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VOORWOORD 
 

Beste ouders, beste leerlingen 

 
Met deze INFOBROCHURE willen we u laten kennismaken 
met het Sint-Bernarduscollege. 

We staan stil bij onze onthaalmomenten, de onthaaldag  
de eerste schooldag, de sportdag en het eerste 
oudercontact in de loop van september. Zo hopen we dat u 
zich na het lezen van deze brochure al een beetje thuis mag 
voelen op onze school. 

 

Peter Hoste 
 directeur 

We beschrijven kort de krachtlijnen van ons project.  We willen onze leerlingen vanuit 
een christelijke inspiratie begeleiden bij hun geestelijke, intellectuele en sociale groei naar 
volwassenheid. Hierbij streven we naar een algemeen vormend onderwijs. We willen een 
school zijn met een warm hart, een open huis, waar inspiratie, motivatie en persoonlijkheid 
hand in hand gaan met vriendschap en respect. 

In een praktisch luik hebben we het over de inschrijvingen, het openbaar vervoer en de 
middagpauze. We bieden uitvoerig informatie over de financiën, zoals een overzicht van 
de kosten, de betalingswijze, de handboeken, de schoolbenodigdheden, de maaltijden als 
ook de studietoelage, de OK-pas, mogelijke ondersteuning vanuit de mutualiteiten, het 
aanbod van Sport-Na-School …. 

Enkele bijlagen vervolledigen de infobrochure, zoals een grondplan van de school, de 
vakantiedagen voor het komende schooljaar en de inhoudsopgave van deze brochure. 

Deze brochure geeft andere informatie dan het schoolreglement. Daar leest u over het 
pedagogisch project, de verschillende geledingen van de school, de lessentabellen, de 
onkostenraming per jaar, het schoolbeleid inzake zorg en begeleiding, praktische 
afspraken, het evaluatiesysteem en zoveel meer. U vindt dit reglement op website van de 
school, www.sbcollege.be. Daar wordt ook het dagelijkse schoolleven in woord en beeld 
weergegeven. 

Samen met alle personeelsleden bedanken we u alvast voor het vertrouwen! 

Met vriendelijke groeten 

Peter Hoste 

directeur 

http://www.sbcollege.be/
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GOED BEGONNEN, HALF GEWONNEN   

1. DE ONTHAALDAG  

Wees gerust! De eerste schooldag in  september is al lang niet meer die dag waarop 
eerstejaars schuchter aanschuiven aan de poort van de 'grote nieuwe school', met veel 
vragen en een bang hartje. Want tijdens de 'ONTHAAL- en KENNISMAKINGSDAG' van 
VRIJDAG 31 AUGUSTUS (van 10 tot 15 uur) leert elke nieuwe leerling zijn klasgenoten 
kennen en gaat de nieuwe klasgroep met de klassenleraar op verkenningstocht in de 
nieuwe school. Het college geeft al snel zijn geheimen prijs, de plaats in de klas wordt 
uitgetest en de verschillende stukjes van de puzzelopdracht onthullen met een kleine 
moeite de gezichten van de verschillende vakleerkrachten… 

Elke nieuwe leerling ontvangt tijdens de maand augustus per brief nog een persoonlijke 
uitnodiging met het programmaoverzicht! 

 

 

  

 

 

 

2. DE EERSTE SCHOOLDAG 

 

Ook op de eerste schooldag worden de 
eerstejaars in het bijzonder verwelkomd. 
De klassenleraar doet de praktische 
werking van de school uit de doeken.  

In de loop van de eerste week wordt er 
een bezinnend moment voorzien.  

Zowel op de onthaaldag als op de eerste 
schooldag is de leerlingenraad aanwezig 
om voor de nodige sfeer en begeleiding te 
zorgen. 
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3. DE SPORTDAG IN SEPTEMBER 

 

Om de groepsgeest en de 
klassfeer te bevorderen 
wordt er bij het begin van 
september voor alle klassen 
een sportdag georganiseerd 
onder begeleiding van de 
klassenleraar en de 
sportleerkracht. 

 
 

4. HET EERSTE OUDERCONTACT 

Als ouder bent u wellicht met vele vraagtekens het schooljaar begonnen. Zou uw zoon of 
dochter de overstap van de basisschool naar het college vlot nemen? Ook wij als leraars 
stappen elk schooljaar in  een nieuw avontuur.  Wanneer het eerste trimester van start is 
gegaan, loont het wellicht de moeite elkaar te ontmoeten. U kunt ons ongetwijfeld vertellen 
hoe uw kind zich hier voelt, hoe het de klassengroep ervaart, hoe het reageert op taken en 
lessen. U kunt ons informeren over de enthousiaste momenten, maar ook over de eerste 
ontgoochelingen. Wij hebben intussen enig zicht gekregen op de klassengroepen en op de 
geest die erin leeft en willen dit met u delen. Misschien is zelfs enige toelichting bij de 
wekelijkse rapportering van nut en kunnen wij van gedachten wisselen over de 
voorbereiding van een proefwerkperiode. Wij zijn ervan overtuigd dat zo'n overlegmoment 
belangrijk is en daarom nodigen wij u al uit op dinsdag 18 of woensdag 19 september, om 
19 uur  op het Sint-Bernarduscollege (ingang: Hoogstraat 30).  Eén tot  anderhalf uurtje 
gezamenlijk overleg kan voor uw kind, voor de klassengroepen en ook voor ons 
ongetwijfeld positieve effecten hebben. 
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ONZE INSPIRATIE  

1. IN HET SPOOR VAN BERNARDUS  

 

Vanuit een christelijke inspiratie en in het spoor van 
Bernardus van Clairvaux, de patroonhelige van de 
school, nemen we volgende gedachten als leidraad voor 
ons opvoedingsproject: 

 Groeien in zelfkennis 
Bernardus zet zijn leerlingen niet alleen aan op zoek 
te gaan naar God, maar ook naar zichzelf. Beide 
gaan voor hem hand in hand. Op zoek naar jezelf, 
ontdek je waaraan je moet werken om de weg van 
de Liefde te bewandelen en zo op weg te gaan naar 
God. 

 Groeien in Liefde 
“De bron van het leven is de liefde en voor mij leeft 
de mens alleen als hij daaruit heeft geput”, zegt 
Bernardus. Opvoeden is een kwestie van liefde, 
geduld en wijsheid. Deze laatste groeien waar de 
eerste heerst. 

 Permanent groeien 
Bernardus is er van overtuigd dat we “leren voor het 
leven, niet voor de school!” Ook wij willen onze 
leerlingen opvoeden tot permanente groei. 

Beeld van Bernardus in de 
tuin van de zusters 
Bernardinnen 

Wie meer wil weten over Sint-Bernardus, vindt heel wat info 
in de leerstrip: Op zoek naar inspiratie. Sint-Bernardus! 

