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Beste ouders en leerlingen

Ik ben bijzonder fier bij het begin van dit nieuwe schooljaar bijna 1670 jongeren te mogen 

verwelkomen op het Sint-Bernarduscollege. Ik dank jullie allen voor het vertrouwen 

in onze school. Sinds 1 september mocht ik de fakkel van mijn voorganger, Thierry 

Godefroidt, overnemen. Ik wens hem alle succes toe met zijn nieuwe opdracht als 

coördinerend directeur van de Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. Met evenveel 

geestdrift als hij mij dat voordeed, tracht ik, samen met de collega-directies en de 170 

medewerkers, het pedagogische project van ons college verder vorm te geven en onze 

school te blijven uitbouwen tot een kwaliteitsvolle leer- en leefgemeenschap. 

Maar wat is de essentie van kwaliteitsonderwijs? Binnen de stroom aan onderwijsvernieuwing die de voorbije 

decennia op ons af kwam, ga ik op zoek naar ankerpunten. Ik vind er drie.

Mijn eerste ankerpunt: verdieping. Zeker in het algemeen secundair onderwijs moeten leerlingen ruimte 

krijgen om te gaan graven in leerstof om vervolgens hun kennis inhoudelijk te verdiepen en te verfijnen. 

Leerlingen moeten uitgedaagd worden dieperliggende betekenissen te ontdekken en zo ook te komen tot 

meer diepgang in hun denken en zijn. 

Daarnaast is er verbeelding. Onderwijs is wijzen, is fascineren. Wie onderwijst, nodigt de andere uit de 

eigen vertrouwde wereld te verlaten en thuis te komen in een nieuwe wereld. Een school waar leren meer 

is dan scoren en reproduceren, haalt jongeren uit de alledaagsheid van hun bestaan, opent hun geest en 

verruimt hun blik. Verbeelding is de zo noodzakelijke sleutel tot interculturele opvoeding. Het is de beste 

bescherming tegen verzuring. 

Als laatste ankerpunt kies ik voor verantwoordelijkheid. We moeten er ons voor hoeden jongeren te betuttelen 

of al te bevoogdend op te treden. We durven hen op tijd loslaten, geven hen het vertrouwen eigen keuzes te 

maken maar laten hen ook de consequenties van het eigen handelen inzien. Opvoeden tot volwassenheid is 

opvoeden tot verantwoordelijkheid. 

Verdieping, verbeelding en verantwoordelijkheid. Het zijn de kernwaarden van wat een humaniora in zijn 

meest oorspronkelijke betekenis moet zijn: meer mens worden. Maar dat laatste lukt enkel als je het doet 

in relatie tot jezelf, de andere, je omgeving. Of om het te zeggen met de woorden van de heilige Bernardus, 

blijvende inspiratiebron voor ons pedagogisch handelen, laat ons samen leren “beminnen en bemind worden”. 

Kan er bij het begin van het nieuwe schooljaar een mooiere opdracht zijn dan deze?

Peter Hoste

directeur

Peter Hoste
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In de geest van sInt-Bernardus

De eindeloze zee

Als je een stevig schip wilt bouwen                                                                                                                                 

Breng dan mensen bijeen                                                                                                        

Niet om het timmerhout te sjouwen                                                                                          

Of te tekenen alleen.

Voorkom dat ze taken ontvangen                                                                            

Deel ze evenmin de plannen mee                                                                                               

Maar breng ze eerst naar hun verlangen                                                                     

Breng ze naar de eindeloze zee.

Auteur : Antoine de Saint-Exupéry

Nieuws uit de keukeN
Koken kost geld, het is een spreekwoord dat af en toe ook eens letterlijk 

van toepassing is. Door de stijging van de energie- en voedselprijzen en de 

lonen, zijn we genoodzaakt de prijzen in onze resto’s aan te passen. Broodjes 

en warme maaltijden  worden € 0,10 duurder, soep, nagerecht en frisdrank 

gaan met € 0,05 omhoog.

