
Keuzes maken hoort bij het leven. We doen het elke dag. Heel vaak gaat het om banale 
dingen, maar soms ook om heel belangrijke. Het kiezen van een passende studierichting 
is daar een voorbeeld van. Daar willen we onze leerlingen bij helpen.  In dit moment 
van het schooljaar komt de studiekeuzebegeleiding in een stroomversnelling. Zoals je 
kan lezen in de nieuwsbrief worden de volgende weken infomomenten voor leerlingen 
voorzien, vinden keuzegesprekken plaats, worden in klassenraden de studiekeuzes 
besproken en worden jullie, ouders, uitgenodigd op oudercontacten.

Studiekeuzebegeleiding (leren kiezen) vormt op onze school, naast leerprocesbegeleiding (leren leren) 
en socio-emotionele begeleiding (leren leven) een van de drie pijlers van onze leerlingenbegeleiding. 
Tijdens hun schoolloopbaan willen we jongeren laten ontdekken wat ze willen en kunnen. Hen stimuleren 
en ondersteunen om de eigen toekomst in handen te nemen. In een snel evoluerende samenleving 
wordt keuzebekwaamheid een essentiële vaardigheid. Een vaardigheid die je kan leren.

Op die manier is studiekeuze een continu proces. Toch zijn er in de schoolloopbaan van onze leerlingen 
drie scharniermomenten waarop de studiekeuze expliciete aandacht krijgt: bij de overgang van de 
eerste naar de tweede graad, de overgang van de tweede naar de derde, en ten slotte de keuze 
van een gepaste studierichting in het hoger onderwijs. Telkens keren de drie zelfde stappen terug. 
Leerlingen gaan op verkenning in de breedte (wat is het aanbod?) en de diepte (welke studierichtingen 
spreken mij aan?). Ze staan stil bij zichzelf: “Wie ben ik?”, “Wat wil ik?”.  Vandaar uit nemen leerlingen 
uiteindelijk een beslissing. Hopelijk bewust, want laat dat de stelregel zijn: de enige goede keuze is 
een gemotiveerde keuze.

Ondertussen bereiden ook heel wat leerlingen uit het zesde leerjaar een heel belangrijke stap in hun 
schoolloopbaan voor: de overgang van lager naar middelbaar onderwijs. Daarom zetten we op zondag 
6 mei de Sint-Bernarduspoorten wijd open voor onze traditionele opendeurdag. We verwelkomen 
onze kandidaat-leerlingen, samen met hun ouders, vanaf 14 uur aan de Meinaert en leiden hen rond 
doorheen de school. We laten hen kennis maken met de schoolwerking en ons onderwijsaanbod. 
Maar we hopen die zondag ook jullie allen te mogen verwelkomen. Vanaf 14.30 uur kan je op de 
speelplaats terecht voor optredens van onze leerlingen. Uiteraard voorzien we ook graag een hapje 
en drankje. Het volledige programma vind je in deze nieuwsbrief. Kortom, we maken er samen een 
gezellige en feestelijke namiddag van. Iedereen van harte welkom dus!

april 2012

NIEUWSBRIEF
6e jaar

Peter Hoste
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IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS

Een stukje levensweg van Maria waarin elke moeder zich herkennen kan.

Zij zag haar Zoon opgroeien, jong en wild,
met iets ontembaars in Zijn ogen en Zijn haren.

Zij zag hem verre wegen gaan,
onbegaanbare paden in de bergen,

tot in de woestijn, dagenlang.
Zij luisterde vaak naar Zijn verhalen,

maar verstond nooit helemaal wat Hij bedoelde.
Zij zag Hem over zieken gebogen,

zij zag Hem kleine kinderen optillen in het zonnelicht.
Zij zag hoe Hij melaatse mensen tegemoet ging,

terwijl alle anderen terugweken.
Zij zag Hem binnengaan bij zondaars om er te eten,

en hoorde van een grote zondares die Hem gezalfd had.
Zij zag haar zoon toen Hij werd weggevoerd

en hoorde mensen zeggen: “’t Moest er eens van komen.”
Op de heuveltop waar alle misdadigers worden terechtgesteld,

heeft zij Hem opnieuw teruggezien.
Hij scheen zo ver, zo onwezenlijk ver,

ook al kon zij nog enkele lieve woorden van Hem opvangen.
Zij werd de stille kracht bij de verslagen vrienden,

die vrouw die, alle leed gedragen, vrede had gevonden.
Zij heeft de leerlingen door de eerste strijd geloodst

en door de eerste ruzies,
zodat zij “moeder” gingen zeggen tegen haar.

