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EDITORIAAL
Schooljaar 2022-2023 is in mineur gestart. In de laatste dagen van de zomervakantie, 
die zorgeloos en zonovergoten was en die wellicht als een van de mooiste zomers ooit 
zal geboekstaafd worden, sloeg op dinsdag 23 augustus het noodlot toe. 
Collega Nathalie Lacave, op weg naar school om samen met anderen het nieuwe school-
jaar voor te bereiden, werd het slachtoffer van een tragisch verkeersongeval. Voldoe-
ning over de voorbije vakantie, vreugde bij het weerzien van collega’s, enthousiasme 
voor de opstart…, het sloeg allemaal om in verslagenheid en sprakeloosheid. Je leest 
verder in dit nummer een in memoriam over Nathalie, die we hard zullen missen.

In moeilijke omstandigheden starten we aan een nieuw schooljaar. Wat het ons alle-
maal brengt, weten we nog niet. Wellicht keren veel bekende ingrediënten terug en is 
het gewoon weer wennen aan de routine. Maar er zijn ook altijd nieuwe zaken, en die 
vragen onze aandacht en aanpassing. Zo is er bv. de directiewissel. Sylvie Boonen is 
de nieuwe pedagogische directeur van de 2de-3de graad. Zij stelt zichzelf voor in dit 
nummer. Twee schooljaren terug stond ze al twee trimesters mee aan het roer van het 
toen door de coronastorm geteisterde schip. Nu is ze klaar voor het ‘ernstige’ werk. We 
wensen haar veel succes toe!

Elk jaar opnieuw beginnen we in september aan een tocht van 10 maanden. We trekken 
dan met meer dan duizend jongeren van 12 tot 18 jaar als het ware een berg op. We 
vragen daarbij onvermijdelijk inspanningen, maar wijzen onderweg ook op veel interes-
sante en mooie dingen. Over die tocht hebben we een tekst. Wat we voor ogen hebben, 
staat al meer dan 20 jaar ‘gebeiteld’ in wat we ons ‘opvoedingsproject’ of  ‘pedagogisch 
project’ noemen. Het is onze visie op onderwijs en opvoeding.

Eind vorig schooljaar hebben we samen met leerkrachten die tekst van onder het stof 
gehaald en bij de tijd gebracht. We nodigen bij de start van dit schooljaar personeelsle-
den, leerlingen en ouders  uit om onze ‘missie’ opnieuw te lezen. Je vindt die op Smart-
school en de website van de school (rubriek ‘Ouders’). We drukken erin uit wat voor een 
school we willen zijn in het derde decennium van de 21ste eeuw, op welke manier we 
de kwaliteit bewaken, hoe we op pad gaan met jonge mensen, met welke gedrevenheid 
we hen samen hogerop willen brengen.

Op 19 september organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Gent een congres 
voor al wie in het onderwijs verantwoordelijkheid draagt. Het thema: ruimte voor kwa-
liteit! We leerden er dat vier voorwaarden cruciaal zijn voor kwaliteitsvol onderwijs: 
passie, hoop, meesterschap en engagement.  

Samen met allen die met ons in het St.-Janscollege school maken, gaan we vanuit die 
overtuiging weer enthousiast aan de slag en maken er een mooi schooljaar van!

Johan Ackerman, Sabine Joos en Sylvie Boonen
directieteam
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INFORMATIEF
CAMPUS HEIVELD

In het eerste jaar zitten 234 leerlingen, 
verdeeld over de volgende keuzes: Latijn, 
al dan niet met STEM, Moderne, al dan niet 
met STEM. 

In het tweede jaar zitten 160 leerlingen, 
verdeeld over de volgende basisopties: 
Grieks-Latijn, Latijn al dan niet met STEM, 
Moderne talen en wetenschappen, Econo-
mie en organisatie, STEM-wetenschappen 
en Maatschappij en welzijn. 

Het totaal aantal leerlingen in de eerste 
graad bedraagt 394.

CAMPUS VISITATIE

In het derde jaar zitten 196 leerlingen, ver-
deeld over de volgende keuzes: Economi-
sche wetenschappen, Grieks-Latijn, Huma-
ne wetenschappen, Latijn, Moderne talen, 
Natuurwetenschappen. 

In het vierde jaar zitten 151 leerlingen, 
verdeeld over de volgende keuzes: Eco-
nomische wetenschappen, Grieks-Latijn, 
Humane wetenschappen, Latijn, Moderne 
talen, Natuurwetenschappen.

Het totaal aantal leerlingen in de tweede 
graad bedraagt 347.

Het vijfde jaar (156 leerlingen) telt 9 studie-
richtingen waarvan 5EMT en 5WWI gesplitst 
zijn in 2 klasgroepen, 5HUW in 3 klasgroe-
pen. 

Het zesde jaar (156 leerlingen) is verdeeld 
over 10 studierichtingen, met twee klas-
groepen voor 6EMT, 6HUW en 6WWI. 

Het totaal aantal leerlingen in de derde 
graad bedraagt 312.
Het aantal leerlingen in de tweede en derde 
graad samen bedraagt 659.
Het Sint-Janscollege telt in totaal 1053 
leerlingen. 

DE SCHOOLPOPULATIE OP 30 SEPTEMBER 2022
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WEBSITE

Het reilen en zeilen van het Sint-Janscollege 
kan u volgen op de website 
humaniora.sjc-gent.be

SMARTSCHOOL

Onze school werkt met het elektronische 
leerplatform ‘Smartschool’, dat veel moge-
lijkheden biedt op vlak van interne commu-
nicatie tussen leerkrachten, ouders en leer-
lingen. Zowel leerlingen als ouders hebben 
toegang tot informatie die via dit kanaal ter 
beschikking wordt gesteld met een eigen 
login en paswoord.
We werken met een digitale schoolagenda 
waarin de vakleerkrachten het onderwerp 
van elke les, de taken en toetsen invullen. 
Zo kunnen ook afwezige leerlingen opvol-
gen welke lessen worden gegeven en welke 
taken en toetsen gepland zijn. Leerlingen 
hebben wel nog een planningsagenda 
waarin zij zelf ook hun taken en toetsen 
noteren. 

Een ander belangrijk onderdeel van Smart-
school is Resultaten, het online punten-
boek, waar alle resultaten kunnen ge-
raadpleegd worden. Ook afspraken voor 
oudercontacten worden via Smartschool 
gemaakt.

E-MAIL

Naast het elektronisch leerplatform Smart-
school communiceren we ook via e-mail. 
We gebruiken daarvoor de module iSchool-
communicatie van Informat, onze adminis-
tratieve schoolsoftware. U zal in uw privé 
mailbox brieven vinden over:

- uitstappen
- schoolrekeningen
- oudercontacten
- SJCourant (schooltijdschrift)
- enz.

