
VOORWOORD 

Beste ouders 

Beste leerlingen 

Op één september mochten we 
1655 leerlingen verwelkomen, 
waaronder 306 eerstejaars en 30 
nieuwe leerlingen in de andere ja-
ren. We danken alle ouders voor 
uw vertrouwen in onze school.  

We starten dit 
schooljaar met 
een nieuw initi-
a t i e f ,  d e z e 
nieuwsbrief 
met praktische 
en pedagogische 
i n f o r m a t i e , 
v o o r n a m e l i j k 
gericht aan de 
ouders. In het 
verleden stelden 

we vast dat de brieven die we met 
de leerlingen meegaven, nauwe-
lijks hun „thuis‟ bereikten. We ho-
pen jullie op regelmatige tijdstip-
pen een dergelijke nieuwsbrief te 
bezorgen. Bij elke brief hoort een 
„ontvangststrook‟. Mogen we vra-
gen dat je deze ondertekent, het 
blad uitknipt en zo vlug mogelijk 
door uw zoon of dochter aan zijn, 
haar klassenleraar laat bezorgen. 

Ook willen we jullie deze nieuws-
brief elektronisch bezorgen, via 
mail en via het leerplatform. 
Daartoe kan je ons jullie mailadres 
bezorgen. Wij bezorgen jullie een 
gebruikersnaam en paswoord zo-
dat jullie allerhande informatie 
terugvinden op „Smartschool‟. 

Aan iedereen een aangenaam 
schooljaar gewenst! 

T. Godefroidt 

SEPTEMBER 2009 

Thierry Godefroidt, 

directeur  

DROMEN, DENKEN, DOEN 

 

“Mag een directeur wat diepere gedachten uitspreken, zeker de eerste 
schooldag, een dag waar we mogen van start gaan met goede inten-
ties, goede voornemens. Misschien zijn er onder jullie die zich nog 
herinneren dat ik het vorig jaar had over de drie E‟s: enthousiasme, 
engagement, empathie. Ik wens ze jullie ook dit jaar toe, maar wil het 
dit jaar vooral hebben over de drie D‟s, dromen, denken en doen. 

Dromen, luchtkastelen bouwen, je een beeld vormen van je nabije en 
verre toekomst, met veel verwachtingen en veel hoop. (…) 

Denken, objectiveren, nuanceren. Stelling nemen zonder vooroorde-
len, wikken en wegen, op zoek naar kennis, op zoek naar inzicht. 
“Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht”. Maar 
bovenal het besef dat aan de grondslag van kennis vooral zelfkennis 
ligt: “Wie anderen begrijpt, verwerft kennis; wie zichzelf begrijpt, 
wordt wijs!‖ 

Doen, handelen, actie: geen woorden zonder daden. Wees mensen uit 
één stuk. Belijd niet alleen het goede, probeer het ook te doen! En 
vaak begint het goede doen, met het goede nadoen. Voorbeeldgedrag 
is de basis van elke opvoeding. In een christelijke school hebben we 
hét voorbeeld bij uitstek, een man die daadwerkelijk deed wat hij zei, 
wiens gedrag een kopie was van zijn gedachtegoed. Nu is de histori-
sche band met ons voorbeeld wat zoek en een verwijzing naar Christus 
helpt een directeur niet veel verder. Misschien kunnen vier woorden 
helpen, vier woorden die een wereld van doorleefde waarden vormen: 

Sorry 

Dank u 

Alstublieft 

Proficiat  

Beste jonge mensen, ik wens jullie 
een prachtig schooljaar toe waarin 
je vol enthousiasme, engagement en 
empathie mag dromen, denken en 
doen, op zoek naar kennis en wijs-
heid, met zorg voor en beleving van 
vier woorden …” 

 

 

Toespraak van de directeur op 1 september 
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Lees binnenkort de nieuwsbrief en veel meer op http://sbc.smartschool.be! 

GEZONDHEID 

GEZONDE VOEDING OP SCHOOL 

Prijslijst RESTO   

Soep € 0,70 

Gewoon broodje € 2,00 

Speciaal broodje € 2,40 

Pastaschotel € 3,70 

Dagschotel € 3,70 

Frieten met … € 3,75 

Nagerecht € 0,70 

Dranken* € 0,70 

Gezondheid en gezonde 
voeding is dit schooljaar 
een aandachtspunt op 
onze school. Er is een 
ruim aanbod wat be-
treft het middagmaal 
op school.  