In de strip volgen we een drietal laatstejaars die de figuur 
van Sint-Bernardus als thema voor hun eindwerk gekozen 
hebben. Een van de drie maakt een fotoreportage, een 
ander een stripverhaal en een derde schrijft enkele stukjes 
poëzie. Het verhaal brengt ons naar Frankrijk, waar we 
kennis maken met de roots van Sint Bernardus. Het college 
zelf, met de historische voorbouw en het Bernardusbeeld in 
de tuin van de zusters Bernardinnen, speelt een belangrijke 
rol in de strip. Het scenario, van de hand van Ivan 
Adriaenssens, wordt door verschillende tekenaars in beeld 
gebracht: naast professioneel striptekenaar Steven Dhont 
(Stedho) leveren vier leerkrachten en liefst elf leerlingen een 
enthousiaste bijdrage. Een aanrader! 
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2. ONS OPVOEDINGSPROJECT 
 

 
Op het Sint-Bernarduscollege  verlangen wij authentieke mensen te vormen, 

eerlijk en respectvol op zoek naar wat een mens echt doet leven.  
Dat we mens worden is onze diepste wens, een droom die wij koesteren en 

echt ter harte nemen. 
 

Net als Jezus respecteren we iedereen en engageren we ons ten volle. 
Gods liefde beweegt ons om vurig en enthousiast te zijn. We houden van de 
jongeren en van ons vak. We hopen dat in boeiende lessen en projecten over 

te brengen. 
 

We willen zowel het verstand als het hart van de leerling als unieke persoon 
raken. Bij ons op school staat niet alleen het leren maar ook het leven 

centraal. Daarom kijken we over de grenzen van ons vak en over de muren 
van de school, om de ruimere wereld te ontdekken. 

 
Voor elke leerling proberen we begrip en aandacht te hebben. Wie het 

moeilijk heeft, mag rekenen op warme steun en bemoediging. Door het geluk 
van de ander te beogen willen we samen gelukkige mensen worden. 

 
Iedereen krijgt hier de tijd om te groeien en te leren leven. Tijd om nieuwe 

kansen en vergeving te schenken en te ontvangen. Tijd die we elkaar oprecht 
gunnen. 

 
In het spoor van Sint-Bernardus kijken wij naar Jezus Christus en het 

evangelie,  de bron die het leven en werken op school voedt. 
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ONDERWIJS WORDT WONDERWIJS 

1. DEGELIJK  

 speciaal ingerichte vaklokalen voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 
natuurwetenschappen, fysica, chemie, muziek, plastische opvoeding, techniek,   
wetenschappelijk werk, media, psychologie, economie, informatica, taalklassen, 
openleercentra … 

 stimulans tot deelname aan olympiades en wedstrijden allerhande 

 aandacht voor leren leren: de brochure ‘toptips voor tiptop studeren’ met algemene 
en vakgebonden studietips, posterproject in de klas, info voor ouders via de 
nieuwsbrief. 

 

  
 

2. DYNAMISCH  

 twee graadcoördinatoren per graad voor vernieuwende impulsen 

 oog voor de aard, volume en spreiding van het persoonlijke werk van de leerling: 
van begeleid zelfstandig leren naar zelfstandig werken 

 een aangepaste studiemethode met een graadgebonden evaluatiesysteem 

 de uitbouw van een leerlingenvolgsysteem met aandacht voor remediëring 

 een goed onderbouwde studiekeuzebegeleiding 
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3. CREATIEF MET VAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S  

 relationele en seksuele vorming 

 assertiviteit en weerbaarheid  

 technisch-technologische vernieuwingen  

 sociale initiatieven en projecten met betrokkenheid op de eigen streek, België, 
Europa en de wereld 

 respect en zorg voor gezondheid, natuur en milieu 

 muzisch-creatief met studiereizen, musea, toneel, muziek, totaalspektakel… met 
kans tot eigen creaties 

 

 

4. VERNIEUWEND 

 integratie van de basisvaardigheden ICT via begeleide studie 

 ICT-coördinator voor vernieuwende impulsen 

 BZL: begeleid zelfstandig leren in de vakken Nederlands, Frans, Wiskunde, Latijn, 
Wetenschappelijk Werk 

 vaklokalen met digitale schoolborden 

 aanleren van actieve werkvormen in de OLC’s (= openleercentra) en 
informaticalokalen,  

 vanaf het eerste jaar: alle leerlingen actief op het leerplatform Smartschool 
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5. ZORGZAAM 

De permanente aandacht voor het welbevinden van elke leerling is een taak van elk 
personeelslid en vergt begrip, luisterbereidheid en inlevingsvermogen. De 
leerlingenbegeleiding op onze school wordt gerealiseerd door de inbreng van velen. 

 De vakleerkrachten hebben in de eerste plaats zorg voor de verwerking van de 
aangeboden leerstof. Ze volgen de attitudes en resultaten van de leerlingen 
nauwgezet op en bieden de leerlingen met studieproblemen de nodige 
ondersteuning. Door deelname aan o.a. olympiades en wedstrijden stimuleren ze het 
enthousiasme. Iedere leerling kan altijd bij hen terecht met alle vragen. 

 De klassenleraar staat het dichtst bij zijn klas en is het best geplaatst om de 
leerlingen van de klas te begeleiden. Daarom is de klassenleraar de belangrijkste 
schakel in de zorglijn voor elke leerling. 

 Het leerlingensecretariaat aan de receptie in de hofbouw is de plaats bij uitstek 
waar "iedereen" altijd welkom is. Daar is steeds iemand van het ondersteunend 
personeel aanwezig. Ze proberen er een luisterend oor te hebben, kleine en grote 
zorgen te delen, een antwoord te geven op alle vragen van leerlingen en ouders. In 
moeilijke momenten zoeken ze samen met de leerling naar een oplossing. 

 Om vragen of problemen te kunnen voorleggen in een sfeer van vertrouwen kunnen 
de leerlingen een vertrouwensleerkracht of ‘groene leerkracht’ kiezen.  

 Als een probleem niet kan opgelost worden door de vertrouwensleerkracht dan kan 
die, in samenspraak met de leerling, bij de leerlingenbegeleider terecht om het 
probleem verder aan te pakken.  

 Samen met het zorgteam coördineert de leerlingenbegeleider de individuele 
begeleiding van leerlingen die geconfronteerd worden met leerproblemen, 
leerstoornissen of socio-emotionele problemen.  

 Het Leefsleutelteam en de werkgroep CÎTO werken elk op hun eigen manier 
preventief aan de persoonlijkheidsvorming van alle leerlingen. 

