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Beste toekomstige leerling

Beste ouder

Wij zijn blij dat je de stap naar het Sint-Jozefscollege hebt gezet en wij willen je dan ook graag alle 

nodige informatie geven.

In deze brochure willen we een beeld geven van onze school en richten we ons vooral tot de 

leerlingen van het eerste jaar.

Het Sint-Jozefscollege is een school met heel wat troeven:

• Wij zijn een kleine, familiale school die het belangrijk vindt dat jij je op school als een vis in het 

water voelt. Van harte welkom!

• Onze school is christelijk geïnspireerd en gelegen in de groene rand van Brussel.  

Als Nederlandstalige school in Brussel staan we garant voor kwaliteit en toekomstmogelijkheden.

• Op een boogscheut van Brussel genieten we bovendien mee van de uitstraling van de hoofdstad 

van Europa. In het Sint-Jozefscollege dragen we Brussel een warm hart toe en maken we graag 

gebruik van gelegenheden om onze leerlingen de stad beter te leren kennen.

• In ons college leer je niet alleen vele interessante leerinhouden, maar ook cruciale competenties 

om samen te leren en samen te leven. We helpen je opgroeien tot een actieve, geëngageerde 

jongere die niet alleen grenzen leert respecteren, maar ze ook verlegt!

Een team van gemotiveerde en enthousiaste leraren zal je met de nodige zorg en aandacht

begeleiden van het eerste tot het zesde jaar.

Neem zeker ook een kijkje op de website en op onze Facebookpagina: SJC bruist van de activiteiten!

We kijken ernaar uit je op donderdag 1 september te ontmoeten!

Het SJC-team

WELKOM
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08:35

09:25

10:15

10:30

11:20

12:10

13:15

14:05

14:55

15:10

16:00

De lesdag gaat van start. 
Elk lesuur duurt 50 minuten. 
1ste lesuur                                

2de lesuur                             

pauze                       

pauze                       

middagpauze / 5de lesuur
(lunch + middagactiviteiten)

3de lesuur                     

4de lesuur                     

6de lesuur                       

7de lesuur                   

8ste lesuur                      

Einde van de lesdag!                      

EEN SCHOOLDAG OP SJC

Bekijk zeker het promofilmpje 
op onze website www.sjcwoluwe.be                  
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Moderne talen
Frans+

en wiskunde
Klassieke talen
Latijn en Grieks

Moderne talen
Nederlands+
en wiskunde

Economie en organisatie Latijn en Grieks Moderne talen en 
wetenschappen STEM-wetenschappen

Economische
wetenschappen Grieks-Latijn Latijn Moderne talen Natuur-

wetenschappen

Taal en communicatie

1STE GRAAD

2DE GRAAD

3DE GRAAD

Keuzemogelijkheden 1ste jaar

Basisopties 2de jaar

ONS STUDIEAANBOD

Ruim en gevarieerd aanbod ASO-richtingen + aanbod TSO binnen domein Taal & cultuur.
Alle richtingen bereiden steeds voor op hoger onderwijs (doorstroom en dubbele finaliteit).

DOORSTROOMRICHTINGEN (domeinoverschrijdend)

DUBBELE FINALITEIT (domein Taal en cultuur)



5 

LESUREN 1STE JAAR

1ste leerjaar A Moderne talen
Frans+ en wiskunde

Klassieke talen
Latijn en Grieks

Moderne talen
Nederlands+  
en wiskunde

Gemeenschappelijke basisvorming (28 lesuren)

aardrijkskunde 2 2 2
Engels 1 1 1
Frans 3 3 3
geschiedenis 1 1 1
godsdienst 2 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2
mens en samenleving 2 2 2
muzikale opvoeding 1 1 1
natuurwetenschappen 2 2 2
Nederlands 5 5 5
plastische opvoeding 1 1 1
techniek 2 2 2
wiskunde 4 4 4

Keuzegedeelte (4 lesuren)

Latijn en Grieks - 4 -
differentiatie Frans 1 - -
differentiatie Nederlands - - 1
differentiatie wiskunde 1 - 1
oriëntatie-uur 1 - 1
vaardigheden Nederlands 1 - 1

Totaal aantal uren 32 32 32
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KIEZEN IN HET 1STE JAAR

