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Gensters hoop in een tunnel van verdriet

Op vrijdag 16 maart hoorden we de bel op het Sint-Bernarduscollege uitzonderlijk om 11 uur. Het 

belsignaal was het begin van een moment van bezinning ter nagedachtenis van de slachtoffers  van 

Sierre. Dit onnoemelijke drama raakt elk van ons. Niks kwetsbaarder dan kinderen. Niks herkenbaarder 

dan leerlingen op de terugweg van een schooluitstap. Niks onaanvaardbaarder dan jonge levens op die 

manier uit handen te moeten geven.

Het “hoe” van een dergelijk drama kan het voorwerp zijn van onderzoek. Het “waarom” zal nooit een antwoord krijgen. 

Dat moeten we niet eens proberen. En als we dan toch een antwoord willen, laat het dan stilte zijn. Zoals die symbolische 

minuut vorige vrijdag op onze school en in het hele land. Een stilte waarin je onmacht en pijn ruimte geeft, maar ook troost 

en meeleven voelt. Een stilte die heelt en verbindt.

Het noodlot dat zo abrupt toeslaat, brengt even onze snelwegmaatschappij tot stilstand. We weten allemaal dat zo’n moment 

kort van duur is, maar toch net lang genoeg duurt om te beseffen wat in ons leven echt belangrijk is.

Uitgerekend die woensdagnamiddag, op het moment waarop de extra journaals dit schokkende nieuws brachten, ontvang 

ik een berichtje van een collega van onze school. Hij stuurt naar zijn leerlingen een gedicht als herinnering aan een 

driedaagse bezinning die ze een week eerder samen beleefden. Je leest het verder in deze nieuwsbrief. Hierin verwoordt 

een kunstenaar - die samen met onze leerlingen te gast was in een cisterciënzerklooster ergens in de buurt van Bouillon - 

de ingetogenheid, maar ook de levensvreugde die de leerlingen op hem uitstralen. Hij drukt hierover zijn dankbaarheid uit 

en geeft hen volgende opdracht mee:

Avec vous-même soyez en paix

pour dans votre vie semer la joie.

Vous êtes signes d’espérance.

Ik realiseer mij dat het gedicht evengoed van toepassing had kunnen zijn op de kinderen uit Heverlee en Lommel. Laten 

we het daarom opdragen aan hen die nu alle toekomst ontnomen wordt. Zodat de woorden even kunnen oplichten als 

gensters hoop in die donkere tunnel van verdriet. Hoop dat het na een lange winter weer lente wordt, hoop dat het licht 

van Pasen ons ook nu weer nieuw leven brengt. Van dat unieke en kostbare leven moeten we blijven getuigen aan onze 

jongeren, “vreugdezaaiers”, en hen koesteren als onze enige echte “tekenen van hoop”.

Aan iedereen een zalig paasfeest en een fijne paasvakantie!
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POËTISCHE BEZINNING

,,Waarom laten we het de jongeren zo weinig horen als ze het goed doen?’’ De bedenking 
kwam uit de mond van een kunstenaar-dichter die op retraite was in de abdij Notre-Dame de 
Clairefontaine in Bouillon en er onze leerlingen gadesloeg.

De manier waarop het ene moment de levensvreugde van onze vijfdejaars afspatte en ze het 
andere moment ingetogen en respectvol aan de vieringen en maaltijden deelnamen, inspireerde 
hem om in de pen te klauteren en een gedicht te brouwen bij een schilderij dat hij eerder van de 
abdij maakte.

Zo recht uit het hart, dat we het je niet willen onthouden. Hieronder een afdruk van het schilderij 
en het handgeschreven gedicht met vervolgens een poging tot vertaling, weliswaar met enige 
artistieke vrijheid.
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POËTISCHE BEZINNING

Il a suffit d’un regard rieur

offert par vous jeunes égayeurs

pour qu’éclose le soleil

en ce matin d’éveil.

