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Nieuwsbrief oktober 2021 
 

1. Welkom!   
 

Op 1 september mochten we 518 leerlingen en 67 personeelsleden verwelkomen. Hoewel de 

leerlingen tijdens de zomervakantie opnieuw hadden kunnen deelnemen aan zomerkampen en we 

met velen op reis waren geweest, bleven de extra hygiënemaatregelen in SJC gelden. Dit omdat de 

vaccinatiecijfers in Brussel nog niet hoog genoeg lagen. 

We zijn dan ook blij dat verschillende leerlingen zich nog via de school hebben laten vaccineren. Deze 

leerlingen kregen op vrijdag 29 oktober hun tweede prik. Leerlingen die de voorbije weken na een 

positief geteste leerling als hoog risicocontact werden beschouwd, hebben ondervonden dat de 

quarantaineperiode veel korter is voor gevaccineerden. We hopen dan ook dat de vaccinatiegraad in 

Brussel zal stijgen en de coronacijfers zullen dalen, zodat we de veiligheidsmaatregelen toch wat 

mogen versoepelen. 

Breng vanaf nu zeker een extra trui mee naar school, want we zullen blijven ventileren (ook nu de 

temperaturen dalen). 

Gelukkig is het niet enkel corona wat de klok slaat en konden we toch ook al enkele activiteiten 

organiseren. Zo gingen onze derdejaars naar een toneelvoorstelling in Bronks kijken, konden de 

tweede- en derdejaars klassieke talen zich in het archeologisch museum van Velzeke verkleden als 

Galliërs of Romeinen, werd het Uur van Babel georganiseerd… en nog veel meer. Sfeerbeelden vind 

je terug in onze rubriek ‘Het leven zoals het is: SJC’. 

In deze nieuwsbrief kan je bovendien ook kennismaken met onze nieuwe leerkrachten, kom je te 

weten hoe we onze leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen bij hun studiemethode (leren leren) en 

vind je de planning van het 1ste trimester. 

Veel kijk- en leesplezier! 

 

 
 

Geniet van de herfstvakantie!  
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2. Praktisch 

2.1. Wie is wie? 

Op pagina 3-4 van de schoolagenda kan je terugvinden wie de leerlingenbegeleiding  

is, wie je kan contacteren over de schoolbus of een factuur… 

Het secretariaat is tijdens de schooluren bereikbaar op het nummer 02 761 03 80  

of via e-mail info@sjcwoluwe.be. 

Op de website van de school vind je nog nuttige informatie:   

www.sjcwoluwe.be   

  

 

 

2.2. Wat in geval van afwezigheid van een (halve) dag of enkele lesuren? 

Verwittig steeds de school wanneer je zoon/dochter niet aanwezig zal, later zal aankomen door een 

afspraak of de school hiervoor vroeger moet verlaten. 

In geval van afwezigheid van max. 3 opeenvolgende dagen kan je max. 4 keer per jaar gebruik maken 

van de strookjes die je achteraan in de schoolagenda (p.61) vindt. 

 

Voor een (dokters)afspraak binnen de schooluren vragen we om min. 1 dag op voorhand een 

strookje uit de agenda (p.59) in te vullen en op het secretariaat af te geven. Nadien moet voor deze 

afwezigheid ook nog een attest worden binnengebracht. 

 

 

mailto:info@sjcwoluwe.be
http://www.sjcwoluwe.be/


 
~ 3 ~ 

Verantwoordelijke uitgever: Leen Vandeputte  

VZW Sint-Goedele Brussel, Sint-Jozefscollege, Woluwelaan 20, Sint-Pieters-Woluwe  

Ondernemingsnummer: 0478.379.452 RPR: Brussel- Nederlandstalig 

  

Jaargang 7, nieuwsbrief 1 

Schooljaar 2021-2022 

 
 

2.3. Oudercontact met de vakleerkrachten 

 

Vorige week kreeg je zoon of dochter het eerste 

rapport mee.  

