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Leerkrachtennieuws. 

Een aantal collega’s blijft nog afwezig wegens ziekte . We wensen dhr. Decembry, mevr. De Saedeleer en mevr. 
Martinez veel moed. Misschien keert mevr. De Saedeleer binnekort halftijds terug. Mevr. D’Hoker kijkt na een 
lange ziekteperiode haar pensionering tegemoet. 
Mevr. Peemans is deze week teruggekeerd uit zwangerschapsverlof. We danken mevr. Kara, mevr. Huygh en 
mevr. De Jonghe die de klassen hebben opgevangen tijdens haar afwezigheid. 
 
 

Hoekje van de leerlingenraad. 

Ook tijdens het 2de trimester, bleef de leerlingenraad actief. De Valentijnsactie, de spelletjesmiddagen en de 2 
wekelijkse middagdanssessies zijn maar enkele voorbeelden van hun succesvolle acties. Je vindt op de 
facebook-pagina van de school een aantal filmpjes of foto’s. 
 
  

SNI verruimt je blik.  

Ook dit trimester trok SNI er weer regelmatig op uit.  Te veel om allemaal op te sommen of te bespreken. 
 
Nagenoeg elk jaar bekeek wel een film-of toneelvoorstelling. In enkele jaren kwamen ondernemers voor de 
klas om economie of wetenschappen toe te lichten.  
 
In samenwerking met OCB en de lagere school organiseerden we Ketjes met Talent. De leerlingen van 5 
humane deden schoolse en minder schoolse activiteiten in het 4de leerjaar van de lagere school. Een ganse 
ervaring, zowel voor de kinderen uit het 4de als voor onze leerlingen.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SNIAnderlechtASO/photos/pcb.1027224417488240/1027224117488270/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDjkKdylvh91ilFWpWhSH6j4QFwjuH9LgI5Q1a5ngnpCDuDLH5w9KsgrJ72TqYhj8Pc3qE6CT6-r4fw&__xts__%5B0%5D=68.ARD5w0kY4mwUFay8BXfVMQ7ClwCE1kTtd24wYqzdxjb4v63vmfckxhvSBEyyeiDURskaeD8N6a-rJdfMGCxZfFqK37j7KCX_e4QsoIYSnM9bH8S3xQaPu0C-xPu96zc_-pZcpATYyE3znbc11C70nGJNKTn66yF7FzASFOt-WHlRuECKVEV9fZ7fyWdN9eqV6drNMtY4iFzDOag2BV2kEiHuZehr4zbIB2GjTQGcACBpF9fNVS1xMeubmfV9JwhL9vejTLRJHDv_AWtT44OZj0ZRSFbiOMS3fUPj88rkyIPZN8T6ObcAf2LtAx_JyOx-k5OzgtFl1r7-jt3e3nI-UuHjRw
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Onze 4de- en 5de-jaars  nemen al enkele jaren deel aan Top Team Bedrijfssimulatie. Ze leren er beslissingen 
nemen over allerlei economische aspecten die te maken hebben met het runnen van een (hier fictief) bedrijf.  

 

   
 
Trouwens, ook de 2de-jaars en de 6de-jaars leren ondernemen: met de tweedes speelden we op 3 april 
topteam, de 6des presenteerden de resultaten van hun Ecoman-bedrijfjes voor een kritische 
aandeelhoudersvergadering op 2 april. 

 

 

Orkest BABEL. 

5 leerlingen, begeleid door Flavio,  zingen en spelen muziek en zijn opgenomen in het grote Babelfestival. Ze 
treden op 19 en 20 april op in het Cultureel centrum Jacques Franck in Sint-Gillis. In mei is er nog een concertje 
gepland in de Rinck in Anderlecht. 

 

 

SNI helpt je kiezen. 

Op het oudercontact van 4 april besprak de klastitularis de voorlopige keuzes van de leerlingen uit 2,4 en 6 
naar volgend jaar toe. 
 
Leerlingen en ouders kunnen nu aan de slag met de adviezen van de klassenraad. Eind juni maken ze dan een 
definitieve keuze. Zo’n advies is soms confronterend – toch houdt u er best goed rekening mee. Vele studies en 
ook onze eigen evaluaties tonen aan dat het advies van de klassenraad veel zegt over de toekomst. 
 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de titularis, de vakleerkrachten of de directie.  
U kan ook op het CLB terecht (02/512 30 05; Opzichterstraat 84 1080 Sint-Jans-Molenbeek). Via smartschool 
kan u een  afspraak vragen bij dhr. E. Rodriguez of mevr. V. Vandenbussche. 
 
 

Succesvolle opendeurdag en pannenkoekenfeest. 

