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Elk jaar opnieuw ‘met-stip-aangekruist’
door tieners... Maar wellicht nog meer
door hun ouders, opvoeders, leerkrachten
en begeleiders. En een nieuwe school
maakt het extra spannend, maar ook wat
onwennig!

Geen paniek, uw kind gaat bij ons
een opwindende, maar veilige en
vooral leerrijke tijd tegemoet!
In Sigo laten we immers niemand aan z’n
lot over. Elke leerling krijgt de aandacht
en begeleiding waar hij/zij recht op heeft.
En ook u, ouder, proberen we van meet af
aan zoveel mogelijk te betrekken en te
informeren over het reilen en zeilen van
uw kind op onze school.
Met deze brochure willen wij alvast een
eerste daad bij het woord voegen. In een
notendop informeren wij u over onze
visie op school, leren en opvoeding en
hoe wij dit elke dag in de praktijk
brengen.
Hebt u vragen, dan kunt u ons steeds
persoonlijk contacteren. Neem ook een
kijkje op onze website.
Samen met u, hopen wij uw kind te zien
groeien tot een jongvolwassene, met een
brede kijk op de horizon van morgen.

Samen maken we er werk van!

Het directieteam

We willen in de evangelische traditie een open,
menselijke en hartelijke school zijn die zich laat
inspireren door de figuur van Jezus Christus.
Deze christelijke waarden zijn de leidraad in het
onderwijs en de opvoeding van onze jongeren.
Wat willen we hen leren?
In onze onderwijsopdracht onderscheiden we
drie grote deelgebieden...
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LEREN ZIJN
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VERANTWOORDELIJK

CHRISTELIJK

STRUCTUUR

De volledige tekst van ons pedagogisch project
kunt u raadplegen op onze website

www.sigo.be

Leren is zoals het leven: het loopt met vallen en
opstaan. Er zijn mooie successen maar ook
onzekerheden. Op de weg naar meer competentie
en wijsheid geven we de leerlingen graag een
schouderklopje, een duwtje in de rug.
DE KLASLERAAR
Een van de leraren in een
klas vervult de taak van
klasleraar. Deze volgt zijn
leerlingen van zeer nabij.
De klasleraar is de centrale
contactpersoon voor
ouders en leerlingen.

STUDEREN OP
SCHOOL
Leerlingen die dit
wensen, kunnen onder
toezicht studeren op
school. Dit kan elke dag
na de schooltijd en in de
afdeling Gistel ook op
woensdagnamiddag.

POLS

BREINBREKERSKLAS

De meeste leerlingen van het eerste
jaar krijgen 1 uur per week POLS.
POLS staat voor Praktische Ondersteuning
bij het Leren/Leven op School.
Dit is onze eerstelijnsondersteuning
wat leren leren betreft. Leerlingen
leren hoe ze hoofd- van bijzaken
kunnen onderscheiden, ze maken een
schema als hulp bij het studeren, enz.
Verder is er aandacht voor planning,
het gebruik van de schoolagenda,
reflectie over de rapportcijfers…

De breinbrekersklas is een initiatief
voor leerlingen met doorzettingsvermogen, inzicht en zin in uitdaging.
Leerlingen kunnen hun vrienden
uitdagen in een spel, ze kunnen
een nieuwe taal leren (bv. Chinees),
een boek lezen… De breinbrekersklas
vindt plaats tijdens de middagpauze.

Op een aangename, vriendelijke
manier met elkaar omgaan vinden we
heel belangrijk. Op welke manier een
leerling dit kan doen, leren we ook aan
in POLS. Andere aandachtspunten:
het leren kennen van jezelf, omgaan
met emoties, enz.
Vijf belangrijke schoolwaarden willen
we aanbrengen bij onze leerlingen:
respect
eerlijkheid
verantwoordelijkheid
nauwkeurigheid
volharding

EXTRA HULP
De ondersteuningsbehoefte van
leerlingen is heel divers. Voor veel
leerlingen verloopt het leerproces
heel vlotjes. Sommige leerlingen
kunnen een extra duwtje gebruiken.
Zo maken een aantal leerlingen met
taalproblemen gebruik van ondersteunende software die documenten
voor hen voorleest en hen ondersteunt
bij het schrijven van teksten. Andere
leerlingen hebben eerder nood aan
een specifieke plaats in klas. Nog
andere leerlingen hebben geluidsversterking nodig vanwege gehoorproblemen, enz.

