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Beste ouders en leerlingen

Ook al is het schooljaar nog maar pas gestart, het schoolleven draait op volle toeren. 

De eerste klassen vertrekken op uitwisseling of gaan op studie-uitstap, raden en 

vergaderingen worden opgestart, werkgroepen bereiden hun jaarwerking voor. Onze 

agenda’s lopen aardig vol. Deze rijkgevulde tweede nieuwsbrief  laat er weinig twijfel 

over bestaan: het Sint-Bernarduscollege is een levendige en ondernemende school. En 

zo hoort het ook!

Maar veel meer dan een bruisende school te willen zijn, hoop ik dat we een gemeenschap kunnen vormen 

waar iedereen zich goed voelt. Een plek waar zowel nieuwkomers als anciens zich thuis voelen. Een school 

waar elk talent gezien wordt en iedereen kansen krijgt om zichzelf te ontplooien.

Als ik in de drukte van een nieuwe schooldag over de speelplaats wandel dan denk ik vaak: eenheid in 

verscheidenheid is iets moois. Het zou een misvatting zijn dat die bijna 1700 leerlingen en 170 medewerkers 

allemaal precies hetzelfde moesten worden om samen te horen. Alsof je tien verschillende soorten fruit in 

een grote mengkom gooit en ze stevig door elkaar mixt tot een ondefinieerbare brij.  Alles zit er dan wel in, 

maar het ziet er niet uit. En de peer, druif of aardbei proef je nog nauwelijks. Geef mij dan maar een lekker 

frisse vruchtensla, waarin bitter en zoet kunnen samengaan en waarbij net dat contrast de grote smaakmaker 

is. Een salade die haar smaak ontleent aan de verschillende vruchten die erin zitten. Puur en echt. Het lijkt 

simpel, maar toch, er is één heel belangrijke voorwaarde: elke vrucht moet bereid zijn zichzelf te delen in 

verschillende kleine stukjes, voor de goede zaak, voor het algemeen belang. 

Het is mijn vurige wens dat we in onze schoolgemeenschap een (h)echte samen-leving kunnen zijn, niet als 

een groep enkelingen, maar als een smakelijke fruitsla:  een dynamische leef- en leeromgeving waarin elkeen 

zijn plaats krijgt en in samenspel met de andere, zijn of haar rol mag spelen. 

Ik wens iedereen van harte een actief en kleurrijk schooljaar toe!

Peter Hoste

directeur

Peter Hoste

september 2011

NIEUWSBRIEF
1e jaar
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IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS

Brief van een jongere aan alle ouders van de wereld

Geef me niet alles wat ik vraag … soms vraag ik alleen om te weten hoeveel ik 

kan krijgen.

Roep niet op mij … als je roept, heb ik minder respect voor je. Daarbij leer je me roepen en dat wil ik niet.

Geef niet altijd bevelen … als je iets vraagt in plaats van te bevelen, zal ik het vlugger en liever doen.

Doe wat je belooft, om het even of het goed of slecht is. Als je me een beloning belooft of een straf, geef 

ze mij dan.

Vergelijk mij met niemand, zeker niet met mijn broer of zus. Als ik beter lijk dan een ander, zal hij eronder 

lijden, en als ik slechter lijk, zal ik eronder lijden.

Verander niet om de haverklap van mening over wat ik doen moet. Beslis en hou je aan die beslissing.

Laat mij zelf mijn eigen weg vinden … als je alles in mijn plaats doet, zal ik het nooit leren.

Vertel me geen leugens en vraag mij nooit om te liegen, zelfs niet om uit een probleem te geraken. Bij 

leugens voel ik mij niet goed, ik verlies dan mijn geloof in wat je zegt.

Wanneer je je vergist hebt, geef dit dan toe. Dat zal mijn geloof in jou versterken en het zal me leren mijn 

eigen vergissingen ook toe te geven.

Vertel me niet dat je iets zult doen, als je het niet doet. Ik leer uit alles wat je doet, ook al zeg je dat niet. 

Maar ik zal nooit doen wat je zegt, als je het zelf nooit doet.