Gelukkig valt er voor de lekkerbekken ook aangenamer nieuws te rapen. De keukenploeg wil maar 

wat graag de vakantiesfeer nog een beetje laten nazinderen en plaatst daarom elke donderdag een 

ovenheerlijke Italiaanse panini op het menu, dit zowel in resto 2 als in resto 3. Het beleg van het warme 

gegrilde broodje zal wekelijks worden aangepast. Dit wordt zeker en vast smullen!

middagsport
Voor wie de SVS-interscholencompetitie en de SNS-pas (zie elders in deze nieuwsbrief) nog niet voldoende 

lijkt, maken we ook werk van de middagsport in samenwerking met de sportverantwoordelijken 

van de Leerlingenraad. Zowel voor de eerste als voor de tweede en derde graad zal de mogelijkheid 

worden gegeven om tijdens de middagpauze aan sport te doen. Volleybal en tennisvoetbal op de kleine 

speelplaats zijn nu al mogelijk. Later zullen ook activiteiten plaatsvinden in de sportzaal en/of op het 

grasveld achteraan de sporthal. Hou hiervoor Smartschool in de gaten of kijk op de infoborden of het 

prikbord in de sportzaal. Het volledige LO-team wenst jullie alvast veel sportplezier toe!
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teambuildiNgsdag leerliNgeNraad
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Leerlingenraad een teambuildingsdag. Tijdens deze dag worden 

de aanwezigen in groepen verdeeld, die we door middel van korte spelletjes en opdrachtjes zullen laten 

strijden tegen elkaar! De bedoeling is uiteraard dat iedereen elkaar wat beter leert kennen. Daarnaast 

zal er ook al een vergadering voor de werkgroepen 

plaatsvinden. Ben je al lid van de LLR of wil je graag 

lid worden? Aarzel dan niet en kom gerust naar onze 

teambuildingsdag! Die vindt plaats op woensdag 28 
september. De aanvang is voorzien om 12.10 uur en 

deze dag zal afgesloten worden met een uitgebreid 

dessertbuffet! Wij voorzien het einde rond 17 uur. 

Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook!

24 uren van Oudenaarde

Alle leerlingen kregen op de eerste schooldag uitleg over de 24 uren van Oudenaarde en ook via deze 

nieuwsbrief doen we nogmaals een warme oproep aan alle leerlingen, ouders en sympathisanten om met 

diverse ploegen in te schrijven voor dit prachtige initiatief.

Op zaterdag 8 oktober 2011 organiseert de 24urenvanOudenaarde VZw in samenwerking met 
onder meer het Oudenaardse stadsbestuur en onze school een 24-urenloop ten voordele van 
het Kinderkankerfonds (www.kinderkankerfonds.be) en de afdeling pediatrie van het AZ 
Oudenaarde. Dit grootse evenement zal gepaard gaan met tal van randactiviteiten en vindt plaats op de 

Oudenaardse Markt. 

HOOfdActiViteit
In teams van +/- 12 personen lopen of wandelen we gedurende 24 uur rond de Grote en Kleine Markt in 

Oudenaarde, elke ronde is zo’n 700 m lang. Kleinere of grotere teams kunnen ook deelnemen, maar let er 

wel op dat er de hele 24 uur iemand van het team actief moet zijn.

rANdActiViteiteN
Gedurende de ganse duur van het evenement zullen tal van speciale activiteiten georganiseerd worden, 

zoals een fietstocht, een oldtimerrally, tochten met oude tractoren, een mindervalidenestafette, een 

wandeltocht, een motortocht, een aperitiefconcert, een koestermaaltijd en nog zo veel meer. Gedurende 

het evenement wordt de nodige muzikale omkadering met optredens voorzien.

Op de website van www.24urenvanoudenaarde.be kan je alle info gedetailleerd raadplegen. Wij hopen 

alvast op een massale aanwezigheid vanuit het Sint-Bernarduscollege en op een sportieve medewerking 

zodat de organisatoren in hun opzet slagen.
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1 op 4 gezinnen met schoolgaande kinderen 
heeft recht op een schooltoelage  

Jouw gezin misschien ook? dien een aaNvraag in! 

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). 

Maar 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.

hoe?
Je kan vanaf september 2011 een formulier krijgen in de school of in het CLB. De aanvraag kan echter 
ook elektronisch ingediend worden. Surf hiervoor naar www.schooltoelagen.be.