Na de herfstvakantie is er een oudercontact op 

dinsdag 9 en/of 16 november. Je kan dan de 

resultaten met de vakleerkrachten bespreken via 

Smartschool Live. 

 

 

Aangezien de datum van de ontmoetingsdagen verplaatst werd naar 8-10 november, kan voor de 

begeleiders van die meerdaagse reis het oudercontact niet meer op dinsdag 9 november doorgaan. 

Enkel voor deze 12 leerkrachten wordt het oudercontact een week uitgesteld, dus de leerkrachten 

met oudercontact op 16 november zijn: 

- mijnheer Decoster  - mijnheer Goethals  - mijnheer Van den Bossche 

- mevrouw De Crée  - mevrouw Gyselinckx  - mijnheer Van Eycken 

- mevrouw Denhert  - mijnheer Machiels   - mevrouw Vanhecke 

- mevrouw Draime  - mijnheer Storms  - mevrouw Vergauwen 

Het kan dus zijn dat je op beide avonden afspraken moet maken, naargelang de leerkrachten die je 

wenst te spreken. 

 

 

Je kan je voor dit oudercontact inschrijven via Smartschool. Een afspraak 

maken voor het eerste oudercontact kan nog tot maandag 8 november (16u) 

en tot maandag 15 november voor een afspraak met de begeleiders van de 

ontmoetingsdagen. 

Gebruik hiervoor je eigen ouderaccount, want dit lukt niet via de 

Smartschoolaccount van je kind.  
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Wil je een filmpje bekijken over hoe je een ouderafspraak moet maken? 

Ga naar Smartschool > klik op het vraagteken in de oranje balk > klik op oudercontact > (filmpje)  
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Tips voor het online oudercontact: 

1. Bereid je gesprek thuis voor (Wat wil je zeker zeggen, te weten komen…?). 

2. Zet dat op een lijstje en hou het bij jou tijdens het gesprek. 

3. Spreek enkel over je eigen kind en hou het positief. 

4. Bij problemen: 

 - Vraag de leraar naar concreet gedrag (Wat doet, zegt je kind precies?). 

 - Debatteer niet met de leraar, maar ga samen op zoek naar een oplossing. 

5. Spreek af hoe de opvolging zal gebeuren (via Smartschool, een nieuwe afspraak…). 

 

Meertalige tips voor het oudercontact?  

Klik op de taal.  

 

 

Frans 

 

 

Duits 

  
  
  

Engels 

 

Arabisch 

 

Russisch 

 

  
  
  

Spaans 

 

Turks 

 

Pools 

 

Kroatisch 

 

 

 

Spreek je onvoldoende Nederlands? Zorg dat er iemand naast je 

zit (vriend, buur, familielid…) die voor jou kan vertalen. 

 

 

 

Bron tips: www.klasse.be  

Bron vertalingen: Vlaamse Overheid. 

https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_FRA.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_DUI.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_ENG.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_ARA.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_RUS.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_SPA.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_TUR.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_POL.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_KRO.pdf
http://www.klasse.be/
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_FRA.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_DUI.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_ARA.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_TUR.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_RUS.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_POL.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_ENG.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_SPA.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/Vertaalfiches_Oudercontact-tips_KRO.pdf
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2.4. Containerklas 

SJC breidt uit en kampt ook met een lokaaltekort. Daarom staat er sinds september een 

containerklas op de speelplaats. Tijdens de herfstvakantie voorzien we deze klas ook van internet, 

zodat we hier vanaf november heel wat lessen kunnen inplannen. 

  

  

 

 

2.5. Ouderwerking 

 

 

We zouden onze ouderwerking graag nieuw leven inblazen. We kregen al spontane mailtjes binnen 

van ouders die in de ouderraad wensen te zetelen. Voel jij je ook aangesproken om mee na te 

denken over mogelijke activiteiten of wil je op die manier nog meer betrokken zijn bij de school? 

Stuur dan een Smartschoolbericht naar Geraldine Helsen of een mailtje (hl@sjcwoluwe.be).  

