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D E  N I E U W B O U W

STAVAZA

2019
Van start!
Alles begon bijna 3 jaar geleden. Het
beleidsteam van de school voelde aan
dat het zo niet verder kon: de gebouwen
zijn volledig verouderd en veel dingen
moeten hersteld worden. Daarom werd
in overleg met de raad van bestuur
beslist om een huursubsidiedossier aan
te vragen. De volgende stap was de
keuze van een architect en aannemer.
Verschillende partijen kwamen op
gesprek, maar uiteindelijk koos de
school voor Alheembouw en Groep3.2020

Ontwerp
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2021
Bouwvergunning

AUGUSTUS 2021
Start ruwbouw

De school, het ontwerpteam en de
architecten staken vervolgens de koppen
samen om SJB 2.0 te ontwerpen.  Een
van de belangrijkste zaken was dat de
scheiding tussen middenschool en
college behouden bleef. De architecten
ontwierpen toen een eerste voorstel, dat
steeds werd  bijgestuurd tot we een
finaal plan hadden waar iedereen zich in
kon vinden. Ook het financiële plaatje
werd grondig bekeken.  

Vervolgens werd de bouwvergunning
aangevraagd bij de gemeente Avelgem
en maakten we een gedetailleerd
uitvoeringsdossier op voor alle
onderdelen zoals ruwbouw, techniek,
eerste inrichting. Op financieel vlak
werd een plan opgemaakt en de vzw
Schoolgebouwen Decanaat Avelgem die
de gebouwen in patrimonium heeft,
tekende een lening bij de bank.

Eind augustus zijn we uiteindelijk
begonnen met de ruwbouw. Eerst werd
de fundering gelegd, nadien werden de
betonelementen gebouwd.



24 FEBRUARI
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2022

Meiboomviering

8 OKTOBER 2021
eerste steenleggingD E  N I E U W B O U W

STAVAZA

Op donderdag 24 februari 2022 werd 
 het hoogste punt van de nieuwbouw
gevierd: ook de derde verdieping zat dan
onder het dak!  Onder toeziend oog van
het personeel van de school, de
bestuursleden en medewerkers van
Alheembouw werd een meiboom
geplaatst op het gebouw. Die boom
staat symbool voor de bloei die het
nieuwe project symboliseert. 

Op 8 oktober werd de eerste steen
symbolisch gelegd door bestuursleden,
directie, leerlingen van de verschillende
raden, de burgemeester van Avelgem
Lut Deseyn en de gouverneur van West-
Vlaanderen, dhr. Decaluwé. Onder een
stralende zon luisterden een 200-tal
aanwezigen naar de historische
woorden die uitgesproken werden op de
werf zelf: een nieuwe oorkonde werd
opgesteld en ondertekend. Deze zal
ingemetseld worden in de nieuwbouw
naar het voorbeeld van de oude tekst die
in juni 1959 tijdens de eerste
steenlegging van de huidige blok in de
Kasteelstraat werd ingemetseld.

De laatste fase is uiteraard verhuizen.
Hierna kunnen de oude gebouwen
worden afgebroken zodat men kan
starten met het schoolrestaurant en de
basisschool. Tot slot volgt de
buitenaanleg.

Verhuizen en afbraak

In de volgende fase zal alles wind- en
waterdicht gemaakt worden. O.a. de
ramen worden geplaatst en het
metselwerk wordt gestart. In het
voorjaar worden ook sanitair en
elektriciteit afgewerkt.

Volgende stappen

BEGIN 2023
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MEIBOOMVIERING
Tijdens de laatste week van februari werd het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van de
Sint-Paulusschool campus Sint-Jan Berchmans: ook de derde verdieping van de blok
middenschool zit nu onder dak. Op donderdag 24 februari 2022 werd dit gevierd volgens een
eeuwenoude traditie, nl. een meiboom plaatsen op het gebouw. Die boom staat symbool voor
de bloei die het nieuwe project symboliseert: men hoopt dat de nieuwbouw net zo sterk,
stabiel en stevig zal worden als een boom. Het personeel van de school, de bestuursleden en
de medewerkers van Alheembouw werden uitgenodigd om dit moment samen te beleven.
Met dit symbolisch moment bedankt de school vooral de arbeiders die elke dag opnieuw de
regen, de koude en de wind trotseren om dit groots project te realiseren.

