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Binnenkort begint de advent. Voor christenen een tijd van uitkijken, maar vooral ook van 
anders kijken. Want ver-wachten doe je als je gelooft dat niets onomkeerbaar of uitzichtloos 
is. Henri Nouwen, auteur van verschillende publicaties over spiritualiteit, omschrijft dit 
prachtig als volgt: “Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling, blijven zingen in het 
duister. Hopen is weten dat er liefde is, is vertrouwen in het morgen, is in slaap vallen en 
wakker worden als de zon weer opgaat. Is bij de storm op zee land ontdekken. Is in de 
ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan. Zolang er nog hoop is, zolang zal God 
je in zijn handen houden.”

Christenen worden in deze voorbereiding tot Kerstmis opnieuw uitgenodigd mensen van hoop te zijn. 
Die periode van stille verwachting brengt ons in een sterke tegenstroom met onze wereld vandaag. Een 
tegenstroom van recht doen waar onrecht heerst, van mild zijn waar harde confrontatie dreigt, van getuigen 
van zachte kracht in plaats van te kiezen voor geweld.

In deze donkere dagen ontsteken we vier kaarsen van hoop. Laat ze symbool staan voor onze diepste 
overtuiging dat het licht het altijd haalt van de duisternis.

Ontsteken we een kaars
voor hen die gebukt gaan

onder kansarmoede en onrecht, veraf en dichtbij.
Dat zij in de ontmoeting met de andere
hoopvol licht zien in een donkere tunnel.

Ontsteken we een tweede kaars
voor allen die vechten tegen berusting.

Dat zij mogelijkheden blijven creëren voor mensen
ook voor hen die afgeschreven heten.
Dat zij blijven geloven in wat ze doen.

Ontsteken we een derde kaars
voor onszelf, dat wij ons niet vast rijden

in frustratie, geklaag en negativisme,
maar elkaar blijven inspireren
tot verandering en vernieuwing.

Ontsteken we ten slotte een laatste kaars
voor onze jongeren dat ze kansen krijgen

en kansen nemen om hun talenten te ontwikkelen,
dat ze in zichzelf en de andere het vertrouwen vinden

om elke dag opnieuw te groeien in mens-worden.

Aan iedereen een verwachtingsvolle advent. In het bijzonder wens ik alle leerlingen veel moed en succes 
met de proefwerkperiode die eraan komt!
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IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS

De week na de herfstvakantie boden we onze leerlingen de kans om over de middag 
overleden familieleden en vrienden te gedenken. Ze konden in de kapel een kaarsje 
aansteken en even stil worden.

Op weg naar Kerstmis - Adventsontmoeting
Op donderdag 20 december is er om 19.30 uur  een gebedsviering voor 
jongeren tussen 12 en 30 jaar in de crypte van de kathedraal in Gent. 
Die wordt georganiseerd door de jeugddienst van het bisdom Gent. Naar 
jaarlijkse gewoonte nemen wij, op vrijwillige basis, hieraan deel met onze 
leerlingen.
Deze viering wordt verzorgd met zang en muziek, momenten van stilte, 
een getuigenis en gesprek in kleine groepjes. Daarna is er een keuze uit 

verschillende activiteiten die plaatsvinden op het bisdomplein. We eindigen de avond met 
een hapje en een drankje.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we ons naar Gent verplaatsen met één of 
meerdere busjes ofwel nemen we de trein. De deelname aan de avond is gratis, voor 
de verplaatsingskosten voorzien we een richtprijs van 8 euro. Dit wordt vereffend via de 
schoolrekening.
We vertrekken vermoedelijk om 18.15 uur in de Meinaert  en zijn daar rond 22.30 uur terug. 