Steek je liever de handen uit de mouwen, help je liever bij concrete activiteiten of heb je nog een 

ander voorstel? Laat het ons zeker weten! 

mailto:hl@sjcwoluwe.be
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3. Op het programma  
 

De kalender op Smartschool (Intradesk) wordt steeds up-to-date   

gehouden en doorheen het schooljaar aangevuld.  

Hieronder een overzicht van het verdere verloop van het eerste trimester: 

Wanneer? Wie? Wat?  

zat 30/10 
t.e.m. 
zo 07/11 

1-2-3-4-5-6 herfstvakantie 

maa 08/11 
t.e.m. 
woe 10/11 

1 ontmoetingsdagen in Oostduinkerke 

We verwachten de leerlingen op onderstaande momenten: 
8.35u: 1E en 1F  
9.30u: 1A en 1B 
10.30u: 1C en 1D 

din 09/11 
(voormiddag) 

2eco-stemb 
2lagr-mtwc 
2lat-mtwb 

afstandsonderwijs in de voormiddag 
(deze leerlingen worden tegen 13u op school verwacht) 

din 09/11 1-2-3-4-5-6 oudercontact 

woe 10/11 2mtwa 
2stema 

afstandsonderwijs  
(deze leerlingen worden niet op school verwacht) 

din 16/11 1-2-3-4-5-6 oudercontact deel 2  
(enkel met de leerkrachten die de ontmoetingsdagen begeleiden) 

din 16/11 3eco MST (medisch schooltoezicht) 

din 23/11 5 Nei Tred 

maa 29/11 
(19.15u) 

1-2 
(ouders en leerlingen) 

online infoavond over ‘leren leren’ 
(meer info zie hieronder) 

don 02/12 3Lat-Gr en 3 Lat MST (medisch schooltoezicht) 

vrij 03/12 3-4-5-6 rapport 2 

maa 06/12 3 Latijn-Grieks 

5de jaar 
6de jaar 

start proefwerken 

din 07/12 3 Economie 
3 Latijn 
3 NaWe (a/b) 
3 Moderne talen 

4de jaar 

start proefwerken 

vrij 10/12 2 Latijn-Grieks 
3 Taal en communicatie 

start proefwerken 
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Infoavond Leren leren (eerste graad) 

 

maandag 29 november 2021 

19.15u – 20.30u 

online infoavond 

 

Deze infoavond is gericht aan de ouders én de leerlingen van de eerste graad. Na de vakantie 

ontvang je alle praktische info. 

Tijdens deze voordracht van Tommy Opgenhaffen staan we stil bij wat er allemaal komt kijken bij 

leren. Leerlingen en ouders ontdekken aan de hand van experimenten en concrete voorbeelden het 

antwoord op de volgende vragen: 

 Welke factoren hebben een impact op het leerproces? 

 Hoe werkt je leermotor? 

 Hoe ontwikkel je een actieve en zelfstandige leerhouding? 

 Hoe ga je om met afleiding? 

 Welke strategieën helpen je om op een goede manier aan de slag te gaan? 

 Hoe kun je als ouder je kind ondersteunen? 

We bieden heel wat praktische inzichten, vaardigheden en concrete tips aan die jongeren kunnen 
helpen om hun leren in eigen handen te nemen! 

Benieuwd naar hoe we hier op school onze leerlingen ondersteunen? Lees dan zeker de volgende 
rubriek. 

maa 13/12 1B-1D-1F 
2 Latijn  

start proefwerken 

din 14/12 1A-1C-1E 
2eco 
2mtw(a/b/c) 
2stem(a/b) 

start proefwerken 

vrij 17/12 1-2-3-4-5-6 laatste proefwerk 

zat 18/12 1-2-3-4-5-6 inhaalproefwerken 

maa 20/12 1-2-3-4-5-6 vrije dag: klassenraden 

din 21/12 1-2-3-4-5-6 vrije dag: klassenraden 

woe 22/12 1-2-3-4-5-6 vrije dag: klassenraden 

don 23/12 1-2-3-4-5-6 kerstbezinning + rapport + online oudercontact 

vrij 24/12 1-2-3-4-5-6 extra oudercontacten 



 
~ 9 ~ 

Verantwoordelijke uitgever: Leen Vandeputte  

VZW Sint-Goedele Brussel, Sint-Jozefscollege, Woluwelaan 20, Sint-Pieters-Woluwe  

Ondernemingsnummer: 0478.379.452 RPR: Brussel- Nederlandstalig 

  