Via het kasticket kun-
nen ouders opvolgen 
wat hun kinderen eten. 
Elke dag friet of pasta is 
niet gezond! De menu‟s voor 
de komende maanden staan op onze 
website. 

Voortaan is er in de resto's bij het mid-
dageten dagelijks gratis water be-
schikbaar.  

http://www.sbcollege.be/downloads/september2009.pdf
http://www.sbcollege.be/


GENEESMIDDELEN OP SCHOOL 

VERKEERSVEILIGHEID 

In de loop van de komende weken 

zal de politie gerichte fiets- en 

bromfietscontroles uitvoeren. 

MEXICAANSE GRIEP 

Om besmetting te voorkomen zijn 
een goede hand- en nieshygiëne 

het allerbelangrijkst:   

 na een toiletbezoek en minstens 
vóór iedere maaltijd de handen 

grondig wassen met water en 

zeep; 

 propere handdoeken enkel voor 

persoonlijk gebruik of weg-

werphanddoekjes gebruiken; 

 de nagels kort knippen en regel-

matig schoonmaken; 

 de neus snuiten in papieren 
zakdoekjes en die onmiddellijk 

weggooien; 

 mond en neus bedekken bij het 

niezen. 

 

Indien uw kind in de loop van 
de volgende dagen of maanden 
de volgende symptomen ver-
toont: 

 een (plotse) koortsopstoot 
met temperatuur boven de 
38°C 

 spier- of gewrichtspijn 

 ademhalingssymptomen 
zoals hoesten of een lopen-
de neus 

 keelpijn 

En mogelijk ook deze 
(bijkomende) symptomen:  

 hoofdpijn 

 rillingen 

 vermoeidheid 

 overgeven of diarree  

dan vragen wij u om het thuis 
te houden en zo vlug mogelijk 
uw huisarts op huisbezoek 
te vragen. Een snelle tussen-
komst van de huisarts bespoe-
digt het genezingsproces.  
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WAT ZEGT DE WET? 

 In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in 
nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bie-
den die je kent en kunt geven. 

 Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voor-
behouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere 
personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar. 

 

HET SCHOOLREGLEMENT 

Als school mogen we dus niet op eigen initiatief medicijnen toedienen aan 
leerlingen. Schoolpersoneel is niet bevoegd te oordelen of een bepaald ge-
neesmiddel aan een bepaalde leerling al dan niet mag worden aangeboden. 
Ook omtrent de dosis kan het schoolpersoneel zich niet uitspreken. 

Daarom willen we via het schoolreglement volgende afspraken maken: 

1. Een leerling die te ziek is om de lessen te volgen, hoort niet thuis op 
school. 

2. Wordt een leerling ziek tijdens de lessen, dan kan de school de ouders 
contacteren met de vraag het kind te komen ophalen. Lukt dat niet, dan 
kan de school op kosten van de ouders een dokter raadplegen voor het 
stellen van een diagnose. 

3. Als kinderen regelmatig medicijnen nodig hebben, kan de school ze toe-
dienen op voorwaarde dat de ouders een ondertekend doktersattest be-

zorgen met de naam van de 
arts, de leerling en de ou-
ders, de naam van de medi-
catie en de vorm ( pilletjes, 
siroop,…), de dosis en het 
tijdstip waarop de medica-
tie wordt gegeven, de wijze 
van bewaring en voorzor-
gen en ongewenste effec-
ten. 

 

 

 

 

 

 

Dit attest vind je binnenkort 
terug als download op Smart-
school. 

GEZONDHEID 

KORT GENOTEERD 

http://www.sbcollege.be/
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IN DE KIJKER 

 HET RAPPORT 

Alle punten van dagelijks werk zijn in het 

rapport op 10 herleid. De taken en toetsen 

kan u altijd controleren bij de leerlingen.  

In het eerste semester zijn er 40 pun-

ten per lesuur voorzien waarvan 10 voor 

dagelijks werk en 30 voor het proefwerk. 

In het tweede semester zijn er 60 pun-

ten per lesuur voorzien waarvan 15 voor 

dagelijks werk en 45 voor het proefwerk. 

Achteraan in het rapport bevinden zich 

plastic mapjes. In deze mapjes vindt u de 

resultaten van de proefwerken. 

