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VOORWOORD
Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg
Wie is ooit intensief op zoek gegaan naar dat ene, zeldzame klavertje vier? Wie
denkt dat dit kleine plantje écht geluk brengt? Iedereen verlangt naar en droomt
van geluk en succes. In SiVi gaan we dit nieuwe schooljaar op zoek naar dat
kleine geluksbrengertje via vier opdrachten, vier waarden die voor elke leerling
en leerkracht belangrijk zijn om succes te boeken. Deze zijn motivatie, respect,
stiptheid en leren. Ons jaarthema sluit perfect aan bij onze schoolvisie. Onze
school bevordert de talentontwikkeling van jongeren op het vlak van kennis,
vaardigheden en attitudes. Dit is maar mogelijk in een positieve en
gestructureerde leer- en leefomgeving. Dagelijks zet het volledige SiVi-team van
leerkrachten, studiemeesters-opvoeders, ondersteunend personeel en
onderhoudspersoneel zich in om te zorgen dat leerlingen in SiVi hun klavertje
vier vinden. Ze zorgen voor een motiverende, warme, respectvolle en positieve
schoolcultuur. Leerkrachten ondersteunen de leerlingen in hun zoektocht naar
zelfstandig en levenslang leren. Een uitgebreid zorgkader behartigt het belang of noemen we het beter het geluk? - van elke leerling.
We bewandelen dit schooljaar samen de weg van het geluk, op zoek naar een
klavertje vier voor elke leerling.
Directeur
Hilde Maertens

LEERLING VAN DE MAAND
SEPTEMBER: RAMBOER LANDER (3 LOS1)
Leerling van de maand (een van de GOK-acties op
school) wil tien keer per schooljaar een leerling(e) die op
een of andere manier positief in de kijker liep in de
bloemetjes zetten. Soms nomineren medeleerlingen of
leerkrachten, soms kiest de directie een leerling van de
maand.
In september werd Lander Ramboer verkozen. "Elke les
stapt hij met een glimlach mijn klaslokaal binnen en
verlaat hij mijn les ook op die manier. Lander is iemand
die zich altijd 100% inzet om opdrachten te maken of uit
te voeren. Bovendien werkt hij heel goed mee en geeft
zelf veel antwoorden. Lander kan het met zo'n positieve
attitude zeker heel ver schoppen," schreef een van zijn
leerkrachten en dit werd onmiddellijk bijgetreden door de
andere collega's! Proficiat, Lander!

ATTITUDERAPPORT
Attitudes worden ook buiten het onderwijs steeds belangrijker, denk maar aan
vacatures, functioneringsgesprekken, op de werkvloer … Ook in het onderwijs zijn
er een aantal nieuwe tendensen. Leren wordt beschouwd als een actief en
opbouwend proces waarbij de leerling mee verantwoordelijk is voor zijn eigen
leerproces. Dit houdt in dat de leerling over de juiste ingesteldheid moet beschikken
om zijn eigen studieloopbaan te sturen. Leraren krijgen hierin meer een
begeleidende rol waarbij ze aandacht moeten hebben voor observeren, feedback
geven en bijsturen.
Vanuit dit gegeven heeft de werkgroep ‘attituderapport’ vorig jaar een
attituderapport ontwikkeld dat in de loop van vorig schooljaar werd getest. De
vakoverschrijdende attitudes hierop worden in vier categorieën verdeeld: respect,
motivatie, orde en stiptheid.
Na deze testfase krijgt elke leerling van de 2de en 3de graad BSO/TSO dit
schooljaar twee keer een attituderapport: het eerste voor de herfstvakantie en het
tweede rapport voor de krokusvakantie. Na iedere rapportuitreiking zal de
klassenleraar een functioneringsgesprek houden met elke leerling. Dit gesprek
wordt zowel door de leerling als door de klassenleraar voorbereid. Op die manier
willen we de leerlingen in hun leerproces mee verantwoordelijkheid laten opnemen.
De leerlingen krijgen nu de kans om zelf feedback te geven over hun leerproces en
hun functioneren op school.
We hopen dat we met dit nieuwe systeem leerlingen nog meer kunnen motiveren
en stimuleren.
Hieronder vindt u een voorbeeld van een attituderapport.