Jaargang 7, nieuwsbrief 1 

Schooljaar 2021-2022 

 
 

4. Leren leren  
 

Leren leren is iets dat niet alleen onze leerlingen van de eerste graad moeten leren, maar alle 

leerlingen van 1 tot 6.  

Vaak geven we onze leerlingen verschillende leertips om thuis toe te passen tijdens het studeren. 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat vertelden de leerlingen ons in de schoolraad. Daarom 

proberen we onze leerlingen van 1 tot 6 in alle vakken nog beter te ondersteunen en te begeleiden.  

Leraren spraken per vak af welke verschillende technieken en leerstrategieën ze in de verschillende 

lessen niet alleen zullen aanleren, maar ook zullen inoefenen.  

Eén van de methodes die in sommige vakken aan bod komt is de Cornell-methode om te leren 

samenvattingen te maken of om beter te leren noteren tijdens de les.  

Benieuwd wat deze methode concreet inhoudt? Bekijk dan dit filmpje. 

 

 

Bron: Briljant onderwijs, Het Briljant Kwartier https://briljantonderwijs.nl/ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nUaUSztm_LY
https://briljantonderwijs.nl/
https://youtu.be/nUaUSztm_LY
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5. Nieuw op SJC 
 

We mochten dit schooljaar 122 eerstejaars en verschillende instromers verwelkomen.  

 

Ook in het leerkrachtenteam zijn er heel wat nieuwe gezichten. Ze stellen zich hieronder graag aan 

jullie voor.  

 

 

 

We kunnen jullie ook melden dat Fanny Michiels na de 

herfstvakantie ons team opnieuw versterkt. Ze gaf vorig 

schooljaar tijdens het eerste trimester Nederlands in de eerste 

graad en zal na de vakantie de openstaande uren Nederlands en 

Public relations voor haar rekening nemen. 
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 Mijn naam is Cedric Apostoloski. Ik ben 21 jaar en woon in 

Vilvoorde. 

 

Als oud-leerling van het Sint-Jozefscollege was het altijd mijn droom 

om als leraar terug te keren. Toen ik in september mijn master in de 

westerse literatuur behaalde, werd mijn droom werkelijkheid. Ik geef 

nu immers Nederlands in het derde en het vierde jaar. Daarnaast werk 

ik mijn opleiding af aan de KU Leuven, namelijk de educatieve master 

voor Nederlands en Latijn. 

 

Het leven op SJC in 1 woord? Geweldig! Ik durf dan ook te zeggen dat ik de allerbeste collega's en 

leerlingen heb! 

 

 

Mijn naam is Ellen Cordemans en ik geef natuurwetenschappen, 

geschiedenis en Nederlandse vaardigheden in de eerste graad. Na dertien 
jaar les gegeven te hebben in een andere Brusselse school had ik nood aan 
een nieuwe uitdaging en die uitdaging is SJC geworden. Ik hoop dat ik ook 
hier de verwondering voor de natuur en de interesse voor geschiedenis en 
taal kan overbrengen op mijn leerlingen. 

In mijn vrije tijd hou ik mij bezig met koken, lezen, muziek beluisteren, 
puzzelen, fietsen, wandelen en in de tuin werken. Ik vind het ook fijn om 
met vrienden af te spreken, op vakantie te gaan, naar een toneelstuk te 
gaan kijken en musea te bezoeken. 