KLASSIEKE TALEN

MODERNE TALEN (NEDERLANDS + EN WISKUNDE)

MODERNE TALEN (FRANS+ EN WISKUNDE)

De richting KLASSIEKE TALEN zorgt voor een brede 

vorming waarin je naast de gemeenschappelijke uren een 

uitbreiding hebt van 4 uren Latijn en in het derde trimester een 

inleiding Grieks. Als je voor klassieke talen kiest, ben je een 

leerling die een brede belangstelling heeft voor taal, cultuur en 

geschiedenis. Je hebt ook een dosis doorzetttingsvermogen 

en een grote nauwkeurigheid nodig. Je hebt interesse 

voor taalbeschouwing en de structuur van een taal. Ook je 

resultaten voor Nederlands, Frans en wiskunde vormen een 

belangrijke aanwijzing bij deze keuze. Hou er rekening mee 

dat je voor klassieke talen dagelijks moet studeren. 

Als je voor MODERNE TALEN (NEDERLANDS+ EN 

WISKUNDE) kiest, ben je een leerling die een algemene 

vorming wil verwerven door grondig en regelmatig te 

studeren. In deze richting komen de moderne talen en 

wiskunde uitgebreid aan bod. Je oefent tijdens een extra uur 

de Nederlandse taal nog grondiger in.

Als je voor MODERNE TALEN (FRANS+ EN WISKUNDE) 

kiest, ben je een leerling die een algemene vorming wil 

verwerven door grondig en regelmatig te studeren. In deze 

richting komen de moderne talen en wiskunde uitgebreid 

aan bod. Je oefent tijdens een extra uur de Franse taal nog 

grondiger in.

Twijfel je nog?

Vraag zeker raad aan je leraar van het zesde leerjaar en bespreek dit bij je rapport in juni. 

We willen je definitieve keuze graag kennen voor 1 juli.

Je kan bij ons kiezen uit drie keuzepakketten. In het eerste jaar zijn 28 lesuren gemeenschappelijk. 

Daarnaast is er een keuzegedeelte van 4 lesuren.  
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EEN WOORDJE UITLEG

Mens en samenleving
Als jongere moet je kritisch, geëngageerd en zelfredzaam staan in een steeds meer diverse samenleving. 

Tijdens deze lesuren ontwikkel je duurzame, sociale en relationele vaardigheden. Zo hebben we het hier 

over mediawijsheid, een gezonde levensstijl, financiële geletterdheid…

Oriëntatie-uur
We beginnen heel praktisch zodat je goed georiënteerd wordt in het secundair onderwijs: Hoe maak je 

je schooltas? Wat en vooral hoe moet je iets studeren? … Nadien ontdekken we samen met jou waar je 

talenten liggen om je te helpen een goede studiekeuze te maken.

Differentiatie wiskunde
Ben je een kei in wiskunde of heb je net wat meer hulp nodig om alles te begrijpen? Tijdens dit lesuur 

krijg je oefeningen op maat. De ene leerling krijgt wat meer ondersteuning, terwijl de andere uitgedaagd 

wordt met uitbreidingsleerstof.

Techniek
Hoe kan de mens allerlei hulpmiddelen aanwenden om het leven gemakkelijker te maken? Hier heb je de 

gelegenheid om je handen eens te gebruiken. Daardoor ontdek je of je aanleg hebt voor praktische vorming.

Vaardigheden Nederlands
Tijdens dit lesuur krijg je les van twee leerkrachten (= co-teaching). Dankzij dit ‘samen lesgeven’ kunnen 

we je meer individueel begeleiden, krijg je meer feedback en zijn andere (interactieve) werkvormen 

mogelijk. We oefenen hier vooral op spreken en schrijven.

Nederlands+
We maken niveaugroepen zodat ook hier de leerlingen leerstof op maat krijgen. Ervaar je nog 

moeilijkheden met de leerstof? Dan krijg je remediëring of extra instructie. Begrijp je de leerstof al beter? 

Dan krijg je extra uitdaging of verdieping.

ICT (= informatie- en communicatietechnologie) wordt in verschillende vakken geïntegreerd, bv. je dient een 

taak online in, je maakt een presentatie bij een mondelinge opdracht… Beschik je thuis niet over een computer/

internet? Geen probleem! Je kan elke middag op de schoolcomputers aan de slag.

