
SNIEUWSBRIEF 
Trimestrieel informatieblad voor leerlingen en ouders secundair     schooljaar 2018-2019, nr. 1. 

Nieuw informatiekanaal. 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Met veel trots stellen wij u bij deze ons gloednieuwe informatieblad voor waarmee we u driemaal per jaar op 
de hoogte willen houden van al wat er leeft op school. We blikken terug op wat er de voorbije weken en 
maanden zoal gebeurde en informeren u over wat er allemaal op stapel staat.  
 
U krijgt het via smartschool toegestuurd en kan het ook steeds terugvinden via de schoolwebsite. Veel 
leesplezier!  
 
We kijken ook uit naar uw feedback. Wat denkt u van dit initiatief? Zijn er thema’s waar u graag iets meer over 
wilde weten? U kan ook zelf een stukje schrijven als u daar zin in heeft. Misschien komt het hier dan terecht. U 
bereikt ons het gemakkelijkst via smartschool.  
 
De directie 
Hilde Devillé, Fons Van de Velde, Gert Walravens 

Leerkrachtennieuws. 

Elke dag zetten meer dan 90 leerkrachten en ondersteunend personeel zich met hart en ziel in voor de 640 
leerlingen van het Sint-Niklaasinstituut. Dag na dag proberen zij het verschil te maken en de talenten van onze 
leerlingen optimaal te ontwikkelen. Dat vraagt het nodige IQ, EQ en vooral een goed opgeladen accu. 
 
Een aantal collega’s zijn voor langere tijd afwezig wegens ziekte (dhr. Decembry, mevr. De Saedeleer, mevr. 
D’Hoker, mevr. Martinez). Ook mevr. Suls was er het eerste trimester niet: zij is begin oktober bevallen van een 
flinke dochter. Na de kerstvakantie gaat mevr. Peemans in bevallingsverlof. 
 
We zijn blij dat we voor alle betrekkingen een vervanger hebben kunnen vinden. Sinds september zijn mevr. 
Dethor, dhr. Lijnen, mevr. Nevens, dhr. Vandekerckhove, mevr. Vertonghen en dhr. Vyncke aan de slag op 
school. 
 
Goede vervangingen vinden is moeilijk in tijden van arbeidskrapte, maar we doen onze uiterste best om dat zo 
goed mogelijk te regelen.  

Hoekje van de leerlingenraad. 

We hebben sinds enkele jaren een zeer actieve leerlingenraad op school. We zijn blij dat leerlingen zich 
engageren voor de school. Het enthousiasme van de begeleidende leerkrachten draagt zeker ook bij tot dit 
succes. 
 
Tijdens het eerste trimester verkochten zij producten van de Oxfam-wereldwinkel in het keldertje van de derde 
graad en organiseerden ze 2 spelletjesmiddagen. Er was een vergadering met de directie over een aantal 
belangrijke vragen: de inrichting speelplaats, een toelating om de school te verlaten, de poort openen bij einde 
van de examens, de inrichting van de cafetaria, muziek op de speelplaats, een filmavond… Sommige dingen 
worden al meteen na de vakantie gerealiseerd. We maakten ook afspraken om verder te praten. 



 

 
Een sfeerbeeld van de laatste spelletjesmiddag, georganiseerd door de leerlingen van de leerlingenraad. 

 
De komende weken staan dus al zeker nieuwe spelletjesmiddagen, speelplaatsacties met muziek, een 
filmavond en een Valentijnsactie op de agenda.  

SNI verruimt je blik.  

Heel wat leerkrachten organiseren binnen of buiten het kader van hun lessen een “culturele activiteit” op 
school of daarbuiten: de 3-daagse in Tongerlo (1ste jaar), workshops rond pesten (1ste jaar) en weerbaarheid 
(2de jaar) of game-verslaving (3de jaar), sportdagen (3de tot en met 6de jaar) of Brusseldagen (2de jaar), 
toneel- of filmvoorstellingen (1ste tot en met 6de jaar), het bezoek aan een museum (6de jaar), een uitstap 
naar Vimy (6de jaar), bezinningen of vieringen in de kerk OLV van Vreugde (1ste tot en met 6de jaar) stonden 
het voorbije trimester reeds op de agenda.  
 
We kunnen uiteraard niet alle activiteiten in detail gaan beschrijven , maar willen er toch telkens een paar 
uitlichten.  

 
 
 
 
Op 8, 9 en 10 oktober trokken de 
eerstejaars naar Tongerlo. Onder 
de deskundige begeleiding van 
hun titularis en leerkrachten 
vonden een aantal klasvormende 
activiteiten plaats. Zo leren onze 
nieuwe leerlingen mekaar en hun 
leerkrachten op een andere 
manier kennen. Aan het 
afsluitende dansje zal nog vaak 
worden teruggedacht. 
 
 
 
 

  De eerstejaars tijdens hun Tongerlodansje. 
 