 

 

 

Ik ben Christine De Bremaecker, 29 jaar, kinesitherapeute en 

klinisch seksuologe en sinds kort ook een dolgelukkige leerkracht. Vol 

enthousiasme geef ik voltijds de vakken fysica, chemie, biologie en 

gedragswetenschappen gespreid over het 3de, 4de en het 5de middelbaar. Ik 

heb bewust gekozen om op SJC les te geven omdat ik hier zelf als leerling op 

de schoolbanken heb gezeten en me geen warmere en leerrijkere werksfeer 

kon inbeelden. Net als toen, kan ik ook nu steunen op het schoolteam om me 

te helpen mijn eigen weg te vinden. Elke dag voelt als een avontuur: met 

passie lesgeven aan pubers, patiënten zo goed mogelijk behandelen en met liefde voor mijn twee 

prachtige dochters zorgen. Op het einde van de dag blijft er weinig tijd over voor hobby’s maar 

mijn favoriete activiteit is om vollenbak te zingen en te dansen met mijn dochters op ons ‘podium’ 

thuis. Hier raken mijn batterijen weer helemaal van opgeladen en ben ik de volgende dag weer 

klaar voor een nieuw avontuur! 
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Ik ben Lore De Lombaert. 

Op SJC geef ik 6u LO en 3u fysica in het 3e en 4e jaar. 

Ik hou van reizen, muziek en sport. 
In mijn vrije tijd speel ik viool in de concertband Steenhuffel en 

een strijkersensemble, geef ik dansles en volg ik sinds dit jaar een opleiding goudsmid-juwelier. 

  

 

 

Ik ben Ludivine Draime, leerkracht Frans en aardrijkskunde in  

het eerste, tweede en derde jaar. 

 

Ik heb aan de lerarenopleiding Frans en economie gestudeerd en een 

tweede bachelor Toerisme en Recreatiemanagement nam ik er graag bij. 

Aardrijkskunde en het reizen zit in mijn bloed. Zo ben ik wandelbegeleider 

in de zomer en is mensen inspireren om landen te ontdekken een van mijn 

passies. Wandelen, dansen en avontuur vind ik ook de max. 

 

Na een jaar ervaring als leerkracht Frans en toerisme kom ik in het SJC in 

een warm en steunvol team terecht. Klaar voor heel wat leuke lessen! 

 

 

 

 

Ik ben Anouschka Goossens en ik geef godsdienst aan alle eerstejaars. Tot vorig 

schooljaar heb ik mijn bachelor- en masterstudie theologie en religiewetenschappen 

gecombineerd met een voltijdse functie als filiaalhouder in de bakkerijwereld. Om maar aan te 

tonen dat ik geluisterd heb naar het Onzevader: 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. Momenteel 

geef ik halftijds les en de overige tijd spendeer ik aan de KU Leuven, waar ik in het tweede jaar van 

de Master of Advanced Studies in Theology and Religion zit. Daar specialiseer ik mij in christelijke 

kunst uit de negentiende en twintigste eeuw. Ook in mijn vrije tijd ben ik met kunst bezig, al is die 

niet altijd christelijk van aard. Ik teken, schilder, heb meegewerkt aan een boek rond 

muurschilderingen en ik heb ook een opleiding tot meubelmaker gevolgd. Wat ik aan alle 

leerlingen wil tonen, is dat het christelijke geloof onze samenleving sterk heeft beïnvloed. Het 

doordringt onze waarden, normen, literatuur, muziek, film, kunst ... Verder hoop ik dat ik 

leerlingen kan helpen om kritisch na te denken en kan stimuleren om vol verwondering naar de 

wereld te kijken. 
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Mijn naam is Maxime Honinx: Limburger, wereldburger, en sinds kort 

verknocht aan Brussel. 

Na het behalen van mijn master Engelse literatuur in Engeland, geef ik nu 
Engels in de tweede graad en ook communicatiewetenschappen in het derde 
middelbaar. Tot niemands verbazing probeer ik steeds mijn leerlingen wat 
liefde voor poëzie bij te brengen (al vind ik het vaak leuker dan zij). 
 
