
WELKOM OP ONZE SCHOOL 
Naar school kom je natuurlijk in de eerste plaats om te studeren.  

We hopen dan ook dat je zal slagen in de studierichting die je gekozen hebt. 
Jouw inzet, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin zijn daarbij 
zeker nodig.  

Maar een school is ook een plaats om te leven. Samen met jou willen we dan ook 
werken aan een aangename sfeer in de klas, op de speelplaats en in de refter. Zo 
wordt SJI niet alleen voor jou, maar ook voor je klasgenoten, je leerkrachten en 
alle mensen die werken op onze school een plek waar je je echt thuis kan voelen.  

We wensen je in elk geval veel succes op SJI! 

  



 

 Handboeken 
Je handboeken bestel je via https://www.studieshop.be. Je betaalt online. De 
boeken worden na betaling bij je thuis geleverd. 

Heb je problemen met de bestelling, neem dan contact op met mevrouw De 
Pril op het secretariaat van de school. 

 Terug naar school 
Wij verwachten jullie op de eerste schooldag in september bij de coördinatoren 
op de afgesproken uren.  

Ben je een leerling uit het eerste jaar dan kom je tegen 8.30 u. naar de parking 
aan de grote turnzaal. Daar wacht je klastitularis je op om samen met alle 
eerstejaars-leerlingen aan de onthaaldagen te beginnen! 

 Lessenrooster 
De eerste schooldag overloopt je klasleraar met jou het voorlopige 
lessenrooster. Eind september krijg je dan het definitieve lessenrooster. 

 Dagindeling 
De lessen beginnen op vaste tijdstippen:  

- van 8.25 u. tot 12.05 u.  
- van 12.55 u. tot 15.40 u. of 16.30 u.  

Je bent op tijd aanwezig. Wie te laat is, krijgt een nota via het digitaal 
leerplatform Smartschool. Wie vier keer te laat komt, krijgt strafstudie. Tussen 
de lessen door is er pauze van 10.10 u. tot 10.25 u. en van 14.40 u. tot 14.50 u. 
Tijdens de pauze ga je naar de speelplaats.  

Afhankelijk van je lessenrooster beginnen de lessen soms later of eindigen ze 
vroeger; dit wordt altijd schriftelijk meegedeeld bij het begin van het schooljaar. 
Als je de toelating van je ouders hebt, mag je dan later naar school komen of 
vroeger naar huis gaan. Natuurlijk kan je ook altijd in de studierefter terecht.  

https://www.studieshop.be/


 Wie is wie op onze school? 
 De leerlingen vormen de grootste groep en vanaf nu hoor jij daar ook bij! 

 De directeur heeft de leiding over de school. Je kan steeds bij hem terecht in 
zijn bureau, lokaal 200C. 

                                

 

                                                             Dhr. De Meulemeester 
                               Directeur 

 

 De leerkrachten zien jullie het vaakst. Op onze school zijn er een tachtigtal. 
Je hebt één of twee klasleraren bij wie je terecht kan met al je vragen. 
Zijn ze niet in de klas, dan kan je de leerkrachten vinden in de leraarskamer 
op de eerste verdieping. 

 Bij de coördinatoren kan je terecht als het even wat minder goed gaat, je 
meer zorg nodig hebt of als je kampt met een andere, 
(gezondheids)problematiek. Zij gaan ook met jou in gesprek als je je niet 
gedraagt zoals het hoort en zullen, in overleg met de directie, je een 
sanctie geven als het nodig is. Zij organiseren ook verschillende activiteiten 
en uitstappen. 

 De leer- en studiecoach geeft je tips over hoe je het beste kan plannen en 
studeren. Ze is verantwoordelijk voor de organisatie van de huistaakklas en 
de coaching class. Zij begeleidt je ook in je studiekeuze als je wil 
veranderen van richting of als je na het 6e of 7e jaar een richting wil kiezen. 
Als je nog niet zo goed Nederlands spreekt, zorgt ze er samen met een 
team leerkrachten voor dat je passende ondersteuning krijgt. 

   
Mevr. De Cremer 

1e – 3e jaren 
Dhr. Cordier 
4e – 7e jaren 

Mevr. Balthau 
Leer- en studiecoach 

 

  



 

 Bij de leerlingenbegeleider kan je terecht voor 
een goed gesprek als je zorgen hebt. Samen 
met jou gaat hij op zoek naar een oplossing. Je 
kan hem vinden in het coördinatielokaal.  