Gelieve een wijziging van uw e-mailadres 
aan de school mee te delen.
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DE SCHOOL EN HAAR 
SAMENSTELLING
KLASTITULARISSEN EN ZORGCOÖRDINATOREN 

EERSTE GRAAD

1LA1/1LS1   Tijs Dewitte en Tine De Vos
1LA2/1LS2   Hilde Oosterlinck en Gaëtan Rubbrecht
1LS3    Rocky Gentier en Jolien De Smet
1LS4    Myriam Vandevelde en Laura Luyckx  
1MO1/1MS1   Maaike Carrette en Veerle Haems
1MO2/1MS2   Sylvie Vandenberghe en Lieven De Smet
1MS3    Steven De Waele en Jolein Demurie
1MS4    Bert Wieme en Ann-Marie Warlop
1MS5    Lieslot De Keukelaere en Brigitte Colman
1MO3    Sarah Cauchie en Hilde De Wilde
1MO4    Joke Baele en Gert Van Aert

2GL/2LA1   Feline Lievens en Wouter Winderickx
2LS/2LA2   Els Ponnet en Julie Theylaert
2SW1    Brecht Valcke en Els Swiggers
2SW2    Koen Van Hijfte en Martijn Crommelinck
2SW3/2MTW3  Diederiek Lafaut en Stefanie Pennoit
2MW1    Celine De Smet en Bea Caekebeke
2MW2/2MTW2  Kris Stevens en Elena Van Zele
2MTW1/2ECO  Wout De Wandel en Veerle Bakker

TWEEDE GRAAD

3EW    Lies De Roeck
3MT    Hilde De Rieck
3GL/3LS2   Arlieke De Zitter en Jaliena Winters
3HUW    Helena Bouckaert en Marie Bultynck 
3LAT/3LS1   Veerle Inghelbrecht en Evi Van Heyste
3NW1    Veerle Block en Simon De Grieve
3NW2    Eva Van De Weghe en Mark Musschoot
3NW3/3NWS3  Valerie Van Kerckvoorde en Bart Vanhaecke
3NWS1   Julie Daniels en Jeroen Gielen
3NWS2   Bram Vandevoorde

4EW-MT   Ruth Mennes en Evie Dammans
4GL/4LS/NWS2  Isabel De Winter en Isabelle Ryckaert
4HUW     Sofie Beaucourt en Dirk Van Cauter
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4LAT     Paul Semeese en Sofia De Geest
4NW1     Kristof Lommens en Eva Gaublomme
4NW2     Liesa Bruylandt en Sofie Taverniers
4NWS1    Johanna Demoen en Paul Verbeke

DERDE GRAAD

5EMT1     Timo Brunet en Riet Trypsteen
5EMT2/5LMT/5MTWE  Bieke Vercruysse en Amélie De Muynck
5EWI/5GL/5GWI8/5HUW3/ 
5LWE/5LWI6    Charlotte Haeck en Harald Berings  
5HUW 1    Annelies Van Kerrebroeck en Hanne Van De Vijver
5HUW2    Els Danschutter en Annemie Van Acker   
5WWI6.1    Nele Van Loocke en Natascha Castelein
5WWI6.2/5WWI8/5WWIS  Hildegard Sierens en Sander Van Compernolle

6EMT1    Dagmar Van Heule en Delphine Deleersnyder
6EMT2/6EWI    Peter Parmentier
6GL/6GWI6/8/6HUW2/6LMT/6LWI Michiel Dumarey      
6HUW1    Jo Boghaert
6LWE/6MTWE   Ruben De Baerdemaeker
6WWI6    Lise Opsomer (Lucas De Corte a.i.)
6WWI8-WWIS   Dominique Verhaegen

ZORGCOÖRDINATOREN

EERSTE GRAAD   TWEEDE GRAAD   DERDE GRAAD

Griet Vandeveire    Silke Verlaet    Ruben Verniest
Eerstes    Derdes    Vijfdes  

Emilie Cloquet   Nadine Van Den Berghe  Nadine Van Den Berghe 
Tweedes    Vierdes      Zesdes
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2de graad

3de jaar & 4de jaar

EW  Economische Wetenschappen
GL  Grieks-Latijn
HUW  Humane Wetenschappen
LAT  Latijn
LS  Latijn met STEM
MT  Moderne Talen
NW  Natuurwetenschappen
NWS  Natuurwetenschappen met  
  STEM 

3de graad

EMT    Economie-Moderne Talen
EWI     Economie-Wiskunde
GL  Grieks-Latijn
GWI  Grieks-Wiskunde
HUW  Humane Wetenschappen
LMT  Latijn-Moderne talen
LWE    Latijn-Wetenschappen
LWI     Latijn-Wiskunde
MTWE  Moderne Talen-
  Wetenschappen
WWI    Wetenschappen-Wiskunde
WWIS  Wetenschappen-Wiskunde  
  met STEM
 

      OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
EERSTE GRAAD
De cijfers 1,2 … zijn de aanduiding van de parallelle klassen

  
  LA    Latijn
  LS  Latijn met STEM
  MO  Moderne
  MS    Moderne met STEM
  GL    Grieks-Latijn
  MTW  Moderne talen en wetenschappen
  SW  STEM-wetenschappen
  MW  Maatschappij en welzijn
  ECO  Economie en organisatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD
De ci j fers 1,2 … zi jn de aanduiding van de paral lel le klassen
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TAAKVERDELING SECRETARIAAT
SJCOURANT 9

CAMPUS VISITATIE

Ann Baert
Leerlingenrekeningen (1ste t.e.m. 6de jaar)
Kluisjes (4de t.e.m. 6de jaar)
Turnkledij
Bijhouden familienieuws

Timothy Devriendt 
Leerlingenadministratie (4de t.e.m. 6de jaar)
Smartschoolbeheerder
Cel leerlingenbegeleiding (3de t.e.m. 6de jaar)
Aanwezigheden (4de t.e.m. 6de jaar)

Kwinten Eeckhout 
Organisatie vervangingen/toezichten
Verantwoordelijke kopieerdienst
Proefwerkroosters (4de t.e.m. 6de jaar)
Rapporten (4de t.e.m. 6de jaar)
Chromebookdesk
Opvolging algemene mail

Eveline Lippens
Organisatie oudercontacten (4de t.e.m. 6de jaar)
Kasverrichtingen & Moneysafe

Katie Naessens 
Boekenverkoop (4de t.e.m. 6de jaar)
Hulp aanwezigheden (4de t.e.m. 6de jaar)
Organisatie strafstudie
Personeelsadministratie onderhoudspersoneel

Gerben Van Severen 
Personeelsadministratie
Ongevallenverzekering leerlingen (4de t.e.m. 
6de jaar)
Chromebookdesk

Sonja Van Bree
Hulp oudercontacten
Organisatie schoolfotografie (4de t.e.m. 6de jaar)
Reserveren bussen voor uitstappen
Assistentie schoolrekeningen

CAMPUS HEIVELD

Tim Bavré
Moneysafe/Click4food (kaarten, broodjes, 
kassa refter)
Verantwoordelijke kopieerdienst
Chromebookdesk
Boekenverkoop (1ste t.e.m. 3de jaar)
 
Kristin Calle 
Aanwezigheden (1ste t.e.m. 3de jaar)
Ongevallenverzekering leerlingen (1ste t.e.m. 
3de jaar)
Turnkledij
Organisatie strafstudie

Sarah Cocquyt
Personeelsadministratie

Katrien De Coninck
Rapporten (1ste t.e.m. 3de jaar)
Proefwerkenroosters (1ste t.e.m. 3de jaar)
CEL leerlingenbegeleiding 1ste graad
Communicatie ex-personeel
Organisatie oudercontacten (1ste t.e.m. 3de jaar)
Smartschoolbeheerder
iSchoolcommunicatie 1ste graad
Opvolging algemene mail
Rapporten (1ste t.e.m. 3de jaar)
Inschrijvingen - verantwoordelijke CAR
Beheer Appwel