6. ENKELE CONCRETE ACTIES 

Theorie is één zaak, praktijk een andere: hoe pakken we het zorgbeleid concreet aan? 
Enkele voorbeelden: 

 onthaaldag voor nieuwe leerlingen, 

 lessen “Leren leren”,  

 aandachtspunten voor de leerlingen: via affiches in de klas worden bepaalde items 
rond ”Leren leren” een aantal weken speciaal gevolgd bv. mijn boekentas is juist 
gevuld, planning maken …, 

 aandacht voor remediëring, 

 studiekeuzebegeleiding, 

 begeleidingsplannen op maat voor leerlingen met leerstoornissen, 

 zorg- en tijdsklas tijdens proefwerken, 
…  
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7. OPEN 

 We streven een open communicatie na via: 

 agenda: elke week te ondertekenen door een ouder 

 rapport: elke week met punten en commentaar, te ondertekenen door een ouder 

 nieuwsbrief: elke maand (op papier, via mail, terug te vinden op de site en op 
Smartschool) 

 Smartschool: met een account zowel voor de leerling als de ouder 

 oudercontacten: 

o informatief oudercontact eind september 

o oudercontact met klassenleraar na de proefwerken eerste trimester 

o algemeen oudercontact met drie vakleerkrachten naar keuze eind januari 
of begin februari 

o oudercontact op vraag van de school bij mindere resultaten na de 
proefwerken derde trimester 

 Vlotte bereikbaarheid van leerkrachten en directie: 

 per mail: voornaam.achternaam@sbcollege.be van elk personeelslid 

 telefonisch: de leerlingen en hun ouders vinden de telefoonnummers van hun 
leerkrachten terug in de eerste nieuwsbrief (september) en op Smartschool 

8. PARTICIPATIEF 

Ouders hebben inspraak via de OUDERRAAD 

 De ouderraad is één van de overlegorganen 
die de directie adviseert over het 
schoolbeleid. De betrokken ouders vormen 
een groep waarmee de directie op een 
kritische en constructieve manier over het 
algemeen belang van de school kan 
overleggen.  

 De directie informeert de raad grondig over het schoolbeleid en luistert hoe ouders 
bepaalde maatregelen of initiatieven ervaren. De ouders brengen ideeën aan en 
spelen eventuele bekommernissen en problemen door aan de directie, die de 
signalen onderzoekt. 

 Voor bijkomende informatie en contactmogelijkheden verwijzen we u naar de 
website van de school of naar het e-mailadres ouderraad.sbc@gmail.com. 

 

 

Een vlot draaiende LEERLINGENRAAD per graad 

 Geen school zonder leerlingen. Meer nog: geen 
school zonder leerlingenraad. Voor elke graad is er 
een eigen leerlingenraad. Zo kan elke leerling 
ongeacht zijn leeftijd een steentje bijdragen tot de 
leefbaarheid op onze school, door op een kritische 
maar opbouwende manier zijn/haar stem te laten 
horen  in het belang van de leerling én de school. 

mailto:voornaam.achternaam@sbcollege.be
mailto:ouderraad.sbc@gmail.com


 

Infobrochure 15 Sint-Bernarduscollege 
 

 

 Verder kan een leerlingenraad instaan voor activiteiten, acties en evenementen die 
de betrokkenheid bij het (school)leven vergroten. Voorbeelden hiervan zijn acties 
voor het goede doel of milieu op school, sportactiviteiten tijdens de 
recreatiemomenten enz. 

9. GEZOND 

 
Gezondheidspromotie waarbij jongeren de gelegenheid krijgen eenmaal per week 
(op woensdag) een stuk fruit te eten tijdens de speeltijd. 

 Het schoolfruitproject Tutti Frutti is een prima aanzet om fruit te leren waarderen en 
om kinderen  te stimuleren om dagelijks een stuk fruit te eten. De opzet van het 
project bestaat erin dat de leerlingen één dag in de week, tijdens de 
voormiddagspeeltijd, een stuk fruit krijgen, vanaf begin oktober tot eind juni, 
gedurende een volledig schooljaar. 

 In het totaal betekent dit een goeie 30-tal fruitweken! Ouders kunnen zelf kiezen of ze 
hun kind laten deelnemen (deelnameprijs 2011-2012: € 8). De prijs zal via de 
schoolrekening per semester worden verrekend. Deelnemen is niet verplicht, maar 
misschien kunnen de niet-deelnemers solidair zijn en op de fruitdag ook alleen een 
stuk fruit meebrengen als tussendoortje? 

10. SPORTIEF 

 Heel wat jongeren bewegen te weinig of helemaal niet. Dit tekort aan beweging 
wordt in de basisschool opgevangen door de lessen L.O. In het secundair onderwijs 
worden die inspanningen voortgezet. We bieden diverse bewegingsvormen uit 
verschillende sportdomeinen aan en stimuleren de leerlingen tot een fittere 
levensstijl. 

 Naast de fysieke inspanningen (lopen, zwemmen, toestelturnen) wordt er aandacht 
geschonken aan sociale vaardigheden. De leerlingen ervaren verschillende rollen, 
zoals het leren helpen, het naleven van spelregels en de wisselwerking tussen 
aanvallen en verdedigen. Spelvreugde is hierbij van groot belang. 

 Het beheersen van technische vaardigheden en het verwerven van tactisch inzicht 
leiden tot beter samenspel (basketbal, voetbal, korfbal, volleybal, handbal, rugby, 
hockey). Het kennen, accepteren en naleven van spelregels draagt bij tot een goede 
maatschappelijke vorming. Ook het competitieve element speelt af en toe mee. Op 
een positieve manier leren de leerlingen omgaan met hun mogelijkheden en 
beperkingen, met winst en verlies (cross, atletiek, sportactiviteit na de 
proefwerken,…). 

 Ten slotte wordt deze brede waaier aan sportieve activiteiten aangevuld met een 
aantal sportdagen en kans tot middagsport. 

 Sport-na-School: zie verder p. 29. 
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DE PRAKTIJK AAN HET WOORD 

1. INSCHRIJVINGEN  

Voor de informatie m.b.t. inschrijvingen van nieuwe leerlingen, herinschrijvingen en 
inschrijvingen van vrije leerlingen, verwijzen we u naar het schoolreglement. 

Hieronder volgt een overzicht van de inschrijfmomenten. 

Voorrangsperiode voor inschrijving van een broer of zus van leerlingen van het 
SBC: 

maandag 23 april tot en met vrijdag 4 mei 

maar inschrijvingen bij voorkeur op 

vrijdag 4 mei tussen 19 uur en 21 uur 

Start algemene inschrijvingsperiode: opendeurdag 2012 

zondag 6 mei tussen 14 uur en 18 uur 

Verdere inschrijvingsmomenten voor jongeren die de basisschool beëindigen: 

vrijdag 22 juni of maandag 2 juli 

telkens tussen 19 uur en 21 uur 

ingang via Hoogstraat 30 

Tijdens de grote vakantie is er inschrijvingsmogelijkheid tot en met vrijdag 6 juli en 
vanaf  16 t.e.m. 31 augustus: tijdens de kantooruren 

(9-12 uur en 14-17 uur), behalve op woensdagnamiddag. 

Een leerling is pas definitief ingeschreven wanneer de school beschikt over: 

 het origineel getuigschrift van de basisschool 

 een ondertekening van het schoolreglement met het pedagogisch project 

Tot slot wijzen we er op dat de Inrichtende Macht geen inschrijvingsstop voor het Sint-
Bernarduscollege doorvoert. 