Frans+
Kom je enkel tijdens de lessen in contact met de Franse taal? Dan helpt het uurtje Frans+ je om de 

leerstof beter te begrijpen en alles wat extra in te oefenen. Dit is ook de ideale gelegenheid om de 

spreekvaardigheid verder te ontwikkelen.
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BASISOPTIES 2DE JAAR

Gedurende 5 lesuren per week prikkelen we je leergierigheid en stimuleren we een onderzoekende houding 

voor de gekozen basisoptie.   

Heb je interesse in economie 

en in de sociale aspecten 

van het dagelijks leven? Wil 

je graag kritisch nadenken 

over maatschappelijke keuzes 

vanuit het standpunt van de 

consument, de ondernemingen 

en de overheid? Wens je je 

ondernemingszin verder te 

ontwikkelen? Verken dan zeker 

de basisoptie Economie en 
organisatie.

Droom je graag weg bij 

spannende en meeslepende 

verhalen over mythologie? 

Wil je weten welke bizarre 

eetgewoonten de Romeinen 

hadden? Wil je graag de taal 

en woordenschat van het 

Latijn en/of Grieks uitdiepen? 

Heb je oog voor detail en 

beschik je over een flinke dosis 

doorzettingsvermogen? Dan is 

de basisoptie Latijn of Latijn-
Grieks iets voor jou.
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Breid je graag je communicatieve vaardigheden in 

het Nederlands en de moderne vreemde talen uit? 

Onderzoek je graag hoe mensen door middel van 

taal tot een specifieke groep behoren? Onderzoek 

en ontdek je bovendien ook graag hoe we de 

natuur en de techniek wetenschappelijk kunnen 

verklaren? Wil je meer weten over de relatie 

tussen natuurwetenschappen en ons dagelijks 

leven? Kies dan voor de basisoptie Moderne 
talen en wetenschappen.

Ben je gefascineerd door natuur en techniek? 

Houd je van wiskunde, wetenschappen 

en  technologie? Onderzoek je graag 

natuurwetenschappelijke fenomenen en 

uitdagingen? Leer je graag hoe wij creatief 

zaken kunnen ontwerpen door rekening te 

houden met de wetten van de wiskunde, 

de natuur en de techniek? In STEM komen 

de vier domeinen Science, Technology, 
Engineering & Mathematics uitgebreid 

aan bod om problemen aan te pakken.
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JE GOED VOELEN OP SJC!

Onthaaldagen
De eerste schooldag op je nieuwe school begint om 9.00 uur. Alle leerlingen van het eerste jaar 

verzamelen in de turnzaal. Samen met je klassenleraar ga je naar het klaslokaal en kan je kennismaken 

met je nieuwe klasgenoten en de school ontdekken. Je krijgt informatie over je lessenrooster,  

de vakleraars, de afspraken in de school, boeken... De eerste schooldag eindigt om 12.10 uur. 

Tijdens de eerste schoolweek worden de leerlingen van de derde graad ingeschakeld als peter of meter 

om de eerstejaars wegwijs te maken in onze school. Deze peters en meters blijven het hele schooljaar 

een aanspreekpunt voor de jongste leerlingen. Op geregelde tijdstippen worden activiteiten met  

de leerlingen van het eerste jaar en hun peter of meter georganiseerd.

Ontmoetingsdagen
In de week na de herfstvakantie trekken de leerlingen van het eerste jaar er drie dagen op uit.  

De leerlingen en leerkrachten doen samen leuke activiteiten: een unieke gelegenheid om elkaar beter 

te leren kennen buiten de lesuren!

Verkenning van de schoolomgeving
In het begin van het schooljaar ga je voor het vak aardrijkskunde de schoolomgeving verkennen.
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Leerlingenraad
Dag iedereen, wij zijn de leerlingenraad! 

We zorgen ervoor dat de leerlingen worden vertegenwoordigd en een stem krijgen in de school.  

We vormen de brug tussen de leerlingen en de directie. We organiseren ook activiteiten op school om 

de sfeer leuker en gezelliger te maken, of verkopen dingen voor een goed doel. Als jullie iets merken 

dat jullie willen veranderen of een leuk idee hebben, kom dan gerust naar ons toe!

