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Nieuwsbrief december 2021 
 

1. Welkom!   
 

Het eerste trimester zit er alweer op, net als dit bijzondere jaar. De proefwerken zijn nog maar net 

afgelegd, het rapport uitgedeeld en Kerstmis staat al voor de deur. 

We kunnen terugblikken op een trimester met nog steeds veel beperkingen, maar waarin we 

dankbaar zijn dat we zo goed als altijd contactonderwijs mochten organiseren. De coronapandemie 

leerde ons ook de voordelen van afstandsonderwijs kennen en nu kunnen we hierop terugvallen om 

vele uren studie te vermijden, bijvoorbeeld wanneer heel wat leerkrachten een meerdaagse uitstap 

begeleiden. We pasten dit toe tijdens de ontmoetingsdagen en zullen hier in de toekomst misschien 

nog wel gebruik van maken. 

Deze nieuwsbrief geeft je ook een terugblik op een trimester met verschillende activiteiten zoals de 

ontmoetingsdagen en de weerbaarheidsdialoog van Nei Tred. Onze derdejaars van de richting Taal 

en communicatie creëerden ook kerstkaarten en wensen je samen met ons mooie feestdagen toe. 
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2. Praktisch 

2.1. Oudercontact donderdag 13 januari 

We nodigen je graag uit voor het online oudercontact op donderdag 13 

januari 2021 vanaf 16.15u. Je kan vanaf vrijdag 24 december (9u) tot 

woensdag 12 januari (14u) een afspraak maken met de leerkrachten. 

Een afspraak maken gebeurt opnieuw via het ouderaccount op Smartschool.  

Lukt dit niet?  

Bel dan vanaf maandag 10 januari tijdens de schooluren naar het secretariaat: 02 761 03 80. 

Wachtwoord vergeten?  

Je kan via mail een nieuw wachtwoord aanvragen bij mijnheer Stienaers: sa@sjcwoluwe.be  

 

 

2.2. Inschrijving broers en zussen 

Wil je een zoon of dochter inschrijven voor het schooljaar 

2022-2023 in het eerste jaar?  

Maak dan zeker gebruik van de voorrangsregeling! 

In de voormiddag van maandag 10 januari 2022 krijg je een 

Smartschoolbericht met daarin een rechtstreekse link naar 

het inschrijvingsformulier.  

Dit formulier kan vanaf dan worden ingevuld en moet ten 

laatste vrijdag 21 januari 2022 ingediend worden.  

Lukt het niet om dit inschrijvingsformulier online in te 

vullen?  

Laat je zoon/dochter dan een papieren versie op het 

secretariaat ophalen. 

Na deze voorrangsperiode ben je je voorrang 

onherroepelijk kwijt en moet je je kind via de gewone 

aanmeldingsprocedure inschrijven. 

 

 

Vanaf 7 maart kunnen de andere leerlingen zich aanmelden.  

Alle info over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure vind je op 

deze website. 

https://inschrijveninbrussel.be/nl/secundair-onderwijs  

 

 

mailto:sa@sjcwoluwe.be
https://inschrijveninbrussel.be/nl/secundair-onderwijs
https://inschrijveninbrussel.be/nl/secundair-onderwijs
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2.3. Opendeurdag 

 

Hoewel bovenstaande geïnteresseerde ouders de 

school al kennen, zijn er ook nieuwe ouders die onze 

school graag samen met hun kind een bezoekje willen 

brengen.  

We voorzien zaterdag 5 februari als datum voor onze 

opendeurdag en hopen die dag heel wat ouders en 

kandidaat-leerlingen te mogen verwelkomen. We 

dromen van een opendeurdag waarop de kinderen de 

school kunnen verkennen, maar dit zal natuurlijk 

afhangen van de coronamaatregelen. 

 

 

 

 

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 eerste deel van het tweede trimester: 

Wanneer? Wie? Wat?  

don 13/01 1-2-3-4-5-6 online oudercontact via Smartschool Live 

woe 19/01 3-4-5-6 eerste ronde van de wiskunde-olympiade 

don 20/01 3mt medisch schooltoezicht 

maa 31/01 1-2-3-4-5-6 facultatieve vrije dag 

don 03/02 3naweA + 3eco medisch schooltoezicht 

zat 05/02  opendeurdag 

maa 07/02 1 projectdag 

vrij 11/02 4 toneel ‘Schaduwvliegjes’ 

don 17/02 3naweB + 3taco medisch schooltoezicht 

vrij 18/02 1-2 

3-4-5-6 

rapport 3 

rapport 4 

maa 28/02 
t.e.m. 
vrij 04/03 

 krokusvakantie 
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4. SJC is nog op zoek naar … 
 

De Nederlandstalige scholen in Brussel worden geconfronteerd met een 

acuut leerkrachtentekort. De coronacrisis heeft de (tijdelijke) uitval van 

personeel nog versterkt. 