Bereikbaarheid: Tel.:  055 33 46 70 
 Fax:  055 33 46 72  

e-mail: info@sbcollege.be   

Tijdens de grote vakantie is de school gesloten van 9 juli t.e.m. 15 augustus. 
  

mailto:info@sbcollege.be
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2. LEERLINGENVERVOER 

2.1. DE TREIN 

Voor het bekomen van een treinabonnement kan u zich wenden tot elk station. Vergeet 
niet een pasfoto mee te brengen. De treinverbindingen vindt u terug op www.b-rail.be. 

2.2. DE LIJNBUS 

Leerlingen die dit schooljaar reeds abonnee zijn bij de LIJN, krijgen in de loop van juni 
automatisch een uitnodiging tot verlenging van hun abonnement. Zij hoeven geen 
nieuwe aanvraag in te dienen. 

Leerlingen die geen abonnee zijn, maar dit volgend schooljaar toch wensen, kunnen op 
school een aanvraagformulier bekomen. De formule met de BUZZY PASS blijkt tot op 
heden de meest voordelige. De volgende informatie over deze pas en alle 
busverbindingen vindt u terug op www.delijn.be. 

 Voor slechts 49 cent per dag mag je met een Buzzy Pazz een jaar lang onbeperkt het 
Vlaamse land doorkruisen.  

 Bij aankoop van een tweede Buzzy Pazz binnen een gezin krijg je 20 % korting, een 
derde Buzzy Pazz binnen een gezin is helemaal gratis. Om recht te hebben op een 
goedkopere of gratis Buzzy Pazz, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie de 
site van de Lijn) 

 Ben je minstens 12 jaar, dan mag je als Buzzy Pazzer ook maximaal 4 kinderen van 
6 tot en met 11 jaar gratis meenemen. 

 Op de Buzzy-jongerensite ontdek je welke extra voordelen je als Buzzy Pazzer 
geniet: http://www.buzzy.be/index.php 

Informeer bij de Lijn  (bv. in een Lijnwinkel) of uw gemeente geen extra korting geeft aan 
haar inwoners die automatisch verrekend wordt bij aankoop van een abonnement1. 

2.3. SCHOOLROUTEKAART 

In samenwerking met de provincie en de stad Oudenaarde werkte de school een 
fietsroutekaart uit. 

Deze kaart  is  een handig instrument dat onze leerlingen en hun ouders toelaat om de 
veiligste  fietsroute uit te kiezen van huis naar school. Je kan ze raadplegen op onze 
website www.sbcollege.be. 

                                                 
1
 Zo bieden de gemeente Kruishouten en Zwalm 25%, de gemeente Kluisbergen 33% en de gemeente Ronse zelfs 50% 

korting aan al haar inwoners die voor woon-werkverkeer of school-thuisverkeer de Lijn gebruiken, zie ook  

http://www.delijn.be/u_bent/overheid/ovl.htm#29 . 

http://www.b-rail.be/
http://www.delijn.be/
http://www.delijn.be/vervoerbewijzen/types/abonnement/buzzy_pazz.htm#korting_buzzy_pazz
http://www.buzzy.be/
http://www.buzzy.be/index.php
http://www.sbcollege.be/
http://www.delijn.be/u_bent/overheid/ovl.htm#29
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3. DAGINDELING 

7.45 uur 
De schoolpoort gaat open. De leerlingen kunnen op de 
speelplaats gaan. Fietsers moeten aan het hek afstappen en 
te voet naar de voorziene fietsstallingen gaan.  

8.25 uur Alle leerlingen zijn op school. 

8.30 uur De lessen beginnen. 

9.20 uur Begin van het tweede lesuur. 

10.10 uur 
Recreatie. De leerlingen verlaten de klas en gaan naar de 
speelplaats. 

10.30 uur Begin van het derde lesuur. 

11.20 uur Begin van het vierde lesuur. 

12.10 uur 
Middagmaal en recreatie voor de leerlingen van de eerste 
graad.  
Begin van het vijfde lesuur voor de 2de en 3de graad.  

13.20 uur 
Begin van het zesde lesuur voor de eerste graad.  
Middagmaal en recreatie voor de leerlingen van tweede en 
derde graad. 

14.10 uur Begin van het zevende lesuur. 

15 uur Begin van het achtste lesuur. 

15.50 uur Einde lesdag. 

16 uur 
Mogelijkheid tot dactylo eerstes.  
Mogelijkheid tot avondstudie tot 17.30 uur. Vrijdag tot 17 uur 
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4. FINANCIËN 

EEN TOELICHTING BIJ MOGELIJKE KOSTEN 

a) Algemene informatie 
U vindt verderop een onkostenraming met een overzicht van financiële bijdragen. De lijst 
bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. 

- Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zal moeten doen, bijvoorbeeld het 
betalen van schoolboeken, van kopieën…  

 Zaken die de school als enige aanbiedt, bv. de turnkledij of een voorgedrukte 
takenblok, koopt u aan op school.  

 Er zijn ook zaken die u zowel op school als elders kunt kopen. U kiest vrij waar u 
deze zaken aankoopt. 

- Niet-verplichte (of facultatieve) uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht 
moet aankopen of activiteiten waar de leerling niet verplicht aan moet deelnemen. Bij 
aankoop of deelname moet u er wel een bijdrage voor betalen. 

Voor de meeste posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel 
richtprijzen vermeld (dit zijn de prijzen gevolgd met *).  

- Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat u voor die post moet betalen vast. Een 
schoolagenda kost bv. € 5,5, een gymuitrusting € 25. Van deze prijs zal het 
schoolbestuur niet afwijken. 

- Voor sommige posten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft 
voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt 
van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het 
schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak 
of de activiteit vorig schooljaar kostte.  

b) De betaling 
Indien u uw boeken en rekenmachine via de school bestelt (aan de hand van de 
boekenlijst), betaalt u op de dag van de boekenverkoop (zie punt c). U kan kiezen voor 
contante betaling of via bancontact.  
Alle andere betalingen worden geregeld via schoolrekeningen. 
- In geen enkele omstandigheid verloopt een bijdrage ‘cash’ via de leerling2. Alle 

schoolrekeningen worden in gesloten enveloppe bij de nieuwsbrief bezorgd. 

- De school spreidt de gewone schoolkosten over minimaal vier schoolrekeningen. 
Planning van deze rekeningen: voor de herfstvakantie, voor de kerstvakantie, voor de 
paasvakantie, voor de zomervakantie.  

- Bepaalde kosten (bv. de fotokopieën of de ICT-bijdrage ) worden gespreid over de 
gewone schoolrekeningen. 

- Nabestellingen van hand- en werkboeken worden via de eerstvolgende 
schoolrekening verrekend. 

- De kosten voor meerdaagse reizen (2de en 3de graad) worden gespreid over twee of 
drie extra schoolrekeningen. 

                                                 
2
  Met uitzondering voor het opladen van de restokaart, zie verder ‘het middagmaal’. 
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c) Handboeken: nieuw of tweedehands? 