EHPO (Eerste Hulp bij Problemen en Ongeluk)
Een schoolomgeving waar we conflicten en pesterijen aanpakken, waar we met veel vrienden plezier 

beleven. Zo’n fijne sfeer wil de EHPO mee creëren opdat elke leerling zich goed voelt. De EHPO?  

Dat is een groep gemotiveerde leerlingen uit verschillende klassen van verschillende jaren bij wie je altijd 

terecht kan met een probleem of als je gewoon nood hebt aan een goede babbel. Tijdens vergaderingen 

onder begeleiding van enkele leerkrachten bedenken de EHPO’ers hoe ze leerlingen kunnen helpen of 

ondersteunen. Dat gebeurt natuurlijk in alle discretie en anonimiteit.
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EXCURSIES & ACTIVITEITEN

Kwaliteitsvol onderwijs blijft de hoofddoelstelling van het Sint-Jozefscollege. Maar leren doen we niet alleen 

in de klas. Daarom houden we onze ogen ook gericht naar wat er buiten de schoolmuren gebeurt. Diverse 

activiteiten en initiatieven kleuren het schoolleven en dragen bij tot het samen leren, samen leven en samen 

ontdekken. Deze activiteiten zijn doorgaans vakgebonden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste 

activiteiten. Die kunnen van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van het aanbod.

Voor alle jaren: projectdag, het uur van Babel, verwenweek, carnaval, gedichtendag, Sinterklaas.

Biotoopstudie 2de jaar

Onze collegeband

Startviering 1ste jaar

Sinterklaasfeest door het 6de jaar

Go Ouest 5de jaar

Sportdag 3de jaar

Zeilreis 4de jaar

Tweedaagse 2de jaar
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3DE JAAR

Brusseldagen

Sportdag in Hofstade

Film of toneel  
afhankelijk van het aanbod

Projectdag

4DE JAAR

Meerdaagse zeilreis in Nederland

Film of toneel 
afhankelijk van het aanbod

Projectdag

1STE JAAR

Ontmoetingsdagen aan zee

Toneelvoorstelling

Bezoek aan KMKG 
(Koninklijk Museum voor Kunst 

en Geschiedenis)

Biotoopstudie

Projectdagen #fab4+1

Picknick in het park

Gezond ontbijt en schaatsen

2DE JAAR

Tweedaagse uitstap

Toneelvoorstelling

Bezoek aan KMKG  
(Koninklijk Museum voor Kunst  

en Geschiedenis)

Projectdag

Provinciaal Archeologisch Museum 
Velzeke

5DE JAAR

Meerdaagse uitstap Go Ouest

Toneel

Dialoog (lessen godsdienst)

Museum (esthetica)

6DE JAAR

Laatstejaarsreis

Fietstocht in Brussel

Excursie aardrijkskunde

Toneel

Laatste 100 dagen

Dialoog (lessen godsdienst)

SID-in

Dossin-Breendonk
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BEGELEIDING

Soms gaat het wat moeilijk: het studeren lukt niet, je voelt je niet goed in de klas of in de groep, je hebt 

problemen thuis, je twijfelt aan je studiekeuze…

Een eerste aanspreekpunt… de klassenleraar
Elke klas krijgt een verantwoordelijke leraar: de klassenleraar. De taak van deze klassenleraar omvat 

vele aspecten: hij zorgt voor een aangename klassfeer en een goede verstandhouding tussen leraars 

en leerlingen; hij heeft oog voor de individuele leerling. Hij heeft een luisterend oor en gaat samen met 

jou op zoek naar een oplossing.

De klassenleraar speelt een cruciale rol in het contact met de ouders.

De leerlingenbegeleider
Per graad is er een leerlingenbegeleider. Zij werken vooral op het vlak van studiekeuzebegeleiding, 

leerstoornissen en -problemen en bieden begeleiding bij socio-emotionele problemen.

Studiekeuzetraject
Per graad is er een studiekeuzetraject uitgestippeld. Zo helpen we jou om een goede en juiste

studierichting te kiezen. De school organiseert ook infoavonden, de leerlingen gaan naar studie- 

informatiedagen en oud-leerlingen komen informatie geven over hun studiekeuze of beroep...