In mijn vrije tijd zoek ik (nog steeds) naar lampen voor mijn appartement, 
probeer ik mijn lelijke, oranje zetel kwijt te geraken en ga ik graag steeds 
ergens anders ontbijten. 
Voor u nog een vraag: Rupi Kaur, poëzie of niet? 
 

 

Mijn naam is Laurent Kelecom. Ik ben een Franstalige Brusselaar, 

geboren en getogen in Sint-Pieters-Woluwe. 

Ik ben wat onze minister Ben Weyts noemt een ‘zij-instromer’: na een lange 

carrière in de privésector, heb ik besloten om over te stappen naar het 

onderwijs. 

Ik woon samen in Oudergem en ik heb zelf 3 adolescenten (aan 50% :-). Ik merk 

hoe deze periode zo uitdagend en bepalend kan zijn voor hun toekomst. 

Nu zie ik l'envers du décor bij SJC en mag ik mijn steentje bijdragen tot het 

onderwijzen van la langue de Voltaire aan onze leerlingen van de eerste graad. 

Ik ben al vele jaren een fervent hockeyspeler. Mijn andere bezigheden zijn skiën 

(zolang het nog kan...), naar muziekoptredens gaan (in de AB uiteraard :-), 

uitwaaien in Zeeland, fietsen in Amsterdam of genieten van la douce France. 

 

 

Bonjour, Hello, Hola, Hallo! Ik ben Katia Nouten.  

Ik ben tweetalig (Nederlands-Frans) opgevoed in de rand rond Brussel en 

heb in 1994 mijn diploma ‘licentiaat Vertaler Engels-Spaans’ behaald. Ik 

heb tot nu toe in drie domeinen gewerkt: de vertaalsector, de 

ontwikkelingssamenwerking en het onderwijs. Van 1999 tot 2009 werkte 

ik voor de NGO Oxfam-Solidariteit en woonde ik drie jaar in Colombia. 

Tussen 2010 en 2021 gaf ik les in de basisschool van het Lycée Français 

Jules Supervieille in Montevideo (Uruguay). Sinds augustus woon ik 

opnieuw in België. Ik geef Frans, Engels en Spaans op het Sint-

Jozefscollege en ben heel gelukkig met deze nieuwe uitdaging! Ik hou 

ontzettend veel van lezen, theater, film, reizen en nieuwe culturen 

ontdekken in al hun vormen. 
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Stéphane Préat 

Geboren in Brussel, van Waalse ouders en Brusselaar sinds meer dan 25 jaar. Ik 

hou van babbelen en ik voeg vaak te veel look toe aan mijn gerechten.  

Ik heb mijn Nederlands verbeterd in Leuven na mijn studie journalistiek aan de 

UCL in Louvain-La-Neuve. In tegenstelling tot wat ik elders heb gezien, heeft SJC 

veel moderne middelen. Het is erg praktisch voor het onderwijs! Als nieuwe 

leraar is het ook fijn te weten dat er altijd iemand is om je te helpen als je 

vragen hebt. Dank aan het hele team voor hun warm onthaal! 

 

 

 

 

Mijn naam is Ráhel Schmidt. Ik ben Hongaarse en ik studeerde Duitse en 

Nederlandse Taal- en Letterkunde in Hongarije. Ik hou ervan talen te leren en 

verschillende culturen te ontdekken. Daarom reis ik heel graag. België is het vierde 

land waar ik woon (na Hongarije, Duitsland en Nederland). 

Ik geef sinds 2016 Duits bij verschillende taalscholen en vanaf dit jaar ook bij een 
secundaire school. Het Sint-Jozefscollege is voor mij een school waar iedereen zich 
thuis kan voelen. Ik ben heel erg blij daarvan deel uit te maken. 

In mijn vrije tijd speel ik muziek (viool) in een band of ga ik graag wandelen in België. 

 

 

 

Mijn naam is Ine Vanhecke. Ik geef de vakken Nederlands en beeld op het 

Sint-Jozefscollege en ben dus een creatieve en bezige bij. In mijn vrije tijd hou ik 

er erg van om veel te tekenen en schilderen. Ik lees ook heel graag en laat me 

vaak inspireren door moderne romans in mijn beeldend werk. Ik heb dus in mijn 

job als leerkracht de mogelijkheid gevonden om mijn twee hobby’s te 

combineren! 