Het oudercomité heeft de organisatie van het pannenkoekenfeest overgelaten aan de school. We kregen ook 
nog een cadeau van meer dan 14000 euro van hen. We danken het oudercomité voor de jarenlange inzet. Ook 
nu nog trouwens werkten een aantal ouders mee op het pannenkoekenfeest zelf of bij de voorbereiding. Ook 
hiervoor dank. 
 
De vernieuwde formule van de opendeurdag kende een groot succes. Heel wat aangemelde leerlingen 
kwamen langs om meer informatie te verkrijgen of om de korte demo-lesjes bij te wonen. Nadien genoten ze 
samen met hun ouders van een lekkere pannenkoek of croque monsieur. 
Ook op de infosessies rond de studierichtingen in het 3de en 5de jaar kwamen er meer mensen af dan de 
voorbije jaren.  
 

https://www.facebook.com/SNIAnderlechtASO/photos/ms.c.eJxFzNsNwDAMQtGNKuMHTvZfrFJpnN~_jCzAnaah0ICIe~;JBdmWQPlIADW~_AHHN~_H9wUVNqDTusXSxF4tkxsD.bps.a.1026660130878002/1026660154211333/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC8-GdqmMMl_gplycVrsoT3mTAjnotDiJrJq9HVrAiClednjmxUMtuHERsvuNK6qX7pvNK3zPTH6mmB&__xts__%5B0%5D=68.ARAL_mcVFr1NAwy6qoB3N0a6eQE9YQ6xncllEwn91vNtbDjMbn9WjCoaaVodfoSlHlV6JoA_iA7FbtYXBOpjZUly9eU2NaEFi1S27U9r4-RaIb2Bhxii6wu2_j1SVf1SwpBQyLUT5VpCHzabBlKKlouCm2pLFjQtocSM4DRCgvRSCptIsI2FKZLnPYs9ihvQ1SV3X4VeZJSD8GFp1EzMRnjfX8L9VUxxOcXH8cE59G-9MqIIS9CwX-1ytkx_lEnkaHOaz1F6VP-D14mrJWfOLEC1KK06WgKrqrns_XYVgJIjWEhfVqxGfwgzhnXiP27TRASUU72_xfGhYAcJPItR9xa28GHDLHjCvFx-lCp1qDhIKuGY5tE9eLxTKGmFShm9ArNgBVOpLyXCKMOeTqWKRgo4kMPxkLwnEEdkCOEQGoRTVnh8Hux8k6QoqvtyQyjSHktKVUalwPn7V55B3ZD-
https://www.facebook.com/SNIAnderlechtASO/photos/ms.c.eJxFzNsNwDAMQtGNKuMHTvZfrFJpnN~_jCzAnaah0ICIe~;JBdmWQPlIADW~_AHHN~_H9wUVNqDTusXSxF4tkxsD.bps.a.1026660130878002/1026660154211333/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC8-GdqmMMl_gplycVrsoT3mTAjnotDiJrJq9HVrAiClednjmxUMtuHERsvuNK6qX7pvNK3zPTH6mmB&__xts__%5B0%5D=68.ARAL_mcVFr1NAwy6qoB3N0a6eQE9YQ6xncllEwn91vNtbDjMbn9WjCoaaVodfoSlHlV6JoA_iA7FbtYXBOpjZUly9eU2NaEFi1S27U9r4-RaIb2Bhxii6wu2_j1SVf1SwpBQyLUT5VpCHzabBlKKlouCm2pLFjQtocSM4DRCgvRSCptIsI2FKZLnPYs9ihvQ1SV3X4VeZJSD8GFp1EzMRnjfX8L9VUxxOcXH8cE59G-9MqIIS9CwX-1ytkx_lEnkaHOaz1F6VP-D14mrJWfOLEC1KK06WgKrqrns_XYVgJIjWEhfVqxGfwgzhnXiP27TRASUU72_xfGhYAcJPItR9xa28GHDLHjCvFx-lCp1qDhIKuGY5tE9eLxTKGmFShm9ArNgBVOpLyXCKMOeTqWKRgo4kMPxkLwnEEdkCOEQGoRTVnh8Hux8k6QoqvtyQyjSHktKVUalwPn7V55B3ZD-
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We danken iedereen die langs is geweest of een steunkaart heeft gekocht. De winst zal naar uw kind 
terugvloeien: we werken verder aan de herinrichting van de speelplaats. Ook het geld van het oudercomité zal 
daarvoor gebruikt worden. 

 

SNI blijft solidair: bedankt. 

De vastenactie is nog niet helemaal achter de rug, maar toch….  kunnen we nu al spreken van een geslaagde 
wafelverkoop, quiz, sobere maaltijd en free-podium.  
We verkochten 930 dozen wafels. Een enorm succes (200 dozen meer dan vorig schooljaar).  
Op onze quizavond amuseerden 60 ploegen van hoofdzakelijk oud-leerlingen zich volop. Ze zochten de 
antwoorden op de gestelde vragen. Herinneringen werden opgehaald tijdens een gesprek met vroegere 
leerkrachten. Dit alles bij een drankje en een knabbel ten voordele van de vastenactie. Plezier gegarandeerd 
dus. 
Binnenkort komen de sportwedstrijden tussen de leerkrachten en leerlingen van het 6de jaar er aan. Ook het 
schoolbal van 3 mei draagt bij aan de actie. 
 