Bepaalde handboeken (bv. atlas aardrijkskunde3) en werkboeken dienen NIEUW 
aangekocht te worden. U kunt dit doen in een boekhandel naar eigen keuze ofwel kiest u 
ervoor om deze boeken te bestellen via de school.  

Een aantal handboeken zijn in eigen beheer van de school, zoals  de leerstrip rond 
Bernardus (ontwikkeld door leerlingen en leerkrachten van de school!). 

Voor de meeste handboeken hebt u evenwel de keuze: ofwel koopt u ze nieuw aan 
ofwel tweedehands.  

- Wenst u de boeken NIEUW aan te kopen, kunt u dit doen in een boekhandel naar 
eigen keuze of u kunt er voor kiezen om deze boeken te bestellen via de school.  

 Dit laatste doet u door de ingevulde boekenlijst op school te bezorgen vóór 
zaterdag 7 juli.  

 Deze boeken kunnen dan op de school (in de sportzaal via de ingang Meinaert) 
afgehaald én betaald worden op dinsdag 28 augustus: 

 9 tot 12 uur voor leerlingen wiens familienaam begint met A t.e.m. L 

 14 tot 17.30 uur voor leerlingen wiens familienaam begint met M t.e.m. Z 

- Op maandag 2 juli wordt er op school een beurs georganiseerd om boeken 
TWEEDEHANDS te kopen van of te verkopen aan medeleerlingen. 

 Ook nieuwe leerlingen van het eerste jaar kunnen die voormiddag handboeken 
tweedehands aankopen van onze huidige eerstejaars. 

 Na deze boekenverkoop wordt er een lijst opgemaakt van de  leerlingen die hun 
boeken nog niet verkocht hebben, zodat u ook na 2 juli nog gemakkelijk een 
‘verkoper’ kan vinden. De lijsten zullen na 2 juli in het secretariaat Hoogstraat 30 
ter inzage liggen. 

 De boekenverkoop gaat door in de resto’s, ingang via de Hoogstraat. 
 Resto 1:   van 14 tot 14.45 uur 1stes aan nieuwe leerlingen 

  van 14.45 tot 15.30 uur    2des aan 1stes  
     van 15.30 tot 16.15 uur   3des aan 2des  

 Resto 2:                 van 14.45 tot 15.30 uur  6des aan 5des 
                                     van 15.30 tot 16.15 uur  5des aan 4des  
     van 16.15 tot 17 uur  4des aan 3des 

 Enkele koop- en verkoopvoorwaarden: 

 De handboeken moeten vermeld staan op onze officiële boekenlijst. 
 In de handboeken mogen geen notities of antwoorden geschreven staan. 
 De handboeken mogen niet nodeloos met markeerstift bewerkt zijn. 
 Indien de handboeken nog in goede staat zijn en pas één jaar gebruikt zijn, 

mag de maximale verkoopprijs slechts 2/3 van de officiële verkoopprijs 
bedragen (zie de boekenlijst van de koper). 

 Indien door gebruik tekenen van slijtage te zien zijn of de handboeken reeds 
meerdere jaren gebruikt zijn, mogen ze aan maximaal  1/3  tot    1/2  van de 
prijs verkocht worden.  

                                                 
3
 Deze atlas wordt gedurende zes jaar gebruikt. Indien u een leerling kent die in de loop van zijn schoolloopbaan het 

Sint-Bernarduscollege verlaat, mag u steeds deze atlas tweedehands overnemen. Graag aandacht voor het ISBN-

nummer zodat u de juiste atlas aankoopt. 
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d) Het middagmaal 

Alle leerlingen kunnen gratis gebruik 
maken van de 
restaurantinfrastructuur. Voor alle 
leerlingen, dus ook voor de 
leerlingen die een lunchpakket van 
thuis meebrengen, is er gratis 
drinkwater te verkrijgen.  

U kan er ook voor kiezen een 
broodje (naar keuze) of een warme 
maaltijd (naar keuze) op school te 
gebruiken. 

 

- Mogelijkheden:  

 Op onze school zijn er twee restaurants met een gevarieerd aanbod en een 
specifieke manier van betalen.  

 Per dag kan elke maaltijdcomponent (soep, warme schotel, nagerecht enz.) 
afzonderlijk genomen worden en apart betaald worden. 

- Betaalsysteem: 

 Elke bezoeker beschikt over een persoonlijke betaalkaart waarmee hij of zij geld 
in het kassasysteem kan inbrengen en bij betaling het tegoed op zijn of haar 
kaart gedebiteerd wordt. Onze nieuwe leerlingen kunnen zich zo’n betaalkaart 
aanschaffen op de onthaaldag. 
 De kostprijs voor de kaart (€3) wordt via de eerste schoolrekening verrekend. 
 De eerste maal dat de leerling de kaart gebruikt, plaatst hij / zij er een 

startkrediet op van € 50. Dit wordt cash meegebracht naar school. Bij nieuwe 
eerstejaars gebeurt dit dus op de onthaaldag. 

 De persoonlijke oplaadkaart kan elke morgen van 10.10 uur tot 10.25 uur 
opgeladen worden. De leerling brengt hiervoor cash geld mee. Wanneer de 
leerling de school verlaat, wordt het resterende krediet terugbetaald of 
overgeboekt op de kaart van een broer of zus. 

- Aanbod: 
Hieronder vindt u het aanbod en de prijzen van het schooljaar 2011-2012. Als er zich 
wijzigingen voordoen voor het volgende schooljaar wordt u hiervan eind augustus op de 
hoogte gebracht. 

RESTAURANT - AANBOD PRIJS IN € 

Soep4 0,55 

Warme dagschotel of pastaschotel 3,80 

Suggestie schotel met frieten 3,85 

Nagerecht5 0,55 of 0,75 

Broodje Panini 3,20 

Belegd broodje 2,10 

Belegd broodje met groenten 2,50 

Frisdrank 0,75 

                                                 
4
 De soep is gratis voor leerlingen die een warme maaltijd nemen! 

5
 Gezondere desserts zoals een appel, banaan, yoghurt, kiwi, sinaasappel kosten € 0,50, minder gezonde desserts zoals 

koekjes, chocolade, gebak, donuts, muffins, cake, wafels kosten € 0,70. 
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e) Goed om weten 

De school beseft dat het secundair onderwijs geen goedkope zaak is en streeft er naar 
om de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Dit doet ze door een aantal zaken gratis aan 
te bieden of door een aantal structurele beslissingen. 

- Gratis aanbod 

 De school biedt aan alle ‘warmeters’ de soep gratis aan. 

 De school biedt alle leerlingen van het eerste jaar een gratis fluohesje of 
boekentashoes aan bij aanvang van het jaar. We hopen uitdrukkelijk dat de 
ouders hun kinderen blijven stimuleren dit te gebruiken op weg naar of van 
school. 

 Leerlingen uit het eerste jaar kunnen na de lesuren dactylo volgen. De lessen 
zijn gratis. U betaalt slechts de kostprijs van handboek met cd-rom. 