Zij zag hen verre wegen gaan over zeeën en over bergen,
naar alle mensen, grote en kleine.

Zij luisterde naar hun verhalen
en zij begreep dat Hij nog altijd levend was.

En toen zag zij hoe, overal ter wereld,
slaven werden vrijgelaten,

armen niet verstoten en zieken met liefde werden opgenomen.

Toen zij het wonder zag gebeuren van de nieuwe wereld:
toen zegde zij stilletjes voor zich uit:
“Magnificat. Hij maakt alles groot.”

(Naar “Geloven in de dageraad” van M. Verhulst)
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OPBRENGST DAG VAN DE VERANDERING

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de 
leerlingenraad van de tweede graad de 
Dag van de verandering. Die vond dit jaar 
plaats op donderdag 16 februari en stond 
volledig in het teken van Sukhlal Pargi, het 
zevenjarige Plan Kindje dat de leerlingenraad 
onder zijn hoede heeft. Die dag kon er op de 
speelplaats voor 1 euro pannenkoeken en 
chocomelk gekocht worden. Na verrekening 
van de gemaakte kosten bedraagt de winst 
zowat 250 euro, bedrag dat volledig naar 
Sukhlal gaat. De leerlingenraad van de 
tweede graad bedankt iedereen die daar 
zijn/haar steentje aan bijdroeg.

Sukhal en familie

Leerlingenrock
Ook dit jaar heeft de leerlingenraad voor een nieuwe editie van LLRock gezorgd, meer 
bepaald op vrijdag 4 mei. Onthouden die dag, want om 12.10 uur ontploft LLRock! De kleine 
speelplaats zal onveilig gemaakt worden door The Waste of Space, Domien en Tracy, I Say 

No, The Hill en The Suspenders. Dus kom massaal kijken en vooral luisteren. 
Muzikaal vertier gedurende een extra lange middagpauze (tot 14 uur), wat wil 
een mens nog meer. Meer info vind je ook in de KNT van woensdag 2 mei, 
die toepasselijk ook het thema ‘Muziek’ behandelt. En nog iets, vergeet je 
oordoppen niet!

Dagen van de smaak: 
leerlingen bepalen mee menu
Op donderdag 3 en vrijdag 4 mei prikkelen 
we de smaakpapillen van jullie zoon/
dochter met gratis hapjes. Die dagen biedt 
de keuken in samenspraak met de directie, 
leerkrachten en leerlingenraad heerlijke 
en verrijkende proevertjes aan. De twee 
populairste zetten we op het menu van de 
Dagen van de smaak die plaatsvinden op 
maandag 14 en dinsdag 15 mei. 

Smakelijk!

De muzikale KNT

Op 2 mei, zomaar een idyllische woensdag 
vlak voor LLRock, komt eindelijk de 
nieuwste KNT uit! Het wordt een editie 
boordevol muziek: van rock-‘n-’roll over 
jazz tot didgeridoo en nog veel meer. De 
KNT wordt verdeeld aan de alombekende 
schoolpoorten, en kost slechts 1 euro! 
Voor die ene euro krijg je een tijdschrift 
boordevol prachtige geschriften (die 
feilloos de tand des tijds zullen doorstaan), 
cartoons, foto’s, en veel meer.