Leer me God kennen en liefhebben… het heeft geen zin te leren op school als ik er bij jullie niets van zie.

Wanneer ik een probleem voorleg, zeg dan niet: “Ik heb geen tijd voor onbenulligheden” of “Dat heeft geen 

belang”… probeer me te begrijpen en te helpen.

Zie mij graag en zeg het me. Ik heb graag dat je het zegt, ook al vind je dat niet nodig.

Bron: KLJ
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DAG VAN DE LEERLINGENRAAD
Op vrijdag 28 oktober, de laatste dag voor de herfstvakantie, is het DAG VAN DE LLR! Die dag wordt 

een waar feest. We willen nog niet alles verklappen, maar er zal dan al zeker wereldwinkel zijn, de 

eerste editie van de vernieuwde KNT rolt dan van de persen en ‘s avonds is het tijd voor SBCinema. 

Voor de keuze van de film wordt binnenkort een poll gehouden op Facebook. Hiernaast zal er ook nog 

van alles te beleven zijn, waarover jullie later meer zullen te weten komen...

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Op vrijdag 21 oktober is het de DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! 
Dit is het uitgelezen moment om aan iedereen te tonen hoe leuk het is 

om in een jeugdbeweging te zitten. Zorg dat jouw Scouts, Chiro, KSA, 

VKSJ, JNM... goed vertegenwoordigd is en kom dus in uniform naar 
school! Als je een uniform aanhebt, kan je trouwens ‘s morgens een gratis ontbijt krijgen aan het stadhuis 

van Oudenaarde. Je kan eventueel een vlag meebrengen van jouw jeugdbeweging, om zo de school wat op 

te fleuren. De leerlingenraad zorgt voor spelletjes onder de middag, aan het grasveldje tegenover het 

H-blok. Kom de eer van jouw jeugdbeweging verdedigen, wij verwachten jullie daar!

HET ABC VAN SBC
Ook dit schooljaar wil het taalteam via posters aandacht vragen voor taal. De letters van het alfabet 

vormen deze keer het uitgangspunt. De leerlingen kunnen deze posters bekijken op de vensters van de 

lerarenkamer en in de vaklokalen Nederlands. De woorden zijn telkens gekoppeld aan een letter van het 

alfabet. Vorige week zijn we met de ‘a’ gestart, deze week gaan we verder met de letter ‘b’.  Het gaat om 

frequent gebruikte woorden waarvan de betekenis of de schrijfwijze voor leerlingen moeilijkheden kan 

opleveren. We hopen op deze manier de woordenschat van de leerlingen te verruimen en de spelling te 

verbeteren. Hoe de eerste poster eruit ziet kunnen jullie hier bewonderen.
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Op dinsdag 25 oktober zal onze jaarlijkse schoolcross plaatsvinden op en rond de Finse piste gelegen achter 

de stedelijke sporthal van Oudenaarde.

Lesuur 1 - 2 - 3 3de en 4de jaar

Lesuur 3 - 4 - 5 5de en 6de jaar

Lesuur 6 -7 - 8 1ste en 2de jaar

   

Jongens en meisjes lopen telkens in afzonderlijke reeksen met 

een aangepaste loopafstand per leeftijdscategorie. Ieder tracht 

naar eigen vermogen deze veldloop met succes te beëindigen, al 

of niet strijdend om het eremetaal en het hoogste schavotje.

In de aanloop naar de schoolcross wordt er tijdens de lessen 

lichamelijke opvoeding  intensief geoefend om de basisconditie en 

uithouding van alle leerlingen aan te scherpen. 

Toch raden wij onze leerlingen ten stelligste aan om ook buiten de schooluren een extra trainingsmoment 

in te lassen.

Wij rekenen op het doorzettingsvermogen en op de motivatie van elke leerling om van deze schoolcross 

een geslaagd sportgebeuren te maken.

Veel trainingsgenot en succes!