 Na de lessen is er behalve op woensdag gratis avondstudie van 16 uur tot 17.30 
uur. De leerlingen kunnen om 17 uur de studie verlaten mits toestemming van de 
ouders. Op vrijdag eindigt de avondstudie om 17 uur. 

 Tijdens de proefwerken is er gratis namiddagstudie. 

 Na de lessen kunnen leerlingen die thuis niet beschikken over een pc of internet 
gratis gebruik maken van onze ICT-infrastructuur. 

 Alle leerlingen kunnen gratis gebruik maken van onze restaurant-infrastructuur 
met kans tot gratis drinkwater. 

 Alle leerlingen kunnen over de middag onze infrastructuur gebruiken om te 
werken aan groepswerken (vermijden van verplaatsingen na de lesuren). 

 De school bekostigt de deelnames aan (en verplaatsingen naar) wedstrijden, 
olympiades … zoals de Kangoeroewedstrijd (wiskundewedstrijd voor alle 
tweedes) of de olympiades wiskunde, fysica, chemie, biologie, aardrijkskunde, 
Olyfran (Frans), klassieke talen (Grieks en Latijn) … 

 De school bekostigt de deelnames aan (en verplaatsingen naar) 
interschoolcompetities sport (woensdagnamiddag). 

 De school biedt de zesdejaars de kans om zich - door een gratis lessenreeks - 
voor te bereiden op hun theoretisch rijexamen. De leerlingen kunnen dan 
achteraf ook dit examen gratis afleggen. 

- Enkele structurele maatregelen 

 De school koopt vakmateriaal aan en stelt het ter beschikking in het vaklokaal, 
bv. tekenmateriaal PO of de Bijbel voor de lessen godsdienst. 

 Voor verplaatsingen sluit de school jaarlijks een contract met één 
busmaatschappij zodat de prijs kan gedrukt worden. 
 Bij groepsuitstappen worden de klasgroepen zo verdeeld dat minder bussen 

ingeschakeld moeten worden.  
 De school gebruikt indien mogelijk het openbaar vervoer en zoekt daarbij 

steeds de goedkoopste formule. 
 Indien het vervoer een beperkte groep betreft, stimuleert de school haar 

personeelsleden om in te staan voor het vervoer met hun wagen. 
 Indien haalbaar worden activiteiten te voet of met de fiets afgelegd. 
 Voor de lessen lichamelijke opvoeding wordt vanaf het derde jaar voor de 

verplaatsingen naar externe locaties gebruik gemaakt van de fiets. 

 De school beperkt het gebruik van externe filmzalen door zoveel mogelijk de 
eigen zalen te gebruiken.  
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 De school zoekt om onkosten te vermijden door 
 het afschaffen van de schoolfotograaf, 
 het afschaffen van de papierversie van het schoolreglement (te vinden op de 

site; bij aanvraag kan nog een papieren versie verkregen worden), 
 het vervangen van (duur) schooltijdschrift door een nieuwsbrief, 
 het stimuleren om deze nieuwsbrief elektronisch te bezorgen.   

 

f) Bij betalingsmoeilijkheden 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan u contact 
opnemen met de directie. We zoeken dan samen naar een oplossing. Het is de 
bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. 
Wij verzekeren uiteraard een discrete behandeling van uw vraag. 

ONKOSTENRAMING VOOR HET EERSTE LEERJAAR 

a) Rekenmachine eerste graad6 

- De rekenmachine staat vermeld op de boekenlijst. Ook nu kan u deze aankopen in 
een winkel naar keuze of ze via de school bestellen. Let er goed op dat u het juiste 
type aankoopt: TI 34 (multiview). De richtprijs bedraagt € 18. 

 De garantie op het toestel bedraagt één schooljaar. 

 Wanneer een toestel aangekocht via de school niet naar behoren werkt, kan u 
het indienen op school. Wij bezorgen het aan de firma voor herstel. In tussentijd 
krijgt u gratis een vervangtoestel aangeboden! 

b) Materiaallijst  

Voor het vak ‘plastische opvoeding’ hoeft u GEEN bijzonder materiaal aan te kopen. Vanaf 
heden voorziet de school dit materiaal in het vaklokaal. 

 

- Wilt u als ouder enkele standaard schoolbenodigdheden aankopen in de 
promotieperiode (juli – augustus), vindt u hieronder een lijst met de minimale 
benodigdheden. Opgepast: dit materiaal hoeft u NIET nieuw te kopen. De leerling kan 
ook werken met reeds aangekocht eigen materiaal. 

 een 12-tal kleurpotloden en kleurstiften (hoeven niet nieuw te zijn) 
 een meetlat 
 enkele documentenhouders (5-tal) 
 1 passer 
 1 geodriehoek 
 een paar dikke ringmappen of een aantal dunne ringmappen (6-tal) 
 een L-mapje 
 een 5-tal U-mapjes 
 cursuspapier 

 
 

                                                 
6
 De prijs van vorig jaar. De leverancier bezorgt ons later een nieuwe prijs. 
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c) Handboeken7 

Algemeen 
  VAK TITEL VAN HET BOEK ISBN AUTEUR UITGEVERIJ PRIJS 

 
AA De Boeck Atlas (D2011) 9789045536934 

  
€ 25,00 

 GE Historia 1: Handboek (2005) 9789028935662 
M.J.Ceuppens 

e.a. 
Pelckmans € 15,50 

 
GE Historia 1: werkboek (2005) 9789028936027 

M.J.Ceuppens 
e.a. 

Pelckmans € 8,50 

 GO Caleidoscoop 1 - leerboek 9789030198857 Eline De Bruyne Plantyn € 22,10 

 
GO Caleidoscoop 1 - werkboek 9789030198864 Eline De Bruyne Plantyn € 8,45 

 
IN 

Chips en Cookies - Windows 7 - Office 2007 - vernieuwde 
versie 

    9789048606269 
F. Mesdom, G. 

Steppe 
Die Keure € 13,75 

 
NE Markant Nederlands 1: Bronnenboek 9789028934054 K. Martens e.a. Pelckmans € 21,75 