Tot 2 mei!
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Verwelkoming 

door de directie en leden van de ouderraad 

•

Onthaaltent

 Start rondleidingen 

Nemen van foto’s van leerlingen 6de leerjaar

•

OLC 2: computerlokaal

Doorlopend: reportage uitwisselingen in de 2de en 3de graad

•

S010: computerlokaal

Resultaten van de wiskunde, taal- en wetenschapsolympiades

•

OLC 1

Welkom in het openleercentrum 1ste graad

•

Resto 2

Hart(elijk)ig welkom in onze keuken

•

Grote Speelplaats

SBC-fietsen

•

D001-D002: techniek

Demonstraties door leerlingen 1ste jaar

•

Kapel

Doorlopend: fotoreportage pastorale activiteiten

Herdenkingshoekje en voorstelling: “Cîto”

•

H002 – H004: voorstelling klassieke talen 

met proeflessen Latijn

om 14.30 uur, 15.30 uur, 16.30 uur en 17.30 uur 

De directie, leerkrachten en ondersteuners, de ouderraad en de 
leerlingen heten je op zondag 6 mei 2012 van harte welkom op de opendeurdag.
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S004: Activiteiten en uitstappen eerste graad

•

S005: wiskunde-Frans-Nederlands

eerste graad

•

S003: natuurwetenschappen 1ste graad

Natuurwetenschappelijke vorming waarbij de levende en 

de niet-levende natuur centraal staan

•

S006: aardrijkskunde 1ste graad

Op verkenning in het eigen leefmilieu

•

S002: geschiedenis

Een wandeling door het verleden

•

S001: Leerlingenraad

•

Hofbouw

Infostand

Oudleerlingenhoekje

•

Sportzaal

Inschrijvingen en leerlingenbegeleiding

Sportinfo

•

Optredens op het podium

Vanaf 14.30 uur optredens door leerlingen op 

het podium op de speelplaats

De directie, leerkrachten en ondersteuners, de ouderraad en de 
leerlingen heten je op zondag 6 mei 2012 van harte welkom op de opendeurdag.
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COMEDY AND TAPAS
Op vrijdag 11 mei organiseert het keuzevak Event Management ‘Comedy and Tapas’. Je kan 
een avond genieten van Youssef El Mousaoui, bekend van Comedy Casino en Bert Kruismans, 
onder meer bekend van zijn overwinning in De Slimste Mens en zijn vele zaalshows. Naast deze 
optredens kan je genieten van heerlijke tapas. Je hebt keuze tussen de landen Italië, Spanje en 
Mexico.

De avond vindt plaats op school en de deuren openen 
om 19.15 uur. Kaarten kosten 20 euro. Reserveren 
kan tot en met 2 mei. Meer info is te verkrijgen op 
het nummer 0475/61.94.57 (na 17 uur) of via camille.
cooman@hotmail.com.

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!

ATLETIEK
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in de maand mei als apotheose van 
de lessen atletiek een heuse atletiekmeeting voor alle leerlingen van onze 
school.

maandag 7 mei
• voormiddag 5de jaar
• namiddag 1 MOa-c-d-

e-h &1LA a-b-f 

dinsdag 8 mei
• voormiddag 3de jaar
• namiddag 1 MOb-f-g-

i-j & 1LA c-d-e 

woensdag 9 mei
• gewone lesdag

donderdag 10 mei
• voormiddag 4de jaar 
• namiddag 2 MOb-d-h & 2LAa & 

2GLa-b 

vrijdag 11 mei
• voormiddag 6de jaar
• namiddag 2 MOa-c-e-f-g-i & 2Lab-c

Voor de eerste graad worden de aanwezigheden in de namiddag om 12.50 uur per klas gecontroleerd 
in de rij op de speelplaats. Voor de tweede en derde graad worden de aanwezigheden ‘s morgens 
om 8.25 uur per klas gecontroleerd in het klaslokaal van het eerste lesuur.

Alle leerlingen vertrekken onder begeleiding van de leerkracht richting voetbalstadion 
(atletiekpiste). Iedereen brengt zijn L.O.-kledij mee en kleedt zich ter plaatse om. Daarnaast 
zorgt iedereen ook voor reserve sportkledij, regenjasje bij slecht weer, degelijk sportschoeisel, 
eventueel douchegerief,… Rugzakken, portefeuilles en kledij kunnen worden achtergelaten op 
de hoofdtribune. Geblesseerde leerlingen (met geldig doktersattest) worden ingeschakeld om 
mee te helpen in de organisatie.