 

 

 

 

 Het leerlingensecretariaat helpt de directie bij de organisatie van de 
school. Ze verzorgen de administratie, het kopieerwerk, de boekhouding 
en nog veel meer. Bij hen kan je terecht voor schoolformulieren en 
attesten. Ze houden toezicht op de speelplaats, in de refter en tijdens de 
avondstudie. Op het secretariaat kan je ook elke ochtend en tijdens de 
pauze van 10.10 u. broodjes bestellen.  

    
Dhr. Noelanders 

Preventieadviseur 
Dhr. Van Weyenbergh 

Boekhouding 
Dhr. Van Hauwermeiren 
Afwezigheden, toezicht 

strafstudie 

Mevr. Martens 
Personeelszaken 

    

Mevr. De Pril 
Rapporten, lockers, 

activiteiten en 
verzekeringen 

Mevr. Verstuyft 
Leerlingenadministratie 

 

Mevr. Yohannes 
Kopieerdienst 

Mevr. Van den Steen 
afwezigheden, 

inhaaltoetsen en algemeen 
onthaal. 

 

 
Dhr. Elaut 

Leerlingenbegeleider 

 



 Het onderhoudspersoneel zorgt er de hele dag voor dat de school er 
netjes bij ligt. Hou je klas en de hele schoolomgeving proper: zo toon je 
respect voor hun werk! Op onze school denken we ook aan het milieu: 
sorteren is dus de boodschap! 

 Bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kunnen jijzelf en je ouders 
steeds gratis terecht voor advies. Na afspraak kan je Mevr. Van Durme ook 
op school spreken.  Meer info over wat het CLB voor jou kan doen vind je 
op https://www.vrijclb.be/vrij-clb-wetteren.        

 Activiteiten 
De school organiseert regelmatig activiteiten: culturele activiteiten, 
sportactiviteiten, bedrijfsbezoeken, stadsbezoeken … Ze zijn een zeer goede 
manier om aan je algemene vorming te werken en ze zijn natuurlijk ook 
gewoon leuk! Het is de bedoeling dat je steeds aan deze activiteiten 
deelneemt en dat je je op een respectvolle en geïnteresseerde manier 
gedraagt.  

In het 5de en 6de jaar kan je ook op buitenlandse reis! Deze reizen zijn niet 
verplicht, maar natuurlijk kunnen wij ze heel warm aanbevelen. Voor de 
eindejaarsreis is een spaarsysteem voorzien: meer info hierover kan je krijgen 
bij Dhr. Cordier. 

 Afwezigheden 
Bij elke afwezigheid moeten je ouders de dag zelf (liefst voor 8.30 u) de school 
verwittigen op het nummer 09 369 04 09 of via afwezigheden@sjiwetteren.be   

Bij het begin van het schooljaar krijg je 4 afwezigheidskaarten, deze kan je 
gebruiken als je niet meer dan 3 dagen na elkaar ziek bent. Je geeft de door je 
ouders ingevulde kaart direct na je terugkomst op school af op het secretariaat 
bij Dhr. Van Hauwermeiren.  

Ben je langer dan 3 dagen na elkaar ziek, dan heb je een doktersbriefje nodig. 
Ook dit geef je af op het secretariaat. Een doktersattest is ook nodig als je 
afwezig bent tijdens de examens, op de sportdag en op verplichte activiteiten.  

Afwezigheden om familiale of wettelijke redenen kunnen enkel na 
goedkeuring van de directie.  

Blijf je door ziekte of een ongeval voor een langere periode afwezig, dan 
nemen je ouders contact op met de school. De klasleraar zal ervoor zorgen dat 
je notities door een klasgenoot worden bijgehouden.  

Meer info over langdurige afwezigheden en Tijdelijk Onderwijs aan Huis kan je 
vinden in het schoolreglement. 

  

https://www.vrijclb.be/vrij-clb-wetteren


 

 Computergebruik 
Elke leerling krijgt een laptop van de school in bruikleen. Je ouders betalen 
hiervoor enkel de maandelijkse verzekeringspremie van 4 euro. 

 Drankjes en koeken 
Tijdens de pauze kan je in de automaten een drankje kopen.  

Tijdens de pauze om 10.10 u. kan je ook koeken kopen. De verkoop hiervan 
wordt georganiseerd door de leerlingen zelf en de opbrengst gaat naar de 
tweedaagse van de 1ste jaren. 