CROSSDAG
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SBC - OUDERRAAD

“De ouderraad is één van de overlegorganen die samen met de directie het schoolbeleid 

bepaalt. 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. De betrokken ouders engageren zich om bij de 

vergaderingen van de raad en de activiteiten van de school maximaal aanwezig te zijn. Op deze manier kan een 

sterk vertrouwen groeien tussen de school en een gemotiveerde en dynamische groep ouders.”

Spreekt dit je aan, wil je mee-samen-school-maken, aarzel dan niet en contacteer ons! Zeggen die 

vergaderingen je niets maar ben je iemand die liever concreet meehelpt bij tal van activiteiten zoals 

opendeurdag, SBCulinair, galabal, ... sluit je dan aan bij ‘Vrienden van SBC – helpende handen’. Je kan het 

ons laten weten via het strookje achteraan deze nieuwsbrief.

Catharina Van Canneyt         Didier Peeters

Voorzitter           Ondervoorzitter

0474 81 82 07           0495 51 49 83

 gemotiveerde ouders 
  om onze dynamische ouderraad te versterken
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WIJZIGING RAPPORT
Zoals je misschien al gemerkt hebt, is het rapport vanaf deze week enigszins gewijzigd. We hebben 

besloten om het klasprofiel, dat aangeeft waar de leerling zich bevindt ten opzichte van de medeleerlingen, 

niet meer af te drukken. We behouden het wel voor de rapporten op het einde van een trimester of 

semester (en voor de grote overhoringen in het eerste jaar).

Dit besluit werd na rijp beraad genomen. Het weergeven van een klasprofiel kan enerzijds stimulerend 

werken voor wie onder zijn of haar niveau presteert en eigenlijk beter kan. Anderzijds kan het 

demotiverend zijn voor leerlingen die hard hun best doen en dus verdiende resultaten halen, maar in 

de onderste helft van het klasprofiel hangen omdat ze nu eenmaal in een sterke klas zitten. We zijn 

van oordeel dat de vakcommentaar bij de punten geschikter is om weer te geven of de resultaten van 

je zoon of dochter voor hen een goed resultaat zijn of niet. We denken dat resultaten interpreteren 

beter is dan de cijfers voor zich te laten spreken.

Voor de proefwerkenrapporten behouden we het klasprofiel wel, omdat het daar gaat om een verrekening 

van alle resultaten van een volledig trimester en je dan ook al beter kan inschatten of bepaalde resultaten 

voor jouw zoon of dochter voldoende zijn of niet.

TONEEL: “LACH EENS MET EEN ANDER”
Op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 oktober wordt het toneelstuk Lach eens 

met een ander opgevoerd voor de leerlingen van het eerste jaar. Het doel van deze 

voorstelling is de leerlingen aan den lijve te laten ondervinden wat het is om er niet bij 

te horen. Pesten op school is dan ook het hoofdthema van Lach eens met een ander.

Live stand-upcomedy, het verhaal van pestslachtoffer Johan en enkele beeldfragmenten vullen het thema op 

een bijzondere manier in. De leerlingen krijgen tips over toneelspelen en spelen zelf mee. De scènes die ze 

spelen, beelden pestsituaties uit. Ze worden naderhand in groep besproken. Samen met de leerlingen gaan 

we op zoek naar oplossingen voor pesterijen. De inbreng van de leerlingen is dus groot. Hun opvoeringen en 

reacties spelen een duidelijke en belangrijke rol in onze zoektocht naar oplossingen voor het pestprobleem.

De kostprijs bedraagt € 5 en wordt vereffend via de schoolrekening.

Op elke school wordt gepest. Wij willen pesten bespreekbaar maken en samen met de leerling en de ouders 

op zoek gaan naar de beste oplossing om het pesten zo snel mogelijk te stoppen.
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 BIBLIOTHEEKBEZOEK
Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen van het eerste jaar kennismaken met 

jeugdliteratuur, brachten we met hen een bezoek aan de plaatselijke stadsbibliotheek. 