Tijdens het afleggen van de werp- en springdisciplines worden doorlopend loopnummers 
afgewerkt (loopnummers hebben voorrang op de werp- en springdisciplines). Voor elk onderdeel 
krijgen de leerlingen een score op 100 naargelang de prestatie die ze hebben neergezet. In de 
loop van het atletiekgebeuren krijgt iedereen een frisdrank aangeboden.

Wij hopen op jullie sportieve inzet en op de nodige zelfdiscipline om van deze atletiekmeeting 
een geslaagde sportmanifestatie te maken.
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MUSICAL
Een verliefd koppeltje woont een huwelijksfeest bij van hun vrienden, na de trouwpartij dromen 
ook zij van een mooie toekomst en maken ze volop plannen. Het verliefde paar besluit dan maar 
een leuke reis te maken en een oude vriend en tevens professor op te zoeken in de stad. Op 
weg naar hun bestemming krijgen ze af te rekenen met pech: een klapband tijdens een kille 
regenachtige novembernacht is geen pretje. Ze besluiten een huis te zoeken waar ze een garage 
kunnen bellen. Een groot herenhuis lijkt uitkomst te bieden. Maar het huis blijkt een… school 
te zijn, bevolkt door een vreemde verzameling mensen, bedienden, medewerkers en… een niet 
nader te omschrijven persoon, afkomstig van…

Eén van zijn hobby’s blijkt creëren en experimenteren, iets wat hij het stel ook graag laat zien. Het 
verbijsterde koppel krijgt elk een kamer, dit gebouw bestaat uit heel veel kamers, en ze worden 
los van elkaar door de “vreemde man” verleid. 

Allerhande intriges doorkruisen deze SBC-musical, thema’s als horror, moord en liefde lopen 
als een rode draad doorheen deze voorstelling. Wie een avond vol suspense, humor, sarcasme, 
ironie… wil beleven, nodigen we graag uit op vrijdag 25 en/of zaterdag 26 mei uit naar het Sint-
Bernarduscollege, telkens om 20 uur (deuren 19.30 uur).

Toegangsprijs:

voorverkoop 5 euro (gezinskaart = toegang voor 4 personen 15 euro)
aan de kassa 7 euro (gezinskaart = toegang voor 4 personen 25 euro) 

Reservatie is gewenst op het nummer 055/334670.
Kaarten zijn te verkrijgen op het secretariaat ( kaarten liggen op naam klaar en worden ter plaatse 
afgerekend) en/of bij de leerlingen van het keuzevak.

Graag bedanken we van harte de leerlingen en leerkrachten van VISO Gent, die instonden voor 
de kostumering van de musical.

Hopelijk mogen we jullie massaal verwelkomen op de musical SEXY, BRAINS & CULT!
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De leerlingen van de derde graad met keuzevak wiskunde verplaatsen zich op woensdagnamiddag 
9 mei 2012 naar Gent. Op Campus Sterre van de UGent wordt dan de slothappening van UniMath 
(“University Mathematics”) editie 2011-2012 georganiseerd.

Klassen uit de deelnemende scholen treden op deze slothappening met elkaar in competitie. 
Er zijn projectspecifieke en projectoverschrijdende opdrachten. Bij alle opdrachten worden 
punten verzameld. Wie aan het eind van de dag het grootste puntenaantal heeft, sleept mooie 
prijzen in de wacht en krijgt een plaats in de eregalerij. We proberen even goed te presteren als 
onze voorgangers uit 2009 die toen voor het Sint-Bernarduscollege op het hoogste schavotje 
eindigden! Na de prijsuitreiking is iedereen uitgenodigd op een receptie.

Verloop
12 uur: verzamelen aan receptie hofbouw; om 12.31 uur trein naar Gent
13 uur: aankomst in Gent; picknick (zelf mee te brengen!)
14 uur: verzamelen op Campus Sterre, gebouw S9
14.15 uur: duels
15.30 uur: quiz
16.45 uur: massaspel
17.05 uur: raadsel kraken
17.30 uur: prijsuitreiking
17.40 uur: receptie
18.26 uur: vertrek met trein uit Gent naar Oudenaarde

De kostprijs voor deelname aan de slothappening  (treinticket heen en terug) bedraagt 4,20 euro.
Meer informatie is te vinden op http://www.unimath.ugent.be/.