Emma Mornie
Leerlingenadministratie (1ste & 2de jaar)
iSchoolcommunicatie (3de t.e.m. 6de jaar)
Organisatie toezichten en vervangingen
Organisatie ochtend- en namiddagstudies, 
proefwerken
Leerlingenkaarten 1ste & 2de jaar
Opvolging avondstudies
Huiswerkklassen

Turna Öztürk
Leerlingenadministratie (3de jaar)
Organisatie ochtend- en namiddagstudies, 
proefwerken
Organisatie en opvolging avondstudies
Leerlingenkaarten 3des

Sonja Van Bree
Kluisjes (1ste t.e.m. 3de jaar)
Organisatie schoolfotografie (1ste t.e.m. 3de jaar)
Hulp Moneysafe



PERSONALIA
DE NIEUWE PEDAGOGISCH DIRECTEUR STELT ZICH VOOR
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Het levenslicht, dat zag ik 53 jaar geleden. Het was december, de 
tiende van die maand meer specifiek, en die datum zou er voor 
zorgen dat ik gedurende mijn secundair onderwijs op mijn verjaar-
dag altijd moest studeren voor de kerstexamens. Dat weet ik nog.

Als dochter van een Limburgse vader en een Brabantse moeder 
verhuisde ik op driejarige leeftijd met het gezin naar de kust. Daar 
groeide ik op, samen met een oudere zus en een jongere broer. 
Het West-Vlaamse dialect hadden wij drieën al snel onder de knie, 
bij mijn ouders daarentegen ging dat niet vlot. Ik leerde toen al 
een wijze les: leren moet je vooral doen als je jong bent, dan lukt 
dat snel en efficiënt.

Toen ik zeventien werd, keek ik reikhalzend richting verdere 
studies. Ik koos voor een master in de chemie, dit dankzij mijn 
leerkracht in het vijfde en zesde middelbaar. Die man was zo 
inspirerend. Zo mochten we, naast theorie, best wel veel praktijk doen. Dat laatste met 
wisselend succes. Ik herinner me met een glimlach de proefbuizen waar (te) veel rook uit 
kwam, waardoor we allemaal uit het raam moesten hangen.

Na het behalen van mijn diploma besloot ik te doctoreren in de chemie. In die periode 
leerde ik zelfstandig wetenschappelijk onderzoek doen. Boeiend en uitdagend was dat! En 
leuk, want ik vertoefde nog een aantal jaar langer in het studentenmilieu.

In het jaar 1996 was ik klaar voor het ‘echte werk’. Ik ging aan de slag bij Alcatel Microelec-
tronics, een bedrijf in Oudenaarde waar chips gemaakt worden. Geen zout en paprika wel 
te verstaan, maar halfgeleiders die vooral in auto’s terecht kwamen. Eerst acht jaar bij de 
nieuwe ontwikkelingen, daarna zeven jaar bij de kwaliteitsafdeling. Ik maakte twee bedrijfs-
overnames mee, we werden Amerikaans, beursgenoteerd, er vielen veel ontslagen. Geluk-
kig werd ik van dit laatste gespaard. In die periode kreeg ik samen met mijn man Jeroen drie 
schatten van kinderen: Arne, Kobe en Lieselot, intussen 22, 21 en 14 jaar oud. De oudste 
twee studeren in Gent, Lieselot is net gestart in het derde middelbaar.

En toen kwam de grote overstap naar het onderwijs. Op 1 september 2011 startte ik als 
leerkracht chemie op het Sint-Janscollege. Vanwaar die overstap? Ik zocht een nieuwe uit-
daging met een groter sociaal engagement. Als zij-instromer was ik onder de indruk van de 
grote verschillen tussen de privésector en de onderwijssector, met elk hun voor- en nade-
len. Maar ik voelde al snel: dit is iets voor mij, dit doe ik echt graag. Werken met en voor jon-
geren, hen begeleiden in hun groei naar volwassenheid, hen de liefde voor het vak chemie 
proberen bijbrengen. Ik was dan ook heel blij toen bleek dat ik op onze school kon blijven, 
er waren voldoende uren beschikbaar. En zo raakte ik langzaam maar zeker verknocht aan 
het Sint-janscollege, met dank aan onze leuke leerlingen en collega’s.

En nu, na 11 jaar, zet ik een nieuwe stap. Elk jaar op 1 september was ik een beetje ze-
nuwachtig, dat was dit jaar net iets meer. Als pedagogisch directeur van de tweede en de 
derde graad sta ik voor nieuwe uitdagingen. Ik wil helpen om samen met ons team verder te 
bouwen aan een mooie school, waar het goed en leerrijk vertoeven is voor alle leerlingen, 

SYLVIE BOONEN
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Dag allemaal, ik ben Veerle Haems, oud-leerling van Sint-Janscol-
lege die zichzelf nu heel gelukkig mag prijzen om terug te keren 
als leerkracht Beeld. 

Als jongeling in het middelbaar raakte ik al geboeid door vakken 
zoals Plastische Opvoeding en Esthetica. Met veel passie voor de 
schoonheid van gebouwen en het maken van ontwerpen ben ik 
afgestudeerd als interieurarchitect. Als leerkracht Beeld wil ik dan 
ook niets liever dan mijn leerlingen kennis te laten maken met de 
wereld van kunst, ontwerpen en creativiteit. Ik hoop dan ook dat 
zij bij de lessen Beeld een uurtje alles los kunnen laten en expres-
sief  en creatief te werk kunnen gaan. Ik zal alleszins mijn uiterste 
best doen om hen hierin te begeleiden. 

Naast het lesgeven ben ik ook in mijn vrije tijd graag bezig met 
mijn handen. Zo kan ik uren bezig zijn met het maken van minia-
tuur huisjes of het opknappen van oude meubels. Daarnaast kan 
ik ook genieten van een dagje rondslenteren door Gent of een 
avond in de zetel zitten bij een goede film of serie. 

VEERLE HAEMS

Hallo! Ik ben Lucas, 25 jaar, en ik sta sinds januari op campus 
Visitatie. Een jaar geleden studeerde ik (eindelijk) af als Master 
in de Taal- en Letterkunde; vorig semester gaf ik Nederlands en 
Cultuurwetenschappen, en dit semester spring ik in als leerkracht 
Nederlands en Engels. 

Als je me niet tussen de boeken (en de lesvoorbereidingen) aan-
treft, vertoef ik waarschijnlijk op een goed optreden, in de klim-
zaal, of in de zetel met mijn hond, Isobel. Wie mij in de gangen van 
het Sint-Janscollege kruist, mag me altijd tegenhouden voor een 
babbel over ‘90s hip-hop of de wondere wereld van Dungeons & 
Dragons. 

Ik kijk alvast uit naar een aangenaam en leerrijk semester (en de 
kerstvakantie die daarop volgt)!