De werf, de nieuwe gebouwen bewijzen dat
het SJB-team dus droomt van de toekomst,
van een mooie toekomst voor leerlingen en
leerkrachten. Het team hoopt dat deze
gebouwen die nu nog een werf zijn
binnenkort het kloppend hart van de nieuwe
campus worden. Veel méér dus dan zomaar
een gebouw maar een plaats waar elke
leerling en leerkracht zich thuis mag voelen.
Een school met een warm hart, een frisse kijk
en een open geest.

Met het plaatsen van de meiboom duimen
we voor een mooie toekomst voor de school
en we citeren hierbij graag de woorden van
E.H. deken Laridon, ondervoorzitter van ons
schoolbestuur:

Bouwen is een duurzame gestalte geven
aan wat mensen ten diepste beweegt.
Houden zij van de liefde, dan bouwen zij een
huis.
Houden zij van God, dan bouwen zij een
kerk.
Denken zij aan de oogst, dan bouwen zij
schuren.
Vrezen zij de oorlog, dan bouwen zij kelders
om te schuilen.
Kijken zij graag naar het verleden, dan
bouwen zij musea.
Dromen zij van de toekomst, dan bouwen zij
scholen.

Na de officiële toelichting van het
evenement en nadat de boom geplaatst
werd, kregen alle aanwezigen de kans om
een rondleiding te volgen doorheen de
ruwbouw. Daarbij werd uitgelegd welke
ruimtes welke functie zullen krijgen en hoe
de werken verder zullen verlopen. Op die
manier kon iedereen de nieuwe gebouwen al
even verkennen, de ruimtes aanvoelen en
zich inbeelden hoe de dagelijkse werking
van het schoolleven in de nabije toekomst zal
zijn. Na de rondleiding werden de  bezoekers
verwend met een portie frietjes en een
drankje in de oude sporthal van de school.
De medewerkers van de school kijken alvast
naar uit naar de verhuis die gepland staat in
het begin van 2023. Wie graag de plannen
van de nieuwbouw bekijkt, kan een kijkje
nemen op www.sjb-avelgem.be. Hier zijn ook
filmpjes terug te vinden van de verschillende
fases van de ruwbouwwerken.

http://www.sjb-avelgem.be/


DE WERFLEIDER 
AAN HET WOORD
DOOR CARA EN ANOUK D. UIT 3MT

Kunt u zich eens kort voorstellen?

'Ik ben Tim Verhelle, projectleider bij
Alheembouw. Ik volg twee projecten op
waaronder de bouw van jullie school.'

Waarom heeft u precies dit project
aangenomen?

'Dit dossier interesseerde ons meteen, daarom
hebben wij ons de laatste jaren geëngageerd
voor de bouw van de school.'

Is dit één van jullie grootste schoolprojecten?

'Voor Alheembouw is dit één van de grotere
scholen. Naast deze schoolprojecten doen wij
nog grotere projecten.'

Loopt alles vlot tot nu toe?

'Ja, eigenlijk wel. Er zijn natuurlijk wel wat
hindernissen onderweg. Het is iets helemaal
anders dan duizenden auto’s die op dezelfde
manier gemaakt zijn.'

Zou u ons wat meer kunnen vertellen over de
nieuwe school?

'In de eerste fase worden er drie gebouwen
gerealiseerd op het voetbalveld: één gebouw
voor het college, één voor de middenschool en
één voor de sporthal. De gebouwen hangen aan
elkaar met behulp van een doorgang die de
middenschool en het college met elkaar
verbindt. Zodra jullie verhuisd zijn, worden de
oude gebouwen gesloopt. In de tweede fase
wordt daar een eetrestaurant gebouwd en ook
een school voor het lager.'

"DIT DOSSIER
INTERESSEERDE ONS
METEEN"
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Zitten jullie op schema?

'Ja, we zitten momenteel zelfs een beetje voor
op schema. We proberen dit zo lang mogelijk 
 zo te houden.'

Met hoeveel man werken jullie hier?

'Enerzijds werken er hier drie werkleiders, één
projectleider en iemand die de
projectvoorbereiding doet. In de drukste fase
van de ruwbouw, werken we op de werf met
ongeveer 37 mensen. In afwerking worden er
dat een stuk meer, namelijk tussen de 90 en de
100 mensen.'

Is de regen of kou soms een storende factor?