Les blasés de l’amour

aveuglés chaque jour

par l’ombre de leur vie

ont perdu leur envie.

Vous jeunes découvreurs

vous possédez l’ardeur

pour vous recueillir dans le silence

et ainsi goûter Seigneur en sa présence.

Permettez au pauvre que je suis

de clamer mon merci.

Vous m’avez fait naître

pour devenir cet être

de lumière et de paix.

Avec vous-même soyez en paix

pour dans votre vie semer la joie.

Vous êtes signes d’espérance.

Merci

Een blik op de binnenkant

van jullie fleurige jongeren

volstond om de zon te doen ontluiken

bij het krieken van de dag.

Hun verlangen verloren

zijn zij die afgemat door de liefde

elke dag opnieuw verblind worden

door de schaduw van hun leven.

Jullie jonge ontdekkers

bezitten de toewijding

om de stilte op te zoeken

en zo de aanwezigheid van de Heer te 

smaken.

Laat mij arme mens toe om

mijn dank uit te schreeuwen.

Jullie hebben dit wezen

van licht en vrede 

geboren doen worden.

Wees met jezelf in vrede

en zaai de vreugde in je leven

tekenen van hoop die jullie zijn.

Bedankt



4 nieuwsbrief april 2012

Sint-Bernarduscollege

August 2009 Connections 4 

IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS

Vasten

Vasten, 40 inleefdagen

die ons worden aangeboden

om thuis te komen in het leven van anderen.

Thuiskomen in het leven van 

hen die in vrijheid bieden,

zoeken naar een eigen ritme

en een eigen invulling 

door hen enkele dagen na te volgen.

Thuiskomen in het leven van

hen die uit noodzaak hongeren,

zoeken naar eigentijdse soberheid

en voelen wat niet hebben doet

door hen enkele dagen na te volgen.

Thuiskomen in het leven van

hen die met vreugde geven

zoeken naar gedurfde engagementen

en hierbij eigen bezit kunnen delen

door hen enkele dagen na te volgen.

40 inleefdagen

genoeg om te proeven

voldoende om te leven

met vernieuwde levenskracht.

Antoon Vandeputte
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VOORRANGSPERIODE BROERS & ZUSSEN

Het Decreet Gelijke Onderwijskansen voorziet dat broers en zussen van al 
ingeschreven leerlingen voorrang hebben op alle andere nieuwe leerlingen 
die willen inschrijven in een school voor het daaropvolgende schooljaar.

In de scholen van de Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen start de inschrijvingsperiode 
voor nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2012-2013 telkens op de opendeurdag. 

Voorafgaand aan deze inschrijvingsperiode voorzien wij een periode waar je jouw zoon/dochter 
(= broer/zus van je al ingeschreven zoon/dochter) bij voorrang kan laten inschrijven. 

We geven hierbij een overzicht van de data van de opendeurdagen en de daaraan voorafgaande 
voorrangsperiode voor broers/zussen van al ingeschreven leerlingen.

Voorrangsperiode 

broers/zussen:

Opendeurdag 
(= start inschrijvingsperiode 

nieuwe leerlingen):
Sint-Bernarduscollege 23/04/12 tot en met 04/05/12 06/05/12
Technisch Instituut O.-L.-V. 23/04/12 tot en met 04/05/12 06/05/12
Vrij Landelijk Instituut 30/04/12 tot en met 11/05/12 13/05/12
VTI Sint-Lucas 23/04/12 tot en met 04/05/12 06/05/12

Om de inschrijvingen van broers en zussen tijdens de voorrangsperiode vlot te laten verlopen, 
voorziet het Sint-Bernarduscollege een gezamenlijk inschrijvingsmoment op vrijdag 4 mei 
2012 van 19 tot 21 uur. Indien je van die voorrang wenst gebruik te maken, mag je dit moment 
als een prioriteit bestempelen. Indien dit niet haalbaar is, kunnen broers/zussen tijdens deze 
voorrangsperiode zoals in de andere scholen enkel worden ingeschreven op werkdagen, tijdens 
de kantooruren (9-12 uur en 14-16 uur) en niet op woensdagnamiddag.