Ik woon op een appartement in Gent samen met mijn vriend en twee katten. Mijn vriend is 

muzikant dus het is bij ons thuis nooit echt stil, maar dat vinden we niet erg.  

Om te ontspannen, ga ik graag op reis naar onbekende bestemmingen of bezoek ik een museum 

waar ik mezelf helemaal verlies in alle soorten schilderijen (wat ook een beetje lijkt op op reis gaan 

naar een onbekende bestemming).  
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Hello! 

Ik ben Gerlinde Vanhoudt. Ik heb 20 jaar Nederlands 

en Engels gegeven in Het College in Vilvoorde en ben dan een 
oude liefde, wiskunde, weer gaan opzoeken... Ik combineer nu 
mijn passies voor wiskunde en voor Engels in SJC, de ideale 
combinatie voor mij! Het leuke aan wiskunde is dat alles ‘klopt’ 
en aan Engels… dat er heel weinig ‘klopt’... 

Naast mijn lievelingsvakken ben ik ook heel gepassioneerd door 
muziek. Sinds mijn 9de speel ik viool en sinds een tijdje ook in 
een Metal/Rockbandje, Instrumiae! Ga zeker eens luisteren op 
Spotify! ;) Ook zing ik wel eens en speel ik wat akkoorden op 
gitaar. Daarnaast loop ik ook graag met mijn lieve herdershond, Aisha en sinds dit schooljaar is er 
nog een sportactiviteit bijgekomen: ik kom vanuit Leuven met een speed pedelec naar school ;) 

Last but nog least zijn er nog mijn 3 pubermeisjes die me ook voor vanalles en nog wat 
‘lastigvallen’ maar ook het grootste plezier vormen in mijn leven. Naast jullie, pubers, natuurlijk! ;) 

 

 

 

Mijn naam is Karen Van Nieuwenhuyse en ik kom na 

15 jaar in de privé met veel enthousiasme richting onderwijs. Ik 
hou van wiskunde en wetenschap, maar ook van wandelen, 
zwemmen en kokerellen (en het opeten, natuurlijk :-) 

Oorspronkelijk ben ik van Antwerpen, maar na 11 jaar in Jette te 
wonen, sluit ik ook Brussel in mijn hart - stad vol leuke ketjes, 
zoals ook op SJC wederom blijkt. Ik hoop voor dit schooljaar in de 
eerste plaats mijn leerlingen mee te geven wat ze moeten 
kennen en weten, zelf een goede start te maken als leerkracht, 
écht een verschil te kunnen maken (al is het maar voor enkele 
leerlingen) en een goede, betrouwbare collega te mogen zijn 
voor een topteam aan leerkrachten! 
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6. SJC is nog op zoek naar … 
 

Je hebt ongetwijfeld al vernomen via de media dat heel wat scholen 

te kampen hebben met een lerarentekort. Momenteel zijn we nog 

steeds op zoek naar een leerkracht Engels voor het 2de jaar en een 

leerkracht godsdienst voor het 2de en 3de jaar. Ken je iemand die 

ons team graag zou versterken? Ken je een gepensioneerde die graag 

(nog) eens voor de klas zou staan? Laat het ons zeker weten!  
(mail naar de directeur mevrouw Leen Vandeputte: lvandeputte@sjcwoluwe.be) 

 

Via deze nieuwsbrief willen we ook alle collega’s bedanken die even enkele lesuren hebben 

overgenomen (of dit nog steeds doen) om de openstaande vacatures op te vangen.  

 

 

7. Het leven zoals het is: SJC 
 

7.1. Onthaalspel 

Tijdens de eerste schooldagen kregen de eerstejaars niet alleen de kans om elkaar, maar ook het 

schoolgebouw beter te leren kennen. Hiervoor werden ze bijgestaan door hun peter of meter. 