MULTIMEDIALOKAAL
Lokaal 733 onderging de laatste maanden een grondige update.
Het resultaat: een parel van een multimediaklas!

LEREN LEREN
Bij heel wat leerlingen loopt alles gesmeerd, maar voor sommigen valt het studeren
wat zwaar uit ... Alles tijdig plannen, oefenen, indienen … het is niet altijd eenvoudig
in de tweede graad! Naast de huiswerkklas is er ook een mogelijkheid tot een korte
individuele studiebegeleiding.
Er zijn vier mogelijke sessies (in kleine groepjes van max. 4 leerlingen) waarop je
kan intekenen:
1 Planning: hoe maak je een planning op? Hoe krijg je je studeerwerk af en ben
je in orde met taken?
2 Instuderen van de leerstof: aan de hand van een voorbeeldvak bestuderen we
de verschillende stappen van het studieproces, van het uithalen van de cursus tot
het maken van de toets
3

Motivatie en afleiding: waar loopt het fout? (niet in groep)

4

Lesmateriaal: slaag je er niet in om altijd alles bij je te hebben?

Wil je intekenen op een of meerdere sessies, stuur dan via Smartschool een mailtje
naar Mieke Van Den Bulcke en geef duidelijk aan welke sessie je wil volgen.

AFS-STUDENT
Ook dit jaar krijgt een AFS-student de kans om les te volgen
in SiVi. Hayata uit 6LOS en Japanner met zwarte gordel,
geeft initiatie judo aan zijn klas.

COMMUNICATIE EN MEDIA
In september 2016 startte de nieuwe richting Communicatie en Media in het 5de
jaar. Het logo geeft het sociale van de nieuwe richting weer met de rode kleur, de
mensenfiguren en het speelsere lettertype. De blauwe kleur en het strakke
lettertype van 'media' stellen de zakelijke component voor.
In de richting staan alle vormen van communicatie centraal. We switchen
tussen persoonlijke en interpersoonlijke verbinding, tussen verbale en nonverbale
omgangsvormen
én
tussen mondelinge,
geschreven en
beeldcommunicatie. Ook het verspreiden van boodschappen via de computer en
sociale media komt aan bod.

PESTACTIEPLAN
In een poging om pesten op school tegen te gaan en bespreekbaar te maken, werd
door een werkgroep van directie, leerkrachten, leerlingbegeleiding én leerlingen
een Pestactieplan uitgewerkt. We zetten sterk in op preventief werken om het
welbevinden van onze leerlingen te verhogen. Dit doen we door het creëren van
een respectvolle schoolomgeving, het organiseren van klasvormende activiteiten,
het maken van klasafspraken, activiteiten over de middag, het ophangen van
sensibiliseringsaffiches … Loopt het toch fout, dan kunnen de leerlingen altijd
terecht bij de graadverantwoordelijke om het probleem te helpen aanpakken.
Het Pestactieplan is digitaal beschikbaar op Smartschool voor ouders en
leerlingen.

CO-TEACHING@SIVI
Dit schooljaar werd in de klassen 7VB (BSO Veiligheidsberoepen)
gestart met co-teaching voor (één van de twee lesuren) Frans. Dit
houdt in dat niet één, maar twee 'professeurs' de studenten
begeleiden. Er wordt gewerkt met een 'niveau débutant' en een
'niveau avancé', zodat elke groep de nodige aandacht en uitdaging
krijgt. De theorie die in het ene lesuur besproken wordt, wordt
uitgebreid ingeoefend in het uur co-teaching. Er wordt telkens een
link gelegd met het beroepenveld 'veiligheid'.

Leraars en studenten zijn alvast positief. De beginners komen
voldoende aan bod bij het inoefenen van de mondelinge
vaardigheden, terwijl voor de gevorderden de lat wat hoger gelegd
wordt.
Donc : tout le monde est content!