In het Sint-Bernarduscollege voorzien wij GEEN inschrijvingsstop.

De inschrijving wordt pas definitief op het ogenblik dat jouw zoon/dochter geslaagd is voor het 
leerjaar en de basisoptie of studierichting waarvoor de inschrijving gevraagd wordt.

Initiatie baanwielrennen
Op donderdag 26 april plannen we met het keuzevak sportuitdieping een uitstap naar het 
wielercentrum Eddy Merckx, gelegen aan de Blaarmeersen in Gent. Ter plaatse zullen we 
onder begeleiding van een monitor gedurende twee uur (van 15 tot 17 uur) een initiatie 
baanwielrennen krijgen. De verplaatsing naar Gent gebeurt met het openbaar vervoer (trein 
en bus), precieze info daarover volgt later in de weekinfo.

De richtprijs voor het vervoer, sportactiviteit én materiaal (fiets en helm) bedraagt 20 euro. De 
leerlingen voorzien zelf in sportieve kledij (liefst fietskledij) en een drinkbus met water. Na de 
activiteit kan er gedoucht worden. De terugkomst in Oudenaarde is voorzien rond 18.30 uur.
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OLYFRAN

Na de leuke ervaring van vorig jaar lanceert Olyfran (de 
Olympiade van het Frans) opnieuw een YouTube-wedstrijd. 
De klas die het leukste filmpje publiceert op YouTube en op 
de avond van de mondelinge selectieproeven (woensdag 18 
april 2012) het meeste bezoekers kan aantonen, krijgt twintig 
gratis filmtickets, de tweede tien. 

Vorig jaar werden de winnaars ook uitgenodigd op de officiële plechtigheid en werd hun filmpje 
daar vertoond. De bedoeling is dat zij op die manier publiciteit maken voor de taalwedstrijd. De 
leerlingen uit 4EC5a en 4GL hebben bijgevolg enkele prachtige filmpjes gemaakt. Sinds kort is 
er echter ook een zware concurrentie aan de gang met andere scholen. Onze leerlingen kunnen 
elke steun gebruiken. Kijken is dus de boodschap!

Auteur Eric Vlaminck te gast
Erik Vlaminck, romanschrijver en theatermaker, komt op dinsdag 17 april naar onze school. 
Hij publiceerde o.a. een zesdelige roman fleuve over het leven van gewone mensen in het 
Vlaanderen van de twintigste eeuw, en ook de roman Suikerspin, een boek over het leven 
van een Siamese tweeling en vier generaties kermisreizigers.
In 2011 verscheen Brandlucht, een roman over Vlaamse emigranten in Canada.

In de voormiddag houdt hij gedurende een uur een interview/gesprek/performance over zijn 
laatste roman Brandlucht met alle leerlingen van 6 HUWE en de leerlingen van 6ECMTc1 en 
6ECMTc2. Deze boeiende activiteit start om 10.30 uur. 

In de namiddag geeft hij tijdens het keuzevak ‘creatief schrijven’ 
een workshop ‘literair schrijven’ aan de leerlingen uit het vijfde 
jaar. Deze activiteit start om 14.10 uur. 

De richtprijs voor deze activiteiten bedraagt 6 euro. Dit bedrag 
wordt via de schoolrekening verrekend. 
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DAENS EN BOON IN AALST

In de loop van april en mei nemen wij alle zesdejaars mee op een fotozoektocht door het Aalst 
van Louis-Paul Boon en Adolf Daens. We zien de tocht als een vakoverschrijdend project dat 
past bij de lessen esthetica en Nederlands. 