Meer info? Binnenkort via je godsdienstleerkracht of op 
www.ijd.be/gent.
Inschrijven? Bij je godsdienstleerkracht. Alvast bedankt en 
hopelijk ben ook jij erbij?!
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OVERzIchTSRAppORT DAGElIjkS wERk

We vinden het belangrijk jullie als ouders permanent te informeren over de studieresultaten van 
jullie zoon of dochter.
Ouders die dat wensen kunnen daarom sinds vorig schooljaar de behaalde cijfers op toetsen via het 
digitale rapport (Skore-puntenboek binnen Smartschool) op de voet volgen. Daarnaast bezorgen 
we jullie wekelijks (eerste graad) tot frequent (tweede en derde graad) een rapportafdruk. Om het 
overzicht over deze rapporten dagelijks werk te bewaren, voegen we nu ook een overzichtsrapport 
toe. Dit overzichtsrapport wordt meegegeven vóór elke proefwerkperiode.
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GEBRUIk VAN hET BERIchTENSySTEEm Op SmARTSchOOl VOOR OUDERS

Op Smartschool werd het berichtensysteem voor ouders geactiveerd. Op het startblad merk je 
vanaf nu rechts bovenaan een extra tabblad “Berichten”. 

Als je op dit tabblad klikt, kom je terecht in het berichtensysteem. 

1. weergaves en knoppenbalk

Meerdere weergaves zijn mogelijk:

Er zijn vier verschillende weergaves:

•	 kolomweergave
•	 uitschuifbare weergave
•	 gesplitst scherm
•	 volledig scherm

Zo is het mogelijk om breedbeeldschermen optimaal te benutten.

Hieronder zie je een voorbeeld van een “Gesplitst scherm” (1) en een scherm in “Kolomweergave” 
(2).
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GEBRUIk VAN hET BERIchTENSySTEEm Op SmARTSchOOl VOOR OUDERS

2. weergaves en knoppenbalk

Hieronder vind je de verklaring van de verschillende iconen.

3. Gebruik

Indien er zich een nieuw, ongelezen bericht in “Postvak 
in” bevindt, dan kleurt de naam van het tabblad 
“Berichten” op de startpagina rood.

Dit berichtensysteem kan enkel gebruikt worden voor 
het versturen van elektronische informatie vanuit de school naar de ouders van onze leerlingen. Als 
je meerdere kinderen op school hebt, heb je ook meerdere co-accounts gekregen. Bijvoorbeeld: 
je hebt een zoon/dochter in het eerste jaar en het vierde jaar. De berichten die alleen bestemd zijn 
voor de ouders van de leerlingen uit het eerste jaar zijn alleen leesbaar als je inlogt met de gegevens 
van je kind uit het eerste jaar. Dit bericht zal niet terug te vinden zijn in het “Postvak in” van je zoon/
dochter uit het vierde jaar. 
Met dit systeem kunnen ouders geen berichten beantwoorden of zelf geen berichten versturen. 
Het berichtensysteem van de ouders is ook volledig gescheiden van het berichtensysteem van de 
leerlingen.
Indien ouders berichten naar de directie, het administratief of onderwijzend personeel wensen te 
versturen, kunnen zij gebruik maken van het e-mailadres: voornaam.familienaam@sbcollege.be 
(bv. peter.hoste@sbcollege.be).
Elk personeelslid is op deze manier elektronisch bereikbaar.
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kAARTEN- EN pOSTERBEURS

Of je nu man of vrouw, jong of oud, arm of rijk bent, ieder 
van ons heeft talenten. En heel wat mensen gaan met 
hun talenten aan de slag. Ze vullen hun leven zinvol in 
met	een	leuke	hobby	of	een	fijne	job.	Gelukkig	maar,	want	
iedereen heeft recht op een passende job, vertrekkende 

vanuit zijn of haar talenten. Een baan met een behoorlijk inkomen, goede werkomstandigheden en 
voldoende persoonlijke groeikansen geeft ook zin aan je bestaan. Jammer genoeg vallen heel wat 
mensen uit de boot: ze kunnen hun talenten onvoldoende ontwikkelen, vinden geen (aangepast) 
werk of werken in moeilijke omstandigheden. Niemand droomt ervan om werkloos of arm te worden. 
Toch is dit de realiteit voor heel wat mensen. Anderhalf miljoen Belgen leven met een armoederisico.