Je hebt tijd om de aanvraag in te dienen tot en met 1 juni 2012.

meer iNfo of hulp Nodig?
Op www.schooltoelagen.be vind je alle nodige info over de voorwaarden om een schooltoelage te kunnen 
bekomen; dit hangt vooral af van de grootte van het gezinsinkomen.

Info of hulp krijg je ook bij het secretariaat van jouw school. Voorts zijn er verschillende diensten die 
jou kunnen helpen. De adressen vind je hieronder.

oudeNaarde
 4 Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB):

•	 Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen, vestiging Oudenaarde: 
Burgschelde 7 - 055/31.38.62 - oudenaarde@vclbzov.be

 4 Sociale Dienst OCMW Oudenaarde
•	 Sint-Walburgastraat 9 - 055/46.06.40 - info@ocmwoudenaarde.be

 4 Dienst Sociale Zaken Stad Oudenaarde
•	 Administratief Centrum, Tussenmuren 17 - 055/33.51.24 - sociale.dienst@oudenaarde.be

 4 Je kan wellicht ook terecht bij jouw vakbond of ziekenfonds. Informeer ernaar!

proviNcie
 4 Provinciale afdeling van het Ministerie van Onderwijs en Vorming:

•	 Afdeling Studietoelagen Oost-Vlaanderen 
Gebouwencomplex “Groeninghe” 
Elf Julistraat 39B - Blok A - 2de verd. 
9000 Gent 

Zitdagen: elke maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur 

 4 Je kan ook (gratis) terecht op de Vlaamse Infolijn: 1700
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sns-pas

Begin oktober start het nieuwe SNS-seizoen. Net zoals bij de vorige edities kan je ook nu weer een brede 
waaier aan sporten beoefenen aan een zeer democratische prijs. SNS wordt gecoördineerd door de Stichting 
Vlaamse Schoolsport en Bloso, in samenwerking met de sportdiensten van Oudenaarde en Ronse, alle 
secundaire scholen en verschillende sportclubs uit de regio! 

De SNS-pas heeft heel wat voordelen:
•	 je hoeft je niet vooraf in te schrijven voor één bepaalde activiteit
•	 met je SNS-pas kies je zelf wat, wanneer en hoeveel je wil doen
•	 je hebt keuze uit een heleboel toffe activiteiten
•	 je kan sporten onmiddellijk na school en dit op wandel- of fietsafstand
•	 dit alles voor weinig geld
•	 je kan meedoen aan alle activiteiten en dit zowel in Oudenaarde als in Ronse
•	 je bent automatisch verzekerd via een sport+verzekering van Bloso 

Ook dit schooljaar zijn er weer een aantal nieuwe sporten bij: moves&fun, atletiek,… Speciaal voor de 
leerlingen van de eerste graad is er omnisport voorzien!

Op www.sportnaschool.be vind je naast het uurrooster (je kan even verderop in deze nieuwsbrief ook al 
snel een kijkje om te zien wat er allemaal te doen is) meer uitleg over de verschillende sporten en eventuele 
last minute wijzigingen in het programma!

Dit schooljaar loopt SNS van 3 oktober t.e.m. 16 mei.
Je kan inschrijven voor één of twee periodes telkens van twaalf weken.
                  
                  Periode 1:   03/10/2011 – 27/01/2012
                  Periode 2:   30/01/2012 – 16/05/2012

Inschrijven voor één periode kost je 30€. Wie inschrijft voor de twee periodes, betaalt 50€. Voor deze  prijs 
kan je gedurende 12 of 24 weken onbeperkt sporten!
Bovendien krijg je via de ziekteverzekering nog een groot deel van het inschrijvingsgeld terug (dit varieert 
van 15€ tot 30€).

Deze pas is tevens een stempelkaart die voor elke activiteit afgestempeld wordt. 
SNS’ers die op het einde een volle SNS-pas hebben, krijgen een mooie prijs!

Samen met je SNS-pas krijg je ook een sportwijzer met meer uitleg over de verschillende sporten en de 
locaties. De SNS-lessen worden gegeven door gespecialiseerde lesgevers. 