 EHBO 
Als je op school ziek wordt of je bezeert, kan je terecht op het secretariaat. De 
medewerkers zullen je indien nodig de eerste zorgen toedienen en eventueel 
verwittigen zij je ouders om je af te halen. Er is ook een EHBO-lokaal waar je 
even kan rusten tot je je beter voelt. 

 Fietsen en bromfietsen 
Als je met de fiets naar school komt, plaats je je fiets steeds in de afgedekte en 
afgesloten fietsenstalling. Voor bromfietsen is een aparte stalling voorzien. Om 
diefstal te voorkomen doe je steeds je fiets/bromfiets op slot!   



 Huistaakklas/Coaching Class 
Op maandag, dinsdag en donderdag kan je van 15.45 u. tot 16.30 u. in de 
huistaakklas (1ste graad) of coaching class (2de en 3de graad) terecht. Daar 
maak je je taken of studeer je je les onder begeleiding van een leerkracht die je 
helpt waar het nodig is.  

 Kalender 
Je kan onze schoolkalender terugvinden via de Planner op Smartschool. Hierin 
staat heel wat nuttige informatie: rapporten, zwemweken, uitstappen, 
oudercontacten, vrije dagen en vakanties. 

 Kledij 
Er is geen uniform maar we verwachten wel passende kledij, dit is een vorm van 
respect tegenover jezelf, je leerkrachten en de hele schoolomgeving.  

Je kledij is altijd stijlvol en verzorgd, ook tijdens stages, schooluitstappen en 
activiteiten. 

 Leerkracht afwezig 
Als een leerkracht afwezig is, zie je dit op het scherm in de inkomhal. Naast 
jouw klas en de naam van de leerkracht die toezicht doet, staat ook het lokaal 
vermeld waar je verwacht wordt. Info rond speciale toelatingen voor de 3de 
graad vind je in het schoolreglement. 

  



 

 Leerlingenkaart 
Bij het begin van het 
schooljaar ontvang je een 
leerlingenkaart. Op deze 
kaart staat vermeld of je 
de school ’s middags mag verlaten. Je moet deze kaart  dus altijd bij je hebben.  

Er zijn ook heel wat voordelen verbonden aan de leerlingenkaart, surf naar de 
website vermeld op de kaart voor meer info hierover. 

 Leerlingenraad 
Er zijn twee leerlingenraden op onze school: eentje voor de eerste graad en 
eentje voor de tweede en derde graad.  Leerlingen die in de leerlingenraad 
zitten,  kunnen samen met de ondersteunende leerkrachten bepaalde 
problemen aankaarten, voorstellen naar voor brengen of acties opzetten. Voor 
de 6de en 7de jaars is er een aparte leerlingenraad die instaat voor de organisatie 
van de laatstejaarsactiviteiten. 
Na elke leerlingenraad brengen de vertegenwoordigers verslag uit. 

 Lockers 
Elke leerling van onze school kan een locker huren aan 10 euro per schooljaar. 

 Middagmaal 
De leerlingen mogen tijdens de middagpauze na toestemming van hun ouders 
thuis of bij een familielid gaan eten. Deze toestemming staat vermeld op de 
leerlingenkaart en moet je kunnen tonen bij controle.  

Woon je te ver om thuis te gaan eten, dan blijf je onder de middag op school: je 
eet in de refter je boterhammen op. Je brengt je eigen drankje mee.  

Bij mooi weer mag je eten op de picknickbanken op de speelplaats. Al deze 
plaatsen houd je zelf netjes. Je blijft ’s middags niet in het gebouw of in de 
omgeving van de school rondhangen. Je respecteert de rust van de 
buurtbewoners.   

  



 Openbaar vervoer 
Onze school is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Het 
station ligt op 15 minuutjes wandelen en er zijn verschillende 
bushaltes in de buurt.  

Voor meer info over de bereikbaarheid van de school kan je op 
onze website terecht.  

 Oudercontact 
Natuurlijk willen je ouders graag weten hoe je het doet op school. Hiervoor zijn 
er de oudercontacten, waar je ouders je leerkrachten, de directie en de 
leerlingenbegeleiders kunnen ontmoeten. Je ouders worden hiervoor 
schriftelijk uitgenodigd. 

 Pesten 
Op school leef je met veel mensen samen, dit betekent dat je al eens iemand 
tegen het lijf kan lopen waarmee je het niet zo goed kan vinden. Dat is normaal 
en menselijk, maar dat is geen reden om ruzie met die persoon te maken, die 
persoon uit te sluiten of te pesten. Onze school wil zeer streng optreden tegen 
alle vormen van pestgedrag. Word je zelf gepest of merk je dat iemand anders 
gepest wordt, vertel dit dan zeker aan je klasleraar of een andere leraar met wie 
je een goed contact hebt. 