 
NE 

Markant Nederlands 1: Werkboek (NIEUW kopen) 
Editie2010 

9789028957930 K. Martens e.a 
DNB/Pelckman

s 
€ 15,95 

 
NE 

Markant Nederlands 1 Vademecum (NIEUW kopen) Editie 
2010 

9789028957923     K. Martens e.a 
DNB/Pelckman

s 
€ 8,00 

 NE Prismawoordenboek Nederlands verklarend (editie 2010) 9789049100834 
 

Spectrum € 9,99 

 
MO Boost 1 Leerwerkboek 9789028945104 

 
Pelckmans € 9,75 

 FR Quartier Latin :bronnenboek 9789028947191 
 

Pelckmans € 12,95 

 
FR Quartier Latin :werkboek 9789028947207 

 
Pelckmans € 18,50 

 
NW NW voor jou onderzoekeditie (4 katernen) 9789030654285 

 
Van In € 19,80 

 
TO Schakel 1 (NIEUW aankopen) 9789030653813 J.De Winter e.a. Van In € 20,95 

 WI Delta Nova 1a 9789030195092 
 

Plantyn € 18,10 

 
WI Delta Nova 1a Werkboek 9789030195108 

 
Plantyn € 11,35 

 WI Delta Nova 1b 9789030195122 
 

Plantyn € 16,85 

 
WI Delta Nova 1b Werkboek 9789030195139 

 
Plantyn € 10,60 

 
WI Rekentoestel: TI 34 multivieuw 

   
€ 18* 

 Deze boeken kunnen tweedehands gekocht worden 
 

* richtprijs 

Via de school aan te kopen en af te halen 

 
PO Schetsboek 

  
€ 4,80 

 
GO Leerstrip: op zoek naar Sint-Bernardus inspiratie 

  
€ 10,00 

Klassieke vorming 
  

 
LA Pegasus 1 Leerwerkboek (met cultuurkatern en woordenlijst) Pelckmans € 19,90 

                                                 
7
 Richtprijzen op basis van de prijs van vorig jaar. Op de nieuwe boekenlijst komt de exacte prijs. 
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d) Vaste onkosten via vier schoolrekeningen, betaling via 
overschrijving 

Steeds de prijs in euro.  *: richtprijs 

Overzicht  

  Factuur 1 Factuur 2 Factuur 3 Factuur 4 SOM 

Drukwerk  € 25 € 15 € 20 saldo max € 75 

Schoolagenda   € 5,5    € 5,5 

Materiaal TE   € 3 € 7 € 8 € 18 

Huiswerkblok   € 1,5    € 1,5 

ICT  € 2  € 2  € 4 

Rapport   € 0    € 0 

Turnkledij8  € 17    € 17 

Zwemgeld9 *    € 25 € 27 € 52 

Sportdagen10*      € 29 

 Blueberry  € 27    

 Cross  € 1    

 Atletiek    € 1  

Educatieve 
activiteiten * 

 
    

€ 62  

(€ 102) 

 Toneel Straff  € 6    

 Kerstontbijt  € 5    

 MIM + 
Magritte 

  € 20   

 Brussel    € 25  

 Excursie 
aardrijkskunde 

   € 6  

 Xanten (voor 
1ste Latijnse) 

   € 40  

 

e) Facultatieve onkosten 

- Indien u gebruik maakt van onze restaurant, dient u een persoonlijke betaalkaart aan 
te kopen (€ 3), zie ook hoger: het middagmaal. 

- Wilt u gebruik maken van een locker, dan bedraagt de huurprijs € 14, de waarborg 
voor de sleutel bedraagt € 7. 

  

                                                 
8
 De leerlingen kunnen een gympak bestellen tijdens de eerste les lichamelijke opvoeding of, voor de eerstejaars, tijdens 

de onthaaldag eind augustus. Witte sokken vervolledigen de gymkledij, maar worden niet op school geleverd. 
9
 De prijs wordt berekend per zwembeurt en verrekend op twee schoolrekeningen. Kostprijs per beurt: € 1,85. 

10 
Vorig jaar waren drie betalende sportactiviteiten voorzien: Blueberry Hill (€ 27), de cross (€ 1) en de atletiek (€ 1). 

De bijdrage voor de cross en de atletiek bekostigen de aanwezigheid van het Rode Kruis. 
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- U kan intekenen voor: 

 gratis dactylo, mits betaling van handboek met cd-rom, kostprijs: € 15 

 de klasfoto,  € 1 per foto 

 het solidariteitsmaal (voor de Paasvakantie), kostprijs € 5, opbrengst voor het 
goede doel 

 het fruitproject ‘Tutti-Frutti’. Voor € 8 krijgt de leerling elke woensdag een stuk 
fruit gedurende ongeveer 30 weken. 

 de uitstap naar Walibi na de laatste proefwerkperiode, € 25. 

KEN JE RECHTEN! 

a) Recht op een studietoelage? 

1 op 4 gezinnen met schoolgaande kinderen heeft recht op een schooltoelage! Uw gezin 
misschien ook? Dien een aanvraag in! 

 

 Een school- of studietoelage is 
financiële steun van de Vlaamse overheid 
om de kosten voor de school of studie te 
helpen dragen. 

 Of u een toelage krijgt, hangt in grote 
mate af van de samenstelling én het 
inkomen van uw gezin.  

 Bel naar het gratis infonummer 1700 van 
de Vlaamse overheid of stuur een e-mail 
met uw vraag naar 
studietoelagen@vlaanderen.be.  

 U vindt ook meer informatie op de website 
www.studietoelagen.be.  

 Heel wat leerlingen hebben recht op 
deze studietoelage maar vergeten deze 
aan te vragen.  

 Hulp nodig? Er zijn verschillende diensten die u kunnen helpen. 

 Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen, Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde, 
055/31.38.62 

 Sociale Dienst OCMW Oudenaarde, Sint-Walburgastraat 9, 9700 
Oudenaarde, 055/46.06.40 

 Dienst Sociale Zaken Stad Oudenaarde, Administratief Centrum, 
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, 055/33.51.24  

 U kan ook terecht bij uw vakbond of ziekenfonds. Informeer ernaar! 

 Provinciale afdeling van het Ministerie van Onderwijs en Vorming: Afdeling 
Studietoelagen Oost-Vlaanderen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent. 

mailto:studietoelagen@vlaanderen.be
http://www.studietoelagen.be/


 

Infobrochure 28 Sint-Bernarduscollege 

 Bedrag? Ouders van leerlingen secundair onderwijs die recht hebben op een 
schooltoelage ontvangen een bedrag dat varieert van € 119,26 (minimumtoelage 
voor externe leerlingen) tot € 1052,88  (volledige toelage voor interne leerlingen). Ook 
de school krijgt extra middelen per kind met schooltoelage! Daarmee kan zij 
investeren in beter onderwijs dat dichter aanleunt bij de noden van de leerlingen. 

b) Recht op een OK-pas? 

 De OK-pas is een kansenpas, waarmee 
mensen met een beperkt inkomen tegen 
voordeliger tarieven kunnen deelnemen aan 
diverse vrijetijdsinitiatieven: cultuur, sport, 
kinderanimatie … 

 De OK-pas is er enkel voor inwoners van 
Oudenaarde11. Deze pas wordt gratis 
verdeeld aan de rechthebbenden via het 
OCMW en de sociale dienst van de stad. 

 De pas is persoonlijk op naam. Alle 
gezinsleden hebben hun eigen pas (ook 
kinderen). De OK-pas is 1 jaar geldig.  

 Mensen met een OK-pas ontvangen 4 maal 
per jaar een OK-krantje. Daarin staan 
activiteiten, uitstappen en organisaties waar 
ok-passers tegen voordeeltarieven terecht 
kunnen. 