SLOTHAPPENING UNIMATH 2011 - 2012

Klasfoto zesdes
Traditioneel wordt op het einde 
van het zesde jaar een niet-
alledaagse en eerder plechtige 
klasfoto gemaakt. Precies deze 
foto’s kleuren de muren in de 
statige voorbouw van Hoogstraat 
30 en zullen in de archieven van 
ons college voor het nageslacht 
worden bewaard.

We geven graag ook alle leerlingen 
op 30 juni, samen met hun 
diploma, deze foto als herinnering 
aan zes jaar collegetijd mee.
Voor het maken van deze 
“staatsiefoto’s” spreken we met 
alle zesdejaars af op maandag 7 
mei 2012.

Aanbevolen dresscode: outfit 
die ook tijdens de mondelinge 
proefwerken wordt gedragen.

Peilproef Frans
In opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs 
wordt een peiling naar de eindtermen Frans in het 
zesde jaar secundair onderwijs verricht. De Vlaamse 
overheid wil met deze peiling voor het geheel van de 
Vlaamse scholen nagaan in welke mate leerlingen 
aan het einde van de derde graad secundair 
onderwijs de eindtermen Frans luisteren en Frans 
spreken beheersen.

Op dinsdag 15 mei zullen alle leerlingen van 6ECMTa, 
6WEWI6c, 6WEWI8 en 6LAWI6 deelnemen aan 
deze schriftelijke peiling gedurende de eerste twee 
lesuren. Deze proef vindt plaats in de filmzaal. De 
organisatie selecteert zes leerlingen uit deze klassen 
voor het mondelinge gedeelte in de namiddag.
Andere praktische afspraken worden meegedeeld 
via de weekinfo.

We wensen onze leerlingen alvast veel succes!
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KALENDER
ma 30/04 Vrij

di 1/05 Dag van de Arbeid

wo 2/05 1ste+2deu: 1LAe: Leefsleutelproject 7
3de+4deu: 4EC5a: Voordracht seksuele opvoeding (proefproject)
12.15u-15u: SBC-raad
12.30u-15u: Remediëringstesten
Junior Olympiade Natuurwetenschappen: 2de ronde

do 3/05 Vm: MST: 1MOg
5ECMTb: Aankomst leerlingen Villabilla Spanje (internationaliseringsproject 5des)
6ECMTa-6ECWI6-8-6WEWI6b: Daens en Boon in Aalst

vr 4/05 2de+3deu: 1LAb: Leefsleutelproject 7
3de+4deu: 1LAd: Leefsleutelproject 7
1LAc-e-f-1MOa-e-g-i-j: Brussel-Planckendael
2MOa-c-e-f-g-i: VRT+stadswandeling Brussel
2LAb-c: Tongeren-Valkenburg
4des : PISA-onderzoek wiskunde
12.10u-14u: Leerlingenrock
19u: Inschrijfmoment voor broers en zussen van onze leerlingen

za 5/05

zo 6/05 Open Dag
Europaclub 2 - Comeniusproject “Equilibrium - balance between past, present and future”: 
Aankomst leerlingen uit Umea Zweden, Waiblingen Duitsland, Le Port Cedex La Réunion Frank-
rijk en Baja Hongarije

ma 7/05 Vm: 1LAa-b: Excursie AA
1ste+2deu: 4LAc-4WEa: Bezoek RTC VTI Sint-Lucas
3de +4deu: 4WEb: Bezoek RTC VTI Sint-Lucas
7de +8steu: 4LAa: Bezoek RTC VTI Sint-Lucas
Vm: 5des: Atletiek
Nm: 1LAa-b-f-1MOa-c-d-h-e: Atletiek
5des (15 min): Informatiemoment keuzevakken + eindwerk 6des
6des: Klasfoto’s
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles

