Ik ben 32
jaar en samen met mijn partner en onze drie jonge kinderen woon ik in Erpe.
In 2007 zette ik mijn eerste stappen in het onderwijs als
leerkracht. Ik hoop dat mijn jarenlange onderwijservaring,
bovenop mijn ervaring als taalkampbegeleider, trainer in
verschillende sportgebieden, zwemlerares, enz. een meerwaarde kan zijn om de leerlingen in SJS te boeien. Ik wil
hen helpen om met de nodige kennis van de Franse taal en/
of een goed inzicht in de eigen fysieke fitheid het verdere
leven aan te vatten.”
Ik ben Seppe Goddaert, en ik geef dit semester Nederlands
en Engels hier op school. De gelukkige klassen zijn 3 tot en
met 6 Handel en 5 tot en met 7 Retail. Dat ik hier terecht
kom, is geen grote verrassing, aangezien ik ook een oudleerling ben van de school. Ik woon in Gent, maar blijf met
Erpe-Mere verbonden via het lokale speelpleintje, Tweeper.
Ik hoop er een productief en tegelijk heel aangenaam semester van te maken voor jullie!

Mijn naam is Sammy Callens en ik heb mevrouw Sterck
vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik ben 24
jaar en woon in Tielt, West-Vlaanderen. Dat zullen de leerlingen misschien wel gemerkt hebben aan mijn accent.
Naast lesgeven hou ik van wandelen en op zondag ga ik
ook wel graag naar de bioscoop. Al zal daar snel verandering in komen. Ik verwacht namelijk in februari mijn eerste
kindje. Dit verklaart dan ook mijn bolle buikje. Ik heb maar
twee maandjes op jullie school les gegeven maar ik vond
het een hele fijne periode. Wie weet zien we elkaar nog
eens terug!

Ik ben Katrien Touriany, 33jaar, getrouwd en mama van
2 kindjes. Ik werkte 9 jaar bij KBC Bank en Verzekeringen
als projectleider en later als beleidsanalist. Omdat ik in
mijn werk de link met wetenschappen en wiskunde miste,
startte ik dit schooljaar als nieuwe leerkracht wiskunde
en natuurwetenschappen in de 2de en 3de graad. In mijn
vrije tijd ondersteun ik het dagelijks bestuur van jeugdhuis
dido, zet ik kleine stapjes in de gemeentepolitiek en speel
ik vaak buiten met mijn gezin. Ik geniet van groen en rust,
maar ook van samenzijn met vrienden en familie.

Parkeren in de schoolomgeving
We blijven inzetten op correct parkeren in de schoolomgeving. Hieronder sommen we
alle parkeermogelijkheden nog een keer op.
-1: parking Groendal Beneden
-2: parking sporthal Sint-Bavo, Sint-Bavoweg
-3: parkeerplaatsen aan de kerk, Meredorp
-4 en 5: parkeerplaatsen Vijverstraat
Vanaf deze parkeerplaatsen is de school heel vlot te voet bereikbaar.
Op deze manier maken we van de schoolomgeving een veiligere schoolomgeving, verbeteren we de luchtkwaliteit in de buurt van de schoolpoort en werken we aan de gezondheid door te bewegen. Niets dan voordelen dus.
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Vrijdag 28 september, pedagogische studiedag
De jaarlijkse studiedag voor het hele team,
is alweer achter de rug. Er wordt op die dag
gebrainstormd over de visie, de toekomst,
de pedagogische aanpak, de werkpunten,
... van de school.
Dit jaar probeerden we ons een beeld te
vormen van hoe onze school er in 2022 zou
uitzien. Benieuwd of we onze hersenspinsels zullen herkennen eenmaal we zover
zijn.
In de namiddag verbroederden we met het
personeel van onze basisschool. Verdeeld
in gemixte groepen, basis-secundair, kregen we een rondleiding in hun deel van de
school en leerden we elkaars werking nog
beter kennen.
De echte verbroedering gebeurde nadien
natuurlijk nog veel gemakkelijker bij een
hapje en een drankje om de dag af te sluiten.