Je kan nu inschrijven door 30€ of 50€ te storten op rekeningnummer: 443-5601551-04 (met duidelijke 
vermelding van je naam en klas!). Het betalingsbewijs niet je vast aan de antwoordstrook achteraan 
deze nieuwsbrief. Geen betalingsbewijs = geen sNs-pas! Je SNS-pas wordt tijdig op school bezorgd.
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spOrt na schOOl: schema

Sporten cursief gedrukt zijn periodegebonden. De min. of max. leeftijd staat soms tussen haakjes. 

Sporten vet gedrukt zijn trainingen die door de sportclub worden opengesteld voor SNS’ers. Breng bij 

tennis, squash en badminton in de recrean steeds een vriend(in) mee om tegen te spelen! Reserveren 

verplicht voor: spinning, paardrijden, zumba, tennis (Ronse) en hockey.

SVS kan, indien noodzakelijk, op elk moment aanpassingen doen aan het sns-schema.

Kijk daarom regelmatig op www.sportnaschool.be voor eventuele wijzigingen in het SNS-rooster!
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verslag 22ste InternatIOnale BIOlOgIe OlympIade (IBO)
taIpeI, taIwan, 10 - 17 julI

Zoals in één van onze nieuwsbrieven van vorig schooljaar al te lezen viel, 
slaagde leerling Jan Brijs (6GWI) erin zich te plaatsen voor de Internationale 
Biologie Olympiade (IBO) in Taiwan. Het was het tweede jaar op rij dat een 
SBC-leerling dat huzarenstukje wist te klaren, want in 2010 mocht Cedric Van 
de Bruaene deelnemen aan de IBO in Zuid-Korea. Jan Brijs trok afgelopen 
zomer naar Taipei en bezorgde ons zijn reisverslag.

Op donderdag 7 juli begon het grote avontuur. ’s Middags nam ik, samen 
met drie andere studenten en vijf begeleiders, het vliegtuig voor een 17 uur 
durende vlucht naar Taipei. We kwamen vrijdagmiddag plaatselijke tijd 
aan en hadden nog twee dagen om ons aan te passen aan het uurverschil 
en het warme en vochtige klimaat. 

Op dinsdag 12 juli stonden de praktische examens op het programma. Deze bestonden uit vier practica met 
telkens negentig minuten werktijd. De vier onderwerpen waren biochemie en celbiologie, plantenfysiologie 
en genetica, dierfysiologie en –anatomie, ecologie en systematiek. We moesten o.a. spiercontracties bij een 
brulkikker simuleren, een eiwitelektroforese uitvoeren, plantencoupes maken, cladogrammen interpreteren, 
spinnen determineren… 

Twee dagen later volgde het theoretische examen. Dit examen bestond uit honderd meerkeuzevragen met 
één of meer juiste antwoorden. Het theoretische examen was moeilijk. Na een prachtige slotceremonie 
vernam ik dat ik tweede Belg ben geworden. België behaalde één bronzen medaille. 

De IBO is een toffe bijeenkomst, maar groeit de laatste jaren steeds meer uit tot een echte competitie, waar 
verschillende landen en deelnemers vele jaren voorbereiding in steken. In België is er geen gevorderde 
wetenschappelijke vorming in het secundair onderwijs. Vele andere landen hebben daarentegen ‘science 
schools’ waar zes tot acht uren biologie per week geen uitzondering zijn. Andere leerlingen hebben er een 
individuele voorbereiding van enkele jaren opzitten. Wij Belgen, ‘amateurs’ met amper één of twee uur 
biologie per week, moeten het logischerwijze afleggen tegen deze professionelen. Onze basiskennis is niet 
breed genoeg. Er wordt niet met gelijke wapens gestreden!

De IBO is veel meer dan examens alleen. Op de andere dagen stonden uitstappen, indrukwekkende 
ceremonies en bijeenkomsten (“Culture Nights”) op het programma. Dan was er tijd voor ontspanning 
en plezier, tijd om andere deelnemers en hun landen beter te leren kennen, de bezienswaardigheden van 
Taipei te bezoeken… De Taiwanezen hadden kosten noch moeite gespaard om deze 22ste IBO tot een groot 
succes te laten uitgroeien. De Aziatische landen maken er een traditie en een erezaak van om de meest 
imposante olympiades te houden (met speeches van ministers en vice-presidenten en aanwezigheid van 
kranten en televisie) en ook de beste resultaten te behalen. 