'Koude wordt pas een probleem wanneer het
vriest. Regen is niet echt een probleem als we
niet meer in de grond werken. Wat voor ons
hier op de werf wel een zeer bepalende factor
is, is de wind. Als we grote bekistingen aan de
kraan hangen en er veel wind is, dan is dit een
groot veiligheidsrisico. De wind is dus een
grotere storende factor dan regen of kou.'

Wat is uw rol als projectleider?

'De algemene leiding van het project; aansturen
van de werfleiding, de planning, het financiële
luik van de werf en het technische.'

Hoe lang duurt dit hele proces?

'Dit hele proces duurt gemiddeld 2 jaar, maar
dit kan variëren.'



EEN BLIK OP DE WERF
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HERINNERINGEN KOESTEREN

Bram Vanoverberghe slaagde erin om zowel het gebouw van de oude
landbouwschool als de huidige gebouwen na te maken met Legoblokjes. Uren
tekenwerk met een speciaal tekenprogramma gingen vooraf aan het
bijeenzoeken van de juiste blokjes en het uiteindelijk bouwen van beide
maquettes. De plannen van de inkomhal in het nieuwe gebouw passen we nu
aan: we voorzien een mooie vitrinekast waarin we deze maquettes zullen
plaatsen, samen met de oude oorkonde die ingemetseld werd in het jaar 1959
bij de eerste steenlegging van de ‘residentie’. Wie reeds lang in Avelgem
woont, herkent ongetwijfeld op de maquette de oude landbouwschool met
nog 2 vleugels van het kasteel. De ene vleugel werd in de jaren ’50 afgebroken
om plaats te maken voor de huidige eetzaal en de residentie. Wanneer de
werken iets verder gevorderd zijn, zal Bram ook de toekomstige school in Lego
namaken. We zijn Bram en Eli heel dankbaar om ons tastbare herinneringen te
bezorgen van ‘ons college’.

Twee oud-leerlingen helpen ons alvast om tastbare herinneringen te hebben aan het 'oude
college'. Eli Lammertyn fotografeerde met een speciale lens de huidige gebouwen van het
college. Foto's deie nostalgie oproepen bij heel wat oud-leerlingen.



DHR. VAN DOORSLAER 
AAN HET WOORD
DOOR SANDER, FLAVIAN, ELIAS, SIMÉON EN RIESSE
UIT 3MT

Wat zijn de nadelen van de digitalisering?

Er zijn eigenlijk meer voordelen dan nadelen
maar de nadelen zouden kunnen zijn: als het
niet goed werkt dat het dan nogal frustrerend
is. Soms heb je problemen ermee of leerlingen
luisteren niet goed. Dat kan een van de nadelen
zijn.

Wat zijn de voordelen van digitalisering?

'Je kan alle zaken gebruiken die op internet
staan via je laptop, je kan de leerlingen ook
laten werken met hun computer, ze worden
meer gewend aan het werken met een laptop
dit zal je ook nodig hebben in je job later en het
gebeurt allemaal veel sneller.'

Hoe gaat u zelf om met de digitalisering?

'Ik probeer mijn lessen daar rond te bouwen, dit
wordt ook zo gevraagd vanuit de directie dat
wij meer en meer de computers gebruiken
tijdens onze lessen, maar ik ben natuurlijk ook
nog fan van het “gewoon lesgeven”, ik probeer
het een beetje te combineren.'

"IK BEN NATUURLIJK NOG 
FAN VAN HET GEWOON 
LESGEVEN. IK PROBEER DIT 
MET DIGITAAL LESGEVEN TE 
COMBINEREN.
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Vindt u dat de leerlingen vaak afgeleid zijn
door de laptop te gebruiken?

'Je hebt natuurlijk geen ogen overal, dus je
moet een beetje overal zijn tegelijkertijd. Als
leerkracht is dat soms een beetje moeilijk dus.
Leerlingen kunnen wel degelijk afgeleid zijn,
maar ze zeggen dat er bijv. spiegels vanachter
zouden kunnen worden gehangen zodat je als
leerkracht kan zien wat de leerlingen aan het
doen zijn op hun laptop.'

Vindt u het handig om tijdens het vak
godsdienst de laptop te gebruiken?

'Tijdens het vak godsdienst is dat zeker handig
bij bepaalde opdrachten die je maakt zoals een
opdracht die in een word-document wordt
gemaakt of posters enz.'



