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Contact

'Je mag goed zijn in
het doen van

buitengewone dingen
maar het is beter om

buitengewoon goed te
zijn in het doen van

gewone dingen!'
 

Sint-Jan Berchmans 
patroonheilige

studerende jeugd
 

Infobrochure
schooljaar 2022-2023



De lessen worden gegeven :

- in de voormiddag van 8.30 uur tot 11.50 uur
- in de namiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur
- op woensdag van 8.30 uur tot 11.45 uur

Dagindeling 

Dinsdag 30 augustus 2022: open klasmoment eerste leerjaar
Woensdag 31 augustus 2021

18.00 - 18.25 uur: kennismakingsmoment voor leerlingen
van het tweede tot en met het zesde leerjaar
18.30 uur: onthaalmoment nieuwe leerlingen van het
tweede tot en met het zesde leerjaar 

Maandag 5 september 2022: informatieavond 1-2-3
Dinsdag 6 september 2022: informatieavond 4-5-6

Noteer alvast in de agenda:

Enkele belangrijke data

Welkom op onze school! In deze infobrochure vindt u allerlei
informatie over onze school en een aantal datums die u alvast
kan noteren in uw agenda!

Welkom!

Vrijdag 25 november 2022: slimmekesdag
Vrijdag 2 december 2022: sinterklaasfeest
Vrijdag 17 februari 2023: carnaval

  Zesde leerjaar

6A: Wim Vansant
Caro Goossens

6B: Glenn Loret
6C: Jonas Dillen
 

Lichamelijke Opvoeding

Greet van de Nieuwenhuijzen
Jorne Van Genechten
 

Zorgbeleid op school

Leen D'Joos
Finn Haveneers
Tinne Nuyts
Tine Essers
Glenn Loret
Wim Vansant
Caro Goossens

Ambulante leerkracht
 
Heidi Haveneers
 

Administratieve ondersteuning

Ann Vaes
 

ICT

Luc Melis
 

 

  

wim.vansant@sjblo.be
caro.goossens@komvzw.be
glenn.loret@sjblo.be
jonas.dillen@sjblo.be
 

 greet.vandenieuwenhuijzen@sjblo.be
jorne.vangenechten@sjblo.be
 

leen.djoos@sjblo.be
finn.haveneerst@sjblo.be
tinne.nuyts@sjblo.be
tine.essers@sjblo.be
glenn.loret@sjblo.be
wim.vansant@sjblo.be
caro.goossens@komvzw.be

 
 
 

heidi.haveneers@sjblo.be
 

secretariaat@sjblo.be
 

luc.melis@komvzw.be
 
 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

VCLB Kempen, vestiging Mol
Edmond Van Hoofstraat 8 - 2400 Mol
014/33 76 20
Schoolanker: Katrien Franssen - katrien.franssen@vclb-kempen.be



Herfstrapport: donderdag 27 oktober 2022: oudercontact voor
alle leerjaren
Winterrapport: 

4de, 5de en 6de leerjaar: donderdag 22 december 2023 +
oudercontact
1ste, 2de en 3de leerjaar: donderdag 26 januari 2023 +
oudercontact 

Lenterapport: donderdag 30 maart 2023: selectief oudercontact
voor het 1ste tot en met het 5de, oudercontact voor het 6de
Zomerrapport: vrijdag 30 juni 2022: selectief oudercontact 

De leerlingen die blijven ineten kunnen dagelijks een drankje
kiezen. Ze hebben de keuze uit: chocomelk, melk, vruchtenmelk,
appelsap, sinaasappelsap en water.

De prijs is € 0,60 per drankje en komt op de schoolrekening. 

Overblijvers 

Rapporten en oudercontacten

Directie 
Kris Jacobs
 
 

Eerste leerjaar

1A: Jana Goots            
1B: Silke Van Baelen
 

Tweede leerjaar

2A: Katrien Van Otten
2B: Shana Lodewyckx
2C: Nickita Van Suetendael
 

Derde leerjaar

3A: Silke Verhoeven
3B: Nathalie Verreyt
3C: Els Philips
 

Vierde leerjaar

4A: Anne-Mie Daniëls
Elly Vanhoof

4B: Jasmine Geuens
4C: Sofie Volders
 

Vijfde leerjaar

      5A: Celien Mast
5B: Siebe Keersmaekers
5C: Yinthe Van Herck
 

Ons team 2022-2023

Retieseweg 132a - 2440 Geel
0496/50 91 00 - directie@sjblo.be

jana.goots@komvzw.be             
silke.vanbaelen@sjblo.be

      

katrien.vanotten@sjblo.be
shana.lodewyckx@sjblo.be
nickita.vansuetendael@komvzw.be
 

