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Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, is de vastenperiode begonnen. Vasten lijkt terug in de 

mode te zijn, het wordt door lifestyle-magazines aangeprezen en de drang om soberder te leven wint aan 

populariteit. Voor ons christenen is de voorbereiding op Pasen een periode van inkeer, van verdieping en 

uitzuivering. Vasten is uiteraard geen typisch christelijk gebruik, we vinden het in een of andere vorm in alle 

religies terug. Maar ook buiten deze religieuze context ervaren we allemaal wellicht de nood aan herbronning     

en bezinning.

Misschien biedt deze vastentijd ons daarom een ideale gelegenheid om een ogenblik stil te staan bij ons dwingende 

levensritme. In plaats van altijd op zoek te gaan naar een maximale invulling van onze tijdsbesteding, kunnen we even uit 

de mallemolen van ons drukke leven stappen. De gsm uitschakelen, een stil moment inbouwen op het eind van een drukke 

dag, de zondag respecteren als een echte ontspanningsdag… Of ervaren we deze veertigdagentijd als een uitnodiging 

om wat bewuster te leven? Dan vinden we in soberheid en onthechting misschien een uitweg uit onze ecologische crisis. 

Consuminderen i.p.v. consumeren om vanuit een “ethiek van het genoeg” te proberen duurzamer te leven en onze verstoorde 

relatie met natuur en milieu te herstellen. Deze tijd van het jaar geeft ons bovendien de kans bijzondere aandacht te hebben 

voor armen en minderbedeelden. Zo willen we ook binnen onze school de jaarlijkse vastencampagne van Broederlijk Delen 

in de kijker plaatsen en d.m.v. benefietactiviteiten onze solidariteit met kansarmen betuigen.

Hoe we deze vastenperiode ook invullen, waar het in essentie om gaat, wordt treffend weergegeven door Carlos Desoete 

in volgende vergelijking: 
Als we nu eens ons leven

zouden vergelijken met een appel:
een appel met schil, vlees en klokhuis.

Dan zijn we de meeste tijd
bezig aan de schil,

de buitenkant.
Af en toe boren we wat dieper,
en dan zitten we bij het vlees:

de grote waarden
die ons werk en leven kracht en smaak geven.

Maar het klokhuis
wordt meestal weggegooid.

Men weet daar geen weg mee.
Nochtans is het precies

vanuit dit klokhuis
dat een appel zijn levenskracht put.

Voor ons leven
is het net dezelfde vraag:

wat is ons klokhuis?
Wat is de kern,

de ziel van ons leven?

Laten we de komende weken, elk op onze eigen manier,  op zoek gaan naar het klokhuis in onze appel en - al was het maar 

even - de diepere kracht en inspiratie in ons leven (her)ontdekken. Alleen vanuit die ervaring kunnen we, diepgeworteld, als 

nieuwe mensen  groeien. Dat wens ik iedereen van harte!
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IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS

De reisgids en de bijbel

Een reisgids kwam op een weg een bijbel tegen,

ze zaten beiden in een weekendtas.

De reisgids was een tikkeltje beduimeld,

de bijbel of hij pas gebonden was.

“Zeg”, sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel,

- en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt -

“jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,

terwijl ik bijna zienderogen slijt.

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken,

op mijn gegevens kun je altijd aan,

de mens zegt waar hij heen wil reizen,

ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.”

Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even:

”Ik ben de mensen niet zo naar de zin,

’k wijs wel de weg, maar, wat zij lastig vinden,

bij mij staan er geen aankomsttijden in!”
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TEMPTATIONS OF VERLEIDINGEN

Sommige leerlingen zitten elke dag uren in hun kamer. “Veel huiswerk”, klinkt het. Een leugen? 
Nee, ze zijn echt met huiswerk bezig. Maar ze zijn ook op Facebook ingelogd, hebben een 
trillende gsm naast zich liggen en drie msn-gesprekken openstaan. Dit zijn kinderen van de 
generatie multitaskers. Maar kunnen kinderen echt multitasken?

Multitasken betekent meerdere dingen tegelijk doen, bijvoorbeeld tegelijkertijd een sms-bericht 
beantwoorden, een appel schillen…

“Soms komen onze hersenen in een conflict”, ontdekte Earl Miller. Als je kind bijvoorbeeld probeert 
te chatten en huiswerk te maken, concurreren deze activiteiten met elkaar omdat ze hetzelfde 
deel van de hersenen gebruiken. Dat vertraagt het brein en zorgt voor storingen. 