LUCAS DE CORTE

waar collega’s graag (samen)werken. De vernieuwing van het secundair onderwijs, de snelle 
digitalisering, de vraag naar meer datageletterdheid, de verwachtingen rond onderwijskwa-
liteit, … er beweegt, zoals altijd, veel in het onderwijslandschap. Er zal hard gewerkt moeten 
worden, en dat zal ik met veel enthousiasme doen.
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Hallo! Ik ben Laura Luyckx en ben sinds begin dit jaar leerkracht 
godsdienst in het eerste jaar. Iets wat ik als jongere nooit had ge-
dacht werd opeens werkelijkheid: tewerkgesteld zijn in de school 
waar ik mijn jeugd doorbracht. Het is speciaal om terug te keren 
naar de school die mij mee vormde als persoon en deel uit te ma-
ken van een team dat mij destijds inspireerde.
Godsdienst is geen alledaagse keuze. Mijn interesse ervoor komt 
vooral door mijn jarenlange hobby, de Jokri. Jokri is een lokale 
vereniging voor jonge christenen en maakt deel uit van IJD Jonge-
renpastoraal Vlaanderen. Spel, plezier, vrienden, engagement en 
geloof staan er centraal. Nog steeds ben ik er actief, nu weliswaar 
als leiding. Op die manier hoop ik voor andere jongeren evenveel 
te betekenen, als wat het voor mij heeft betekend. Dat uitgangs-
punt probeer ik ook mee te nemen in de klas.

Daarnaast heb ik ook nog enkele andere passies: in het weekend 
kan je mij wel eens tegenkomen als toeschouwer bij een wieler- of 
voetbalwedstrijd, bij lokale festiviteiten of ergens midden in de 
natuur.  

Ik kijk er naar uit om er samen een warm en leerrijk schooljaar van 
te maken. Want zoals Nelson Mandela ooit zei: ‘Alleen ga je snel-
ler, samen kom je verder.’

LAURA LUYCKX

Ik heet Veerle en ben daarmee niet de enige op het Sint-Janscol-
lege. Ik ben getrouwd met Lieven en we hebben drie kinderen. 
De oudste is vorig schooljaar afgestudeerd aan deze school. Onze 
jongste zit naast de deur in het vijfde leerjaar van het Sint-Janscol-
lege Heiveld. 
Nadat ik 12 jaar lesgaf op verschillende scholen in alle uithoeken 
van Oost-Vlaanderen, onder andere in Maldegem, Deinze, Eksaar-
de, greep ik dit schooljaar de kans om te starten op de school die 
het dichtst bij ons huis is gelegen. 
Ik bracht er reeds jaren mijn stem uit in de vorm van een bolletje 
kleuren op een kieslijst en nu laat ik er mijn stem horen tijdens het 
lesgeven in het vak Frans. De locatie voelde al vertrouwd. Collega’s 
die me warm verwelkomden en enthousiaste leerlingen maakten 
het plaatje compleet. 
In het weekend ga ik graag, zoals het cliché zegt: uitwaaien aan 
zee. Citytrips naar Zuid-Europese bestemmingen zijn voor mij 
eveneens zalige ontspanning, met Barcelona als favoriet. Tijdens 
de vakantieperiodes in de winter en lente voel ik me thuis in de 
bergen. Meer dan 10 jaar gaan we met ons gezin mee met dezelf-
de organisator van skireizen. Terwijl mijn man en kinderen, één 
voor één fervente skiërs, op de pistes vertoeven, entertain ik de 
kleinsten als begeleidster in de kinderclub. 
Mijn sportieve bezigheden beperken zich tot het rondcrossen 
om het huishouden draaiende te houden en het fietstochtje naar 
school van net geen één kilometer. 

VEERLE BAKKER



Hallo allemaal! 

Ik ben Marie Bultynck, dit jaar de leerkracht fysica, chemie en in-
formatica in het derde en vierde jaar. Hoewel ik nog hard studeer 
op alle namen, heb ik ondertussen wel bijna alle leerlingen van 
de tweede graad eens gezien. Ik startte hier namelijk vorig jaar 
al toen ik een interimopdracht kreeg als leerkracht fysica en wis-
kunde in de tweede graad. Voordien werkte ik op enkele andere 
scholen en kon ik mijn eerste ervaringen opdoen. Dit jaar mag 
ik mijn opdracht op het Sint-Janscollege verderzetten en hoop ik 
nog meer te kunnen groeien als leerkracht. Hoewel ik nieuw ben 
op school kende ik gelukkig al heel wat collega’s en hoorde ik ver-
schillende mooie verhalen via vrienden. Ik ben dus blij om hier dit 
jaar opnieuw een plekje te vinden. 

Indien je me nog niet kende van vorig jaar, kan het voor sommigen 
ook zijn dat je me kent uit het scoutsleven. Ik geef er sinds dit jaar 
geen leiding meer, maar dat wil niet zeggen dat je me er niet meer 
kan terugvinden. Na 18 jaar is de jeugdbeweging namelijk niet iets 
wat je zomaar loslaat. Het is dan ook leuk om op school rond te 
lopen en heel wat bekende gezichten te zien, zowel op Heiveld 
als op Visitatie. Verder spreek ik ook nog graag af met vrienden, 
wandel ik met mijn hond of kan je me al eens in de moestuin te-
rugvinden. En wanneer dat allemaal te actief wordt, dan geniet ik 
natuurlijk ook van een gezellige avond in de zetel...

MARIE BULTYNCK

Mijn naam is Bart De Wispelaere en dit jaar vervoeg ik het lera-
renkorps op SJC, meer specifiek binnen het team van lichamelijke 
opvoeding. Ik ben wel nieuw op deze school, maar echt jong ben 
ik niet meer, want toen ik in het jaar 2000 afstudeerde ben ik on-
middellijk les beginnen geven. Ik zeg ‘nieuw’, maar eigenlijk is dat 
niet volledig juist. In het schooljaar 2003-04 heb ik reeds een jaar 
een vervanging gedaan op het St.-Janscollege. Toen het schooljaar 
daarop die leerkracht terugkwam, leidde mijn weg me naar Sint 
Lucas, de kunsthumaniora school in centrum Gent. Daar heb ik 18 
schooljaren L.O. gegeven, maar nu kreeg ik de kans om ‘terug’ te 
keren naar SJC en dat heb ik met beide handen aangenomen. 
Niet voor iedereen op SJC zal ik nieuw zijn, want sommige leerlin-
gen (en leerkrachten) kom  ik regelmatig tegen op de tennis- en 
padelterreinen van De Krijte (Oostakker), waar ik training geef en 
zelf ook speel. 
Fietsen is een andere passie van mij. Mijn koersfiets brengt me 
regelmatig richting de heuvels van de Vlaamse Ardennen. Ook de 
fietsvakanties die ik samen met mijn gezin (vrouw en 4 kinderen 
tussen 10 en 18 jaar) doorbreng, hebben ons al tot ongelooflij-
ke fietservaringen geleid en vele historische en landschappelijke 
hoogtepunten. 

Ik ben blij dat ik nu deel uitmaak van SJC en hoop dat ik samen met 
de leerlingen en collega’s veel fijne (sportieve) momenten mag 
beleven.

BART DE WISPELAERE
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Hallo. Ik ben Mathieu Schrurs en dit jaar krijg ik het voorrecht 
om hier aan de slag te gaan als ‘English Teacher’. Via mijn oplei-
ding muziekmanagement in Hasselt ben ik een tijd in Londen gaan 
werken en wonen. Daar heb ik mijn passie voor de Engelse taal 
nog verder uitgediept. Na mijn passage bij PIAS Records in hartje 
Londen ben ik terug naar Gent verhuisd en ben ik begonnen bij 
een muziekuitgeverij. Na enkele jaren ben ik daar vertrokken, de 
timing was echter niet ideaal. De pandemie stond voor de deur 
en ik zag me genoodzaakt om te reflecteren over mijn volgende 
stappen. 