silke.verhoeven@sjblo.be
nathalie.verreyt@sjblo.be
els.philips@sjblo.be
 
 

annemie.daniels@sjblo.be
elly.vanhoof@sjblo.be
jasmine.geuens@sjblo.be
sofie.volders@sjblo.be
 

celien.mast@sjblo.be
siebe.keersmaekers@sjblo.be
yinthe.vanherck@komvzw.be
 



Leerlingen kunnen vanaf 7.00 uur terecht in de buitenschoolse
kinderopvang. 's Avonds is er georganiseerde opvang tot 18.30
uur. (ook op woensdagnamiddag) 
Hiervoor wordt een bedrag per begonnen half uur gevraagd.

De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de
gemeente. Om gebruik te maken van de opvang moet je
reserveren via een online reservatietool. 
Je kind moet een dossier hebben bij de dienst 'buitenschoolse
kinderopvang'. 
Daarnaast heb je een gebruikersnaam en een paswoord nodig
om de online software te kunnen gebruiken.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij de gemeentelijke
dienst 'buitenschoolse kinderopvang', Markt 30, 2400 Mol. 
Je kan hen ook bereiken op het telefoonnummer 014/33 05 31
of via www.gemeentemol.be/inschrijvenbko. 

Op vraag van de buitenschoolse kinderopvang kunnen
persoonsgegevens doorgegeven worden. 

Voor - en nabewaking
Zwemmen in niveaugroepen.
De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar gaan met de
bus naar het zwembad. Het vierde, vijfde leerjaar gaan te voet en
het zesde leerjaar gaat met de fiets. 

De inkom en onkosten van de bus worden verrekend via de
maximumfactuur

Zwemmen



Sportdag
Schaatsen tijdens slimmekesdag
2 natuurwandelingen: herfstwandeling en lentewandeling

We starten elk schooljaar met een leuke sportactiviteit op school.
Wat deze activiteit inhoudt varieert elk schooljaar.

Elke week krijgen de kinderen min. 75 minuten lichamelijke
opvoeding. Soms worden deze 75 minuten opgesplitst in 50
minuten en 25 minuten.

Ook gaan we 45 min. zwemmen, dit in een beurtensysteem.

Tijdens de speeltijden kunnen leerlingen beurtelings voetballen.

Er staan verschillende sportactiviteiten op het programma tijdens
het schooljaar:

Sport op school
Om op piekmomenten het capaciteitstekort in de buitenschoolse
kinderopvang op te vangen, startte het gemeentebestuur met
'kort schooltoezicht'. 

Dit houdt in dat ouders die zeer kort opvang nodig hebben hun
kinderen op gerichte momenten online kunnen inschrijven voor
'kort schooltoezicht' (op eigen school). Deze momenten kunnen
trimestrieel aangepast worden aan de noden. 

Inschrijven voor dit kort schooltoezicht doe je ook via de online
reservatietool van de gemeente Mol. 

Op onze school kan je gebruik maken van het kort
schooltoezicht op maandag, dinsdag en donderdag. Dit toezicht
is tot max. 16.45 uur.

Kort schooltoezicht



Vrije dagen 2022-2023

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

Donderdag 1 september 2022 om 09.00 uur

Vrije dagen in het eerste trimester

vrijdag 7 oktober 2022: pedagogische studiedag KOM
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6
november 2022
vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand
maandag 5 december 2022: pedagogische studiedag
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met
zondag 8 januari 2023

Vrije dagen in het tweede trimester
vrijdag 3 februari 2023: vrije dag
Krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met zondag 26
februari 2023
8 maart 2023: Pedagogische studiedag
Paasvakantie: van maandag 3 april tot en met zondag 16 april
2023

Vrije dagen in het derde trimester

dinsdag 2 mei 2023: vrije dag
donderdag 18 mei 2023: O.H.-Hemelvaart
vrijdag 19 mei 2023: brugdag
maandag 29 mei 2023: pinkstermaandag 

De zomervakantie vangt aan op zaterdag 1 juli 2023

Zoals ieder jaar gaan onze zesdeklassers op
sneeuwklassen. Dit schooljaar gaan we van
26/01/2023 tot en met 02/02/2023 naar 
Bad Hofgastein in Oostenrijk.

Sneeuwklassen

Het College richt ook dit jaar aan het begin van de de maand juli
vakantiekampen in. De leerlingen van het zesde leerjaar en (onder
voorbehoud) de leerlingen van het vijfde leerjaar trekken, samen
met enkele leerkrachten en helpers, voor een onvergetelijke week  
op kamp.

Vakantiekampen


