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Leerkrachtennieuws.
Mevr. Martinez blijft nog voor langere tijd afwezig. Ook mevr. Hofmans en dhr. Schoukens zijn wegens ziekte
nog voor een langere periode niet op school. Als alles goed gaat, verwachten we mevr. Everaert gezond weer
terug na de vakantie.
Mevr. Hellinckx gaat in zwangerschapsverlof. We wensen haar een voorspoedige bevalling en veel geluk met de
baby.
We hebben nu bijna voor alle betrekkingen een leerkracht kunnen vinden in deze tijden van arbeidskrapte. We
hebben de uren Frans herschikt zodat alle klassen toch hun programma kunnen afwerken. Dat vraagt wel wat
extra planwerk van de leerkrachten Frans. We zijn mevr. Tufan, mevr. Christiaens, mevr. Di Mascio, mevr.
Dethor, mevr. Devillé en mr. Bencherif heel erg dankbaar dat ze dat zo vlot hebben gedaan. Na de vakantie
zullen we in de meeste klassen het laatste lesuur ook nog volwaardig kunnen invullen.
Sinds november zijn dhr. Frederik De Loose (Latijn 2de graad), dhr. Sikko Segaert (godsdienst 1ste graad) en
mevr. Tamara Mox (wetenschappen 1ste graad) op school aan de slag. Dhr. Mathias Pierquin vervolledigt ons
team sinds 1 december. Op het secretariaat deed dhr. Jochen Moyson zijn intrede.

SNI volgt verder de modernisering secundair onderwijs op.
We werken aan de voorbereiding van de volgende stap in de vernieuwing van het secundair onderwijs. Nu is
het tweede jaar aan de beurt. We maken binnenkort definitieve keuzes rond de basisopties die we zullen
aanbieden en informeren je zo snel mogelijk.

SNI schrijft in.
Broers en zussen hebben voorrang. Zij moeten inschrijven op zaterdag 11 januari tussen 10 en 14 uur. Vergeet
niet een afspraak te vragen via het secretariaat als je voor de voorrang in aanmerking komt. Let goed op! Na
die dag, verlies je je voorrang. Zorg er dus zeker voor dat je erbij bent!
Ken je kinderen die graag naar SNI zouden komen? Nodig hen zeker uit voor de opendeurdag van 15 februari.
We geven ook al de regels voor inschrijven. Nieuwe leerlingen melden zich aan via de website
www.inschrijveninbrussel.be van 2 maart tot 31 maart. Vanaf 11 mei nodigen we de aangemelde leerlingen op
school uit voor de inschrijving. Op 8 juni starten de vrije inschrijvingen. Volg de website of onze facebookpagina
voor meer informatie.

SNI heeft talent.
SNI nam met veel succes deel aan de tekenwedstrijd van de Vlaamse Olympiades.
Er waren meer dan 4000 inzendingen. Van de inzendingen van onze school werden 5 leerlingen geselecteerd
voor de halve finale. Een professionele jury koos uit die selectie 41 werken voor de finale. 4 leerlingen van SNI
behoorden tot de finalisten. Ze werden uitgenodigd op het stadhuis van Brussel. Daar kregen 2 van hen te
horen dat ze een prijs in hun categorie behaalden: Olivia uit 1H behaalde de 3de plaats in de reeks 1ste, 2de en
3de middelbaar (foto rechts). Emma uit 5 humane deed nog beter: ze behaalde de eerste prijs binnen de
categorie 4de, 5de en 6de middelbaar (foto links).
Proficiat aan alle deelnemers en de begeleidende leerkrachten, mevr. Arys, mevr. Herrebosch en mr. Gysels.

De laureaten poseren fier bij hun werk:

Onze collega ’s volleyballiefhebbers lieten zich ook niet onbetuigd. Op woensdag 4 december namen ze deel
aan een volleybaltornooi voor leerkrachten in Asse. Ze behaalden een heel verdienstelijke 4de plaats.

SNI ondersteunt andere initiatieven.
Op de directie-dag voor de Scheppersscholen vertelde Broeder Provinciaal over de bouwplannen van de
broeders in Bujumbura, Burundi. Daar komt een grote uitbreiding van de bestaande school. Onze technische
school, Scheppersinstituut Wetteren, helpt met plannen, logistiek en bouwen. Ze zorgen ervoor dat goed
bouwmateriaal uit België in Burundi geraakt. Leerkrachten en leerlingen gaan ter plekke helpen met de bouw.
Wij vinden dat zelf een heel mooi project. We zetten er mee onze schouders onder. We hopen eens iemand
van de “bouwers” op school te krijgen om hun verhalen (zoals: hoe krijg je 6 containers betonijzer uit
Vlaanderen in Bujumbura) hier te komen vertellen.
Zoals de voorbije schooljaren steunen we ook nog een lokaal project. Dit schooljaar viel de keuze op “Awel, de
kinderen- en jongerentelefoon”. Zij helpen via telefoon, chat en mail kinderen en jongeren met problemen in
Brussel en heel Vlaanderen. Omdat we welbevinden bij al onze leerlingen heel belangrijk vinden, moeten we
zo’n initiatief zeker steunen. We nodigen hen ook uit op school. Zo wordt de drempel om hulp te vragen ook
voor onze leerlingen wat minder hoog.