(uit Klasse voor Ouders 2010, ‘Kan jouw kind multitasken?’)

Ons brein heeft het dus moeilijk zich te focussen op verschillende taken. Proberen we toch te 
multitasken, betekent dit een overbelasting voor het verwerkingsvermogen van onze hersenen. 
Multitasking maakt ons ook minder efficiënt. Een Amerikaanse studie ontdekte dat studenten er 
40 procent langer over doen om gecompliceerde wiskundige problemen op te lossen wanneer 
ze moesten wisselen tussen verschillende taken. Daarnaast blijkt dat het een negatief lichamelijk 
effect heeft, multitasken zorgt voor de productie van stresshormonen en adrenaline. Dit kan 
voor een vicieuze cirkel zorgen: we multitasken, het werk duurt daardoor langer, we voelen ons 
gestresseerd en gehaast, waardoor we nog meer moeten multitasken... 
Het gevolg daarvan is dat leerlingen veel langer met hun huiswerk bezig zijn dan zou moeten. 
Het wisselen tussen taken vergt zoveel meer energie van de hersenen, dat ze ook minder 
geconcentreerd zijn. Concentratie tijdens het multitasken is te vergelijken met die na een 
slapeloze nacht. 

(Uit Goed Gevoel, augustus 2009)

Wat is multitasken?
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1. Maak op voorhand afspraken of een planning. Wanneer maak ik mijn huiswerk? Direct na 
school, voor of na het eten? Mag ik eerst op de computer of erna …  

2. Als de werktafel vol spullen ligt (die niets met de school te maken hebben), begin je ermee 
te prutsen... zo verlies je tijd. Dus: weg daarmee! 

3. Wees hard voor jezelf en bewaar het chatten voor na het studeren. 

4. Zet computer, gsm of tv uit tijdens het studeren.  

5. Leer selecteren, leer kiezen: maak een onderscheid tussen tv-programma’s die je echt 
graag ziet en minder graag ziet. 

6. Leer soms hard zijn voor jezelf: je werk moet voorgaan. Als je geen tijd hebt om tv te kijken, 
kijk dan niet! Zelfs niet naar programma’s die je heel graag ziet. 

7. Klaar? Beloon jezelf en doe iets leuk. Plan eventueel tv- en pc-momenten in je dag- of 
weekplanning.

Het begin-er-eens-aan-plan voor ouders en leerlingen
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KANGOEROEWEDSTRIJD

De Vlaamse Wiskunde Olympiade is als partner 
voor Vlaanderen aangesloten bij “Kangoeroe 
zonder Grenzen” (Kangourou sans Frontières). Deze 
internationale organisatie wenst kinderen en jongeren 
aan te moedigen voor wiskundige vaardigheden.

De Kangoeroewedstrijd is hier slechts één onderdeel van. Alle leerlingen van het 2de jaar worden 
voor deze wedstrijd ingeschreven. De Kangoeroewedstrijd vindt plaats op donderdag 15 maart 
tijdens het eerste en tweede lesuur. Aan de internationale Kangoeroewedstrijd namen in 2011 
meer dan 6 miljoen leerlingen uit 46 verschillende landen deel. Alleen al in België waren meer dan 
40000 deelnemers ingeschreven.

Een voorsmaakje en oefenopgaven vind je in de edities van de vorige jaren via deze link:  
http://www.kangoeroe.org/kangoeroe/oefenen  (kies voor Wallabie).

De Kangoeroewedstrijd laat je ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn en dat op 
elk niveau. Even je hersenactiviteit opdrijven voor een aantrekkelijke
reken- of denkpuzzel is best wel gezond en een prima belevenis. Ontdek dat je meer
kan dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kan dan jouw leerkracht 
van je had verwacht! Bovendien kun je zelf of kan je klas nog prijzen winnen ook. Het gaat om 
vierentwintig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit en een flits van 
inzicht vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. De eerste vragen zijn 
makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?