Er zijn vijf vertrekdata:

Dinsdag 17 april: 6GRLA-6GRWE-6GRWI-6LAMT-6LAWE-6LAWI6b-6LAWI8-6MTWE-6MTWI

Dinsdag 24 april: 6ECWE-6HUWEa-6LAWI6a

Donderdag 3 mei: 6ECMTa-6ECWI6-8-6WEWI6b

Donderdag 10 mei: 6ECMTc1-c2-6HUWEc-6WEWI6a

Dinsdag 22 mei: 6ECMTb-6HUWEb-6WEWI6c-8

We verzamelen aan het station in Oudenaarde. Het juiste vertrekuur wordt via de weekinfo 
meegedeeld.

Rond 9.30 uur start de tocht door Aalst. We wandelen door de straten van Daens en Boon 
en vergelijken stadsbeelden van vroeger met stadsbeelden van nu. We bezoeken ook de Sint-
Martinuskerk en het Stedelijk Museum. Aan de leerlingen wordt gevraagd indien mogelijk een 
digitaal fototoestel mee te brengen. Ook schrijfgerei is noodzakelijk. 

De middagpauze voorzien we op de Grote Markt van Aalst. Daar kan iedereen op eigen initiatief 
het middagmaal gebruiken. 

De terugkomst hangt af van het groepsticket dat de NMBS ter beschikking stelt. Hou er wel 
rekening mee dat op donderdag de lesuren van de keuzevakken gewoon plaatsvinden.

De richtprijs voor deze activiteit bedraagt 15 euro. Dit bedrag wordt verrekend via de schoolrekening.
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BARCELONAREIS

De Barcelonareis voor de zesdes vindt plaats van 
woensdag 28 maart tot woensdag 4 april 2012. Via je 
dochter of zoon bezorgden we jou al het programma en 
een aantal nuttige gegevens i.v.m. de reis naar Barcelona. 
Op die manier kan van op het thuisfront de reis enigszins 
gevolgd worden.

Na het succes van vorig jaar bieden we opnieuw de 
mogelijkheid om digitaal het reisverloop te ontvangen. Op 
een hedendaagse wijze zal het thuisfront geïnformeerd 
worden via foto’s en korte verslagen.

Geïnteresseerd? Er zijn verschillende mogelijkheden:

via Twitter te volgen via Sbcbarca (twitter.com/sbcbarca)

via Facebook Sbcbarca toevoegen als vriend

via barcelona.sbcollege.be

Voor alle zekerheid ook nog even herhalen: we verwachten alle deelnemers op woensdag 28 
maart om 5.45 uur op de parking van Salons Mantovani, gelegen langs de N60, en hopen zo op 
een vlotte en stipte start!

Barcelona - Alternatief programma
Voor de leerlingen die niet meegaan naar Barcelona is er op de schooldagen een alternatief 
programma. 

Op donderdag 29 maart gaan we op uitstap naar Brussel. We maken een wandeling doorheen 
het stadscentrum en brengen om 11 uur een bezoek aan het stripmuseum. De leerlingen 
worden om 9.15 uur aan het station verwacht en zijn terug om 16.30 uur. Ze kunnen een 
lunchpakket meenemen of in Brussel iets kopen. De richtprijs voor deze uitstap bedraagt 20 
euro.

Op vrijdag 30 maart wordt van 8.30 tot 15.50 uur de sportieve kaart getrokken met op het 
programma dans, badminton, squash en minigolf. De verplaatsing gebeurt per fiets. De 
richtprijs voor deze activiteit bedraagt 12 euro. Alles wordt verrekend via de schoolrekening
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KALENDER

ma 26/03 3-4GL: PW GR
Vanaf 12.10u: 2de graad: Studieverlof
16u: Overleg LLR3-directie

di 27/03 1ste graad: Laatste Proefwerkdag
2de graad: Begin Proefwerken
6des: Indienen eindwerk

wo 28/03 1stes: Sportactiviteiten
2des: ICT/Film
5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-5WEWI6b-6c-8: 
Bezinning
5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d: Parijs
6des: Barcelona (t.e.m. woe 4 april)