 

Info: 
www.jotie.net/index_b.php?t=307  

 De OK-Pas is ingevoerd in alle onderwijsinstellingen van Oudenaarde, voor 
ééndaagse én meerdaagse schoolactiviteiten. Hierbij werd een financiële regeling 
vastgelegd voor een tussenkomst in alle schoolactiviteiten van sociale, culturele 
en sportieve aard voor het basis- en secundair onderwijs. 

 De financiële regeling:  
 25% van de kostprijs wordt gedragen door de ouder 
 25% door de school 
 50% door het OCMW 

 Heel wat meer ouders en kinderen hebben recht op de OK-pas12, maar vergeten 
deze aan te vragen. De criteria voor toekenning zijn volgende inkomensgrenzen13: 

 1 volwassene                      1027 EUR 
 Bijkomende volwassene           513 EUR 
 Kind < 14 jaar                      308 EUR 
 Kind > 14 jaar                    513 EUR   

                                                 
11

 De gemeenten Zwalm, Brakel, Ronse hebben evenwel een gelijkaardig systeem! Vraag ernaar bij uw gemeente! 
12

 Zoals leefloongenieters OCMW, asielzoekers en vreemdelingen, genieters van een gewaarborgd inkomen of 

inkomensgarantie voor ouderen, personen met budgetbeheer en collectieve schulden-regeling MAAR OOK alle 

gezinnen die een inkomen hebben onder de Europese SILC-norm! 
13

 Het betreft het netto-inkomen dus alle inkomsten behalve de inkomsten via studiebeurzen, kinderbijslag en medische 

kosten. Het bedrag van de huishuur dat 1/3
de

 van het globaal netto-inkomen overtreft, wordt in mindering gebracht van 

dit inkomen. Voor wie een huis in eigendom heeft, wordt het netto-inkomen met 1/5
de

 verhoogd. Voor info wendt u zich 

tot het OCMW of zie: 

www.oudenaarde.be/nl/inwoners/Welzijnenzorg/Socialedienstverlening/SocialeDienst/dekansenpas.html. 

 

http://www.jotie.net/index_b.php?t=307
http://www.oudenaarde.be/nl/inwoners/Welzijnenzorg/Socialedienstverlening/SocialeDienst/dekansenpas.html
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c) Denk ook aan de mutualiteit! 

Uw ziekenfonds of mutualiteit betaalt u vaak een bepaald bedrag terug van tal van 
schoolse activiteiten (uitstappen, reizen, maar bv. ook Tutti-Frutti). Informeer bij uw 
mutualiteit! U mag steeds een aanvraagformulier indienen op school.  

d) Goedkoop sporten: Sport-Na-School met een SNS-pas 

Onder het toeziend oog van de Stichting Vlaamse Schoolsport en Bloso en met 
ondersteuning van de sportdienst Oudenaarde startte in februari 2009 een nieuw project: 
SNS (Sport-Na-School) ter bevordering van de naschoolse sportbeoefening in het 
secundair onderwijs. 

 Met SNS krijgen de leerlingen van de secundaire scholen in Oudenaarde, de kans 
om een SNS-pasje aan te kopen. De leerlingen kunnen inschrijven, via een brief die 
ze op school zullen krijgen, voor een periode die loopt van begin oktober tot mei (met 
uitzondering van de schoolvakanties en de proefwerkperiodes). 

 Het grootste pluspunt blijkt vooral de flexibiliteit van het systeem: de leerlingen 
hoeven vooraf niet in te schrijven voor een bepaalde sport en kunnen dagelijks aan 
meer dan één sportactiviteit deelnemen. 

 Deze activiteiten sluiten aan op de schooluren en gaan door in de 
sportaccommodaties van de stad, van sommige deelnemende scholen, van de 
sportclubs en van de privésportcentra, (bereikbaar te voet of met de fiets!). 

 Met deze pas kiezen de leerlingen zelf wat, wanneer en hoeveel ze willen doen! 

 Ze kunnen kiezen uit een heleboel toffe activiteiten zoals fitness, muurklimmen, 
streetdance, squash, tennis, badminton, zwemmen, kickboks, judo, spinning, 
minivoetbal, … te veel om op te noemen. 

 Een SNS-pasje kost € 30 voor 12 weken of € 45 voor 24 weken.  

 Zowat alle ziekteverzekeringen betalen ook nog eens een groot deel van het 
inschrijvingsgeld terug. 

 De leerlingen zijn na inschrijving automatisch verzekerd via een sport+ verzekering 
van Bloso. 

 Let op! Er zijn geen SNS-lessen tijdens de proefwerken en in de vakantie.  

Dus, beste leerling, ben je sportief en wil je graag kennismaken met verschillende 
sporten? Dan is de SNS-pas op jouw lijf geschreven. 

 Kijk vlug op www.sportnaschool.be  en kies daar Oudenaarde. 

 In het uurrooster vind je een overzicht van de aangeboden sporten, de uren en de 
locaties! 

 Met je SNS-pas kan je trouwens ook deelnemen aan de SNS-activiteiten 
aangeboden in Ronse. 

http://www.sportnaschool.be/
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BIJLAGEN 

1. WEGWIJS IN DE SCHOOL   
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2. VAKANTIEDAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR 

 

Start schooljaar 2012-2013: maandag 3 september 2012 

Vrije dagen van het eerste trimester 

 Herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2012 tot en met vrijdag 
2 november 2012 

 Maandag 12 november 2012 

 Kerstvakantie: van maandag 24 december 2012 tot en met vrijdag  
4 januari 2013 

Vrije dagen van het tweede trimester 

 Pedagogische studiedag: vrijdag 1 februari 2013 

 Krokusvakantie: van maandag 11 februari 2013 tot en met vrijdag  
24 februari 2013 

 Paasvakantie: van maandag 1 april 2013 tot en met vrijdag  
12 april 2013 

Vrije dagen van het derde trimester 

 Woensdag 1 mei 2013 

 O.-L.-H.-Hemelvaart: donderdag 9 mei, vrijdag 10 mei 2013 

 Pinkstermaandag: 20 mei 2013 

Laatste schooldag: vrijdag 28 juni 2013 
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3. AANGEBODEN STUDIERICHTINGEN 
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4. LESSENTABEL EERSTE GRAAD 
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GODSDIENST 2 2  2 2 2 

AARDRIJKSKUNDE 2 2  1 1 1 

NATUURWETENSCHAPPEN 2 2  1 1 1 

GESCHIEDENIS 1 1  2 2 2 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2  2 2 2 

MUZIKALE OPVOEDING 1 1  1 1 1 

PLASTISCHE OPVOEDING 2 2     

TECHNIEK 2 2  2 2 2 

NEDERLANDS 5 6  4 5 5 

FRANS 4 6  4 4 4 

ENGELS    2 2 2 

WISKUNDE 4 5  4 5 5 

GRIEKS    3   

LATIJN 5   4 5  

SOCIO- ECONOMISCHE 
INITIATIE 

     2 

WETENSCHAPPELIJK WERK      3 

LEEFSLEUTELS * 1     

       

TOTAAL LESUREN 32 32  32 32 32 

 
*= in projectvorm 
 
 