Daar kregen ze heel wat praktische informatie: een inschrijving in de bibliotheek is 

gratis, je vindt er zowel verzonnen verhalen als informatieve boeken, je kan een boek 

reserveren… Ze werden ook rondgeleid in de verschillende afdelingen: de jeugdafdeling, 

de volwassenenafdeling, de jongerenhoek en de leeszaal. Nadien werden de leerlingen 

in groepjes aan het werk gezet om allerlei opdrachten uit te voeren. Hierbij konden ze 

gebruik maken van de computer.

Het is de bedoeling dat alle leerlingen in de loop van het eerste jaar vier jeugdboeken lezen van een 

opgegeven literatuurlijst. Hierbij krijgen ze telkens de keuze uit zes verschillende thema’s: historische 

verhalen, avonturenverhalen, liefdesverhalen, landen en culturen, fantasie en  problemen. Tijdens de 

lessen Nederlands lezen wij ook fragmenten uit jeugdboeken om de fantasie van de leerlingen te prikkelen.
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In de tweede week van oktober gaan we op biotoopstudie naar het park Liedts. We voorzien 

daarvoor drie lesuren in de voormiddag of een volledige namiddag. 

Het juiste tijdschema komt in de wekelijkse mededelingen die 

jouw zoon of dochter kan nalezen op Smartschool. 

Deze biotoopstudie vormt de basis van de lessen 

natuurwetenschappen in het eerste jaar. In het kader van begeleid 

zelfstandig leren voeren de leerlingen heel wat waarnemingen 

uit. Ze ontdekken een enorme verscheidenheid aan planten en 

dieren. Ze leren abiotische factoren meten, planten determineren 

en de aanpassingen van planten en dieren aan hun omgeving 

observeren. Tijdens onze ontdekkingstocht komen ook een aantal 

vakoverschrijdende eindtermen aan bod. 

Indien door de weersomstandigheden deze activiteit niet kan plaatsvinden, gaan de normale lesuren 

door. Daarom brengen de leerlingen bij slecht weer hun boeken en schriften mee. Indien 

mogelijk worden de leerlingen de dag op voorhand verwittigd als de activiteit niet kan doorgaan gezien 

de weersomstandigheden.

BIOTOOPSTUDIE NATUURWETENSCHAPPEN
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In de tweede week van oktober gaan de leerlingen in het kader van de lessen aardrijkskunde op excursie. 

Het juiste tijdschema komt in de wekelijkse mededelingen die jouw zoon of dochter 

kan nalezen op Smartschool. 

We rijden met de fiets richting Leupegem. Daar maken we een 

fikse wandeling waarbij we ons leren oriënteren met kaart en 

kompas. We leren tal van natuurlijke en menselijke elementen 

in het landschap waarnemen en bestuderen het reliëf in de 

eigen leefruimte. De leerlingen krijgen een bundel met vragen 

en verwerkingsopdrachten, die de basis vormen bij tal van lessen 

aardrijkskunde van het eerste trimester. 

Deze uitstap vindt plaats in de omgeving van Oudenaarde (het verste 

punt is Leupegem) zodat we alles, in groep en onder begeleiding, 

met de fiets kunnen doen. In het kader van verkeerseducatie moeten de leerlingen die dag met een 

fluovestje naar school komen. Ook het dragen van een fietshelm raden we aan (fietsen kunnen eventueel 

op voorhand al op school gestald worden). 

Indien door de weersomstandigheden deze activiteit niet kan plaatsvinden, gaat er een normale lesdag 

door. Daarom brengen de leerlingen bij slecht weer hun boeken en schriften mee. Indien 

mogelijk worden de leerlingen de dag op voorhand verwittigd als de activiteit niet kan doorgaan gezien 

de weersomstandigheden.

EXCURSIE AARDRIJKSKUNDE
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Trek je ...

Alle leerlingen krijgen een voorgedrukte weekplanning waarop ze kunnen 

inkleuren welke momenten niet beschikbaar zijn om te studeren (sport, 

muziekschool, avondmaal, ...). Zo krijgen ze onmiddellijk een duidelijk overzicht 

van de resterende beschikbare studietijd. Als er dan een toets over een groter 

leerstofgeheel wordt aangekondigd, kunnen de leerlingen op de nog beschikbare 

dagen en uren de nodige tijd voorzien om te studeren. Hierbij moeten ze wel 

rekening houden met andere lessen en taken die nog moeten ingestudeerd, 

afgewerkt of herhaald worden.