Taipei is een overweldigende grootstad, maar zeker geen mooie stad. Het moderne zakencentrum met de 
Taipei 101 is indrukwekkend, maar het grootste deel van de stad bestaat uit een afwisseling van vervallen en 
moderne gebouwen. Taiwanezen zijn wel zeer vriendelijk en hoffelijk en altijd bereid om verloren gelopen 
buitenlanders de weg te wijzen!

Als ik de mogelijkheid had opnieuw deel te nemen aan de IBO, dan zou ik dit zeker doen. Het was een 
schitterende, unieke en verrijkende ervaring. Na de IBO nam ik ook deel aan een ‘post-IBO tour’, een 
vijfdaagse trip doorheen Taiwan. We bezochten andere grote steden, natuurparken, tropische wouden, 
meren, de Stille Oceaan… Taiwan is een klein paradijs.

De vier Belgische deelnemers met gids 
Kuan Yin. Jan Brijs staat tweede van rechts. 

Middagpauze op de dag van 
het praktische examen. 

De openingsceremonie De laatste foto op de slotceremonie 
(met Jan Brijs als zesde van links).
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In het basisonderwijs heeft jouw zoon/dochter al heel wat aandacht besteed aan 

het „aanleren van studievaardigheden” en „leren studeren”. Omdat het wenselijk 

is dat hieraan blijvende aandacht wordt verleend, stelden de SBC-leerkrachten een 

brochure TOP TIPS VOOR TIPTOP STUDEREN samen.

In de week van 19 september delen de klassenleraars de „Toptips” uit, schetsen kort 

de structuur van de brochure en geven een opdracht mee aan jouw zoon of dochter: 

„Ken jezelf.”

In de loop van de daaropvolgende weken worden de verschillende rubrieken voorgesteld. De vakgebonden 
studietips worden door de vakleerkrachten met de leerlingen doorgenomen. Dit wordt niet in de planning 

opgenomen, maar gebeurt op initiatief van de vakleerkracht.

Voor de algemene studietips wordt de volgende planning in acht genomen. In de week van 26 september 

bieden we „praktische Toptips” aan. In de week van 3 oktober bespreken we de „Toptips bij noteren, 

studieruimte, taken”. Op vrijdag 7 oktober neemt de leerkracht van het zesde lesuur de rubriek „Toetsen, 

toetsen, toetsen” door ter voorbereiding van de grote overhoringen. In de week van 10 oktober staan we 

stil bij de „Toptips bij het plannen”.

Een drietal weken voor de proefwerkperiode behandelt de klassenleraar de rubriek

„Proefwerken”, maakt samen met de leerlingen een planning voor de komende proefwerkperiode en 

komt in een volgende les terug op de voorgestelde planningen.

Wanneer welk onderdeel precies behandeld wordt, zal in de schoolagenda ingeschreven worden.

leren leren

Tutti Frutti: een vorm van gezondheidspromotie waarbij jongeren de gelegenheid krijgen eenmaal per week (op woensdag) 

een stuk fruit te eten tijdens de speeltijd. 

Het schoolfruitproject 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 totaal betekent dit een goeie dertigtal fruitweken! Ouders kunnen 

zelf kiezen of ze hun kind laten deelnemen (deelnameprijs € 8). De prijs zal via de schoolrekening per 

semester worden vereffend. Deelnemen is niet verplicht, maar misschien kunnen de niet-deelnemers 

solidair zijn en op de fruitdag ook alleen een stuk fruit meebrengen als tussendoortje?

Tutti Frutti – Fruit op school is een initiatief van:              met financiële steun van:
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OudercOntact- OverlegmOment
Nu het eerste trimester van start is gegaan, lijkt het ons tijd voor een ontmoeting met de ouders van 

onze eerstejaars. Deze heeft plaats op dinsdag 20 september voor de ouders van de leerlingen uit 1LAc, 

1LAd, 1MOa, 1MOb, 1MOc, 1MOd, 1MOe en 1MOg en op woensdag 21 september voor de ouders van 

de leerlingen uit 1LAa, 1LAb, 1LAe, 1LAf, 1MOf, 1MOh, 1MOi en 1MOj. We starten om 19 uur, toegang 

via Hoogstraat 30.