 

Inschrijvingen.  

We schreven in januari al 50 leerlingen in voor het eerste jaar. Deze leerlingen genoten van een voorrang 
omdat een broer of zus reeds les volgt in SNI. 
 
174 kandidaat-leerlingen meldden zich aan via de procedure. 120 onder hen konden inschrijven in de loop van 
de maand maart. De anderen staan op een wachtlijst. Ongeveer een kwart van de leerlingen kiest voor de 
bekende richting Latijn. Bijna de helft kiest voor de nieuwe richting “Talent voor STEM”, een kwart voor de 
eveneens nieuwe richting “Talent voor talen”. 
 
Wie zich niet heeft aangemeld via de procedure, kan vrij inschrijven vanaf 10 mei. Wie dan langskomt, komt 
dus ook op de wachtlijst terecht. Vanaf die datum kan je ook inschrijven voor een ander jaar dan het eerste. 
 
 

SNI en het milieu. 

U hoorde ongetwijfeld via de media over de spijbelacties voor het klimaat. Ook op SNI namen een aantal 
leerlingen deel aan de betogingen. We houden ons als school aan de wettelijke reglementeringen op het vlak 
van afwezigheden. We zijn toch blij dat heel wat jonge mensen zich bewust zijn van het belang van het milieu 
en zich daarvoor dan ook willen engageren. We steunen dan ook de actie “Sign for my future”. 
 
We hopen dat enkele “betogers” zich ook binnen de school willen inzetten en meewerken aan de 
milieuwerkgroep. Wie daarvoor interesse heeft, kan contact opnemen met mevr. Devillé. 
We zijn in elk geval opnieuw gestart met een “Klas van week”. Op donderdag helpt elke klas om de beurt de 
speelplaats mee op te ruimen. We hopen leerlingen zo te sensibiliseren de speelplaats proper te houden.  
 
 

SNI biedt gelijke kansen aan iedereen. 

De school zet extra in op uitstelgedrag. Een aantal leerlingen missen toetsen of examens door ziekte. Ze 
moeten die toetsen/examens dan achteraf inhalen of afleggen.  
 
We merken dat een aantal leerlingen in de problemen komen omdat ze te vaak toetsen missen en moeten 
inhalen. De school is daar bezorgd over. 
 
We zijn daarom sinds dit schooljaar gestart met een project. We laten de toetsen in dit geval nu op 
woensdagnamiddag inhalen. 1 leerkracht volgt dit op en brengt de gegevens in kaart. We proberen zo de 
leerling te motiveren zo weinig mogelijk toetsen te missen. We beschikken zo ook over een meer volledige 
evaluatie. Leerlingen die vaak worden doorgestuurd worden in de begeleidingscel besproken. Er wordt dan 
naar een mogelijke hulp of ondersteuning gezocht. 



Het systeem slaat aan bij de leerlingen. We bieden ook de nodige hulp aan veel leerlingen die kampen met 
motivatie- of faalangstproblemen. 
 
 

Kalender 3de 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: 
 

 Reis naar Londen (5des): van 23 tot en met 26 april. 

 Reis naar Amsterdam (4des) en Parijs (3des): van 24 tot en met 26 april 

 1 mei: feest van de arbeid: wettelijke verlofdag 

 2-daagse Durbuy (2des): 2 en 3 mei 

 Sportdag (1stes): 3 mei 

 Schoolbal (5des en 6des): 3 mei 

 Start vrije inschrijvingen: 10 mei 

 Rapport M6: 29 mei 

 30 en 31 mei: verlengd weekend OLH Hemelvaart 

 Start examenreeks 5des en 6des: 6 juni 

 10 juni: verlof (2de Pinksterdag) 

 Start examenreeks 3des en 4des: 11 juni 

 Start examenreeks 2des: 13 juni 

 Start examenreeks 1stes: 14 juni 

 Einde examenreeks: 21 juni 

 Inhaalexamens na gewettigde afwezigheid wegens ziekte tijdens de reeks: 24 en 25 juni 

 Ardennenweekend (6des): van 21 tot en met 23 juni  

 Klassenraden: van 24 tot en met 27 juni 

 Proclamatie en receptie 6des: 25 juni 

 Inleveren boeken Iddink: 27 juni 

 Afhalen rapport: 28 juni 

 Inschrijven tijdens de vakantie: van 29 juni tot en met 3 juli; van 21 tot en met 23 augustus 
 
 
. 