HUISWERKKLAS &
STUDIEKLAS
Soms stelt de klassenraad vast dat een
leerling nog wat meer begeleiding
nodig heeft. In dit geval is er na de
lessen in de eerste graad de huiswerkklas, en in de tweede en derde graad de
studieklas. Gedurende een beperkte tijd
krijgt de leerling persoonlijke studiebegeleiding door een leerlingbegeleider.
De huiswerkklas en de studieklas zijn er
niet op vraag. De klassenraad en
SteamTeam bepalen welke leerlingen er
deel van uitmaken.

STEAMTEAM
SteamTeam is de naam van onze
leerlingbegeleiding. SteamTeam is
er voor leerlingen die een duwtje in
de rug kunnen gebruiken. Leerlingbegeleiders helpen bij studieproblemen, psychosociale zorgen, enz.
SteamTeam werkt in overleg met
de directie en het CLB.

Leren en studeren gaan om het
verbreden van je horizon. Maar
leren doe je uiteraard niet alleen
op de schoolbank. Sigo hecht héél
veel belang aan een gezond aanbod
van (buiten)schoolse activiteiten,
die uw kind rechtstreeks en
onrechtstreeks een enorme bagage
meegeven. Onderwijs is niet enkel
een zaak van kennis, het is
evenzeer leren ‘verder kijken’!
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Een open communicatie met de
ouders is voor ons onontbeerlijk
voor de ontwikkeling van uw kind op
onze school. Via diverse kanalen
betrekken we de ouders zoveel mogelijk in onze werking.

OUDERRAAD

SCHOOLRAAD

Als ouder neemt u uiteraard de
belangrijkste plaats in bij de
opvoeding van uw kind.
We willen uw inbreng dan ook ter
harte nemen. Iedereen die lid is van
de ouderraad wordt uitgenodigd om
met de directie na te denken over de
schoolorganisatie.
Welke thema’s komen in de ouderraad
aan bod? Het schoolreglement,
de studiereizen, de schoolrekeningen,
de klachtenbehandeling, het aanbod
van de studierichtingen...

In deze raad krijgen personeelsleden,
ouders, de lokale gemeenschap en
uiteraard ook het schoolbestuur

inspraak in de organisatie van de
school. Ook leerlingen maken deel uit
van de schoolraad. De vergadering
komt drie keer per jaar samen en
bespreekt de volgende thema’s:
het schoolreglement, de facultatieve
vakantiedag, de besteding van het
aantal lesuren...

EEN GOEDE SCHOOL

CONTACT MET OUDERS:

Komen leerlingen graag naar Sigo?
We vragen geregeld hun mening.
Het gemiddelde van de laatste
metingen zegt ons dat meer dan
90% van de eerstejaars graag op
Sigo zit. Evenveel leerlingen geven
aan dat leraren de les goed uitleggen.
Op Sigo houden we van kwaliteit!

agenda, rapport, oudercontacten,
SIGO-info, De Graal, Smartschool.
De schoolagenda is vooral een
planningsinstrument voor de leerling.
Belangrijke informatie delen we mee
via een folder, de SIGO-Info.
De regeling in verband met studiebeurzen, avondstudie, naschoolse
activiteiten, examens en dergelijke,
worden in een SIGO-Info meegegeven.
Deze folder verschijnt meerdere keren
per jaar.
Het schooltijdschrift ‘De Graal’
bevat meer uitgebreide artikels over
het schoolleven. Dit verschijnt twee
keer per jaar.
Via Skore op Smartschool kunnen
ouders de resultaten van hun zoon of
dochter opvolgen.

Het rapport geeft een verslag van de
vorderingen van uw kind.
De leerlingen werken met een
document dat Talent@Sigo heet.
Ze reflecteren hierin over hun talenten
en leerhouding.
Voor iedere klas organiseren we

oudercontacten. U krijgt dan heel
wat informatie over studiehouding,
vorderingen op school en de mogelijkheden van uw zoon of dochter voor
het volgende schooljaar.

Om contact op te nemen met de
school, hoeft u niet te wachten op
deze informatievergaderingen.
Een telefoontje voor een afspraak
volstaat.

Sint-Jans-Gasthuisstraat 20
8470 Gistel
tel. 059 27 08 80
mail info@sigo.be

Aartrijkestraat 12A
8480 Eernegem
tel. 059 29 02 12
mail eernegem@sigo.be

Wilt u meer informatie?
Check onze website

www.sigo.be
Heeft u nog vragen?
U vindt met dit boekje ongetwijfeld
de weg naar ons. Wij staan steeds,
en met veel plezier, voor u klaar!