Sinds mijn 21e ben ik ook actief bij UNICEF gaan helpen. Dank-
zij mijn ervaringen in Madagascar met de kinderrechtenorgani-
satie is mijn gedrevenheid om kinderen te ondersteunen enorm 
gegroeid. Na mijn tijd als muziekuitgever leek het mij dan ook een 
heel natuurlijke beweging om verder te gaan in het onderwijs. On-
der begeleiding van Teach For Belgium ben ik de laatste twee ja-
ren dan ook actief geweest als leraar Nederlands in het Franstalig 
onderwijs te Molenbeek. Dit jaar heb ik besloten om mijn passie 
voor Engels met volle overgave door te geven aan de leerlingen op 
het Sint-Janscollege. 

In mijn vrije tijd ga ik al graag eens op ontdekkingsreis, volg ik 
drumles en speel ik actief basketbal. Je kan mij ook geregeld aan-
treffen in de Rhino waar ik graag ga muurklimmen. Je mag me ook 
altijd aanklampen om een goed gesprek over muziek of politiek te 
voeren. 

I look forward to getting to know each and everyone of you! 

Hallo iedereen

Mijn naam is Joren en ik ben de nieuwe kok in jullie school.
Ik ben 42 jaar, ben afkomstig van Oostende maar woon in Laarne 
samen met mijn vrouw Nathalie, mijn dochter Linde van 12 en 
mijn zoon Ebbe van 15.

Wanneer ik niet in de keuken sta van het Sint-Janscollege ga ik 
graag mountainbiken met vrienden in de Ardennen of Limburg. 
Ik ga ook graag joggen, zwemmen of padellen maar het liefst ga 
ik wandelen in de bossen om foto’s te trekken van de dieren en 
de natuur.

Ik wens jullie allemaal een leuk en succesvol schooljaar toe met 
veel lekker eten bij ons in het restaurant. Tot binnenkort...

MATHIEU SCHRURS

JOREN LUCA
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SCHOOLBESTUUR
vzw Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent (SKOG), Tentoonstellingslaan 2 - 9000 Gent
www.skogvzw.be

Algemeen directeur: Wouter Boute

De volgende scholen en internaten behoren tot de scholengroep:

Secundair Onderwijs

 • Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius | www.htisa.be
 • Humaniora Nieuwen Bosch | www.nieuwenboschhumaniora.be
 • IVIO Binnenhof | www.ivio-binnenhof.be
 • OLVI Gent | www.olvigent.be
 • St.-Franciscusinstituut | www.sfimelle.be
 • St.-Janscollege | www.humaniora.sjc-gent.be/nl
 • St.-Lievenscollege Business | www.slcb.be
 • St.-Lievenscollege Humaniora | www.sintlievenscollege.be

Basisonderwijs

 • Basisschool Crombeen | www.basisschoolcrombeen.be
 • Basisschool Nieuwen Bosch | www.basisschool.nieuwenbosch.be
 • Basisschool OLVC | www.olvcledeberg.be
 • Buitengewoon basisonderwijs IVIO Balans | www.school-balans.be
 • Buitengewoon basisonderwijs IVIO Rozemarijn | www.rozemarijn.org
 • IVIO Salvator | www.ivio-salvator.be
 • KLIM | www.klim.be
 • Sancta Maria Gentbrugge | www.sancta-maria-gentbrugge.be
 • Sint-Lievenscollege Keizer Karelstraat | www.slckeizerkarel.be
 • St-Lieven Kolegem | www.sintlievenkolegem.be

Internaten

 • internaten Nieuwen Bosch en Julie Billiart | www.internaatjbgent.be
 • internaten O.L.V.P  | www.olvc-internaat.be
 • internaat St.-Lievenscollege | www.sintlievenscollege.be/internaat/

Schoolbestuur

SAMENWERKINGSVERBANDEN
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SCHOLENGEMEENSCHAP
EDITH STEIN

Scholengemeenschap Edith Stein
Lange Violettestraat 129
9000   Gent
www.sg-edithstein.be

Coördinerend directeur: Geert Malfliet

De volgende scholen behoren tot de 
scholengemeenschap Edith Stein:    www.sg-edithstein.be

Binnenhof (Buitengewoon Secundair onderwijs)   www.ivio-binnenhof.be
Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius    www.htisa.be
Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius   www.ivv-gent.be
Kunsthumaniora Sint-Lucas      www.khsintlucasgent.be
Nieuwen Bosch humaniora     www.nieuwenbosch.be
Onze-Lieve-Vrouwe-instituut     www.olvigent.be
Sint-Barbaracollege       www.sint-barbara.be
Sint-Bavohumaniora      www.sbhg.be
Sint-Janscollege        www.sjc-gent.be
Sint-Lievenscollege       www.sintlievenscollege.be
Sint-Lievenscollege Business     www.slcb.be
Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs (VISO)   www.viso.be

Zie website www.skogvzw.be > Wie zijn we? > Voorstelling schoolbestuur en staf



SCHOLENGEMEENSCHAP
EDITH STEIN
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CLB
VRIJ CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING REGIO GENT

Vestigingsplaats:   Halvemaanstraat 96 - 9040 Sint-Amandsberg
tel.  09 277 84 00 - info@vclbgent.be

Het CLB werkt samen met de school aan:
leren en studeren
preventieve gezondheidszorg
de schoolloopbaan
sociaal en emotioneel welbevinden

INE HUBRECHTSEN
Ine Hubrechtsen, psycholoog
ine.hubrechtsen@vclbgent.be
tel. 0490 44 27 84, ook te bereiken via Smartschool

Leerlingenbegeleiding op beide campussen

FREDERIKE CARTON
Frederike Carton, schoolarts
frederike.carton@vclbgent.be
tel. 0490 64 25 56

MARLEEN D’HONT
Marleen D’Hont, verpleegkundige
marleen.dhont@vclbgent.be
tel. 0490 64 26 16

HET CLB-SCHOOLTEAM

BASISSCHOLEN SJC
Basisscholen St.-Janscollege - Sint-Amandsberg

Basisschool De Krekel  www.vbsdekrekel.be
Basisschool Heiveld  www.vbsheiveld.be
Basisschool Oude Bareel  www.vbsoudebareel.be
Basisschool Visitatie  www.vbsvisitatie.be
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In een groep is iedereen belangrijk. Elk individu heeft zijn sterkte en levert zo zijn meer-
waarde. Het oudercomité is een samenstelling van ouders en directie van de school.
Via het oudercomité ontmoet je andere ouders met wie je informeel kan praten over het 
reilen en zeilen van je kinderen en over ontwikkelingen die op de school gebeuren. Ten-
slotte kruisen jullie paden zich niet meer voor de schoolpoort. Heb jij ook zin om eens te 
komen helpen en/of toe te treden tot het oudercomité ? 
Mail ons op oudercomite@sjc-gent.be

Vergaderingen schooljaar 2022-‘23

• 26 september 2022 (campus Heiveld)
• 7 november 2022 (campus Visitatie)
• 15 maart 2023 (campus Heiveld)
• 16 juni 2023 (verrassingsuitstap)

Enkele activiteiten keren jaarlijks terug. Ze worden samen met de leerkrachten en directie 
van de school georganiseerd. Het familiefeest is een aangenaam eetfestijn van ouders en 
jongeren. Dit jaarlijks hoogtepunt zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 19 november 2022. 
De opbrengst gaat altijd naar projecten ten voordele van de leerlingen.
Voor de beroepenavond zoekt het oudercomité mensen die na het behalen van een bepaald 
diploma een job gevonden hebben in het werkveld. De school zoekt oud-leerlingen die een 
studierichting van het hoger onderwijs volgen. Deze twee profielen zitten samen aan tafel 
en worden opgezocht door laatstejaars van de school om hun keuze te helpen bepalen.
Als oudercomité proberen we ook elk jaar een inhoudelijke avond te verzorgen. Dit school-
jaar zoeken we nog naar een goede spreker.
Traditioneel sluiten we de werking af met een verrassingsuitstap op het einde van het 
schooljaar. Het blijft altijd een goed bewaard geheim waar we naartoe gaan (vaak een in-
teressant gegidst bezoek).