 Rekenmachine 
De rekenmachines worden enkel via de school aangekocht. Bewaar je 
garantiebewijs en zorg dat je naam op je rekenmachine staat. 

 Roken en drugs 
Wij willen je graag mee opvoeden tot gezonde jongvolwassenen. In de 2de 
graad zijn er een aantal projecten rond gebruik van genotsmiddelen. Het is dus 
duidelijk dat roken en drugs niet kunnen!  

Denk eraan dat ook in de straat voor de school roken niet is toegelaten. Wie 
toch betrapt wordt op roken krijgt strafstudie.  

Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden! 

  



 

 Schoolrekening 
Vier keer per jaar ontvang je een schoolrekening waarop bijdragen voor 
fotokopieën, uitstappen, activiteiten … staan vermeld. Gespreide betaling is 
mogelijk, je ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de directeur. 

Zit je in de richting Haar- en Schoonheidsverzorging?  De onkosten gemaakt 
voor het vak haar- en schoonheidsverzorging worden apart verrekend. Je 
ouders betalen hiervoor 45 euro per maand. 

 Schooltoeslag 
Misschien komen je ouders wel in aanmerking voor een schooltoeslag. 
Hiervoor ga je naar www.groeipakket.be  

 Schoolverzekering 
Alle activiteiten die door de school georganiseerd worden vallen onder de 
schoolverzekering. Ook onderweg naar of van school ben je gedekt door de 
schoolverzekering: tenminste als je de veiligste weg naar huis neemt.  

De schoolverzekering dekt het gedeelte van de medische kosten die niet door 
het ziekenfonds worden terugbetaald. Neem bij letsel zo snel mogelijk contact 
op met Mevr. De Pril op het secretariaat.  

Stoffelijke schade (beschadiging van fietsen, brillen, materiaal …) valt niet 
onder de schoolverzekering. 

 Sport op school 
Voor de turnles draag je een T-shirt van de school. Turnpantoffels en -broek 
koop je zelf. Ook voor zwemkledij zorg je zelf. Hou er rekening mee dat in het 
zwembad De Warande geen zwemshorts zijn toegelaten.  

Regelmatig neemt onze school deel aan allerlei sportevenementen. Misschien 
wel dé kans om je van je sportiefste kant te laten zien! 

  

http://www.groeipakket.be/


 Strafstudie 
Een strafstudie wordt altijd per brief aan je ouders meegedeeld. De strafstudie 
gaat door in de studierefter op woensdagmiddag van 12.05 u. tot 14.30 u. Kom 
je niet opdagen voor een strafstudie dan wordt deze automatisch verdubbeld. 

 Te laat op school 
Ben je om wat voor reden dan ook te laat op school of in de klas, dan ga je altijd 
eerst naar het secretariaat. Daar krijg je een aantekening in Smartschool, zodat 
je ouders ook op de hoogte zijn. Vier aantekeningen worden omgezet in 
strafstudie. 

 Toetsen inhalen 
Was je afwezig tijdens een toets, dan kan je leerkracht vragen dat je die op 
woensdag om 12.10 u. inhaalt. De inhaaltoetsen gaan door in de kloosterrefter.  

Ben je onwettig afwezig voor het inhalen van een toets dan kan je leerkracht je 
hiervoor een nul geven. 

 Verloren voorwerpen 
Verloren voorwerpen breng je binnen of haal je af op het secretariaat. Om 
verlies of diefstal te vermijden raden we je aan om je spullen zoveel mogelijk 
van je naam te voorzien. Laat geen waardevolle zaken achter in je boekentas en 
breng niet meer geld mee naar school dan nodig is. Maak ook zoveel mogelijk 
gebruik van je locker! 

 Website 
Op de website van onze school www.sjiwetteren.be vind 
je heel wat informatie, foto’s, aankondiging van 
activiteiten en nog veel meer. Zeker een bezoekje waard 
dus!  

Deze infobrochure is een aanvulling op het 
schoolreglement, waarin je alles uitgebreid terug vindt. 
Heb je vragen, loop je een beetje verloren? Vraag gerust hulp aan je 
leerkrachten, klasleraar of coördinatoren. Zij staan altijd voor je klaar. 

https://www.sjiwetteren.be/
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