 

 

Join our 

team! 

mailto:lvandeputte@sjcwoluwe.be
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7.2. Seminarie 

Ook tijdens het seminarie ‘SJC coachingsproject’ staan onze oudere leerlingen graag klaar om de 

eerstejaars op weg te helpen. 

  

 

 

7.3. Week van het Nederlands (2-9 oktober): Slam Poetry door Hind Eljadid 

 

Na een succesvolle passage vorig schooljaar kwam spoken 

word artieste Hind Eljadid op 5 oktober opnieuw naar SJC. 

Ze gaf een performance voor al onze vierde- en vijfdejaars. 

De vijfdejaars kregen per klas ook een workshop waarin ze 

op een creatieve manier aan de slag gingen met onze taal. 
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7.4. Hoe gezond is de lucht die wij inademen? 

 

Samen met 2999 anderen namen we deel aan het grote 

burgeronderzoek van Curieuzenair naar de luchtkwaliteit in 

Brussel.  

 

 

 

 

Ons ecoteam is alvast benieuwd naar hoe gezond 

de lucht is die we hier in de buurt van de school 

inademen! 

 

 

 

Een maand lang hebben we de luchtkwaliteit in de straat gemeten. Hoe dit precies gebeurde en hoe 

ze tot de resultaten komen, zie je in de infographic hieronder. Later meer! 

 

https://curieuzenair.brussels/nl/hoe-werken-de-buisjes/
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7.5. Uur van Babel 

Tijdens ons jaarlijkse Uur van Babel zetten alle leerlingen in op verbinding binnen de klasgroep, want 

we willen dat elke leerling zich goed voelt en zichzelf kan zijn in de klas! 

  

 

 

7.6. De leerlingenraad steunt Oxfam  

 

Onze leerlingenraad liet ons verschillende middagen proeven 

van de lekkere dingen uit de wereldwinkel zoals tacochips, 

sesamrepen en chocolade. 

Met hun aankoop steunen ze deze vrijwilligersbeweging die 

strijdt voor eerlijke handel en ieders recht op een 

menswaardig leven. 

Met de opbrengst voorzien ze een traktatie voor de 

leerlingen. Benieuwd wat dit wordt! 

Dankjewel voor jullie inzet! 
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7.7. Be bright, use a light 

 

De herfst is alweer begonnen... De dagen worden stilletjes aan korter en het winteruur komt eraan. 
Onze fietsende leerlingen en leerkrachten worden elke dag een beetje minder zichtbaar. Omdat het 
Brussels Gewest weet dat de fietsers in onze school zich niet laten afschrikken door het donker en de 
dalende temperaturen, werden ze op donderdag 21 oktober getrakteerd op een lekker ontbijt. Er 
werden ook fietslichtjes uitgedeeld want 'Be bright, use a light!' 
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7.8. Heel wat fiere Galliërs en nobele Romeinen bij onze leerlingen! 

Op vrijdag 22 oktober konden onze tweede- en derdejaars klassieke talen in het provinciaal 

archeologisch museum van Velzeke ervaren en voelen hoe het leven was ten tijde van de Gallo-

Romeinse beschaving. 

Ze leerden ook meer over de kledij van toen. Bestonden mondmaskers toen ook al? 
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7.9. Tijdens de les chemie gaan de leerlingen ook zelf op onderzoek. 

 
 

 
 

 

 

 



 
~ 23 ~ 

Verantwoordelijke uitgever: Leen Vandeputte  

VZW Sint-Goedele Brussel, Sint-Jozefscollege, Woluwelaan 20, Sint-Pieters-Woluwe  

Ondernemingsnummer: 0478.379.452 RPR: Brussel- Nederlandstalig 

  

Jaargang 7, nieuwsbrief 1 

Schooljaar 2021-2022 

 
 

Vind je het jammer dat deze nieuwsbrief al uit is? Lees dan zeker ook onze schoolkrant, geschreven 

door en voor de leerlingen. Je zoon of dochter kreeg hem in zijn/haar mailbox. Veel leesplezier! 

 

 