Meedoen met Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel. 
Na afloop zie je ze hun oplossingen vergelijken, dagenlang wordt erover nagepraat. De vragen 
gaan mee naar huis: vaders en moeders krijgen ze voorgelegd en die laten zich natuurlijk ook 
niet pramen!

gemiddelde: 70,36

topscore: 110

aantal deelnemers: 281

Onze 2de jaars scoorden in 2011 een gemiddelde dat  meer dan 1 punt hoger lag dan het Vlaams gemiddelde. 
Zeven leerlingen van het Sint-Bernarduscollege behoorden tot de top 100 van de beste resultaten van  
Oost-Vlaanderen en haalden allemaal een score tussen 105 en 110 op 120. 
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SOLIDAIR IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Veertig dagen op weg naar Pasen…
op zoek naar de bron van LIEFDE en LEVEN  
doorheen solidariteit, soberheid en stilte…

Affiche : VVKSO Leeftocht

De veertigdagentijd is stilaan weer in aantocht. Het is voor een christen een 
uitnodiging om  op zoek te gaan naar de Bron van het Leven. Het is een tijd 
om je te laten laven aan de Bron die Liefde heet. Om de weg naar deze Bron 
te vinden zijn er vier wegwijzers : stilte, soberheid, verzoening en solidariteit. 

Met onze leerlingen van de eerste graad willen wij alvast op weg gaan om 
samen aan te komen bij de Bron van Leven en Liefde.

SOLIDARITEIT
1) SOLIDARITEISMAALTIJD: vrijdag 30 maart

Op vrijdag 30 maart bieden wij, naar jaarlijkse gewoonte, een solidariteitsmaaltijd aan, waaraan leerlingen op 
vrijwillige basis kunnen deelnemen. Deelnemers worden om 12.15 uur op school verwacht in resto 3. Wij bieden 
een rijstmaaltijd aan met stukjes kip en zoetzure saus. Je betaalt hiervoor 5 euro die vereffend wordt via de 
schoolrekening. Dit jaar zullen wij de winst delen met de VZW Kansarmen in Oudenaarde. Aarzel niet om je in te 
schrijven via de antwoordstrook! Alvast bedankt.
 
2) PAASMAAL VOOR DE KANSARMEN IN ONZE BUURT: zaterdag 14 april

Met de opbrengst van het kerstontbijt en de solidarteitsmaaltijd willen we kansarmen uit 
Oudenaarde een paasmaal aanbieden. Dit vindt op zaterdag 14 april van 10 tot 17 uur plaats. 
Om dit goed te kunnen organiseren, rekenen we op de steun van onze leerlingen. We hebben 
helpende handen nodig bij het klaarzetten van de zaal, het opdienen, de animatie voor de 
kinderen en het opruimen. Iedereen is van harte welkom (hetzij enkele uren of een ganse dag). 
Voor alle helpende leerlingen voorzien we een maaltijd. 
Voorts bieden we onze gasten een taartenbuffet aan. Wie ons wil helpen door het bakken van 
een taart kan ons dit laten weten via het strookje achteraan. Alvast van harte bedankt  voor je 
inzet.

STILTE EN GEBED
Op vrijdag 30 maart is er in de namiddag een gebedsmoment voor alle leerlingen. 
Temidden van de veertigdagentijd zullen wij even op adem komen bij de Bron 
van Leven en Liefde doorheen gebed, stilte, muziek en beelden.



maart 2012 nieuwsbrief 7 

STUDIEKEUZEBEGELEIDING

Op het einde van het tweede leerjaar secundair onderwijs moet uw dochter of zoon een belangrijke 
studiekeuze maken. Daarvoor is het van belang dat de leerlingen zich een duidelijk beeld vormen 
van hun interesses en talenten en dat ze zicht krijgen op alle mogelijke studierichtingen.

In samenwerking met het CLB hebben we de brochure ‘Kieswijzer’ uitgewerkt, die stapsgewijs 
en altijd in overleg aangebracht wordt. Je zoon of dochter ontving dit document in de week van 
7 februari. De klassenleraar startte de kieswijzer op en schetste het opzet en de werkwijze. Hij/
zij zal elke verdere stap inleiden en een concrete opdracht aan je zoon of dochter meegeven. 
De behandelde items worden telkens in de schoolagenda genoteerd. De vakleerkrachten geven 
vakgerichte informatie en zijn altijd bereid in te gaan op concrete vragen van de leerlingen.
Tijdens een lesuur bieden het CLB en de directie verdere informatie. Het CLB komt langs van 
dinsdag 16 tot vrijdag 20 april, de directie plant haar klassenbezoek in dezelfde week.