MEVROUW 
DEFOOR
DOOR FEBE, ANOUK C.,  JULIE EN 
MARIE UIT 3MT

Waarom heeft u voor het onderwijs gekozen?

'Ik heb eigenlijk niet meteen voor het onderwijs
gekozen. Ik heb eerst Sociaal werk gedaan en
Criminologische wetenschappen. Ik ben eerst
die richting uit gegaan en heb daar ook in
gewerkt. Daarvoor heb ik ook nog les gegeven
aan anderstalige nieuwkomers. Ik heb altijd wel
een passie gehad voor het onderwijs maar ook
voor het Sociaal werk. In mijn vorige job miste
ik een beetje het positieve. En dan plots was er
een vacature en dan heb ik gesolliciteerd en zo
ben ik hier in het onderwijs terechtgekomen.'

Waarom heeft u voor deze school gekozen en
niet voor een andere?

'Ik heb hier zelf ook op school gezeten en dat is
wel een reden. Het is ook niet ver van mijn huis.'
 
Waarin verschilt de persoon die je thuis bent
van de persoon die je voor de klas bent?

Ik denk niet dat dat zoveel verschilt. Ik denk dat
ik wel redelijk mezelf ben op school. Natuurlijk
ga ik niet alles aan jullie vertellen hé en thuis
doe ik dat wel. 

Wat is het zwaarst aan leerkracht zijn?

'Het administratieve deel, het verbeteren en
dergelijke. Maar ik doe mijn job echt graag. Ik
heb heel veel verschillende vakken wat ook
zorgt voor heel wat lesvoorbereiding en dat is
misschien ook wel wat zwaar.'

Heeft u ooit al eens gehad dat er een leerling u
een vriendschapsverzoek stuurde op sociale
media? En heeft u dat dan aanvaard? Waarom?

'Ja dat heb ik inderdaad al gehad en neen ik
heb dat niet aanvaard. Ik vind dat je een grens
moet trekken tussen privé en werk.'

Waarom bent u lerares geworden? Hoelang zit
u al in het onderwijs?

'Ik werk heel graag met jongeren, omdat zij op
een andere manier denken en omdat ik het
leuk vind om hen zaken bij te leren. Daarnaast
vind ik de vakken die ik geef zelf ook heel
interessant wat het voor mij leuk maakt om
deze lessen met enthousiasme te kunnen
geven. Dat heb ik in het begin eigenlijk al een
beetje uitgelegd. Sinds dit jaar in het secundair
maar vroeger heb ik wel nog les gegeven aan
anderstaligen en dat was aan volwassenen dus
dat is wel nog iets anders. Daarvoor heb ik 2,5
jaar in de Bijzondere jeugdzorg gewerkt.'

Had u vroeger soms een hekel aan bepaalde
leerkrachten? Welke leerkrachten vond u fijn?
Zijn er bepaalde dingen die u zijn bijgebleven
van in uw schooltijd?

'Ik deed zelf niet zo graag wiskunde maar dat
lag zeker niet aan de leerkracht. Ik had niet
echt een favoriete leerkracht, maar ik vond
enthousiaste leerkrachten die goed konden
vertellen, altijd wel leuker. Mijn Italiëreis in het
zesde middelbaar, dat was echt een
fantastische reis en een hele leuke afsluiter van
het middelbaar.'

Als u geen leerkracht was geworden, wat zou u
dan geworden zijn?

'Sociaal werker of criminoloog, dat zijn de
dingen die ik eerst heb gedaan. Ik ben nu in het
onderwijs gestapt en ik doe het heel graag dus
wie weet doe ik dat jarenlang, misschien zelfs
tot aan mijn pensioen. Ik blijf wel een passie
hebben voor hulpverlening. Die een-op-een-
gesprekken met mensen vind ik super boeiend
en het misdaadgedeelte van criminologie vind
ik natuurlijk ook heel interessant. Je hebt daar
het slachtofferluikje maar daarnaast ook het
daderluikje en daar heb ik ook heel veel zaken
over geleerd, bijvoorbeeld ‘profiling’. Op dit
moment ben ik blij waar ik ben.'
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MEVROUW MORTIER IN 
EEN MINUUT OF VIER
DOOR ALIX, AXELLE EN ISA UIT 3MT

Wat vindt u van de digitalisering in het
onderwijs?