Onze school zal zich tijdens de komende advent solidair tonen met mensen die het niet zo breed 
hebben als de meesten van ons. Naar jaarlijkse traditie wordt opnieuw  een kaarten- en posterbeurs 
georganiseerd. Van vrijdag 23 november tot en met vrijdag 30 november krijgen alle leerlingen 
de gelegenheid om deze beurs tijdens de middagpauze te bezoeken. Wie op zoek is naar een 
blitse poster voor de studeerkamer, een verjaardagskaart voor vriend of vriendin, een kaartje voor 
moeder- of vaderdag, … kan daar beslist iets op de kop tikken!

Met de opbrengst van deze beurs willen we inspelen op de problematiek van de armoede door de 
campagne 2012 van Welzijnszorg en enkele andere projecten rond kansarmoede te steunen.

Slechts het water dat wij te drinken gaven, zal ons verkwikken.
Slechts het brood dat wij te eten gaven, zal ons verzadigen.
Slechts het gewaad dat wij wegschonken, zal ons bekleden.

Slechts het woord dat leed verzachtte, zal ons troosten.
Slechts de zieke die wij bezochten, zal ons genezen. 

                                                                (TULLIO CONSALVATICO)

De Munt: La Traviata

Op de laatste dag van de proefwerken gaan we in stijl 
richting de kerstvakantie. Onze tweede voorstelling dit jaar 
in De Munt is een echte klassieker: La Traviata van Giuseppe 
Verdi. We leven mee met Violetta, een courtisane die aan 
tuberculose lijdt, en Alfredo, haar minnaar, die hun geluk 
zoeken op het platteland, weg van de stad. Haar ziekte 
en zijn familie, die bang is de goede naam kwijt te raken, 
zorgen er echter voor dat het sprookje vroegtijdig ten einde 
komt. Violetta blijft echter, letterlijk tot haar laatste snik, 
hartstochtelijk geloven in de liefde. De regisseur belooft 
een eerdere donkere visie op de lijdensweg van deze twee 
jonge mensen.

Wij vertrekken op dinsdag 18 december om 18 uur op 
het Tacambaroplein. Meer info (onder meer over het 
vermoedelijke uur van terugkomst) volgt via Smartschool.
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NAMIDDAGSTUDIE TIJDENS DE PROEFWERKEN

Tijdens de proefwerkperiodes mogen de leerlingen ‘s namiddags thuis studeren. Op school is 
er evenwel studiegelegenheid op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13 en 17.30 uur en 
op vrijdag tussen 13 en 17 uur. Er is geen studie op woensdagnamiddag. 

De leerlingen die in de namiddagstudie blijven en tijdens de normale schooldagen op school 
blijven eten, doen dat ook tijdens de proefwerkdagen. De leerlingen kunnen hun eigen 
lunchpakket meebrengen of een warme maaltijd eten op school.

GEVONDEN VOORwERpEN

Ook dit jaar groeit de berg ‘gevonden voorwerpen‘ met de dag. Naast schrijfgerief, brooddozen 
en pennenzakken beschikken we over jassen, turnzakken met zwem- of turngerief, petten, sjaals, 
pullovers, handschoenen. Omdat in al deze dingen nergens een naam te vinden is, kunnen ze niet 
aan de rechtmatige eigenaars worden terugbezorgd. We vragen dan ook de medewerking van 
alle leerlingen en alle ouders om: 

 ¾ alles van een naametiket te voorzien (zoals de turnkledij waarvoor etiketten 
via de school worden bezorgd), 

 ¾ bij verlies onmiddellijk de receptie van de hofbouw te verwittigen, 
 ¾ altijd ten spoedigste en intens naar verloren voorwerpen op zoek te gaan, 
 ¾ geregeld - in afspraak met een ondersteuner - een bezoekje te brengen 
aan de verzamelplaats van de teruggevonden spullen. 

