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anaf 1 september 2012
start in Mol een volledig
gecentraliseerd handelsonderwijs!

Vanaf 1 september 2012 zal in het
Katholiek Secundair Onderwijs te Mol
het volledige aanbod van het studiegebied handel aangeboden worden in
het Sint-Jan Berchmanscollege. De
praktische verhuis van leerlingen en
personeel van Handelsschool Salus
Nostra en de richting verkoop van
het Sint-Lutgardisinstituut naar het
Sint-Jan Berchmanscollege is ondertussen helemaal uitgewerkt. Tijdens
een 3-daags overleg tussen personeel en directie werden concrete afspraken hierover gemaakt en de
noodzakelijke pedagogischdidactische en infrastructurele voorbereidingen getroffen.
Zo zullen op 3 mei om 19.30 uur alle
leerlingen en hun ouders van Handelsschool Salus Nostra en van de
richting verkoop van SintLutgardisinstituut ontvangen worden
in het College voor een uitgebreide
kennismaking.
Er zal op 11 mei ook een lesdag voor
alle ‘nieuwe’ leerlingen georganiseerd worden in het College. De leerlingen van het College hebben die
dag sportdag en de klaslokalen staan
dus ter beschikking voor de ‘nieuwe’
leerlingen. Diezelfde dag is er ’s
avonds in het College het jaarlijkse
muziekfestival ‘Koergekweel’ en hierop worden ook alle leerlingen uitgenodigd worden om informeel kennis
te maken.
Op donderdag 30 augustus om 19.30
uur is er opnieuw een kennismaking
en rondleiding voor alle nieuwe leer-

lingen van het studiegebied Handel
voorzien.
Via bijkomende activiteiten in de
loop van volgend schooljaar zal de
verdere integratie vorm en inhoud
krijgen.
Voor de betrokken leerkrachten zal
op 21 mei een gezamenlijke personeelsvergadering plaats vinden in het
College. Na het formele gedeelte
volgt een informeel ontmoetingsmoment. Leerkrachten van de drie vestigingsplaatsen zullen op alle hierboven vermelde data ingeschakeld worden.
Tijdens de gezamenlijke open dag
van 6 mei kan iedereen kennis maken met alle KSOM-scholen. Zowel
op het Sint-Jan Berchmanscollege en
het Sint-Lutgardisinstituut, maar ook
op Rozenberg SO en het Technisch
Instituut Sint-Paulus kunnen alle 12jarigen kennismaken met het eenvormig oriënteringsproject in de eerste graad van KSOM. Door de herstructurering binnen het studiegebied handel kan ook die oriëntering
vanuit de eerste graad nu duidelijker
en overzichtelijker verlopen. Ook
met ander studiegebieden kunnen
geïnteresseerden op 6 mei kennismaken op de verschillende scholen.
De huidige infrastructuur in Achterbos zal, in samenspraak met alle
participanten, een nieuwe onderwijsbestemming krijgen. Tijdelijke moderne, mobiele units zullen de periode tot de aanvang van ruimere
bouwwerken op het College overbruggen. Nieuwe informaticaklassen
zullen reeds op 1 september 2012 op
het Sint-Jan Berchmanscollege in gebruik worden genomen.
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Agenda
Di 01

Feest van de arbeid: vrijaf

Woe 02

Inleveren bundels studiekeuze 2de jaars
19:00 - 21:00 u.: infoavond over 1ste jaar voor zesdeklassers SJB, sporthal

Do 03

Vrij 04

15:40 - 16:30 u.: inhaalles Godsdienst voor 6IB-ST-TO
19:30 - 21:30 u.: kennismakingsmoment ouders en
leerlingen HSN met locatie SJB
13:00 - 15:40 u.: medisch onderzoek 1ste jaar + 3de
inenting HVP
8.30 - 9.20 u.: geen 1ste u voor 6 ST
13:00 - 13:05 u.: orde speelplaats door 5 ST
14:40 - 16:30 u.: opbouw OD-dag op SJB
Start om 14.45u (leerlingen hebben les tot 14.40u)

