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Peter Hoste

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

september 2011

Nieuwsbrief
5e jaar
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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



september 2011 nieuwsbrief 5 

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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 Opera-aBOnnement de munt: médée van cheruBInI

Een jonge vrouw laat have en goed achter en gaat haar grote liefde achterna. 

Terug in zijn land wordt ze opzij geschoven voor een koningsdochter , “omdat 

dat beter is voor iedereen”. Verbitterd wendt ze zicht tot de ultieme wraak: 

ze doodt haar eigen kinderen.

Meer dan 2500 jaar al probeert de mens te begrijpen hoe iemand zichzelf tot 

deze daad kan brengen. Euripides portretteerde in zijn gelijknamige tragedie een 

genuanceerd beeld van Medea, waardoor de toeschouwer tot zijn eigen afgrijzen 

gaat meevoelen met deze vrouw. In 1797 componeerde Cherubini zijn versie die 

nauw bij het klassieke Griekse werk aansluit. De muziek is zowel geraffineerd, 

angstaanjagend als wanhopig en voorspelt de tragische ontknoping die we allemaal kennen. 

De Poolse regisseur Krzystof Warlikowski zorgde drie jaar geleden met zijn moderne interpretatie voor 

een eigentijdse versie van deze tijdloze klassieker. De sopraan die de hoofdrol speelde liet hij verdacht 

veel op Amy Winehouse lijken, omdat ‘ook zij zich een vreemde lijkt te voelen in haar omgeving.’ Net nu 

programmeert De Munt deze reprise en zo enthousiast als de reacties toen waren, zo reikhalzend wordt 

uitgekeken naar deze voorstellingenreeks. Voor De Standaard was de première dé blikvanger van de hele 

cultuurweek.

Wij gaan kijken en luisteren op dinsdag 20 september. We vertrekken om 18 uur op het tacambaroplein 

en zijn rond middernacht terug in Oudenaarde.

cellIste reBecca carrIngtOn

Vorig jaar boden we de leerlingen van het vierde, vijfde en 

zesde jaar, los van het abonnement op de Munt, nog de kans 

een voorstelling mee te maken in het kader van het festival 

van Vlaanderen in Gent. We werden toen meegevoerd door 

het dansspektakel ‘Babel’ van Sidi Larbi Cherkaoui. Dit jaar 

hebben we een andere voorstelling geselecteerd.

De celliste Rebecca Carrington komt op dinsdag 27 september 

naar de Capitole in Gent. Zij brengt een combinatie van 

klassieke muziek, jazz en filmmuziek, doorspekt met humor 

en interactie met het publiek, een origineel en toegankelijk 

concept dat aanslaat bij iedereen. Rebecca en haar Joe, haar 

18de eeuwse cello, vormen een hilarisch duo! De comédienne 

Rebecca speelt fantastisch cello, de celliste Rebecca is een heel 

goede comédienne. 
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Haar cello gebruikt ze afwisselend als gitaar, bas of drumstel. Ze imiteert tal van beroemdheden, van een 

grote cellist als Yo-Yo Ma tot Madonna en speelt jazz en muziek uit films van Bollywood. Kortom, de cello 

van een andere kant bekeken. Wie een voorsmaakje wil, kan op Youtube verscheidene concertregistraties 

van haar vinden.

We kunnen deze voorstelling (vervoer inbegrepen) voor de liefhebbers aanbieden voor 15 euro (betaling via 

de schoolrekening). Let wel: snel inschrijven, want we hebben slechts een beperkt aantal kaarten kunnen 

bemachtigen. We vertrekken om 19 uur op het Tacambaroplein. Indien je niet kan komen, proberen we je 

ticket ter plaatse te verkopen, maar we kunnen dus niet op voorhand garanderen dat de al gekochte tickets 

ook terugbetaald worden. We hopen hiervoor op je begrip. Net zoals dat bij het abonnement op de Munt 

het geval is, mag je wel nog een vervanger zoeken.

eurOpese schOOlagenda
Zoals je misschien al gemerkt hebt, maken de leerlingen van de derde graad dit schooljaar gebruik 

van een Europese schoolagenda. We vragen dat ouders de schoolagenda tekenen telkens op vrijdag 

en dit omdat er niet altijd een weekendblad is voorzien.

Indien een leerling een strafstudie krijgt, wordt dit genoteerd achteraan de schoolagenda. Daar is 

een blad voorzien met opmerkingen over het gedrag. Indien de leerling te laat komt wordt dit niet 

achteraan de agenda maar op die dag zelf genoteerd, zoals het vroeger ook gebeurde. 

Beste SBC-sportlui, het is tijd om in actie te schieten! Vorig jaar zetten wij met de schoolsportcompetitie 

tal van mooie prestaties neer in o.a. voetbal (jongens en meisjes) - judo - veldlopen - atletiek indoor en 

outdoor - volleybal (meisjes) - ...

Ook dit jaar willen wij niet onderdoen en onze school in het sportieve daglicht plaatsen! Wij zijn ervan 

overtuigd dat op het SBC heel wat sportief talent aanwezig is. Vandaar een warme oproep aan alle leerlingen 

van het eerste tot en met het zesde jaar om ofwel individueel of met een schoolploeg deel te nemen aan 

de interscholencompetitie.