Gevonden voorwerpen die niet voor de grote vakantie zijn opgehaald, worden 
aan een caritatieve instelling bezorgd.

wEEk VAN DE SmAAk
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pROEfwERkROOSTER 4DE jAAR 1STE TRImESTER
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REGElING EINDE 1STE TRImESTER 2012-2013

Do 6/12 8.30-10.10 uur 2de graad (bepaalde richtingen) proefwerk GW

VM 4GL lesuur 1-4: proefwerk GR

NM 2de graad studieverlof (vanaf 12.10 uur)

Vr 7/12 VM 2de graad                                   begin proefwerkperiode

Vr 14/12 13.30 uur- … 4GL/4LA Latijnse vertaling (SPZL)

Di 18/12 VM alle leerlingen  laatste proefwerkdag

Wo 19/12 2de  en 3de graad vrij

Do 20/12 alle leerlingen vrij

Vr 21/12 8.30-9.30 uur 2de graad bezinningsmoment - proclamatie

10-11 uur alle leerlingen leerlingencontact (SPZL)

15-18 uur alle leerlingen oudercontact op uitnodiging (SPZL)

DE lAATSTE SchOOlDAG: VRIjDAG 21 DEcEmBER
 ¾ 8.30-9.30 uur:
•	 alle leerlingen zijn aanwezig om 8.30 uur
•	 proclamatie en bespreking van de resultaten

Mogelijke beslissingen van de klassenraad: de klassenraad kan indien nodig voorstellen tot 
heroriëntering of remediëring formuleren.

 ¾ Bij een leerling die een foutieve studiekeuze heeft gemaakt, wordt een advies tot 
heroriëntering geformuleerd.

 ¾ Bij leerlingen met mindere resultaten worden indien nodig voorstellen tot remediëring 
geformuleerd. De klassenraad kan daarbij kiezen uit volgende mogelijkheden.
•	 remediëringsoefeningen ter ondersteuning van de leerstof van het tweede trimester
•	 een remediëringstest, af te leggen op een woensdagnamiddag tijdens de tweede / 

derde lesweek van januari

 ¾ 9.30 uur: de leerlingen die niet naar het leerlingencontact moeten,  kunnen de school verlaten
 ¾ 10-11 uur: leerlingencontact in de sportzaal

Voor uitleg bij de behaalde resultaten en eventuele remediëringsvoorstellen kan elke leerling 
terecht bij de vakleerkracht.
Er worden concrete afspraken gemaakt m.b.t. de inhoud van de remediëring.

Alle leerlingen met voorstellen tot heroriëntering en remediëring maar ook met onvoldoende of 
slechte resultaten en/of opmerkingen in het rapport worden op het leerlingencontact verwacht.

 ¾ 15–18 uur: oudercontact, op uitnodiging in de sportzaal

OUDERcONTAcT

Op vrijdag 21 december is een selectief oudercontact voorzien van 15 tot 18 uur. Je bent uiteraard 
altijd welkom en wordt daartoe nog eens extra telefonisch uitgenodigd door de klassenleraar indien 
uit de klassenraad een vraag zou komen naar een gesprek tussen klassenleraar en ouder(s).



vr 16/11 SBCulinair: oud-leerlingen (25, 30, …, 50 jaar) en oud-collega’s

za 17/11 SBCulinair

zo 18/11 SBCulinair

ma 19/11 Start “Week van de smaak” 
13 uur: LLR3
3de graad: begin ononderbroken lesweken
16-16.50 uur: 3GL-4GL(vrijwilligers): informaticales

di 20/11

wo 21/11

do 22/11 Nm: 1MOa: MST

vr 23/11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg
1ste graad: rapport
SBCulinair: oud-leerlingen (10, 15, …, 20 jaar) en oud-collega’s