di 8/05 Vm: 3des: Atletiek
Nm: 1LAc-d-e-1MOb-f-g-i-j: Atletiek
3WEc: Brouwerijbezoek
1ste+2deu: 4GL: Bezoek RTC VTI Sint-Lucas
3de +4deu: 4EC5b: Bezoek RTC VTI Sint-Lucas
7de +8steu: 4LAb: Bezoek RTC VTI Sint-Lucas
4des: 13.20u-14u: Keuzevakkenbeurs 5des
5des (15 min): Informatiemoment keuzevakken + eindwerk 6des
5des: Keuzevak tot en met 15.50u
1ste t.e.m. 4deu: 6ECWE-6GRLA-6GRWE-6GRWI-6LAMT-6LAWE-6LAWI-6MTWE-6MTWI: 
Excursie AA 
12.30u-16u: 6ECMTc1-c2-6HUWEc-6LAWI6a: Excursie AA
13u-16u: 6WEWI6a: Excursie AA
16u: 1stes(groep 3): Typles

wo 9/05 1ste+2deu: 4WEc: Bezoek RTC VTI Sint-Lucas
3de +4deu: 4EC5a: Bezoek RTC VTI Sint-Lucas
5des (15 min): Informatiemoment keuzevakken + eindwerk 6des
14u: 5des en 6des: KV 8u wiskunde: UGent: Slothappening UniMath 2011-2012 (Verzamelen 
aan hofbouw om 12 uur)
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KALENDER
do 10/05 MST: Selectieve onderzoeken

3WEa: Brouwerijbezoek
Vm: MST: 1MOh
Vm: 4des: Atletiek
Nm: 2GLa-b-2LAa-2MOb-d-h: Atletiek
5des: 13.20u-14u: Keuzevakkenbeurs 6des
5ECMTb: Vertrek leerlingen Villabilla Spanje (internationaliseringsproject 5des)
1ste t.e.m. 4deu: 6ECWI6-8-6WEWI6b-6WEWI6c-8: Excursie AA 
12.30u-16u: 6ECMTb-6HUWEb: Excursie AA
13u-16u: 6ECMTa-6HUWEa: Excursie AA
6ECMTc1-c2-6HUWEc-6WEWI6a: Daens en Boon in Aalst
6des: Keuzevak tot en met 15.50u
16u: 1stes(groep 4): Typles

vr 11/05 1LAc-e-f: Xanten
1LAa-b-d-1MOb-c-d-f-h: Brussel-Planckendael
2MOb-d-h: VRT+stadswandeling Brussel
2GLa-b-2LAa: Tongeren-Valkenburg
3WEb: Brouwerijbezoek
Vm: 6des: Atletiek
Nm: 2LAb-c-2MOa-c-e-f-g-i: Atletiek
5WE: Practicum Organische chemie
1ste-2de-3de graad: Rapport
19u: 5des: KV Event Management: “Comedy and Tapas”

za 12/05

zo 13/05 Europaclub 2 - Comeniusproject “Equilibrium - balance between past, present and future”: 
Vertrek leerlingen uit Umea Zweden, Waiblingen Duitsland, Le Port Cedex La Réunion Frankrijk 
en Baja Hongarije

ma 14/05 13.20u: 6des: Voorstelling proefwerkroosters
13.20u-14.10u: 2LAb-c-2MOa-h: Voordracht tabakspreventie
14.10u-15u: 2GLa-2MOc-e-g-i: Voordracht tabakspreventie
15u-15.50u: 2GLb-2LAa-2MOb-d-f: Voordracht tabakspreventie
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles

di 15/05 6de jaar: Peilproef Frans
13.20u: 5des: Voorstelling proefwerkroosters
16u: 1stes(groep 3): Typles
17u-19.30u: Oudercontact 2MOa-b-c-e-h-i- 4EC4b-4c-5a-4GL-4HWa-b-4WEc

wo 16/05

do 17/05 O.L.H.Hemelvaart

vr 18/05 Vrij
Plussers aan zee: Top-dag JOKRI Oostende

za 19/05

zo 20/05

ma 21/05 13u: LLR3
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles
17u-19.30u: Oudercontact 6des

di 22/05 6ECMTb-6HUWEb-6WEWI6c-8: Daens en Boon in Aalst
16u: 1stes(groep 3): Typles
17u-19.30u: Oudercontact 2GLa-b-2LAa-b-c-2MOd-f-g-4EC4a-5b-4HWc-4LAa-b-c-4WEa-b

wo 23/05 3de+4deu: 5ECMTa-b-5ECWE-5ECWI: Voordracht over de sociale zekerheid in België

do 24/05 3EC4a-5a-3HWb-3LAa-b-3WEc: Lentewiebels
16u: 1stes(groep 4): Typles

vr 25/05 Vm: MST: 3EC5a
3EC4b-5b-3GL-3HWa-c-3WEa-b: Lentewiebels
1ste graad: Rapport
NIEUWSBRIEF 10
Musical (KV Cult-uur)