Activiteiten

Peace of Cake

Maandag 24/09 organiseerden wij voor het tweede
jaar op rij de actie ‘Peace of Cake’, ten voordele van
de vredesweek.
Dit werd dankzij jullie inspanningen opnieuw een
groot succes. We zamelden
255 euro in voor het goede
doel!
De sfeerbeelden doen ons

meteen weer watertanden.
Een grote dank aan alle bakkers van de heerlijke cakes en natuurlijk
ook aan iedereen die een stuk cake kocht om onze actie te steunen.
Mw. Ines Burkhardt, Mw. Nicole De Brouwer en Dhr. Joachim Van
Hoecke.
Eureka! Ik onderneem.

Op dinsdag 1 oktober woonden onze leerlingen van 5H in CC De Werf in Aalst, een boeiende voorstelling bij. De Economische Raad Voor Oost-Vlaanderen (EROV) bood de OostVlaamse scholen de mogelijkheid om een dynamisch, leuk en leerrijk toneelstuk inzake
ondernemingszin gratis bij te wonen. Wij waren blij dat we tot de gelukkigen behoorden
om hieraan deel te nemen.

Mw. Burkhardt en Mw. De pelsmaeker

Ontmoetingsdagen voor de 3es in Merelbeke: sfeerbeelden

7ReMan opent zijn deuren
Ieder jaar wordt er door de leerlingen van 7 Retailmanagement
een leeronderneming geopend.
Tijdens enkele groepsvormende
dagen buiten de school, kozen
ze het assortiment, de naam, de
slogan en de huisstijl. Als je wil
weten wat de leerlingen dit jaar
in hun assortiment hebben, kom
ons dan zeker een bezoekje brengen. We verwelkomen jullie graag!
Leerlingen en Mw. Daelman, Mw. Van Dorpe en Mw. Stevens

Agenda voor de maand november en december
-maandag 29 oktober -herfstvakantie
t.e.m. zondag 4 november
-woensdag 7 november -vorming geweldloze communicatie voor 7 ReMan
-vrijdag 9 november
-de ganse school gaat naar de musical 40-45 in Puurs
-maandag 12 november -bedrijfsbezoek aan het distributiecentrum van Colruyt met
5H, 6H, 5EC en 6EC
-dinsdag 13 november
-toneel voor de 1e graad in CC Nova Wetteren
-woensdag 14 november -posterbeurs
-zaterdag 17 november -eetfestijn
-maandag 26 november -infomeeting voor de eindjaren: studeren in het buitenland
-vrijdag 30 november
-tijdens de middag: solidariteitsmaaltijd
-donderdag 6 december -begin syntheseproeven voor 4ASO - 5ASO - 6ASO en 6H
-vrijdag 7 december
-begin syntheseproeven voor 4H - 3H - 3ASO
-maandag 10 december -begin syntheseproeven voor 2H - 2LAT - 2MW - 2STEAM
-dinsdag 11 december
-begin syntheseproeven voor 1AH - 1AM - 1STEAM

-woensdag 12 december
-vrijdag 14 december
-dinsdag 18 december
-woensdag 19 december
-donderdag 20 december
-vrijdag 21 december

-begin syntheseproeven voor 1AM
-begin syntheseproeven voor 1B - 2BVL - 3O - 4O - 5R - 6R
-Laatste proef voor iedereen
-deliberaties, alle leerlingen thuis
-deliberaties, alle leerlingen thuis
-rapport, begin kerstvakantie
-We verwachten jullie terug op maandag 7 januari

Familienieuws

Overlijdens
29 augustus 2018, mevrouw Simonne Buyle, grootoma van Linde Boriau (1AM1)
1 september 2018, mevrouw Diana Van Impe, moeder van Bea Van Durme (collega basisschool)
4 september 2018, mevrouw Huguette Van Driessche, schoonmoeder van Lut Matthijs (directie)
15 september 2018, de heer Georges Cornelis, oom van Margo Daeleman (pedagogisch
directeur) en grootoom van Jurre De Baere (3WET2)

SJS, een ECOV-school