 



De eerste Wereldoorlog eindigde op 11 november 1918, precies 100 jaar geleden. Onze 6de-jaars brachten ook 
dit jaar weer een bezoek aan Vimy in Noord-Frankrijk. Op 6 november bezochten ze het oorlogsmonument dat 
de moed en opoffering van de geallieerde soldaten uit WOI herdenkt. De reis ging daarna verder naar een 
Frans en Duits oorlogskerkhof en een site met authentieke loopgraven. Een paar dagen later bezochten 
presidenten Macron en Trump en regeringsleiders Michel en Angela Merkel diezelfde plekken. De 
veiligheidsmaatregelen waren indrukwekkend. 
 
 

 
 

Het Duitse oorlogskerkhof in Neuville-Saint-Vast 
 
 

 
 

Het oorlogsmonument van Vimy. 
 

Meer foto’s vindt u op de facebookpagina. 



SNI wordt afvalvrij 

Voor de start van het schooljaar werden op de speelplaats nieuwe vuilnisbakken voor PMD en restafval 
geplaatst. Doorheen het eerste trimester gaven leerkrachten in de eerste en tweede graad 
sensibiliseringslessen rond afval. De leerlingen stonden stil bij het correct sorteren van afval, het verminderen 
van de afvalberg op school en de negatieve gevolgen van afval voor het milieu. In november zamelden we op 
één dag 69 oude en kapotte gsm’s in i.s.m. GoodPlanet.  
 
In het tweede trimester starten we met klas van week. Elke klas helpt op zijn beurt om de speelplaats proper te 
maken. De leerlingen krijgen zelf de verantwoordelijkheid over de netheid van de speelplaats. Op deze manier 
hopen we zwerfvuil op school te verminderen. Doorheen het schooljaar volgen vanuit de werkgroep milieu nog 
acties. Leerlingen of ouders die ideetjes hebben of zin hebben om mee een actie op poten te zetten, kunnen 
contact opnemen met mevrouw Devillé. 

SNI helpt je kiezen. 

Voor ouders en leerlingen uit het 2de, 4de en 6de jaar worden de komende maanden extra spannend. In juni 
moeten ze immers een belangrijke keuze maken. Als school willen we u hierbij ondersteunen. U mag alvast 
volgende afspraken noteren.  
 
Voor ouders en leerlingen van het zesde jaar nodigden we de KULeuven en Odisee uit om te komen spreken 
over studeren in hoger onderwijs. Op vrijdag 18 januari 2019 om 19.00 uur houden zij voor ons een werkelijk 
erg interessante presentatie over de structuur van het hoger onderwijs, studiemethode, studentenleven, 
financiële aspecten, tips voor ouders… 
 
Voor het 2de en 4de jaar voorzien we tijdens de opendeurdag van 23 februari 2019 infomomenten rond de 
studierichtingen die we op SNI aanbieden in het 3de en 5de jaar. We nodigen u daar nu al hartelijk voor uit. 
Waarom deze infosessie niet combineren met een lekkere pannenkoek of croque-monsieur op het 
pannenkoekenfeest?  
 
Tenslotte is het oudercontact van 4 april voor alle ouders het moment om met de leerkrachten de komende 
keuze te bespreken.  

SNI biedt gelijke kansen aan iedereen. 

Taal-en zorgondersteuning 
SNI wil iedereen gelijke kansen bieden. We voorzien daarbij heel wat ondersteuning op het vlak van taal en 
zorg. Denken we maar aan taaltraject (7 groepen die vooral rond leesvaardigheid werken), Frans+ (3 groepen 
die vooral rond spreekvaardigheid werken) , de begeleide studie en avondstudie. 
 

Te laat en uitstelgedrag 
We proberen leerachterstand te vermijden en zetten daarbij in op remedies tegen te laat komen en op 
uitstelgedrag. Rond beide problematieken werd een stappenplan uitgewerkt. We willen nu even focussen op te 
laat, we komen later terug op het uitstelgedrag. 
 
Het merendeel van de leerlingen komt op tijd op school aan. We willen hen daarvoor hierbij in de bloemetjes 
zetten. Dat lijkt immers evident maar dat is het o.a. door het drukke verkeer niet altijd. Proficiat! 
 
Helaas komt een behoorlijk aantal leerlingen regelmatig te laat. We wijzen er hen op dat op tijd komen 
belangrijk is. Bij het begin van de les wordt het lesonderwerp aangegeven en wordt de les gekaderd binnen de 
grotere structuur van de cursus. Het is ook voor medeleerlingen en leerkrachten niet leuk telkens gestoord te 
worden. Op tijd komen is ook later in het studenten– en professioneel leven een belangrijke attitude. We 
geven het signaal dat laatkomen niet kan. We praten met de leerling, de ouders worden betrokken, indien 
nodig wordt een individueel traject opgestart. De meesten beseffen dat ze iets moeten doen om hun houding 
aan te passen. Velen slagen daar in.  



Samen tegen onbetaalde facturen op school (STOS) 
Ook rond de financiële impact van schoolgaan denken we na. We beseffen dat het moeilijk kan zijn om alle 
facturen tijdig te betalen. Soms zien we leerlingen minder presteren omdat ze niet over de juiste boeken 
beschikken. We vinden dat dat niet kan en vroegen de hulp van Welzijnszorg. Met het STOS-project proberen 
we elke leerling de kans te geven om zijn talenten ten volle te ontplooien. We werken aan concrete acties. 
Daarover later meer. 
 