Studiehulp ‘Nederlands’
Leerlingen met ‘talige’ problemen kunnen terecht in kleine groepjes bij de leerkrachten talen voor 

studiehulp ‘Nederlands’ tijdens de middagpauze.

Huiswerkbegeleiding
Kan je wat extra ondersteuning gebruiken bij het studeren of bij taken? Ga dan naar de 

huiswerkbegeleiding. De leerlingen van de 3de graad helpen onze jongste leerlingen.

De vakleraar
Leren begint in de klas, elke leraar helpt je hierbij. De vakleraar is een deskundige in zijn 

vakgebied en zal je dan ook helpen bij studiemoeilijkheden. Hij volgt je resultaten en kan  

– indien nodig – bijsturen via remediëring, extra uitleg en studietips.
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COMMUNICATIE

Als Nederlandstalige school willen wij ons engageren om uw zoon of dochter alle kansen te bieden om 

Nederlands te leren. Buiten de gewone lessen bieden we extra taalondersteuning via co-teaching, extra hulp 

Nederlands, huiswerkbegeleiding, middagactiviteiten... Als ouder heeft u gekozen voor het Nederlandstalig 

onderwijs. Dit betekent ook dat u uw zoon of dochter stimuleert om Nederlands te oefenen in en buiten 

de school. Het is belangrijk om het Nederlands te stimuleren ook buiten de lesuren via sportactiviteiten, 

jeugdbeweging… Wie op zoek is naar mogelijkheden, kan een kijkje nemen op de website van www.vgc.be

Communicatie met de school
De communicatie met ouders - zowel mondeling als schriftelijk - gebeurt in het Nederlands. Indien de ouders geen 

of onvoldoende Nederlands kennen, vragen wij dat zij zich laten bijstaan door een volwassen Nederlandstalige 

persoon. We verwachten dat deze contactpersoon bij belangrijke gesprekken zoals inschrijving, oudercontact, 

individueel overleg... aanwezig is. 

We vinden het belangrijk om uw zoon of dochter ‘samen’ op te voeden en dat ouders en school elkaar begrijpen. 

Daarom vragen we ook de contactgegevens (naam, adres, telefoon, mail) van deze contactpersoon.

Specifieke leerzorgen
Leerlingen met specifieke leerzorgen (dyslexie, faalangst, ADHD…) kunnen terecht bij de 

leerlingenbegeleider. In samenspraak met de leerling, de ouders en de klassenraad wordt een 

begeleidingsplan opgesteld. Dit begeleidingsplan wordt elk jaar bijgestuurd en aangepast.

Huiswerkklas
Als je wat meer ondersteuning nodig hebt bij het plannen van je schoolwerk of het instuderen van de 

leerstof, kunnen we je na school uitnodigen voor de huiswerkklas.

CLB
Een medewerker van het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding ‘Pieter Breughel) is verbonden aan 

onze school. Meer info op www.vclb-pieterbreughel.be

Talentverkenning in het eerste jaar
Jongeren die hun eigen kwaliteiten en talenten leren kennen staan sterker in hun schoenen. Daarom 

organiseren we in februari in het eerste jaar een projectweek waarbij je de volgende domeinen verkent: 

Economie & organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM en Taal & cultuur. Het Sint-Jozefscollege werkt 

hiervoor samen met drie andere scholen uit de buurt: Mater Dei, Don Bosco en het Lutgardiscollege. 
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BEREIKBAARHEID

MET HET OPENBAAR VERVOER

SCHOOLBUSSEN

MET DE FIETS

Tram 39    Montgomery – Ban Eik (Wezembeek-Oppem)

Tram 44   Montgomery – Tervuren

Tram 8  Louiza-Roodebeek

Bus 36    Schuman – Konkel

Bus 42   Viaduct E40 – Trammuseum

Naast de school is er een tweerichtingsfietspad en een 

brede stoep. Aan de overzijde van de school (kant park) 

werd een gemengd wandel- en fietspad aangelegd.