EXCURSIE AARDRIJKSKUNDE
Op dinsdag 8 en donderdag 10 mei vindt de excursie aardrijkskunde plaats, die de leerlingen een 
concreter beeld wil geven van het reliëf, de geologie en het landschap van de Vlaamse Ardennen. 
Het zwaartepunt van de excursie ligt rond het dorpje Louise-Marie. De laatstejaars werden in 
groepen opgedeeld, elke groep gaat een halve dag op uitstap. Verzamelen aan hek van de 
Meinaert. De richtprijs voor deze activiteit bedraagt 5,50 euro, bedrag dat via de schoolrekening 
verrekend zal worden.
Opgelet: in de namiddag starten we om 12.30 uur!

Dinsdag 8 mei
 4 1ste t.e.m. 4de lesuur: 6GRLA-6GRWE-6LAMT-6LAWE-6MTWI
 4 12.30-16 uur: 6ECMTc1-c2-6HUWEc-6LAWI6a (eten om 12 uur; breng best je boterhammen 

mee, want de poort gaat maar om 12.10 uur open!)

Donderdag 10 mei
 4 1ste t.e.m. 4de lesuur: 6ECWI6-8-6WEWI6c-8
 4 12.30-16 uur: 6ECMTb-6HUWEb (eten om 12 uur; breng best je boterhammen mee, want de 

poort gaat maar om 12.10 uur open!)

Vergeet het volgende niet:
 4 breng een extra paar schoenen of laarzen mee (om modder in de bus te vermijden)
 4 ringmap of klembord (steun bij het schrijven)
 4 potlood, balpen …
 4 paraplu, regenjas bij regenweer (weer of geen weer, de excursie gaat door); de excursie 

verloopt volledig buiten en er is geen mogelijkheid tot schuilen onderweg
 4 de excursiedocumenten krijg je op de bus en die moet je op het einde ingevuld afgeven

OUDERCONTACT ZESDES STUDIEKEUZE HOGER ONDERWIJS

De laatste proefwerkenperiode van het zesde jaar is niet meer zover af. Daarna kan jullie dochter/
zoon genieten van twee of drie maanden vakantie vooraleer over te stappen naar het hoger 
onderwijs. 

Indien jullie omtrent haar/zijn keuze nog vragen hebben, zijn de leerkrachten en een medewerker 
van het CLB bereid ouders en leerlingen informatie en advies te geven. Wij organiseren daarom 
een oudercontact op maandag 21 mei 2012  tussen 17 en 19.30 uur (toegang via Hoogstraat 30).

Jullie kunnen met de klassenleraar het advies van de klassenraad bespreken. Indien jullie dat 
wensen, kunnen jullie ook aan een vakleerkracht meer specifieke 
informatie  vragen omtrent de gemaakte studiekeuze. 

Bovendien is er ook een gesprek mogelijk met de  CLB-medewerker, 
Vanessa Heyse.

Gelieve dan ook de antwoordstrook met betrekking tot het 
oudercontact in te vullen.



12 nieuwsbrief mei 2012

Sint-Bernarduscollege

ANTWOORDSTROOKJES 

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

Antwoordstrook oudercontact i.v.m. studiekeuze 

Ondergetekenden, .................................................................................................................................

ouders van ........................................................................................................... uit klas ....................

 p zullen niet aanwezig zijn

 p zullen aanwezig zijn op het oudercontact voor de zesdejaars op maandag 21 mei 

2012 en wensen volgende leerkrachten of de CLB-medewerker te spreken:  

 

......................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................... 

 

tussen

 p 17 en 18 uur

 p 18 en 19.30 uur

Ondergetekende heeft de nieuwsbrief goed ontvangen.

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad ten laatste op vrijdag 4 mei 2012 ondertekend aan de klassenleraar
terug te bezorgen. Wil je zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank je wel.