Voor de ASO-richtingen worden in dezelfde week tussen de middag de verschilpunten tussen 
de richtingen Economie, Humane Wetenschappen en Wetenschappen door de respectieve 
vakleerkrachten uitgelegd.
Ook voor de ouders voorzien de technische scholen van onze scholengemeenschap een 
infomoment:

• in het Vrij Instituut Sint-Lucas tijdens de opendeurdag van zondag 6 mei van 10 tot 18 uur,
• in het Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw tijdens de opendeurdag van zondag 6 mei tussen 

10.30 en 18 uur of op dinsdag 22 mei om 19 uur,
• in het Vrij Landelijk Instituut tijdens de opendeurdag op zondag 13 mei vanaf 10 uur.

Het is de bedoeling dat jouw zoon of dochter na deze informatieronde een voorlopige studiekeuze 
maakt. Hij of zij noteert deze keuze op de ‘synthesefiche’ en bezorgt de fiche ten laatste op 
vrijdag 27 april aan de klassenleraar.
Op de klassenraden in de week van 7 mei wordt die voorlopige studiekeuze door de leerkrachten 
besproken en de klassenraad noteert een advies op de synthesefiche. Dit advies zal je ter 
ondertekening voorgelegd worden.
Op dinsdagen 15 en 22 mei kan hierover tijdens het oudercontact in gesprek gegaan worden 
met vakleerkrachten, CLB en directie. In één van de volgende nieuwsbrieven word je hiervan 
uitgebreider op de hoogte gebracht.
Van je zoon of dochter wordt verwacht dat hij of zij een definitieve studiekeuze indient voor vrijdag 
1 juni. Na het ontvangen van het eindrapport kan elke leerling deze keuze nog bijsturen. Indien 
je voor het eindrapport nog geen studiekeuze voor het volgende schooljaar hebt doorgegeven, 
word je uitgenodigd op het oudercontact op vrijdag 29 juni. We verwachten de synthesefiche 
terug op school ten laatste op maandag 2 juli om de organisatie van het volgende schooljaar 
mogelijk te maken.

Voor achtergrondinformatie m.b.t. 
studiekeuzebegeleiding kan je terecht op 
www.studiekiezer.be.
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PROEFWERKROOSTER MAART 2012
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De leerlingen hebben op dinsdagnamiddag 20 maart studieverlof.
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KALENDER

Monique Stuyck &  Melanie Lelieur

za 3/03 4LAa: Vertrek naar Adria Italië (internationaliseringsproject 4des)

zo 4/03 4WEb: Vertrek naar Sosnowiec Polen (internationaliseringsproject 4des)
4GL: Vertrek naar Targoviste Roemenië (internationaliseringsproject 4des)

ma 5/03 KDOO-dag
3de+4deu: 1LAe: Leefsleutelproject 6
7de+8steu: 1LAf: Leefsleutelproject 6
5ECMTa: Vertrek leerlingen Rodez – Frankrijk (internationaliseringsproject 5des)
16u: Overleg LLR3-directie
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles

di 6/03 KDOO-dag
1ste+2deu: 1LAb: Leefsleutelproject 6
Vm: MST: 3WEc
16u: 1stes(groep 3): Typles

wo 7/03 1ste graad: Begin ononderbroken lesweken
4LAb-4WEc: Terug uit Roende Denemarken (internationaliseringsproject 4des)
4LAc-4WEa: Vertrek naar Brzozow Polen (internationaliserings-project 4des)
1ste + 2de lesuur: 4des: Music Teachers
5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-5WEWI6b-6c-8: 
Parijs
5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d: Bezinning
3de + 4de lesuur: 6des: Music Teachers
Vlaamse Wiskunde Olympiade: 2de ronde

do 8/03 1ste+2deu: 1LAa: Leefsleutelproject 6
4LAa: Terug uit Adria Italië (internationaliseringsproject 4des)
5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-5WEWI6b-6c-8: 
Parijs
5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d: Bezinning
6des: De Wereld en wij
16u: 1stes(groep 4): Typles
20u: Christen Forum