Heb je nog vragen?  Stuur een mailtje naar oudercomite@sjc-gent.be
of kom gewoon langs op onze volgende vergadering.

Vincent Allegaert, voorzitter

OUDERCOMITÉ

ONZE RADEN EN 
COMITÉS



OUDERCOMITÉ
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SCHOOLRAAD
De schoolraad: informeren is de boodschap

Zoals decretaal bepaald bestaat op onze school een schoolraad. Die bestaat uit leerkrach-
ten, leerlingen, ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. De namen van 
de leden kan je hieronder terugvinden. Ook de directie woont de vergadering bij, als verte-
genwoordiging van het schoolbestuur. 
De schoolraad kan aan het schoolbestuur advies uitbrengen over aangelegenheden die per-
soneel, leerlingen of ouders aanbelangen, alsook over de algemene organisatie en werking 
van de school. 
Voor bepaalde aangelegenheden moet de schoolraad verplicht advies uitbrengen (bv. het 
studieaanbod). Voor andere zaken zoals het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, 
het schoolwerkplan… is er overlegbevoegdheid.
De schoolraad komt driemaal per jaar samen: de eerste vergadering had plaats op dinsdag 
27 september op campus Heiveld. Er werd onder meer gekeken hoe het lestijdenpakket dit 
schooljaar wordt aangewend, in functie van de afgesproken criteria binnen de schoolraad. 
Heb je vragen waarvan je denkt dat ze behoren tot het werkterrein van de schoolraad, dan 
kan je die kwijt op het e-mailadres van de secretaris: charlotte.haeck@sjc-gent.be
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Samenstelling: 

ouders: Dieter Vercammen (voorzitter), Vincent Allegaert, Kitty Bossaer
personeel: Charlotte Haeck (secretaris), Frank Verstraeten
leerlingen: Mauro Van Rumst, Mira Steenssens 
lokale gemeenschap: Ria Goossenaerts, Piet Raemaekers, Riet Willems
directie: Johan Ackerman, Sabine Joos

Vergaderingen: 

27 september 2022 campus Heiveld
28 februari 2023 campus Visitatie
30 mei 2023 campus Visitatie

LEERLINGENRAAD CAMPUS VISITATIE
De leerlingenraad: door en voor leerlingen

Een nieuw schooljaar, dus vers hooi op de vork van de leerlingenraad.  Op 1 september stel-
den we ons voor aan de vierdejaars en verwelkomden we de nieuwe leerlingen uit de derde 
graad met een drink op ons binnenkoertje. We gaven hen elk een meter/peter bij wie ze 
altijd terechtkunnen. Om onze dynamische werking te kunnen blijven verzekeren, verkozen 
we 7 nieuwe vierdejaars, kunnen we rekenen op 2 extra vijfdejaars en 12 oude getrouwen. 
Samen willen we onze school laten gonzen, bruisen en borrelen. We zijn nu met 21 voor 
onze vergadermomenten maar we vullen dit vergaderteam aan met een team ‘helpers’ uit 
zowel 4, 5 als 6.

Op onze eerste vergadering kwam er meteen een stroom aan ideeën op gang. Aan inspi-
ratie en enthousiasme zal het ons in elk geval niet ontbreken! Als eerste actie werken we 
aan een volgende editie van Dogs ‘n Tails (7 oktober), een dag waarop alle leerlingen en 
personeel na de lessen op school blijven hangen voor hotdogs en mocktails waaronder de 
Ackerman Grand Cru, het Panniertje, de Sofia d’eau... Ook onze pas afgestudeerde oud-
leerlingen nodigen we uit. In een verdere toekomst plannen we festiviteiten op de Dag 
van de Jeugdbeweging (21 oktober), een inspraakmoment, klascompetities, een actie rond 
mentaal welzijn...

Ben je zelf ook geprikkeld om je te engageren in ons helpersteam of heb je ideeën? Stuur 
dan een smartberichtje aan de ‘leerlingenraad’ of spreek één van ons gerust aan! 

Tot op één van onze activiteiten! 

Groetjes

De leerlingenraad en hun begeleidende 
leerkrachten mevrouw Bruylandt en 
mevrouw Sierens



OUD-LEERLINGENBOND (OLB)
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Net als vele scholen kan ook het Sint-Janscollege prat gaan op een succesvolle oud-leer-
lingenwerking. De bestuursploeg zet zich in voor drie groepen oud-leerlingen: die van het 
Sint-Jan Berchmanscollege, de humaniora O-L-Vrouw Visitatie en het Sint-Janscollege. In het 
totaal gaat het over meer dan 5000 oud-leerlingen. 

De grootste aandacht gaat naar de organisatie van de jaarlijkse oud-leerlingenavond in 
maart. Onze werking richt zich in het bijzonder tot de jubilerende jaren (10, 20, 30, 40 en 50 
jaar afgestudeerd). Op het programma staat traditioneel een bezoek aan de afzonderlijke 
campussen, eventueel een kort les-
moment verzorgd door oud-leer-
krachten, een hartelijke receptie in 
de inkomhal van campus Heiveld, 
gevolgd door een gezellig samen-
zijn. 

Noteer in ieder geval zaterdag 18 
maart 2023! 

Uiteraard zijn niet alleen jubilaris-
sen welkom, maar alle oud-leerlin-
gen die voor een gezellige babbel 
oud-klasgenoten en oud-leerkrach-
ten willen ontmoeten.

Ons adressenbestand wordt continu bijgehouden en aangepast. We doen dan ook een op-
roep om ons via de beschikbare communicatiekanalen (o.a. olb@sjc-gent.be) op de hoogte 
te brengen van correcte adresgegevens. 

De website van het college bevat een rubriek ‘Oud-leerlingen’. Het loont de moeite die even 
te bekijken!

Wie belangstelling heeft om aan te sluiten bij de huidige bestuursgroep neemt best contact 
op via olb@sjc-gent.be.

Michel De Buck



PASTORAAL
‘Groeien in menswording en zorg dragen voor de mens’ is een belangrijke doelstelling voor de 
pastorale werkgroep van onze school. Dit gebeurt in het dagelijkse schoolgebeuren, voor mensen 
dichtbij en veraf. Het komt tot uiting in de manier waarop wij met elkaar omgaan, in onze aan-
dacht voor de zwakkeren, in een omgeving waar iedereen die kansen krijgt die hij nodig heeft om 
zich te ontplooien. Er is ruimte om over geloof en God te spreken, om te bidden.