'De digitalisering vind ik top. Als ICT-leerkracht
kan ik dit alleen maar toejuichen. We bevinden
ons nu eenmaal in een digitaal tijdperk en
daarom is het belangrijk dat iedereen mee
evolueert  en liefst zo snel mogelijk. Ik vind het
dan ook top dat onze school optimaal inzet op
deze digitalisering door o.a. eigen laptops aan
te bieden. Dit geeft de mogelijkheid om ICT te
integreren in alle lessen en dit zorgt voor een
goede afwisseling tijdens de lessen.'

Hoe vindt u de sfeer op school?
'Ik denk dat de sfeer onder de leerlingen heel
goed is. Tussen de collega’s voel ik ook een
goede vibe, maar ik moet nog een beetje mijn
plaatsje zoeken in het lerarenteam. Ik heb 20
jaar lesgegeven in Spes Nostra in Heule en daar
was ik thuis in alles. Nu is het opnieuw een
beetje starten vanaf nul, maar ik denk wel dat
het een goede keuze was.'

Was het een grote verandering om in een
nieuwe school te werken?

'Ja toch wel, elke school heeft zo zijn eigen
gewoonten en dat is opnieuw wat zoeken in het
begin. Een groot stuk van mijn lessen zijn ook
nieuw, dus ook dat vraagt een grote inspanning
naar voorbereiden toe. Ik koos voor SJB omdat
dit mij het comfort geeft om dichter bij huis te
werken. Het is wel een leuke uitdaging en eens
iets anders.'

Was lesgeven ook een job die u als kind wou
doen?

'Ja, ik heb altijd maar één iets willen doen en
dat was lesgeven.'

Waarom heeft u voor het secundair onderwijs
gekozen?

'Omdat ik denk dat deze leeftijd het best bij
mijn karakter aansluit. Het is niet de
gemakkelijkste leeftijd, maar goed. Elk jaar dat
ik weer iets nieuws heb kunnen bijbrengen, is
een jaar gewonnen! Het is echt leuk om jonge
mensen te zien groeien in alle aspecten van het
leven.'

Ben je klastitularis? Zo ja, wat vind je van de
sfeer in je klas? 

'Ja, ik ben titularis samen met Mr. Devos van de
klas 3NWa en ik vind het een topklas. Het zijn
allemaal toffe leerlingen!”
Wat vindt u het leukste aan lesgeven?
“Het feit dat ik iets kan bijbrengen aan de jeugd
en de wisselwerking met hen. Het is ook een
job die mij jong zal houden en die ervoor zorgt
dat ik niet zal vastroesten. Onderwijs is elke dag
blijven leren voor de jongeren, maar ook voor
de leraren.

Als u één tip zou mogen geven aan een
startende leerkracht, wat zou die dan zijn? 

'Sta zelfzeker voor de klas en start altijd streng
genoeg.'
 
Wat is uw doel als leerkracht?

'Met heel veel zin mijn kennis en vaardigheden
overdragen aan mijn leerlingen.'

Voor het vak taalatelier kregen wij de kans om een nieuwe leerkracht
op onze school te interviewen. Wij kozen voor mevrouw Mortier. Zij
geeft ICT, Mens en Samenleving en Organisatie en Logistiek.
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NIEUWS UIT 
DE MIDDENSCHOOL

 
DOOR 1AC IN DE LESSEN NEDERLANDS VERDIEPING

... de school gebouwd werd in 1900 ?

... er veel activiteiten zijn in de
middenschool: schoolfeest, Sjbeats,
photobooth …?
... het meest gebruikte woord in het
secretariaat ‘vergeten’ is?
... er 374 leerlingen in de
middenschool zitten? ( 175
eerstejaars en 199 tweedejaars)

 Wist je dat...

... de meest voorkomende 
jongensnaam Thomas en 
meisjesnaam Marie is?
 ... de school nog een vervallen 
internaat heeft op de tweede 
verdieping? 
 ... de leerkrachten in de 
middenschool ook graag 
spelletjes spelen? (Rond Valentijn 
deden ze ‘secret Cupido’ en nu 
spelen ze "the masked teacher")

Vol met klagen, de docenten op stang jagen, vooral op de warme
zomerdagen, wachtende op de noeste werkdagen.

Nederlands, wiskunde, Frans… hier ontdek je je droomkans, met vallen en
opstaan, waar wij voor dag en dauw opstaan, om ervoor te gaan.