Zo 06

13:00 - 18:00 u.: open dag in SJB
16:00 - 19:00 u.: uitnodiging wok-buffet

Ma 07

8:30 - 9:20 u.: inhaalles Nederlands voor 6IB-6ST-6TO
9:20 - 10:10 u.: inhaalles Bedrijfseconomie voor 6 TO

Deel 1

SPREUK VAN DE
MAAND:

“De worp
reikt
altijd verder
dan
waar
de steen
valt.”
G. Bomans

WIST JE DAT:
Di 08

GEEN infoavond op onze school voor zesdeklassers
8:30 - 16:00 u.: project VOIP voor 6IB (KHK - Geel)
voor 12 lln 6IB
13:00 - 14:40 u.: zwemmen 2de jaars (zwembad Den
Uyt)
13:00 - 13:05 u.: orde speelplats door 6 IB
16:50 - 18:40 u.: Rijbewijs Op School 1/4 in A 0.6
19:30 - 21:00 u.: 3de aandeelhoudersvergadering van
Qualitas in de refter

Woe 09

13:00 - 15:00 u.: strafstudie

Do 10

15:40 - 16:30 u.: inhaalles Duits voor 6ST

Vrij 11

8:30 - 9:20 u.: geen 1ste u voor 6ST
ALLE LESSEN GAAN DOOR OP SJB: kennismaking
voor de leerlingen van 1ste tem 5e jaar en 6 Ka met
nieuwe locatie: Jakob Smitslaan 36. Exacte regeling
volgt.
19:00 - 22:00 u.: Koergekweel in SJB

• “Samen bouwen aan
de toekomst” de slogan is
die op de open dag op 6 mei
als thema centraal staat?
• de verhuis van de
eerste twee fietsenrekken
stilaan gaat gebeuren? Deze leerlingen zetten hun fiets
voortaan op een andere
plaats. Deze plaatsen zijn
intussen gekend.
• de Natuurloop dit jaar
doorgaat op 10 juni? Wie
een trainingsschema wil om
je hierop goed voor te bereiden, kan zeker terecht bij de
leerkrachten LO.
• het nog even afwachten is of er winst gemaakt
werd
bij
de
minionderneming Qualitas? Op
hun laatste aandeelhoudersvergadering van 8 mei zal
dit duidelijk zijn.
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Ma 14

Taalstage in Rochefort van 14 tem 16 mei voor 3 en 4 Ha / Ha-Ta
8:30 - 9:20 u.: geen 1ste lesuur 6IB
8:30 - 9:20 u.: inhaalles ZCN voor 6ST
9:20 - 10:10 u.: inhaalles Engels voor 6 TO

Di 15

13:00 - 13:05 u.: orde speelplaats door 7 Kantoor
16:50 - 18:40 u.: Rijbewijs Op School 2/4 in A 0.6

Do 17

O.H. Hemelvaart: vrijaf

Agenda
deel 2

Vrij 18
Di 22

13:00 - 13:05 u.: orde speelplaats door 4 Handel
16:50 - 18:40 u.: Rijbewijs Op School 3/4 in A.0.6

Do 24

8:30 - 13:00 u.: excursie Natuurtoerisme 1 voor 3 + 4 Ha-Ta
(cultuur en toerisme)
19:00 - 22:30 u.: avondactiviteit leerlingenraad in Den Bruul, Geel

Vrij 25

13:00 - 13:05 u.: orde speelplaats door 4 Ha-Ta

Ma 28

Pinkstermaandag: vrijaf

Di 29

13:00 - 13:05 u.: orde speelplaats door 4 Kantoor
16:50 - 18:40 u.: Rijbewijs Op School 4/4 in A.0.6
18:00 - 20:00 u.: oudercontact studiekeuze 2de + 4de jaren

Woe 30

13:00 - 15:00 u.: strafstudie

Do 31

8:30 - 13:00 u.: excursie Natuurtoerisme 2 voor 3 + 4 Ha-Ta
(cultuur en toerisme)

Inoefening van vaardigheden op het vlak
van het toedienen van
eerste hulp tijdens de
week van de EHBO.