Om een planning zinvol te kunnen invullen, moeten leerlingen leren schatten hoeveel tijd ze zullen nodig 

hebben om een bepaalde les te leren of een taak te maken. Achteraf controleren of de timing klopt en vooral 

achterhalen waarom het fout liep, is noodzakelijk! Een degelijke studiehouding groeit slechts langzaam. 

Wie met andere woorden nu tijd investeert, kan op lange termijn tijdswinst boeken en zorgen voorkomen!

 4 Kinderen moet je leren plannen: een beetje hulp hierbij is meestal noodzakelijk. 

 4 Kinderen moeten leren de discipline te ontwikkelen om zich aan de gemaakte 

planning te houden: opvolgen en aanmoedigen in positieve zin kan nodig zijn. 

 4 Kijk samen met uw kind na of de gemaakte planning is afgewerkt: bespreek wat fout 

liep en waarom. 

 4 Stimuleer: beklemtoon wat goed verloopt. 

 4 Voor de moeilijke starters: begin met iets leuk of gemakkelijk. 

 4 Voor de vlotte starters: begin met de moeilijkste dingen. 

 4 Blijf niet te lang op hetzelfde kauwen, wissel taken en lessen af. 

 4 Denk eraan: bij inspanning hoort ontspanning! 

Tips voor de ouders

Tips voor de leerling
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plan(ning)

 4 Duid op je weekplanning aan welke momenten niet beschikbaar zijn om te studeren. 

 4 Kijk in je schoolagenda en voorzie tijd om grote toetsen van deze week in te studeren. 

 4 Noteer elke avond wat je moet doen voor de volgende dag: nummer de volgorde waarin je dit zal 

afwerken. 

 4 Herhaal de les nogmaals de avond voor je ze moet kennen. 

Twee weken voor de herfstvakantie, op maandag 17 en donderdag 20 
oktober, krijgen alle eerstejaars grote overhoringen voor de vakken wiskunde, 

Frans, Nederlands en Latijn, voor wie deze optie gekozen heeft. Grote overhoringen handelen over een 

groter leerstofgeheel. Via deze GO’s trachten we de leerlingen grotere leerstofgehelen te laten instuderen 

als voorbereiding op de proefwerken.

De kleine overhoringen kunnen ook een heel goede studiehulp zijn voor het instuderen van de GO’s. Ze 

geven een mooi overzicht van de mogelijke vraagstelling voor elk vak. 

De GO’s tellen mee voor ongeveer de helft van de punten dagelijks werk van het eerste trimester. De kleine 

overhoringen bepalen het andere deel van de punten dagelijks werk. Na het verbeteren van de GO’s volgt 

voor elk vak een klassikale bespreking en verbetering. Leerlingen kunnen uit hun fouten leren en indien 

nodig zichzelf bijsturen voor de proefwerken. 

Bij elke GO hoort ook een zelfreflectieblad. Hierop kunnen de leerlingen aangeven of ze de vraagstelling 

begrepen hebben, moeilijkheden hadden met het oplossen van bepaalde vragen, sommige delen leerstof 

onvoldoende kenden of geoefend hebben, een heel goede indruk van zichzelf hadden na het oplossen van 

de vragen en een goed resultaat verwachten … Deze revisie kan je als ouders ook inkijken.