SCHOOLDAGEN
Een gedicht geschreven door Louanne Van den Heede

De lokalen vol met warme leerkrachten, zijn er altijd als jij zit met regende klachten, met
vele opdrachten en toetsen, leiden jou tot prachtkoetsen.

Speelplaats, lachen staat hier op de eerste plaats, voor vogels en bomen de vaste
verblijfplaats, tijdens de zomer met toffe leerkrachten jouw ideale lesplaats.

Het is vaak een hele strijd om hier 5 dagen per week te vertoeven, maar zo kom jij terecht
op een plaats waar je veel hebt te proeven van de onwaarschijnlijke mooie kant van het
leven, laat dit de doorslag wezen, voor een mooi fantastisch leven.
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JONGSTE VS. OUDSTE LEERKRACHT
DOOR LARA, OTTO-JAN, NAOMI EN JASPER UIT 1AC

Een school is een plaats voor jong en oud. Bij ons is dat niet anders. We brengen een bezoekje
aan onze jongste en oudste leerkracht: meneer De Smet en meneer Lobel. Ze zijn allebei oud-
leerling en geven nu al even / vele jaren les in de middenschool.

MENEER DE SMET
(MINSTE DIENSTJAREN)

MENEER LOBEL
(MEESTE DIENSTJAREN)

WAT WAS UW EERSTE INDRUK VAN DE MIDDENSCHOOL?

WAT ZOU JE VERANDEREN AAN DE SCHOOL?

HOE ZOU JE DE SCHOOL BESCHRIJVEN IN 3 WOORDEN?

Ik ben zelf oud-leerling. Die eerste indruk
is dus al een hele tijd geleden... Op mijn
twaalfde trok ik vol enthousiasme naar die
grote school waar ik al zoveel over had
horen vertellen. Ik was vooral erg blij dat
de leerkrachten ons op 1 september
wegwijs hebben gemaakt, want verloren
lopen is op je eerste middelbare schooldag
niet altijd superfijn...

Toen ik startte als leerkracht bestond de
middenschool nog niet. Alles was toen nog
in het college. Nu zijn de studiekeuzes en
mogelijkheden voor elke leerling veel
groter en de begeleiding is veel
uitgebreider. Een middenschool met
kansen voor elke leerling is uiteraard veel
beter.

Als ik iets zou mogen veranderen, dan zou
ik graag een theaterzaal inrichten op
school.

Ik zou kiezen voor kleinere klasgroepen en
een betere accommodatie, maar met de
nieuwbouw is dit nu verzekerd.

Warm, enthousiast en open. Gemeenschapsgevoel, kwaliteit en
respectvol.

WAT IS UW FAVORIETE HERINNERING AAN DE SCHOOL.

Mijn favoriete herinnering is de Italiëreis
die we maakten in het zesde middelbaar.
Een andere herinnering is er een die ieder
jaar aangescherpt wordt en dat is de
herinnering aan het schoolfeest. Het is een
prachtig  moment in een plezant jasje dat
je met je vrienden en klasgenoten kan
meemaken. Tijd om dat allemaal nog eens
te beleven!

Als leerkracht denk ik meteen aan de vele
leuke momenten met collega's:
schoolfeesten, sportdagen,
bezinningsdagen blijven natuurlijk hangen.
Als leerling (ik zat zelf 6 jaar in Latijn-
Wiskunde-Wetenschappen) herinner ik me
het 100-jarig bestaan van SJB nog goed in
1972.

V      
S      
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MENEER DE SMET
(MINSTE DIENSTJAREN)

MENEER LOBEL
(MEESTE DIENSTJAREN)

WAT IS UW FUNCTIE?

Ik heb gestudeerd voor leerkracht
Nederlands en Artistieke Vorming en dit
jaar mag ik Nederlands geven aan het
eerste, tweede en derde middelbaar.

Ik ben nu leerkracht Lichamelijke
Opvoeding en destijds gaf ik ook
Natuurwetenschappen. Ik ben ook de
preventieadviseur op school.

VAN WELKE LEERKRACHTEN HEEFT U 
VROEGER NOG LES GEKREGEN?

AAN WELKE LEERKRACHTEN HEEFT U ZELF 
LES GEGEVEN?

Ik heb van het merendeel van de
leerkrachten nog les gekregen! Ik denk
bijvoorbeeld aan meneer Declercq,
mevrouw Faseur en mevrouw Baert. Het is
dan ook vreemd om nu te kunnen zeggen
dat ik hun collega ben... Dat was even
wennen!