Campus Heiveld

Vieringen en bezinningen

Dit schooljaar staat het woord ‘vertrouwen’ 
centraal. Groeien als katholieke dialoog-
school betekent de weg van een pedagogie 
van de hoop bewandelen. Een andere naam 
daarvoor is een pedagogie van vertrouwen. 
In een wereld waarin we van de ene crisis 
(gezondheid, energie, klimaat, oorlog) in de 
andere lijken te vallen, proberen wij de hoop 
en het vertrouwen in een betere wereld te 
verkondigen. We hopen dat onze leerlingen het vertrouwen in zichzelf mogen vinden om te 
groeien als persoon het komende schooljaar, en dit in verbondenheid met de anderen en 
de wereld rondom zich. 
In november is er de jaarlijkse gedachtenisviering in de kapel waar we de overleden perso-
neelsleden of hum familieleden herdenken. Ook in de centrale hal van het schoolgebouw 
zullen we de kans geven om we onze geliefden te herdenken. 
We sluiten het eerste trimester af met een stemmige bezinning rond Kerstmis in onze kapel. 
In het tweede trimester is er in elke klas een viering rond de veertigdagentijd, de Goede 
Week en Pasen. 

Acties

Jaarlijks is er de nodige aandacht voor tal van acties, waarvan de affiches en teksten zullen 
te zien zijn in de inkomhal. Hierbij denken we aan ‘de Warmste Week’, Welzijnszorg enz. 
Ook onder de Damiaanactie in januari (waar leerlingen op verschillende plaatsen in Gent en 
Sint-Amandsberg zoveel mogelijk stiftjes proberen te verkopen) worden steeds de nodige 
schouders gestoken.
Broederlijk Delen krijgt onze steun via de sobere maaltijd en de jaarlijkse Broederlijk Delen-
quiz, georganiseerd door het oudercomité.

We hopen dat deze activiteiten mogen bijdragen tot het geluk van onze zoekende jongeren, 
zowel op menselijk als op religieus vlak.

Pastoraal team: Bea Caekebeke, Colin De Pelsmaker, Laura Luyckx 
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Campus Visitatie

Als je dit leest zijn we reeds in volle bedrijvigheid.
Wat kun je dit jaar nog verwachten?

In het kader van Welzijnszorg houden we in november een inzamelactie van speelgoed 
en babyspulletjes voor vzw Levensadem. Zij begeleiden jonge ouders met minder kansen. 
Ook in november, de maand waar we sterker betrokken zijn met de dood,  krijgen alle zes-
des een rondleiding op het Campo Santo.
We eindigen dit semester met een kerstviering: zinvolle teksten en muziek, gebracht door 
leerlingen en ondersteund door het seminarie muziek. 
Het nieuwe jaar beginnen we met de Damiaanactie, solidair met mensen die lepra of tbc 
hebben. 
De laatstejaars gaan voor de 32ste keer naar verschillende abdijen in binnen- en buiten-
land. Enkele dagen meeleven met de monialen en monniken. De minder contemplatieven 
verrichten vrijwilligerswerk in verschillende projecten.
In de vastenperiode leggen we de link met de Derde Wereld. Dit zowel informatief, ludiek 
als concreet. Dit alles wordt doorspekt met verschillende bezinningsmomenten, getuige-
nissen, sobere maaltijd en zo meer.
Ondertussen werken we in het seminarie ‘SaVa?’ verder aan de leefbaarheid van Sint-
Amandsberg. We werken daar samen met de parochie en verschillende parochiale vereni-
gingen. 

Er staat weer heel veel op stapel!

Pastoraal team: Riet Trypsteen, Peter Parmentier, Ruth Mennes en Jaliena Winters
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DATA SCHOOLJAAR
2022-2023
OUDERCONTACTEN
EERSTE GRAAD

vrijdag 14 oktober 2022: 1stes 
maandag 17 oktober 2022: 1stes 
dinsdag 8 november 2022: 2des 
maandag 14 november 2022: 2des 
vrijdag 23 december 2022: 1stes en 2des (op uitnodiging) 
donderdag 12 januari 2023: 1stes 
maandag 16 januari 2023: 1stes 
donderdag 26 januari 2023: 2des 
maandag 30 januari 2023: 2des 
vrijdag 31 maart 2023: 1stes en 2des (op uitnodiging) 
vrijdag 30 juni 2023: 1stes en 2des (vm.)  

TWEEDE EN DERDE GRAAD

dinsdag 25 oktober 2022  
donderdag 27 oktober 2022  
donderdag 22 & vrijdag 23 december 2022: alle jaren (op uitnodiging klassenraad) 
donderdag 12 januari 2023: 5des
maandag 16 januari 2023: 4des 
dinsdag 24 januari 2023: 3des & 6des
donderdag 20 april 2023: alle jaren (op uitnodiging klassenraad)    
vrijdag 30 juni 2023: alle jaren (vm.)  

Indien nodig kan elke ouder gedurende het hele schooljaar telefonisch een 
oudercontact met de directie of de zorgcoördinator aanvragen.
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RAPPORTEN
De resultaten van toetsen kunnen opgevolgd worden via de module ‘Resultaten’ op 
Smartschool.

EERSTE GRAAD

donderdag 20 oktober 2022  perioderapport 1 voor de 1stes 
vrijdag 21 oktober 2022   perioderapport 1 voor de 2des 
donderdag 1 december 2022   perioderapport 2 voor de 1stes 
vrijdag 2 december 2022    perioderapport 2 voor de 2des 
vrijdag 23 december 2022     kerstrapport 
donderdag 2 maart 2023    perioderapport 3 voor de 1stes 
vrijdag 3 maart 2023    perioderapport 3 voor de 2des 
vrijdag 31 maart 2023      paasrapport 
donderdag 8 juni 2023     perioderapport 4 voor de 1stes 
vrijdag 9 juni 2023    perioderapport 4 voor de 2des 
vrijdag 30 juni 2023   eindrapport 

TWEEDE EN DERDE GRAAD

donderdag 20 of vrijdag 21 oktober 2022    perioderapport 1
donderdag 1 of vrijdag 2 december 2022   perioderapport 2
vrijdag 23 december 2022     kerstrapport
donderdag 16 of vrijdag 17 februari 2023   perioderapport 3 2de graad
donderdag 16 of vrijdag 17 maart 2023   perioderapport 3 3de graad
vrijdag 31 maart 2023      perioderapport4 2de graad
donderdag 25 of vrijdag 26 mei 2023    perioderapport 5 2de graad
         perioderapport 4 3de graad
vrijdag 30 juni 2023      eindrapport 
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woensdag 12 oktober 2022: klassenradendag 1ste jaar en 2de graad
maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november 2022: herfstvakantie
vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand
zaterdag 19 november 2022: familiefeest
zaterdag 25 november 2022: gedachtenisviering voor overledenen St-Janscollege basis-
scholen en humaniora
maandag 26 december 2022 t.e.m. vrijdag 7 januari 2023: kerstvakantie

dinsdag 7 februari 2023: infoavond voor ouders 12-jarigen
maandag 20 februari t.e.m. vrijdag 24 februari 2023: krokusvakantie
zaterdag 11 maart 2023: openschooldag (campus Heiveld)
zaterdag 18 maart 2023: oud-leerlingenavond
maandag 3 april t.e.m. vrijdag 14 april 2023: paasvakantie

maandag 1 mei 2023: feest van de arbeid
donderdag 4 mei 2023: infoavond ‘Naar de 2de graad’
donderdag 11 mei 2023: infoavond ‘Naar de 3de graad’
donderdag 18 mei 2023: O.L.H.-Hemelvaart
vrijdag 19 mei 2023: vrije dag
maandag 29 mei 2023: Pinkstermaandag (vrije dag)
dinsdag 27 juni 2023: promotieplechtigheid 6des
vrijdag 30 juni 2023: laatste schooldag

maandag 21 en dinsdag 22 augustus 2023: bijkomende proeven

Data van excursies zijn terug te vinden in de trimestriële  activiteitenkalender en op Smartschool.