SNI verbouwt.
Het installeren van de camera’s liep wat vertraging op. Na de vakantie treden ze eindelijk in werking.
Binnenkort ontvang je een brief met de nodige informatie i.v.m. de gegarandeerde privacy.
De “oude keuken” werd afgebroken en ingericht als stockageruimte.

SNI helpt kiezen.
Voor ouders en leerlingen uit het 2de, 4de en 6de jaar worden de komende maanden extra spannend. In juni
staan ze voor een belangrijke keuze. Als school willen we je hierbij ondersteunen. Je mag alvast volgende
afspraken noteren.
Voor ouders en leerlingen van het zesde jaar nodigden we de KULeuven, Odisee en A-crew uit om te komen
spreken over studeren in hoger onderwijs. Op vrijdag 17 januari 2020 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… De mensen van A-crew getuigen over wat ze ervaarden
toen ze als eerste van hun gezin of familie hogere studies aanvatten.
Voor het 2de en 4de jaar voorzien we tijdens de opendeurdag van 15 februari 2020 infomomenten rond de
studierichtingen die we op SNI aanbieden in het 3de en 5de jaar. We nodigen je 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 2 april voor alle ouders het moment om met de leerkrachten de komende
keuze te bespreken.

SNI reist en Ramadan.
Sni heeft sinds lang een traditie van reizen. We hechten hier veel belang aan.
De reizen gaan dit schooljaar tijdens de Ramadan door. Dat zorgt voor enige ongerustheid. We plannen daarom
een aantal gesprekken tussen leerlingen, de directie en de heer Soufiane Benatname van het netwerk
Islamexperten op 8 en 15 januari. Op 22 januari is een gesprek tussen de ouders, de school en de heer
Benatname voorzien. We hopen een goed compromis te kunnen vinden zodat iedereen aan de reizen kan
deelnemen.

SNI biedt gelijke kansen aan iedereen.
De school zet ook dit schooljaar een aantal initiatieven op het vlak van taal- en zorgondersteuning verder. Dat
zijn er wel wat: Frans+, taaltraject, remediëring Nederlands, remediëring wiskunde, begeleide studie, STOSproject, boekencheckdag, opvolging van spijbelen en te laat komen, hulp bij uitstelgedrag...
Binnen dat laatste luik werd tijdens het 1ste trimester gestart met een stressreductietraining. Het gaat om 6
sessies tijdens de middag waarin we de leerlingen leren beter om te gaan met druk van grote toetsen en
examens. We startten met een groep leerlingen uit de 2de graad. Intussen is er ook reeds gestart met een
groep uit de 3de graad. Volgend trimester breiden we het project ook naar de 1ste graad uit.

Kalender 2de trimester.
U kan de kalender op smartschool en op de website gemakkelijk volgen. We geven hier al een paar belangrijke
afspraken:
Januari
 Inschrijving broers en zussen: 11 januari van 10 tot 14 uur
 Oudercontact: 17 januari
 Informatieavond hoger onderwijs voor leerlingen van het 6de jaar en hun ouders: 17 januari
 Overlegmoment rond de reizen en Ramadan: 22 januari
 Facultatieve verlofdag: 31 januari
Februari
 Rapport M4: 14 februari.
 Opendeurdag, pannenkoekenfestijn en studiekeuze 2de en 4de jaars: 15 februari
 Romereis 6de jaars: van 19/02 tot en met 25/02
 Voor de 6de jaars die niet deelnemen is er op 19/02, 20/02 en 21/02 een verplicht alternatief
programma voorzien
 Krokusvakantie: van 24 februari tot en met 1 maart.
Maart
 Hulp bij aanmeldingsprocedure inschrijvingen: 2 en 5 maart van 16.30 tot 18.30 uur
 SNI-quiz: 20 maart
 Paasexamens 1ste graad: van 23/03 tot en met 27/03
April
 Oudercontact (bespreken studiekeuze en afhalen rapport M5): 2 april
 Afronden vastenactie en free-podium: 3 april
 Paasvakantie: van 7 tot en met 19 april