Groepsfoto
van de zesdes
in Barcelona
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Enkele impressies van Barcelona
Bezoek ons op het web:

B

BoraBora was the place to be.

nieuwe foto’s

A

Aquarium, Sagrada Familia, Parc Guëll enzovoort: te veel om op te noemen

R

Reuzeleuke vakantie om opnieuw te beleven.

C

Camp Nou was indrukwekkend.

HANDELSSCHOOL SALUS NOSTRA

E

Elke dag veel zon: met een mooi kleurtje kwamen we terug thuis.

Jozef Calasanzstraat 4

L

Lekker luieren aan de haven.

2400 MOL

O

Op de Ramblas was vanalles te zien: terrasjes, winkeltjes en straatartiesten.

Telefoon: 014 31 14 32

N

Na een dagje Barcelona nog snel even shoppen in Callella.

Fax: 014 32 05 74

A

Altijd en overal op tijd dankzij de buschauffeur en de stipte leerlingen.

www.salusnostra.be

E-mail: salus.nostra@telenet.be

Van de leerlingen van 7 Kantoor

MES TROIS JOURS À PARIS (28-29-30 MARS 2012)
Hier volgen enkele Franstalige bedenkingen van 5 IB en 5 TO over de Parijsreis, voor u
mee verzameld en samengevat door Sebastiaan Cox .
La présentation des danseurs hiphop au Quartier Latin était magnifique. La visite à la
Tour Eiffel, au Louvre , au Centre Pompidou, le tour en bateau sur la Seine et Père
Lachaise sont positifs parce que ce sont des activités calmes et tu ne dois pas trop te
promener. Senne Teurfs, 5 IB
Le premier jour, nous avons visité le Centre Pompidou et nous avons admiré l’art moderne. Je trouve que nous avons reçu beaucoup de temps libre. Merci aux professeurs qui étaient très
amusants. Jade Hopman, 5 TO
Nous sommes allés à Paris avec le TGV. Grâce à la vitesse du TGV, nous étions très vite à Paris. Et c’est confortable. L’hôtel était très bien. Tim Vansonhoven, 5 IB
La Défence était super, je pensais à New York. Martijn Coemans, 5 TO
La Tour Eiffel était très belle et grande et la vue est aussi très belle. Claudia De Winter, 5 TO
Les moments en groupe, tard le soir, dans l’hôtel, dans la rue et au centre de Paris étaient très amusants. Jonas Mariën, 5 IB
En général, la visite à Paris avec Handelsschool Salus Nostra était une expérience unique. L’ambiance à Montmartre, les peintures au Louvre, le centre Pompidou, la vue de la Tour Eiffel et plusieurs autres activités étaient
super. Sebastiaan Cox, 5 IB
Over het algemeen was de Parijsreis een positieve ervaring, op enkele minpuntjes na, die we jullie toch ook
niet zullen achterhouden.
Il y a trop de gens dans le métro. Le métro n’est pas facile avec les valises. Senne Teurfs, 5 IB Claudia De Winter, 5 TO
Nous avons marché beaucoup et plusieurs personnes avaient des ampoules (blaren). Sebastaan Cox, 5 IB
Si je peux choisir l’année prochaine, je vais choisir pour la journée sportive à l’école. Trop de promenades à
Paris! Le plus positif du voyage était notre visite au McDonalds. Nelis Geubbelmans, 5 IB
La Mona Lisa n’est pas jolie. Et il faisait trop chaud dans les chambres. Tim Vansonhoven, 5 IB
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