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Wat is de SNIeuwsbrief? 

Vorig schooljaar startten we met een gloednieuw informatieblad. We willen u drie à viermaal per jaar op de 
hoogte 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 startpagina op smartschool 
of op 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 
 

 

Welkom.  

Elke dag volgen zo’n 660 leerlingen les op onze school. We heten iedereen van harte welkom. We hopen dat de 
eerstejaars (zo’n 170) en de nieuwe leerlingen uit de andere jaren (een twintigtal) snel hun weg mogen vinden. 
We wensen iedereen een enthousiast en succesvol schooljaar toe. 
 
Elke dag zetten meer dan 90 leerkrachten en ondersteunend personeel zich met hart en ziel in voor onze  
leerlingen.  Ook hen wensen we een vreugdevol en vlot schooljaar toe. 
 
Al die mensen leven en werken  op SNI in de geest van Mgr. Scheppers. Onze school is immers een 
Scheppersschool. Monseigneur Scheppers bekommerde zich om kinderen die in moeilijke omstandigheden 
leefden. De congregatie van de Broeders van Scheppers zet het gedachtengoed van haar stichter verder. Ze wil 
alle leerlingen kansen bieden om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. 
 

 

Leerkrachtennieuws. 

Mevr. Martinez blijft nog voor langere tijd afwezig. Mevr. Hofmans  is wegens ziekte al zeker tot het einde van 
de maand niet op school.  
 
We hebben (nog) niet voor alle betrekkingen een leerkracht kunnen vinden in deze tijden van arbeidskrapte. 
We blijven zoeken naar gepaste kandidaten.  
 
Sinds september zijn mevr. Kaiya Soers (secretariaat),mevr. El  Guarranti Asmae (Spaans 3de graad), mevr.            
Carla Lopes de Sousa (Latijn 2de graad) dhr. Gerben Gysels  (MO en PO 1ste graad), dhr. Jens Sinoy (wiskunde, 
wetenschappen en ICT 1ste en 2de graad)  en dhr. Marc Rooman (begeleide studie) aan de slag op school. 
 
 
 
 
 



Modernisering secundair onderwijs.  

Dit schooljaar is de vernieuwing van het secundair onderwijs gestart. Deze wordt nu jaar na jaar verder 
doorgetrokken.  
SNI kiest ervoor om in het eerste jaar de opties Latijn, Talent voor Stem wetenschappen en Talent voor talen 
aan te bieden.   

 Latijn  
o = basispakket + 4u Latijn +1u sleuteluur;  
o interesse voor de geschiedenis en cultuur van de klassieke oudheid, de Latijnse taal-en 

letterkunde; 

 Talent voor Stem  
o = basispakket + 1u remediëring of uitbreiding wiskunde + 1u remediëring of uitbreiding 

Nederlands + 2u Talent voor STEM +1u sleuteluur; 
o veel aandacht voor wetenschappen, techniek, technologie en wiskunde;  inzet op specifieke, 

vakgebonden taalnoden 

 Talent voor Talen  
o = basispakket + 1u remediëring of uitbreiding wiskunde +1u  remediëring of uitbreiding 

Nederlands + 2u Talent voor talen +1u sleuteluur; 
o interesse voor talen, aandacht voor actualiteit, kunst, cultuur en literatuur; extra inzet op de 

creatieve benadering 
 
Het nieuwe leerplan van ICT wordt in projectvorm in alle vakken geïntegreerd. We starten al snel met een 
eerste sessie over de basis en over smartschool. 
 
We bereiden dit schooljaar de verdere vernieuwing (voor het 2de jaar dus) voor. We maken keuzes rond de 
basisopties die we zullen aanbieden. We informeren u hierover in een volgend nummer. 

 

 

Boekencheckdag op 16 september 2019.  

De school neemt deel aan de boekencheckdag. De bedoeling is om zicht te krijgen wie over het nodige 
lesmateriaal beschikt.  
 
We weten dat leerlingen die het gepaste materiaal hebben ook meer slaagkansen hebben. We willen daar dan 
ook volop op inzetten. Leerkrachten zullen op 16 september controleren wie al boeken in zijn/haar bezit heeft. 
Bij leerlingen die nog geen boeken hebben, zullen ze kort nagaan waarom dat zo is. Zo kunnen we samen snel 
een goede oplossing vinden. 
 
Ondervindt u moeilijkheden bij het bestellen van de boeken? Heeft u andere vragen of problemen in dat 
verband? De school kan u helpen. Neem eventueel contact op met mevr. Inge Detandt. 
 
De start van het schooljaar brengt heel wat kosten met zich mee. We zijn ons daar bewust van. U heeft onze 
STOS-brochure ontvangen. U vindt daar heel wat praktische informatie over waar u terecht kan wanneer u het 
op financieel vlak moeilijker heeft. 
 

 

Werken tijdens de vakantie.  

Tijdens de zomervakantie werden een aantal belangrijke werken uitgevoerd: 

 De kastanjebomen werden gesnoeid; 

 Het dak van het D-gebouw werd vernieuwd; 

 Er werden camera’s geïnstalleerd aan de ingangen van de school, in de gangen en aan de toiletten. We 
willen daarmee vandalisme en gevaarlijke situaties zoals valse brandmeldingen tegengaan. U ontvangt 
alle nodige informatie wanneer wij de camera’s in werking laten treden.  

 
 



 

Kalender 1ste trimester.  

U kan de kalender op smartschool en op de website gemakkelijk volgen. We geven hier al een paar belangrijke 
afspraken: 
 
September 

 Oudercontact 1ste, 2de en 3de jaar: 10 september 

 Schoolfotograaf: 17 september 
Oktober 

 Klassenraad: 3 oktober in de namiddag (de leerlingen zijn in de namiddag vrij) 

 Klassenraad: 4 oktober in de namiddag (de leerlingen zijn in de namiddag vrij) 

 Pedagogische studiedag: 7 oktober (de leerlingen zijn de ganse dag vrij) 

 Tongerlo: 9, 10 en 11 oktober (vormingsdriedaagse voor 1ste jaar) 

 Brusseldag: 10 oktober (2de jaar) 

 Sportdag: 10 oktober (3de tot en met 6de jaar) 

 Rapport M1: 11 oktober (2de tot en met 6de jaar) 

 Rapport M1: 15 oktober (1ste jaar) 

 Oudercontact: 24 oktober 

 Herfstvakantie: van 28 oktober tot 3 november 
November 

 Verlofdag: 11 november 

 Rapport M2: 22 november (2de en 3de graad) 

 Rapport M2: 29 november (1ste graad) 
December 

 Start examenreeks 3de graad: 2 december 

 Start examenreeks 4de jaar: 3 december 

 Start examenreeks 3dejaar: 4 december 

 Start examenreeks 2de jaar: 5 december 

 Start examenreeks 1ste jaar: 6 december 

 Einde examenreeks : 13 december 

 Inhaalexamens: 16 en 17 december 

 Klassenraden: 16, 17, 18 en 19 december (de leerlingen zijn thuis) 

 Afhalen rapport M3 (semester 1) bij titularis: 20 december in de voormiddag 

 Kerstvakantie: van 23 december tot 5 januari 
Januari 

 Oudercontact: 17 januari 

 Informatieavond hoger onderwijs voor leerlingen van het 6de jaar en hun ouders: 17 januari 
 