Toch al dit: wie vragen heeft over de betaling van facturen, kan bij Johan Quartier, de boekhouder, terecht. We 
beloven discretie en zoeken naar een goede oplossing. 

SNI evolueert mee met de vernieuwing.  

Nieuwe website 
Via onze vernieuwde website willen we onze school bekend maken bij het brede publiek. We hebben daartoe 
de vele kwaliteiten van de school samengevat in 10 troeven. Onze facebookpagina, met korte updates en veel 
foto’s, is een fijne manier om contact te houden met ouders, sympathisanten en oud-leerlingen. Ga zeker eens 
een kijkje nemen!  
 

Nieuwe opties 1ste jaar 
U weet ongetwijfeld vanuit de actualiteit dat vanaf 1 september 2019 de vernieuwing van het secundair 
onderwijs wordt doorgevoerd in het 1ste jaar. Directie en leerkrachten hebben zich daar grondig op 
voorbereid.  
Vanaf 1 september bieden wij voor het 1ste jaar 3 opties aan. Het basispakket omvat 27 uur en is voor de 3 
opties hetzelfde. Daarnaast willen we vooral inspelen op de interesses en talenten van onze nieuwe leerlingen. 

 Latijn: interesse voor de geschiedenis en cultuur van de klassieke oudheid, de Latijnse taal-en letterkunde 

 Talent voor STEM: veel aandacht voor wetenschappen, techniek, technologie en wiskunde;  inzet op 
specifieke, vakgebonden taalnoden. 

 Talent voor talen: interesse voor talen, aandacht voor actualiteit, kunst, cultuur en literatuur; extra inzet 
op de creatieve benadering. 

 
We merken dat veel leerlingen het moeilijker hebben met wiskunde en Nederlands. We willen ook extra 
mogelijkheden bieden voor remediëring binnen de les. 
 
Voor meer details verwijzen we u graag door naar onze website. Binnenkort vindt u daar alle informatie. 

SNI blijft solidair. 

 
Tijdens het 2de trimester komt de vastenactie er 
opnieuw aan. Ook dit jaar steunen we 2 
projecten: de school van de Broeders van 
Scheppers in Burundi en Welzijnswerk, samen 
tegen armoede. 
 
De winsten van de SNI-quiz van 22 maart, het 
Free-podium (5 april), de sportwedstrijden tussen 
leerkrachten en leerlingen, de wafelverkoop en 
het schoolbal van de 6de-jaars worden tussen 
beide organisaties verdeeld.  
 
We rekenen alvast op uw steun. 

 
Bedanking van de Rainbow for Kids in Zuid-Afrika  
na onze vastenactie van vorig schooljaar 



Inschrijvingen.  

Om een einde te maken aan het kamperen voor schoolpoorten worden de inschrijvingsregels momenteel in 
heel Vlaanderen aangepast. Daardoor verandert ook de inschrijvingsperiode in Brussel. Dat is de reden waarom 
onze opendeurdag en pannenkoekenfeest verplaatst zijn naar 23 februari 2019. 
 
Nieuwe leerlingen melden zich aan via de website www.inschrijveninbrussel.be vanaf 1 april. Vanaf 29 mei 
nodigen we de aangemelde leerlingen op school uit voor de inschrijving. Volg de website voor meer informatie. 
De voorrangsregeling voor broers en zussen blijft behouden. Zij moeten inschrijven op zaterdag 12 januari 
tussen 10 en 14 uur. We leggen dan ook uit welke keuzes mogelijk zijn in het eerste jaar. 

Kalender 2de trimester.  

Ook in het 2de trimester zijn heel wat activiteiten gepland. U kan de kalender op smartschool en op de website 
gemakkelijk volgen. We geven hier al een paar belangrijke afspraken: 
 

 Inschrijving broers en zussen : 12 januari van 10 tot 14 uur 

 Oudercontact: 18 januari 

 Infoavond hoger onderwijs (18 januari) voor 6de-jaars en hun ouders 

 Facultatieve verlofdag: 1 februari 

 Rapport M4: 15 februari 

 Opendeurdag, pannenkoekenfeest en infomoment studiekeuze 2des en 4des: 23 februari 

 1stes en 2des: examens: van 25 februari tot en met 1 maart 

 Italiëreis voor de 6de-jaars vanaf 27 februari 

 Krokusvakantie: van 4 tot en met 10 maart 

 6de SNI-quiz: 22 maart 

 Klassenraden : alle leerlingen thuis: 1 april 

 Klassenraden 1ste graad: leerlingen 1ste graad thuis: 2 april 

 Oudercontact – afhalen rapport M5: 4 april 

 Free-podium en vastenactie: 5 april 

 Paasvakantie: 8 tot en met 22 april 

 Parijs, Amsterdam en Londen: week van 23 april 
 