do 29/03 1ste graad: vrij
5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-5WEWI6b-6c-8: 
Bezinning
5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d: Parijs
6des: Barcelona (t.e.m. woe 4 april)
6des(niet nr. Barcelona): Excursie Brussel

vr 30/03 Vm: 1ste graad: vrij
12.30u: 1ste graad: Solidariteitsmaaltijd
Nm: 1ste graad: Gebedsmoment + Proclamatie tot 15.00 uur
2de graad: Laatste Proefwerkdag
Nm: 2de graad: vrij
5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-5WEWI6b-6c-8: 
Bezinning
5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d: Parijs
6des: Barcelona (t.e.m. woe 4 april)
6des(niet nr. Barcelona): Sportactiviteiten

za 31/03 4des: Skireis (t.e.m. zo 8 april)

zo 1/04 Paasvakantie tot en met 15 april 2012

zo 14/04 10u-17u: Paasmaal voor kansarmen uit Oudenaarde en omgeving

ma 16/04 MST: Selectieve onderzoeken + afwezigen 2MOf-g-i
3de t.e.m. 5deu: 3HWb-c-3WEa-b: Franse film: Le huitième jour
13.20u-15.50u: 3EC4a-5a-3LAa-b: Franse film: Le huitième jour (middagpauze van 12.10u tot 
13.20u)
5HUWEc: Aankomst leerlingen Jekabpils Letland (internationaliseringsproject 5des)
6ECMTa: Vertrek naar Castellanza Italië (uitgesteld internationaliseringsproject 5des)
13u: LLR3
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles

di 17/04 10.30u-11.30u: 6HUWEa-b-c-6ECMTc1-c2: Eric Vlaminck
14.10u-16.50u: 5des: KV Creatief schrijven: Eric Vlaminck
6GRLA-6GRWE-6GRWI-6LAMT-6LAWE-6LAWI6b-6LAWI8-6MTWE-6MTWI: Daens en Boon in 
Aalst
16u: 1stes(groep 3): Typles

wo 18/04 1ste t.e.m. 3deu: 3EC4b-5b-3GL-3HWa-3WEc: Franse film : Le huitième jour
5ECWE-5ECWI-5HUWEa: Vertrek naar Gubbio Italië (internationaliseringsproject 5des)
Junior Olympiade Natuurwetenschappen: 1ste ronde
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KALENDER
do 19/04 Nm: MST: 1MOe

3de+4deu: 2LAc: Romeins koken
1ste-2deu: 4GL-4LAa-c-4WEa-c: Franse film: La promesse
3de-4deu: 4EC4c-5a-4HWa-b-4LAb: Franse film: La promesse
7de-8steu: 4EC4a-4b-5b-4HWc-4WEb: Franse film: La promesse
16u: 1stes(groep 4): Typles
20u: Christen Forum

vr 20/04 3de+4deu: 2GLa: Romeins koken
2de graad: Rapport

za 21/04

zo 22/04 6ECMTa: Terug uit Castellanza Italië (uitgesteld internationaliseringsproject 5des)

ma 23/04 Begin voorrangsperiode voor inschrijving van broers en zussen  van onze leerlingen
Inhaalproefwerken (indien nodig)
1stes: Excursie AA 
3de+4deu: 2LAb: Romeins koken
5HUWEc: Vertrek leerlingen Jekabpils Letland (internationaliseringsproject 5des)
13.30u: Overleg LLR3-directie

di 24/04 Inhaalproefwerken (indien nodig)
Vm: MST: S + A
Nm: MST: 3EC5b
1ste+2deu: 1LAa-c: Leefsleutelproject 7
1stes: Excursie AA 
3de+4deu: 2GL+LAa: Romeins koken
6ECWE-6HUWEa-6LAWI6a: Daens en Boon in Aalst

wo 25/04 Inhaalproefwerken (indien nodig)
1stes: Excursie AA 
2deu: 4HWc: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
3deu: 4EC5a: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
5ECWE-5ECWI-5HUWEa: Terug uit Gubbio Italië (internationaliseringsproject 5des)
12.30u-15u: Remediëringstesten
18u: De Munt: Drumming – Rosas (dans)