SJC organiseert busvervoer in volgende gemeentes : 
• Diegem 
• Everberg 
• Machelen 
• Perk 
• Sint-Stevens-Woluwe 
• Steenokkerzeel 
• Sterrebeek

• Zaventem (enkel Leuvensesteenweg)

Meer informatie : zie website www.sjcwoluwe.be

Lijn 544  Maleizen – Woluwe

Lijn 547  Overijse – Woluwe

Lijn 548  Huldenberg – Woluwe

Lijn 555  Leuven – Woluwe

Lijn 556  Leefdaal – Woluwe

Meer info bij www.mivb.be

Meer info bij www.delijn.be
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PRAKTISCH

VOOR EEN GOEDE START

DOCUMENTEN? BOEKEN? STUDIEKEUZE?

ANDERE BENODIGDHEDEN?

De leerlingen van het eerste jaar starten op de eerste schooldag om 9.00 uur. 

De eerste schooldag eindigt om 12.10 uur.

Op het einde van het schooljaar bezorgen we je informatie over:

• inleveren van getuigschrift en rapport

• bestelling en betaling boeken, huur locker

• praktische informatie over de eerste schooldag

• schoolbenodigdheden

Is je keuze gewijzigd sinds je inschrijving? Breng ons hiervan dan voor 1 juli op de hoogte.

Tijdens de eerste schooldagen bezorgen we jullie een online bestelformulier waarop je kan invullen of je 

sportkleding of een schoolbusabonnement wenst te bestellen. De betaling gebeurt later via de schoolrekening.

Lichamelijke opvoeding

• Sportkleding van de school  

(via bestelformulier)

• In de loop van de maand 

september krijg je je sportkleding.

• Lage stevige sportschoenen 

(geen zwarte zolen)

• Voor de zwemles: voor meisjes 

een ééndelig badpak; voor 

jongens een zwembroek (geen 

short); badmuts is verplicht.

Lockers

Op school kan je een locker huren waarin je je schoolspullen veilig kan opbergen. Op de boekenlijst kan je 

aanduiden of je een locker wenst.
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De voorbije schooljaren mochten heel wat 

middagactiviteiten niet doorgaan door de 

coronamaatregelen, maar vanaf volgend 

schooljaar kunnen de leerlingen opnieuw 

kiezen uit een ruim aanbod zoals muziek, 

toneel, kubb, B.O.L., schaken...

Je kan ook de sportzaal reserveren. Elk jaar 

worden er middagtornooien volleybal, voetbal, 

badminton, tafeltennis... georganiseerd.

Wie nog wat wil werken voor school, iets 

opzoeken of studeren kan terecht in de 

studiezaal of in de computerklas.

Uiteraard kan je ook al je energie kwijt op de 

speelplaats, kan je met vrienden keuvelen op 

de overdekte speelplaats of een leuk boek 

lezen in de bib.

DE REFTER

MIDDAGACTIVITEITEN

Je kan je boterhammen meebrengen en die in 

de refter opeten. Eet je liever buiten? Dan kan 

je plaatsnemen aan onze picknickbanken.
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OP ZOEK NAAR INFO?

INLICHTINGEN SECRETARIAAT

Tijdens de zomervakantie is het secretariaat open tot en met dinsdag 5 juli en vanaf donderdag 25 augustus. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op woensdag van 9.00 uur tot  

12.00 uur.

Tijdens het schooljaar kan je alle schooldagen op het secretariaat terecht van 8.00 uur tot 16.00 uur  

(op woensdag tot 12.00 uur).

Tel.: 02/761.03.80 
info@sjcwoluwe.be
www.sjcwoluwe.be
www.facebook.com/sjcwoluwe

DUURZAME SCHOOL

SCHOOLTOELAGE 

Net als onze leerlingen vinden we het klimaat 

belangrijk. Daarom kiezen we voor een duurzaam 

energiebeleid en liggen er zonnepanelen op het 

dak. Ook jij kan je steentje bijdragen: breng je lunch 

in een brooddoos mee en kies voor een drinkbus. 

Vermeld hierop zeker je naam.

Om elk kind maximale onderwijskansen te bieden, voorziet de Vlaamse Overheid een schooltoelage. Deze 

schooltoelage kan u makkelijk aanvragen via een online formulier op www.schooltoelagen.be. Hier staat ook 

alle praktische informatie. 

Wanneer je ouders het moeilijk hebben om de schoolkosten te betalen, kunnen zij contact opnemen met de 

leerlingenbegeleiding of het economaat (e-mail: economaat@sjcwoluwe.be). We zoeken samen naar een 

oplossing en gaan discreet om met elke vraag.  
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