De directie, de ouderraad, de klassenleraars en een aantal vakleerkrachten zullen aanwezig zijn om op alle 

mogelijke vragen te antwoorden. Die avond willen we het niet hebben over punten. Via gezamenlijk overleg 

willen we te weten komen hoe onze leerlingen zich voelen op school: hebben ze zich al wat aangepast, hoe 

voelen ze zich in de klasgroep, zijn ze superenthousiast of zijn er al ontgoochelingen? Vragen waarop we die 

avond een antwoord hopen te krijgen. Voorts geven we ook informatie over onze manier van rapporteren, 

de proefwerkperiode, de schoolagenda, de sfeer in de klas…

Uiteraard is er na de proefwerkperiode van het eerste trimester ook een individueel oudercontact voorzien 

om de behaalde resultaten te evalueren. Inschrijven kan via het strookje achteraan de nieuwsbrief.

iNriJmomeNt schoolroutekaart
De fiets is een vaak gebruikt vervoermiddel in de Vlaamse Ardennen, vooral in 

Oudenaarde. Onze leerlingen vormen daarbij een bijzondere doelgroep. Heel 

wat leerlingen komen al met de fiets naar school en sommigen overwegen om 

het te doen. Het belang van een veilige fietsroute speelt in deze keuze een grote rol.

Samen met de lagere scholen, alle middelbare scholen, het stadsbestuur, de provincie, de Vlaamse 

overheid, de lokale politie en de fietsersbond werd een schoolroutekaart gemaakt, waarbij het aspect 

veiligheid prioritair was. Deze schoolroutekaart geeft de meest veilige routes van en naar school aan.

Op woensdag 28 september is er een inrijmoment voorzien voor alle scholen. Onze school neemt aan 

deze manifestatie deel met de eerste graad. De begeleiding gebeurt door leerkrachten en door de politie.

Die dag komen de leerlingen met de fiets naar school. De leerlingen die normaal gezien niet met de 

fiets naar school komen, kunnen hun fiets (voorzien van een fietsslot!) al op maandag 26 september 

of dinsdag 27 september op school plaatsen achter de sportzaal. Wie niet over een fiets beschikt, 

kan een deel van de route te voet afleggen onder begeleiding. Gelieve op het strookje achteraan deze 

nieuwsbrief aan te kruisen wat jouw zoon/dochter zal doen.

Praktisch: 28 september

8.45 uur: leerlingen vertrekken met de fiets. Het dragen van een fluohesje is verplicht en het dragen 

van een fietshelm is zeer sterk aanbevolen.

10-10.30 uur: aankomst op de Markt waar animatie wordt voorzien tot 11.30 uur.

Na afloop keren de leerlingen onder begeleiding terug naar school.
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schOOltas: draagBaar OF OndraaglIjK?

 4 je kan erop toezien dat jouw kind een goede tas koopt (dubbelpak/rugtas, 

lichte tas, goed verstelbare riemen, niet te ruim zodat boeken niet kunnen 

schuiven)

 4 let bij de aanschaf van een schooltas, schrijfartikelen, etui,  . . . op praktisch 

nut en gewicht

 4 vertel jouw kind hoe je zware dingen optilt (bij tillen rechte rug, door de 

knieën zakken) en hoe zij hun schooltas moeten dragen (symmetrisch, niet 

over één schouder)

 4 let erop dat jouw kind zo min mogelijk overbodige spullen meeneemt; soms 

is hulp bij het maken van de boekentas aangewezen

 4 indien je klachten of opmerkingen hebt over een te zware schooltas bespreek 

ze dan met de klassenleraar

Tips

voor de

ouders

 4 draag je boeken liefst in een rugtas

 4 gebruik bij voorkeur een tas met twee verstelbare banden zodat de tas 

niet te laag hangt en tegen je rug rust

 4 draag je rugtas over beide schouders, symmetrisch (dus niet over één 

schouder!)