Ga gerust eens grasduinen op de vernieuwde website van SVS, www.schoolsport.be. Gelieve ofwel aan je 

sportleerkracht ofwel aan Johan Martien (leerkracht L.O. 2e-3e graad) te melden of je wil deelnemen aan 

één of andere competitie!

Via Smartschool kreeg je al een bericht met in bijlage de uitgebreide SVS-kalender. Let wel: er zijn competities 

op provinciaal-landelijk of op Vlaams niveau of er zijn internationale selecties (ISF-Internationale 

Schoolsport Federatie) en competities.

svs-InterschOlencOmpetItIe
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septemBeractIvIteIten

De leerkrachten esthetica en de leerkrachten Frans organiseren op vrijdag 23 september en donderdag 
29 september voor alle vijfdes een culturele dag in Gent en omgeving en een bezoek aan Roubaix en Rijsel.

cultuurdag iN geNt

In de voormiddag trekken we naar de Kinepolis in Gent om er de met 

een Zilveren Beer bekroonde The Ghost Writer van regisseur Roman 

Polanski te bekijken. De film brengt het verhaal van een succesvolle Britse 

ghostwriter, bijgenaamd ‘The Ghost’, die ermee instemt om de memoires 

van de vroegere eerste minister Adam Lang af te werken. Hij neemt het 

project over van een oudgediende medewerker van Lang, die op mysterieuze 

wijze is gestorven. Het project lijkt behekst en naarmate The Ghost dieper 

naar de ware toedracht graaft, ontdekt hij geheimen die zijn eigen leven 

in gevaar brengen.

In de namiddag hebben we een gedifferentieerd programma. We brengen een bezoek aan het 

Designmuseum, het Guislaininstituut of de Verbeke Foundation in Kemzeke. Enkele groepen kunnen 

genieten van een architectuurwandeling doorheen Gent. 

bezoek aaN roubaix eN riJsel

Onze dag start met een bezoek aan ‘La Piscine’ in Roubaix. Het ‘mooiste zwembad van Frankrijk’ werd 

getransformeerd in een museum waar meesterwerken uit de schilder- en beeldhouwkunst uit de 19de 

en 20ste eeuw getoond worden. Gidsen van het museum zullen ons laten kennis maken met de mooiste 

stukken uit de collectie en zullen ook uitleg geven over de restauratie van het gebouw.

Rijsel, een metropool met meer dan 1 miljoen inwoners, is een boeiende stad om te ontdekken door zijn 

architecturale verscheidenheid, zijn culturele dynamiek en zijn Vlaamse invloeden.

Wij starten de verkenning van de stad rond de middag. De leerlingen krijgen, in groepjes van vier, een 

zoektocht doorheen ‘Le vieux Lille’, met een uitgestippelde route; er zijn vragen en opdrachten, met de 

bedoeling de stad beter te leren kennen en ook het taalgebruik te stimuleren. De zoektocht zal hen ook 

in het moderne Rijsel brengen.

Tijdens de zoektocht kan het middagmaal vrij 

gebruikt worden. We rekenen op een flinke 

inzet bij het oplossen van de opdrachten van 

de zoektocht.
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We verwachten van alle leerlingen een aangename en geïnteresseerde houding. Gelieve ook stipt de 

uurregeling te respecteren en de gemaakte afspraken na te leven (i.v.m. roken, gsm-gebruik, klas- en 

busverdeling).

Leerlingen die tijdens de terugreis wensen af te stappen, geven  vóór 21 september een briefje van hun 

ouders af aan het  leerlingensecretariaat. Ze komen het terug afhalen op 22 september. Tijdens de terugreis 

kan men dan afstappen, mits het tonen van dit afgestempelde en ondertekende briefje.

De richtprijs voor beide activiteiten bedraagt samen 40 euro.

Opgelet: voor beide activiteiten vertrekken we om 8.30 uur op de parking van het rusthuis de 
Meerspoort (vlakbij warenhuis delhaize). De terugkeer in Oudenaarde wordt telkens voorzien rond 

17 uur.

praktisch

Vrijdag 23 september:  (busverdeling volgt via de wekelijkse info)

 Gent:  ECWE / ECWI6 / GRWI6-8 / HUWEb / LAWI6-8 / WEWI6a-b-c-d / WEWI8

 Rijsel: ECMTa-b / HUWEa-c / GRLA / GRMT / GRWE / LAMT / LAWE / MTWE /MTWI

Donderdag 29 september:  (busverdeling volgt via de wekelijkse info)

 Rijsel:  ECWE / ECWI6 / GRWI6-8 / HUWEb / LAWI6-8 / WEWI6a-b-c-d / WEWI8

 Gent: ECMTa-b / HUWEa-c / GRLA / GRMT / GRWE / LAMT / LAWE / MTWE /MTWI
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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? 

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

rebeccA cArriNGtON 

...................................................................................................................... uit klas .................................

schrijft zich in voor de voorstelling van de celliste Rebecca Carrington op 27 september 2011. De kostprijs 

bedraagt 15 euro, dit bedrag wordt vereffend via de schoolrekening. Bij afzegging doen we onze uiterste 

best het ticket nog te verkopen. Indien dit niet lukt, dient het ticket alsnog betaald te worden.