BELANGRIJKE DATA
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IN MEMORIAM

Liefste Nathalie

Ik heb de afgelopen weken al verschillende keren geprobeerd om goed onder woorden te 
brengen wat je verlies voor onze school, onze leerlingen, voor onze vakgroep, voor mij be-
tekent. Het is niet eenvoudig onder woorden te brengen omdat het nog onwezenlijk blijft. 
Het lijkt nog steeds alsof je eerstdaags in de leraarskamer zal toekomen ‘s ochtends, in de 
hoop dat de koffie is gezet om dan in de zetel te genieten van een tasje en om met veel 
liefde te vertellen over Tom of over de kinderen, je plannen en projecten thuis. 

Weinigen onder ons zullen vergeten wat ze op die dinsdag aan het doen waren. We waren 
zoals jij er klaar voor en vol energie om het schooljaar te starten na een deugddoende 
vakantie. Je keek er naar uit om dit schooljaar weer in het 2de jaar Frans te geven en om 
samen met collega’s Frans de uitdagingen van onze vakgroep aan te gaan. 
Je oog voor detail in functie van de leerlingen die uitdagingen of net zorgen nodig hadden, 
zorgden er steeds voor dat ons materiaal, onze manier van werken net een tikkeltje scher-
per werd. Je was regelmatig ook bemiddelende factor om ervoor te zorgen dat we met z’n 
allen meer op eenzelfde lijn zaten, en dit steeds op een subtiele manier.  

NATHALIE LACAVE
overleden op 23 augustus 2022
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Je was er voor iedereen, voor je leerlingen in goede en slechte tijden, voor je collega’s die 
het even moeilijk hadden. Je bood steeds een luisterend oor, je stuurde een aanmoedigend 
berichtje, een kaartje. Je deed dit zonder probleem en zonder het te willen benoemen, zon-
der op de voorgrond te treden, want zo vond je het passen. 

Als echt leerkracht Moderne Talen (Engels en Frans) vond je het steeds belangrijk de leer-
lingen te blijven motiveren en aan te tonen dat het belangrijk is talen te kennen. Je wou 
daarom ook steeds verderdenken en nieuw materiaal uitwerken, zowel in het vak moderne 
talen als in Engels. 

Ik herinner me enkele jaren geleden een vergadering waarin we de taaltaak voor juni voor-
bereidden, we zochten een tof idee om aan onze leerlingen aan te bieden. Je had het idee 
om het WK voetbal eens toe te passen, om de leerlingen enthousiast te maken. Je werkte dit 
bijna volledig alleen uit, omdat je alles kende van voetbal, spelers, nationaliteiten en der-
gelijke. Sindsdien hadden we ons voorgenomen om steeds een sporteditie te gebruiken, de 
ene keer de Olympische Spelen, dan weer de Tour de France of een voetbaltoernooi. Het is 
sindsdien een taaltaak geworden om in te kaderen. Je deed niets liever dan je passies over-
brengen. We hebben ons als vakgroep al voorgenomen om deze traditie aan te houden, met 
jou in onze gedachten. Want je blijft en je zal steeds deel uit maken van onze vakgroep.
 

Je engagement was groot voor de school, je deinsde niet terug om taken op te nemen. Toen 
ik voor het eerst meeging op skireis met onze derdes, was het al snel duidelijk dat we ook 
daarvoor een goede tandem zouden vormen : om de fakkel over te nemen van Luc en Mag-
da, elk met onze eigen kwaliteiten. Tijdens deze voorbereidingen leerde ik je nog wat beter 
kennen. Ik herinner me een avond dat ik bij jou en Tom thuis kwam om vanalles voor te 
bereiden en je zei « We zijn er voor de leerlingen, om hen een fijne reis te geven, maar laat 
ons onszelf niet vergeten. Het is belangrijk dat wij ook genieten, laten we dadelijk een glas 
drinken op een goede afloop van de reis ». Dit typeert zo goed hoe je was, want genieten 
kon je zo hard. Die goesting in het leven heb je me persoonlijk op verschillende momenten 
echt doorgegeven, niet alleen op de skireizen trouwens.
De nieuwe formule van de skireis, de groeiende populariteit en de groep moni’s die je kon 
samenstellen: dat zijn jouw grote verdiensten. 

Nathalie, een collega stuurde onlangs het volgende citaat van Victor Hugo: ‘Le souvenir, 
c’est la présence invisible.’ 
On ne t’oubliera jamais et tu seras toujours dans nos coeurs. 
We delen met z’n allen zoveel herinneringen en die komen de laatste weken regelmatig bo-
ven. We zullen ze blijven bovenhalen. Je wordt gemist en dat zal ook zo blijven. 

Gros câlins et à la prochaine,

Joke Baele
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OPENINGSUREN
CAMPUS HEIVELD

De school is open van 8 u. tot 17.30 u. (op 
woensdag tot 12.30 u. en op vrijdag tot 17 
u.)

Er is les van 8.35 u. tot 12.10 u. (pauze van 
10.15 u. tot 10.30 u.) en van 13.20 u. tot 
16.05 u. (pauze van 15.00 u. tot 15.15 u.). 

Op dinsdagnamiddag voor de eerstejaars 
van 13.05 u. tot 15.50 u. en voor de tweede-
jaars van 13.05 u. tot 16.40 u.

Soms hebben leerlingen een achtste lesuur 
op dinsdag (tot 16.40 u.)

CAMPUS VISITATIE

De school is open van 7.45 u. tot 17 u. (op 
woensdag tot 16 u.). 

Er is les van 8.25 u. tot 12 u. en van 13.20 u. 
tot 15.50 u. (pauze van 10.05 u. tot 10.20 u.). 

Bepaalde klassen kunnen op één of twee da-
gen een achtste lesuur hebben tot 16u 40. 

+32.(0)9 228 32 40

heiveld@sjc-gent.be

+32.(0)9 228 34 62

visitatie@sjc-gent.be

sjcgenthumaniora.sjc-gent.be

Sint-Janscollegesjcgent.smartschool.be

VOLG SJC VIA



Middagactiviteiten CHMacramé bloempot
Voetbal
Wenskaarten tekenen
Tussen 4 vuren
Deejay en beats
Darts
BIB
Just Dance
Badminton
Basket
Skaten
Tafeltennis
Gezelschapsspelletjes

Figuurzagen
KUBB
Hockey
Muziek
Kickeren
Darts
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SAMEN
HOGEROP



INFOMOMENTEN

dinsdag 7 februari 2023 om 19.30 u op campus Heiveld
infoavond voor ouders van 12-jarigen

zaterdag 11 maart 2023 van 10u tot 17u
openschooldag op campus Heiveld

donderdag 4 mei 2023 om 19.30 u op campus Heiveld
infoavond ‘Naar de 2de graad’

donderdag 11 mei 2023 om 19.30 u op campus Visitatie
infoavond ‘Naar de 3de graad’



FAMILIEFEEST
Zaterdag 19 november 2022 
’s avonds vanaf 18.00 uur

op campus Heiveld
Heiveldstraat 117, 9040 Sint-Amandsberg

Van harte welkom