vr 9/03 1ste+2deu: 1LAd: Leefsleutelproject 6
2de+3deu: 1LAc: Leefsleutelproject 6
1ste graad: Rapport
1ste+2deu: 3EC4b-3HWc-3LAb-3WEa: Essenscia:”Chemie en de jeugd”
3de+4deu : 3EC4a-5b-3HWb-3WEb: Essenscia:”Chemie en de jeugd”
7de+8steu : 3EC5a-3GL-3LAa-3WEc : Essenscia:”Chemie en de jeugd”
4EC4a-5b-4LAa-b: Excursie Amsterdam 
4EC4b-4c-5a-4HWa-b-c-4WEc: Excursie Antwerpen
5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-5WEWI6b-6c-8: 
Parijs
5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d: Bezinning
6des: De Wereld en wij

za 10/03

zo 11/03 4WEb: Terug uit Sosnowiec Polen (internationaliseringsproject 4des)
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KALENDER

ma 12/03 KDOO-dag
4GL: Terug uit Targoviste Roemenië (internationaliseringsproject 4des)
1ste tot en met 3de lesuur: 5des + 6des: Schrijfoefening NE
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles
20u: Ouderraad

di 13/03 KDOO-dag
5des: Uitstapmogelijkheid keuzevakken
Vanaf 13u: 5des: KV Verkenning van het heelal: Bezoek dienst Sterrenkunde UGent 
2de graad: Begin ononderbroken lesweken
16u: 1stes(groep 3): Typles

wo 14/03 Afrekening schooltombola
4LAc-4WEa: Terug uit Brzozow Polen (internationaliseringsproject 4des)
Vlaamse Biologie Olympiade: 2de ronde

do 15/03 1°-2°u: 2des: Kangoeroe-wedstrijd
Vanaf 14.10u: 6des: KV Sport: Mountainbiketocht
6des: Uitstapmogelijkheid keuzevakken
16u: 1stes(groep 4): Typles

vr 16/03 1ste-2de graad: Rapport

za 17/03

zo 18/03

ma 19/03 KDOO-dag
Vm: 2GL : PW GR
Nm: 1LA-2LA-2GL: Studieverlof
13u: LLR3

di 20/03 KDOO-dag
Vm: 1LA-2GL-2LA: PW LA
Vm: 2MO: PW SEI
Nm: 1ste graad: Studieverlof

wo 21/03 Trekking schooltombola
1stes: Begin Proefwerken
18u: De Munt: Three Duets – Cherkaoui (dans)

do 22/03 8ste+9de lesuur: 6des-8u WI: UniMath 2011-2012: “Integralen, behoudswetten en de planimeter” 
door Koen Struyve, docent UGent
Vanaf 14.10u: 6des: KV Fotografie + 5des en 6des: KV Cult-uur: Kostumering musical

vr 23/03 3de graad: Rapport
NIEUWSBRIEF 8
LLR: Galabal

za 24/03

zo 25/03
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GEZOCHT: 
ZANGERS EN ZANGERESSEN 

VOOR DE MUSICAL 
“ SEXY BRAINS AND CULT ”

Vanaf maandag 12 maart zullen de koorrepetities elke maandag over de middag 
doorgaan.

Voor de eerste graad: vanaf 12u30 tot 13u15 in de filmzaal.

Voor de tweede en derde graad: vanaf 13u15 tot 14u in de filmzaal.

Tijdens de laatste week van de musical zal er intensief gerepeteerd worden, 
hou dus alvast de week van 21 tot en met 26 mei vrij!

BE THERE

Inschrijvingen mogelijk bij Melanie Lelieur via Smartschool.
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ANTWOORDSTROOKJES 

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

Ondergetekende heeft de nieuwsbrief goed ontvangen.

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad ten laatste op maandag 5 maart 2012 ondertekend aan de klassenleraar
terug te bezorgen. Wil je zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank je wel.

SOLIDARITEITSMAALTIJD: vrijdag 30 maart: 12.15 uur

 p Wij geven de toestemming om deel te nemen aan het solidariteitsmaal. Hiervoor zal 5 euro 
vereffend worden via de schoolrekening.

 p Wij geven geen toestemming.

PAASMAAL: zaterdag 14 april: 10-17 uur

………………………………..................................……...komt helpen op zaterdag van ……..uur tot …..uur 

(tussen 10 en 17 uur hebben we helpers nodig). 

……………………...................................…………………bakt …………(aantal)  taarten en brengt deze op 

zaterdag 17 april tussen 9.30 en 11.30 uur naar school.