do 26/04 Inhaalproefwerken (indien nodig)
Nm: MST: 1MOf
6de+7deu: 1LAf: Leefsleutelproject 7
1stes: Excursie AA 
2deu: 4EC4b: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
4deu: 4LAa: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
5deu: 4EC4a: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
6deu: 4EC5b: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
7deu: 4EC4c-4HWa: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
Vanaf 14.10u: 6des: KV Sport: Indoor wielerpiste Gent
20u: Ouderraad

vr 27/04 Inhaalproefwerken (indien nodig)
1LA(1/2): Xanten
1stes: Excursie AA 
Nm: MST: 1MOa
1steu: 4GL: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
2deu: 4HWb: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
3deu: 4LAb: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
4deu: 4WEc: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
5deu: 4WEb: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
6deu: 4LAc-4WEa: Informatiemoment studiekeuze + keuzevakken
1ste-3de graad: Rapport
NIEUWSBRIEF 9



april 2012 nieuwsbrief 11 

NIEUWE VOORZITTERS LEERLINGENRAAD

De Leerlingenraad heeft nieuwe voorzitters! Op het jaarlijkse LLR-weekend werd een volledig 
nieuw team aangesteld, dat vanaf nu met de hulp van de gewezen voorzitters voort zal werken 
om de LLR draaiende te houden.

We stellen de nieuwe voorzitters graag aan jullie voor: Nienke Willems wordt algemeen voorzitter, 
met Nathan Ysebaert en Orpha Tirions als ondervoorzitters. Voor de verschillende werkgroepen 
zijn er Andreas Vande Vyvere en Cel Van Den Daele (Sport), Mathilde Lacante (Galabal), Camille 
Cooman (Dag van), Egon De Mil (LLRock), Maaike Dhaenens (KNT) en Lukas Claus (PR). Hopelijk 
slagen ze er samen in om van hun werkjaar hun topjaar te maken!

Op de foto zie je van links naar rechts:

vooraan: Cel - Andreas

achteraan: Nathan - Nienke - Orpha 
- Maaike - Lukas – Camille - Egon - 

Mathilde

DE MUNT: DRUMMING (ROSAS)

Anne Teresa De Keersmaeker, het creatieve brein achter Rosas, heeft een voorliefde voor de 
muziek van Steve Reich. Met haar dansgezelschap heeft ze al verschillende stukken van de 
componist uit de school van de zogenaamde ‘minimal music’ als basis voor haar voorstellingen 
gebruikt. Drumming is een compositie uit 1971 waarin Reich teruggrijpt naar Afrikaanse ritmes 
en waarvoor De Keersmaeker in 1998 een dans creëerde. De muziek vertrekt vanuit één thema 
waarop voort geborduurd wordt door herhaling, omkering, versnelling of vertraging,… Datzelfde 
idee ligt ook aan de grondslag van de choreografie, wat een bedrieglijk eenvoudige maar toch 
complexe voorstelling oplevert. De muziek wordt live gespeeld door Ictus, een Brussels ensemble. 
We zijn heel blij dat we de kans hebben om deze herneming bij te wonen, op woensdag 25 april, 
om 20.30 uur in het Kaaitheater in Brussel. We vertrekken op het Tacambaroplein om 18 uur stipt.

We maken de abonnees er nu ook al attent op dat onze laatste voorstelling (de operaklassieker Il 
Trovatore van Verdi) op een ongewoon moment plaats vindt, op dinsdag 26 juni, na de proefwerken 
dus. Het precieze vertrekuur en meer informatie worden jullie meegedeeld in nieuwsbrief 10 van 
25 mei.
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ANTWOORDSTROOKJES 

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

Ondergetekende heeft de nieuwsbrief goed ontvangen.

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad ten laatste op maandag 26 maart 2012 ondertekend aan de klassenleraar
terug te bezorgen. Wil je zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank je wel.