Oei, dat zijn er heel veel: mevrouw
Colpaert, mevrouw Corne, meneer Herpoel,
mevrouw Schouller, mevrouw Tack,
mevrouw Vanhamme, mevrouw Carnel,
mevrouw Verbeke, meneer Vercoutere,
mevrouw Verheecke, mevrouw Wieme,
meneer Declercq ... en nog wel enkelen.

V      
S      

REBUS

k=v
go=h
-ro



HET LAATSTE WOORD
MEVROUW BOTHUYNE
DOOR AMÉLIE, MANOU, EMMA, LOUISE EN
TAMIA UIT 3MT

Wat zijn uw dromen voor de toekomst?

'Mijn grootste droom wordt nu realiteit, de
nieuwbouw. Ik ben blij dat ik de oude
schoolgebouwen eindelijk mag afbreken. Want
wanneer ik ouders rondleid, krijg ik al rode
wangen omdat sommige lokalen er redelijk erg
aan toe zijn. En de laatste tijd gaat alles stuk.
Het concept van de nieuwe gebouwen zal wel
anders zijn. Wat ik momenteel lastig vind, is dat
ik niet tussen de lokalen zit maar in de
nieuwbouw zit ik echt tussen de klassen. 
Wat voor mij een andere droom is, is dat de
overheid iets doet aan het leerkrachtentekort.
Om er zo voor te zorgen dat de kwaliteit van
ons onderwijs gegarandeerd blijft. 
Ook het feit dat we nu na al die jaren opnieuw
starten met een schoolkrant is een droom die
werkelijkheid wordt. Oud-leerlingen herinneren
zich nog wel 't Kladschrift. De nieuwe naam,
SJBabbel, vind ik heel origineel.'

Mevrouw gaf ook meerdere keren aan tijdens
het interview dat ze alles wat ze realiseert op
school niet zou kunnen zonder de collega's. Het
is maar door goed samen te werken en door de
positieve sfeer onder de collega's dat de school
zoveel dingen kan bereiken. 

"ALLE LEERLINGEN 
MOETEN KIEZEN 

VOOR HUN
TALENT."
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Wat is een droom waar de leerlingen aan
kunnen bijdragen?

'Het belangrijkste is dat alle leerlingen kiezen
voor hun talent en met hun eigen capaciteiten 
 het beste van zichzelf geven.  Het doel is
uiteraard een job te vinden die ze met evenveel
passie doen als onze leerkrachten.
Wie weet kiezen ze wel voor leerkracht... Ik vind
persoonlijk dat onderwijs een roeping is, je
moet daarvoor dienen en als je daarvoor dient
en je dat graag doet, is dat de mooiste job die er
bestaat. Daarvan ben ik zeker. Corona heeft de
job nu wel lastiger gemaakt, maar ik vind dat
we goed bezig zijn.'

Hoe wilt u de leerlingen inspireren?

'Ik hoop de leerlingen te inspireren door er te
zijn voor hen, ik vind het belangrijk om
betrokken te zijn met mijn leerlingen. Ik vind
het persoonlijk contact op onze school een
grote troef. Ik vind het belangrijk dat ik tussen
de leerlingen ben en dat er wel wederzijds
respect is, want als het nodig is dan ben ik wel
eens streng. Duidelijke lijnen en grenzen zijn
ook wel nodig. Het belangrijkste is voor mij
“doe wat je kan als leerling om te werken aan
jouw toekomst zodat je er geen spijt van kan
krijgen”. Ik vind het dus heel belangrijk er te
zijn voor de leerlingen én de leerkrachten.'

Naar aanleiding van haar 50ste verjaardag hebben we mevrouw Bothuyne geïnterviewd over haar
carrière en toekomstplannen. Mevrouw Bothuyne heeft al heel wat bereikt op onze school en zal
hopelijk in de toekomst nog meer bereiken. Wij vroegen naar haar plannen.



zondag 
26 juni

Afscheid van de binnenkoer:
tapasbox en apero

(afhaal op vrij 24 en zat 25 juni)

zaterdag 
10 september SJBeats

zaterdag
22 oktober

Laatste SJB-quiz in de
sporttempel

zaterdag 
26 november Feest 150 jaar SJB

???
Uitstuifparty oude

gebouwen
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