za 24/11 SBCulinair

zo 25/11 SBCulinair

ma 26/11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg
15.50 uur: overleg directie-LLR3
2de graad: begin ononderbroken lesweken
16-16.50 uur: 3GL-4GL(vrijwilligers): informaticales

di 27/11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg

wo 28/11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg
1ste graad: begin ononderbroken lesweken

do 29/11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg

vr 30/11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg
1ste graad: rapport
2de-3de graad: rapport + overzichtsrapport

za 1/12

zo 2/12

ma 3/12 12.15 uur: LLR1
3de graad (bepaalde richtingen): PW vooraf

di 4/12 Vanaf 12.10 uur: 3de graad: studieverlof

wo 5/12 3de graad: begin proefwerken

do 6/12 2de graad (bepaalde richtingen) PW vooraf
Vanaf 12.10 uur: 2de graad: studieverlof

vr 7/12 1ste graad: rapport + overzichtsrapport
2de graad: begin proefwerken

za 8/12

zo 9/12

ma 10/12 2GL: begin proefwerken
Nm: 1LA-2GL-2LA: studieverlof

di 11/12 1LA-2LA-2MO: begin proefwerken
Vanaf 12.10 uur: 1ste graad: studieverlof

wo 12/12 1MO: begin proefwerken

do 13/12

vr 14/12

za 15/12

zo 16/12

ma 17/12

di 18/12 Alle leerlingen: laatste proefwerkdag
1stes:	3de+4de	uur:	CPR/film/ICT
20 uur: De Munt: “La Traviata” (Verdi – opera)

wo 19/12 Inhaalproefwerken (indien nodig)
1stes:	CPR/film/ICT
2des: schaatsen
2de-3de graad: vrij
XChange-fuif

do 20/12 Inhaalproefwerken (indien nodig)
Alle leerlingen: vrij
18.15-22.30 uur: adventsontmoeting Gent

vr 21/12 NIEUWSBRIEF 5
1stes: kerstontbijt
2des: kerstbezinning/actie vierde wereld
10-11 uur: leerlingencontact 
11-12 uur: oudercontact: klassenleraars eerste graad
15-18 uur: oudercontact (op uitnodiging) 
15-18 uur: oudercontact: klassenleraars eerste graad
8.30 - 9.30 uur: 2de en 3de graad: proclamatie + bezinning
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ANTwOORDSTROOkjES

Naam: …………………….................……......    Klas: 4 ….....………. Nr: ..........

NIEUWSBRIEF GOED ONTVANGEN

handtekening ouders:

Gelieve dit blad zo snel mogelijk ondertekend aan de klassenleerkracht terug te bezorgen. 
Willen jullie zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? 

Inschrijven voor SBCulinair kan nog 
steeds op www.sbcollege.be

NAMIDDAGSTUDIE TIJDENS DE PROEFWERKEN

Tijdens de proefwerkperiodes mogen de leerlingen ‘s namiddags thuis studeren. Op school is 
er evenwel studiegelegenheid op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13 en 17.30 uur en 
op vrijdag tussen 13 en 17 uur. Er is geen studie op woensdagnamiddag. 
De leerlingen die in de namiddagstudie blijven en tijdens de normale schooldagen op school 
blijven eten, doen dat ook tijdens de proefwerkdagen. De leerlingen kunnen hun eigen 
lunchpakket meebrengen of een warme maaltijd eten op school.

Ondergetekende................................................................................... verklaart dat zijn/haar 
zoon of dochter tijdens de PROEFWERKPERIODES van het schooljaar 2012-2013

 p ‘s namiddags thuis zal studeren
 p ‘s namiddags op school zal studeren en de studie mag verlaten om ................................ 

uur (niet vóór 15.50 uur en ten laatste om 17.30 uur en op vrijdag om 17 uur)
Bij eventuele wijzigingen vragen wij steeds een schriftelijke toelating bij het begin van de 
proefwerkperiode.