 4 zoveel mogelijk op de grond zetten en in de pauze laten staan.

 4 til altijd met gebogen knieën; het beste is dat je een zware rugtas eerst op 

de tafel zet en daarna op de rug tilt

 4 je kunt ook het gewicht over twee (gelijkwaardige) tassen verdelen zodat 

je symmetrisch kunt tillen (bijvoorbeeld regen- en sportkleding, eten en 

drinken apart)

 4 je kunt het gewicht van je tas beperken door overbodige dingen zoveel 

mogelijk thuis te laten

 4 verdeel je boeken in twee stapels (voor- en namiddag) en laat een deel 

achter in je locker

 4 boeken die niet nodig zijn voor huiswerk of het studeren van je lessen 

kan je achterlaten in je locker op school

 4 zo mogelijk kan je ‘s middags dranken op school kopen, je kan dan flesjes 

drank thuis laten

 4 als je klachten hebt over een te zware schooltas bespreek die dan met je 

ouders of klassenleraar

Tips

voor de

leerling



september 2011 nieuwsbrief 11 

 4 sleur geen cursus-, taken-, kladblokken over en weer: enkele bladen in 

een map volstaan

 4 je werkschriften kunnen thuis blijven; scheur er de bladen uit die je in 

de klas nodig hebt

 4 je hoeft niet van elk vak je volledige leerstof bij te hebben; spreek met 

je leerkracht af wat je nodig hebt

 4 je toetsen- en takenmapjes van alle vakken heb je ook niet elke dag nodig; 

neem alleen die mee voor de vakken van die dag

 4 stop je sportgerei in een aparte tas, je kan die achterlaten in je gehuurde 

kast

 4 perforator en nietjesmachine blijven thuis

 4 atlas en woordenboeken heb je niet elke dag nodig

 4 maak elke dag je boekentas helemaal opnieuw: alles wat je niet nodig 

hebt voor één of andere les of activiteit, laat je thuis

Wat hoort
niet in een

schooltas?

Wat hoortwel in eenschooltas?

 4 breng je eigen pennenzak mee met het noodzakelijke schrijfgerei: een 

pen, enkele gekleurde balpennen of fijne stiften, reserve-inktpatronen, 

een potlood, een lat, een gom, puntenslijper, inktwisser

 4 je hebt steeds je schoolagenda bij

 4 je zorgt voor een (dun) mapje voor elk vak

 4 lesmateriaal voor de lessen van de dag: raadpleeg je schoolagenda!
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antwOOrdstrOOKjes
Naam: …………………….................……......    Klas: …….....………. Nr: ..........

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad op maandag 12/09 ondertekend aan de klassenleerkracht terug te bezorgen. 
Willen jullie zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? 

tutti frutti

 p Ik neem deel aan het schoolfruitproject Tutti Frutti.  Voor slechts 8 euro geniet ik een 

volledig schooljaar elke woensdagvoormiddag van een stuk fruit. Het bedrag wordt via de 

schoolrekening vereffend. 

 p Ik neem niet deel aan het schoolfruitproject Tutti Frutti.  

Ja, ik wil graag een SNS-pas (invullen in drukletters, het betalingsbewijs eraan vastnieten!)

Naam:  ...........................................................................................................................

School:  ...........................................................................................................................

Klas:  ......................................... Geboortedatum: ......................................

Tel of gsm:  ...........................................................................................................................

Periode: (omcirkel)      1 of 1 en 2

Ik betaal    € 30 of  € 50

OudercONtAct

 p We zullen aanwezig zijn op het overlegmoment van dinsdag 20 september om 19 uur      
(1LAc-d, 1MOa-b-c-d-e-g) met ………………. personen.

 p  We zullen aanwezig zijn op het overlegmoment van woensdag 21 september om 19 uur 
(1LAa-b-e-f, 1MOf-h-i-j) met …………………. personen.

 p We kunnen niet aanwezig zijn.

scHOOlrOuteKAArt

 p beschikt op 28 september over een fiets om aan het inrijmoment deel te nemen

 p plaatst een fiets op school op 26/27 september 

 p beschikt niet over een fiets en legt een deel van de route te voet af