Ook wij hebben nog verschillende vacatures die niet ingevuld raken: 

- leerkracht Engels 2de jaar (halftijds) 

- leerkracht Frans 3de graad (deeltijds) 

- leerkracht godsdienst 2de en 3de jaar (voltijds) 

- opvoeder (deel- of voltijds) 

- ICT-coördinator 

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) 

 

 

 

5. Het leven zoals het is: SJC 
 

5.1. Ontmoetingsdagen aan zee! 

We verlengden de herstvakantie een beetje voor onze eerstejaars door met hen op 

ontmoetingsdagen te gaan van 8 t.e.m. 10 november. 

Eerst werd bij alle eerstejaars en begeleidende leerkrachten een zelftest afgenomen. We kregen 

hiervoor de hulp van enkele studenten en een docent verpleegkunde van het Sint-Guido-instituut en 

een verpleegkundige. Zo kon iedereen in alle veiligheid weg voor 3 dagen plezier! 

  

Join our 

team! 

mailto:lvandeputte@sjcwoluwe.be
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5.2. Kerstkaarten voor een onbekende 

Om zoveel mogelijk uren studie op te vangen door de 

afwezigheid van alle begeleidende leerkrachten van de 

ontmoetingsdagen kregen de tweedejaars die dagen les 

volgens een aangepast lessenrooster. Hierin werd ook een 

voormiddag afstandsonderwijs verwerkt met o.a. een 

opdracht voor beeld. Voor deze opdracht ontwierpen onze 

tweedejaars kerstkaarten die we met Kerst gaan bezorgen 

aan Sint-Elisabeth, Europaziekenhuizen Brussel. 

 

 

5.3. Voetbaltornooi  

De L.O.-leerkrachten organiseerden een voetbaltornooi en de spelers konden op trouwe supporters 

rekenen.  
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5.4. Infoavond ‘leren leren’ 

Op maandag 29 november mochten we heel wat ouders verwelkomen op 

onze online infoavond. 

De leerlingen kregen heel wat tips om zo optimaal mogelijk te studeren, 

zoals: 

Leg je gsm tijdens het studeren aan de kant, zo vermijd je dat je 

wordt afgeleid door berichtjes en kom je niet in de verleiding je 

sociale media te checken. 

 

 

 

Ga na of je de leerstof goed begrijpt door jezelf te testen. 

Stel toetsvragen op, die je dan later probeert op te lossen. 

 

 

Zorg voor een goede nachtrust en ga ontspannen (zonder 

scherm!) naar bed. 

 

 

(De foto’s zijn schermafdrukken van de presentatie en enkel voor deze nieuwsbrief bedoeld.) 

Geïnteresseerd in nog meer tips? Dan is het boek van Tommy Opgenhaffen zeker een aanrader! 

Meer info vind je op deze website: https://www.lerenhoezo.be/  

(kortingscode = SJWoluwe) 

 

5.5. Schaatsen met de tweedejaars 

 

 

Net voor onze tweedejaars bovenste tips 

in de praktijk moesten omzetten, lieten 

we hen per klasbubbel enkele uurtjes 

ontspannen op de schaatspiste. 

 

 

 

 

https://www.lerenhoezo.be/


 
~ 8 ~ 

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 2 

Schooljaar 2021-2022 

 
 

5.6. Nei Tred: De weerbaarheidsdialoog (voor de vijfdejaars) 

 

Nei tred is het spiegelschrift van dertien. De naam 

verwijst met een knipoog naar de flinterdunne grens 

tussen een en ander(s).  

De weerbaarheidsdialoog bestond enerzijds uit een interactief (vertel)theater dat jongeren met 

zachte dwang inviteert en waar wenselijk provoceert naast de ‘verschillen’ vooral de ‘gelijkenissen’ in 

kaart te brengen. Na de theatervoorstelling volgden verdiepende en verbindende werkwinkels. 

Hierbij moesten onze vijfdes zich kwetsbaar opstellen tegenover elkaar en uit hun comfortzone 
treden, maar het resultaat mocht er zijn! 
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Zelf schreven de begeleiders van Nei Tred dit op hun Facebookpagina 

over hun ervaringen bij ons op school: 

 

 

 

5.7. Chemie-olympiade: trots op onze deelnemers! 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 17 november namen Manon Desaeger (6grwi), Tuba Sarigoz (6lawe) en Alyssia Tran 
(6grwi) op school deel aan de chemie-olympiade. 
 
Ze scoorden alle drie boven het gemiddelde, maar Alyssia mag met haar score van 96% (!!!) wel door 
naar de 2de ronde. Proficiat! 
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5.8. Kerstkaarten 

Zoals je in het voorwoord kon lezen, creëerden onze leerlingen van 3 Taal en Communicatie 

kerstkaarten voor het vak public relations. 

  

 

 

 

We sluiten onze nieuwsbrief af met een selectie van hun creaties en wensen je een mooie Kerst 

toe en een fantastisch nieuw jaar! 
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