GROTE OVERHORINGEN (GO’S) 

stappenplan voor leerlingen



za 1-10

zo 2-10

ma 3-10 1ste + 2de u: 1LAe, 1MOb: Toneel “Lach eens met een ander”

3de + 4de  u: 1LAa, 1MOj: Toneel “Lach eens met een ander”

6de + 7de u: 1MOc, 1MOg: Toneel “Lach eens met een ander”

16.00u: 1stes: Typles

di 4-10 1ste+2de u: 1MOi: Bibliotheekbezoek

1ste+2de u : 1LAc, 1LAf: Toneel “Lach eens met een ander”

3de+4de u: 1LAf: Bibliotheekbezoek

7de+ 8ste u: 1LAd: Bibliotheekbezoek

3de+4de u : 1MOh, 1MOi: Toneel “Lach eens met een ander”

6de+7de u: 1MOe, 1MOf: Toneel “Lach eens met een ander”

16.00u: 1stes: Typles

woe 5-10 Internationale dag van de leerkracht

1ste+2 de u: 1MOh: Bibliotheekbezoek

1ste+2 de u: 1LAb, 1LAd: Toneel “Lach eens met een ander”

3de+4de u1MOa, 1MOd: Toneel “Lach eens met een ander”

do 6-10

vrij 7-10 1ste graad: Rapport

za 8-10

zo 9-10

ma 10-10 1stes: Excursies AA(4 lesuren) en NW(3 lesuren)

1ste+2de u: 1MOa: Bibliotheekbezoek

16.00u: 1stes: Typles

di 11-10 1stes: Excursies AA(4 lesuren) en NW(3 lesuren)

16.00u: 1stes: Typles

woe 12-10 1stes: Excursies AA(4 lesuren) en NW(3 lesuren)

do 13-10 1stes: Excursies AA(4 lesuren) en NW(3 lesuren)

Nm: MST: 1LAa

vrij 14-10 1stes: Excursies AA(4 lesuren) en NW(3 lesuren)

1ste-2de-3de graad: Rapport

za 15-10

zo 16-10

ma 17-10 Vm: 1ste jaar: GO’s (WI+LA)

di 18-10 1stes: Excursies AA(4 lesuren) en NW(3 lesuren)

woe 19-10

do 20-10 Vm: 1ste jaar: GO’s (NE+FR)

vrij 21-10 LLR: Dag van de jeugdbeweging

1ste graad: Rapport
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TVV KINDERKANKERFONDS

van zaterdag 8.10.2011 17u 
tot zondag 9.10.2011 17u

Voor alle info: 
www.24urenvanoudenaarde.be

Grote en Kleine MarKt in oudenaarde

Parcours rond de MarKt
een lus Van 700 Meter
Markt • Minderbroederstraat  
Droesbekeplein • Meerspoortsteeg 
Kleine Markt • Markt
Neem deel met jouw ploeg!

Presenteert

Doe mee!

   Met tal Van randactiViteiten 24 uur lanG 

TVV KINDERKANKERFONDS

Clowns, straatensemble • Fietsen op rollen op de Markt iswm. CRVV 

Muzikale optredens • Peterschap Marijn De Valck & Willly Naessens 

Verzorgd vip-diner • Koesterontbijt (Oudenaarde ontbijt) • Wandeltochten 

Fietstocht • Motortreffen

Dit initiatief is een steun aan het Kinderkankerfonds en Pediatrie AZ Oudenaarde.
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ANTWOORDSTROOKJES

Naam: …………………….................……......    Klas: …….....………. Nr: ..........

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad op maandag 03/10 ondertekend aan de klassenleerkracht terug te bezorgen. 
Willen jullie zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? 

OUDERRAAD - VRIENDEN VAN DE SCHOOL

 p Ik wil lid worden van de ouderraad: vergaderingen (tweemaandelijks), organisatie activiteiten 

(bv. vormingsavond voor ouders), ondersteunen van activiteiten door de school of de leerlingen 

georganiseerd (bv. SBCulinair, opendeurdag, galabal …).

 p Ik word vriend van de school en wil meewerken aan activiteiten maar neem niet deel aan 

vergaderingen.

 p Ik heb geen interesse. 

 

Naam: ___________________________ Voornaam: ___________________________ 

Straat: ___________________________ Nummer: ____________________________ 

Postcode: _________________________ Gemeente: ___________________________ 

E-mail:  ___________________________ GSM: _______________________________ 

 

Je kan ook je kandidatuur stellen om lid te worden van de ouderraad via mail:  

ouderraad.sbc@gmail.com