HUISWERKKLAS
Leerlingen uit het 3de of 4de jaar die wat extra ondersteuning wensen bij het
studeren kunnen intekenen voor de huiswerkklas. De huiswerkklas is een hulp die
de school aanbiedt, geen sanctie. Het is de bedoeling bij de leerlingen een proces
op gang te brengen dat ertoe leidt planmatig en zelfstandig de huistaken te
verwerken. In de huiswerkklas werken we met een kleine groep van maximum 10
leerlingen. Wie eerst inschrijft, komt eerst aan bod. Leerlingen van het derde jaar
krijgen voorrang op 4de jaars.
De huiswerkklas vindt plaats op maandagavond (van 17.00 – 17.50 uur) en op
donderdagavond (van 16.00 - 16.50 uur). Je schrijft je in voor een periode van 4
weken. Het is de bedoeling dat je aansluitend naar de avondstudie gaat en ook op
dinsdag tijdens die periode avondstudie volgt. Deze (tijdelijk) avondstudie zal niet
aangerekend worden. Avondstudie op maandag en dinsdag is tot 18u50 en op
donderdag tot 18u00.
De tweede sessie van de huiswerkklas start onmiddellijk na de herfstvakantie op
maandag 7 november. Wil je aansluiten? Stuur dan een smartschoolmailtje naar
Mevr. Decadt.

BIJLESSEN
Dit jaar gaan in SiVi opnieuw bijlessen door over de middag. Ben je lange tijd afwezig
geweest? Kan je remediëring gebruiken voor een leerstofonderdeel dat je minder
goed lag? Via je vakleerkracht word je op de hoogte gebracht van de inhaalles of er
uitdrukkelijk naar doorverwezen.
maandag
maandag
donderdag
donderdag
vrijdag

Engels 2de graad
Engels /
Duits 3de graad
Frans 2de graad
Wiskunde 3de graad
Wiskunde /
wetenschappen 2de
graad

mevrouw Vandendriessche

Lokaal 219

meneer Trybou

Lokaal 111

mevrouw Dobbelaere
mevrouw Elskens

Lokaal 501
Lokaal 228

mevrouw Decadt

Lokaal 501

Sommige leerlingen IV en VB hebben al een intensieve startcursus Frans achter de
rug.

SODA-RAPPORT
Onze leerlingen voorbereiden op de professionele wereld of het hoger onderwijs:
het is één van de hoofddoelen van onze school. Om dit kracht bij te zetten wordt
er in 7 Office, Retail en Logistiek voor het eerst gewerkt met het SODA-attest. Dit
letterwoord staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. Elke periode worden
deze verschillende criteria geëvalueerd. Wie op het einde van het schooljaar
voldoet aan de voorwaarden, ontvangt het felbegeerde attest. Logisch toch? Want
welke werkgever wil nu geen werknemer met een positieve attitude?

AANVRAAG STUDIEBEURS 2016-2017
Aan het onthaal van de school kan je een blanco formulier voor de aanvraag
van de studietoelage afhalen.
Dit jaar is er slechts één formulier per leerling. Hierop vul je zowel de keuze
in van onderwijs, (kleuteronderwijs, lager of secundair, hoger onderwijs …),
als de persoonlijke gegevens van de persoon die in het onderhoud van de
leerling of student voorziet.
Het ingevulde formulier stuur je op voor 1 juni 2017 naar:
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL
Je kan je toelage ook online aanvragen. Surf naar www.studietoelagen.be.
Hulp nodig? Bel gratis 1700 of contacteer de afdeling Studietoelagen via het
webformulier op: www.studietoelagen.be/contact/vraag.

IT@NOON
Studiewerk? Groepswerk?
Aan de computer werken?
Ben je je wachtwoord
vergeten
om
op
de
schoolcomputers of om op
Smartschool in te loggen?
IT@Noon staat open voor
alle
leerlingen
in
het
multimedialokaal (733). Op
dinsdag
en
donderdag
tussen 12.40 uur en 13.15
uur ben je er welkom! Een
ICT-coördinator zorgt voor
ondersteuning.
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