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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
5e 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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THEATERRECENSIE
In het vijfde en het zesde jaar staat binnen de lessen Nederlands vrij veel literatuur op het programma. 

Naast epiek en lyriek is dramatiek een verplicht onderdeel van de leerstof.

In het kader van de lessenreeks betreffende dramatiek en toneel worden de leerlingen verplicht één 

voorstelling bij te wonen. Deze opdracht is volledig conform het leerplan voor de derde graad.

De leerlingen worden verondersteld een schrijfopdracht, meer bepaald een recensie, in te dienen in 

verband met deze voorstelling. Bij deze recensie stoppen ze dan meteen ook hun toegangsticket. 

Indienen kan tot eind mei 2011.

De leerlingen kunnen bij hun leerkracht Nederlands en in het estheticalokaal terecht voor meer 

informatie over verschillende theatergezelschappen. Ook via het internet kunnen de leerlingen 

voldoende geïnformeerd worden over allerlei voorstellingen.

EXPERIMENTEREN MET FILMMUZIEK!
Op maandag 17 oktober gaan de leerlingen van het keuzevak Cult-uur naar Kinepolis in Gent om er in 

het kader van de 38ste editie van het filmfestival een seminarie bij te wonen. Filmfestival Gent en zZmogh 

vzw werkten samen een workshop rond filmmuziek uit. In deze workshop wordt de relatie tussen beeld 

en geluid verkend. Hierdoor worden de jongeren zich bewust van de impact die muziek op een film heeft.

De workshop bevat drie delen van een uur. In de kennismakingsfase krijgen de leerlingen enkele fysieke 

opdrachten waarbij ze via ritme en klanken de muziek in zichzelf oproepen. Hierna worden volume, ritme 

en toonhoogte verkend aan de hand van korte, speelse oefeningen waarbij de leerlingen, onder begeleiding 

van muziek, ook enkele stukjes moeten acteren. De materialen uit de omgeving worden functioneel ingezet, 

samen met de keyboards en de klanken die ze zelf maken.

 

In het laatste deel bekijken de leerlingen een filmfragment met muziek en zonder muziek, waarna het 

verschil tussen beide versies besproken zal worden. De leerlingen krijgen in groepjes een filmfragment 

zonder geluid te zien, waarna ze bij dat fragment zelf geluid moeten componeren. Hierbij is het belangrijk 

om de juiste sfeer te bereiken. Nadien moeten de leerlingen hun gemaakte composities aan elkaar laten 

horen en zien.

 

Praktisch:

 

De leerlingen van het keuzevak Cult-uur verzamelen op maandag 17 oktober om 11.10 uur aan het 
schoolhek in de Meinaert. We nemen in het station van Oudenaarde de trein van 11.31 uur richting Gent-

Sint-Pieters. De leerlingen brengen hun lunchpakket en schrijfgerief mee. De workshop start om 13 uur 

en duurt tot 16 uur. We zijn terug in Oudenaarde om 17.30 uur. De richtprijs 

voor deze activiteit (workshop en verplaatsing) bedraagt 12 euro. Dit bedrag zal 

vereffend worden via de schoolrekening.
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REIS PARIJS
Nadat ze in het vierde jaar mochten kennis maken met Amsterdam, trekken we er met de vijfdes 

gewoontegetrouw op uit naar de hoofdstad van onze zuiderburen, Parijs. We maken een citytrip van drie 

dagen naar de fantastische lichtstad. In die korte periode is het onmogelijk de hele stad uit te kammen en 

dat is ook niet onze bedoeling. We willen eerder proeven van de hoogtepunten die de metropool ons biedt.

Om de reis op een comfortabele manier te kunnen organiseren, gaan we in twee groepen naar Parijs. 

De leerlingen van 5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-

5WEWI6b-6c-8 gaan van woensdag 7 tot en met vrijdag 9 maart 2012. 

Voor de leerlingen van 5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d  is de reis 

gepland van woensdag 28 tot en met vrijdag 30 maart 2012.  

De vermoedelijke prijs zal 180 euro bedragen. In deze prijs is begrepen: de busreis, twee overnachtingen 

met ontbijtbuffet in twee- of driepersoonskamers en alle toegangen.

Niet in de prijs begrepen zijn de overige maaltijden en de persoonlijke uitgaven. 

Wij denken dat ongeveer 100 euro ruim volstaat om de bijkomende kosten te dekken.

Om de noodzakelijke reservaties te kunnen doen, verzoeken we om een voorschot van 80 euro te betalen 

vóór 30 oktober. Je kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde overschrijvingsformulier.
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za 1-10

zo 2-10

ma 3-10

di 4-10

woe 5-10 Internationale dag van de leerkracht

do 6-10

vrij 7-10

za 8-10

zo 9-10

ma 10-10

di 11-10

woe 12-10

do 13-10 5ECMTa: Vertrek naar Rodez – Frankrijk (eerste luik internationaliseringsproject 5des)

vrij 14-10 1ste-2de-3de graad: Rapport

za 15-10

zo 16-10

ma 17-10 Vanaf 11.10u: 5des en 6des: KV Cult-uur: Workshop Filmfestival Gent

16.00u: LLR3 

17.30u-19.00u: Oudercontact nieuwe niet-eerstejaars

di 18-10

woe 19-10

do 20-10

vrij 21-10 LLR: Dag van de jeugdbeweging

5ECMTa: Terug uit Rodez – Frankrijk (eerste luik internationaliseringsproject 5des)

za 22-10 Reünie oud-leerlingen 2005-2006

zo 23-10

ma 24-10 13.30u: Overleg LLR3-directie

di 25-10 3°-4°-5°u: 3de graad: Schoolcross

5des: Keuzevak tot en met 15.50u

woe 26-10 12.15u-14.30u: SBC-raad

do 27-10

vrij 28-10 Dag van de leerlingenraad – SBCinema – release KNT

1ste-2de-3de graad: Rapport

NIEUWSBRIEF 3

KALENDER
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ENKEL VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN

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

OUDERCONTACT – KENNISMAKING

 p Wij wensen op maandag 17/10/2011

tussen 17.30 en 18 uur
tussen 18 en 18.30 uur
tussen 18.30 en 19 uur
(schrappen wat niet past)

een kennismakingsgesprek met:

* ………………………………………………………………………

* ………………………………………………………………………

*  ………………………………………………………………………

 p Wij zullen wachten tot de voorziene oudercontacten (eind december en eind januari) om op 
school met de leerkrachten van onze dochter/zoon van gedachten te wisselen.

Je zoon of dochter werd tijdens de vakantie als nieuwe leerling(e) ingeschreven op onze school.

Graag willen wij je de kans geven om bij het begin van het schooljaar kennis te maken met de 

directie, de leerlingenbegeleidster en met enkele leerkrachten.

Op maandag 17 oktober kan je, indien gewenst, een gesprek hebben met hen. Gelieve in dat geval 

onderstaand strookje in te vullen. De school is die avond te bereiken via Hoogstraat 30.

Indien je een herinneringsmail wenst te ontvangen over dit oudercontact, gelieve hier dan te noteren op 

welk e-mailadres je die wenst te ontvangen.

……………………………………………........................…..................….. @ ………………………….............………………
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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

REIS PARIJS
Ondergetekende   

neemt deel aan de reis naar Parijs in 2012 en betaalt een voorschot van 80 euro vóór 30 oktober 

2011.

Handtekening ouder(s)      Handtekening leerling

 

 