Bij elk proefwerkenrapport wordt per „leergebied‟ een klasgemiddelde aangegeven, zodat de 

leerlingen zich binnen hun klasgroep kunnen situeren. Ook naast het algemeen totaal krijgt 

u  het klasgemiddelde. 

 een rapport om de twee weken 

 wordt meegegeven op vrijdag (bij uitstap of vakantiedag op donderdag) 

 moet worden ondertekend 

 onder de puntenlijst én indien van toepassing 

 naast de “commentaar” én de remediëring 

 wordt terug afgegeven op maandag 2
de

 lesuur 

 punten DW worden steeds naar 10 herleid 

 de trimesterrapporten komen in de plastic mapjes achteraan 

 verhouding DW-PW = 25%/75% 

http://www.sbcollege.be/


  

ACTIVITEITEN 

 CULTUURDAG ANTWERPEN 
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Voor onze leerlingen van het zesde jaar worden traditioneel eind september en begin oktober enkele pedagogische uit-
stappen georganiseerd. De cultuurdag in Antwerpen is er voor alle zesdes (behalve voor 6HUWEa-b die hun interna-
tionaliseringsprojecten van vorig schooljaar nog afwerken), op vrijdag 25 september of donderdag 1 oktober. De andere 
dag organiseren de vakgroepen specifieke uitstappen volgens hun studierichting. 

Cultuurdag in Antwerpen 

We brengen, onder begeleiding van een gids, een bezoek aan het fort van Breendonk, oorspronkelijk een fort van het 
Belgisch leger om Antwerpen te verdedigen. Vanaf september 1940 werd het gebruikt door de SS als „opvangkamp‟ voor 
vooral politieke gevangenen. Van hieruit werden vanaf eind 1941 ook verschillende konvooien gevangenen naar Duitse 
concentratiekampen gestuurd. 

We bezoeken ook het openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim. In 1950 werd in het Middelheimpark 
voor het eerst een internationale beeldententoonstelling georganiseerd. De stad Antwerpen besloot toen om van dit 
prachtige park een openluchtmuseum voor beeldhouwkunst te maken. Hebben beelden vandaag nog een plaats in de he-
dendaagse kunst? Is er in een tijd van videokunst en installaties nog een toekomst voor het zuiver sculpturale? Het Mid-
delheimmuseum antwoordt overtuigend: ja!  

We verwachten van alle leerlingen een aangename en geïnteresseerde houding. Gelieve ook de uurregeling van het on-
derstaande schema goed na te lezen en te respecteren en de in het schoolreglement gemaakte afspraken na te leven. 

Het is de bedoeling dat je een picknick meebrengt, en dat je in de taverne Nachtegalenpark vlakbij het Middelheim of 
de kantine in Breendonk een drankje koopt. De kostprijs voor deze uitstap zal zo‟n 18 euro bedragen en wordt afgere-
kend via de schoolrekening. 

 

vrijdag 25 september:  

Programma I (bus 1 (6ECMTa-b) en bus 2 (6MTWE, 6MTWI, 6WEWIb)) 

  8.00 uur: Vertrek op parking Colruyt 

  9.30 uur: Rondleiding met gids in Breendonk 

11.30 uur: Middagpauze in cafetaria van Breendonk 

13.00 uur: Bezoek aan Middelheimpark 

15.00 uur: Vertrek vanuit Middelheimpark richting Oudenaarde 

Programma II (bus 3 (6GRMT, 6LAMT, 6WEWIa-c-d)) 

  8.30 uur: Vertrek op parking Colruyt 

10.00 uur: Bezoek aan Middelheimpark  

12.00 uur: Middagpauze in het Nachtegalenpark 

13.30 uur: Rondleiding met gids in Breendonk 

15.30 uur: Vertrek vanuit Breendonk richting Oudenaarde 

 

Donderdag 1 oktober (busverdeling onder voorbehoud) 

Programma  (bus 1 (6GRLA, 6GRWE, 6GRWI, 6LAWE, 6LAWI) en bus 2 (6ECWI)) 

  8.00 uur: Vertrek op parking Colruyt 

  9.45 uur: Rondleiding met gids in Breendonk 

12.00 uur: Middagpauze in cafetaria van Breendonk 

13.30 uur: Bezoek aan Middelheimpark 

15.30 uur: Vertrek vanuit Middelheimpark richting Oudenaarde 

 

http://www.sbcollege.be/
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ACTIVITEITEN 

 NATIONALE BANK VAN BELGIË 

6ECWI – 25 september 

In het kader van de lessen economie brengen de leerlingen van 6ECWI een bezoek aan de Nationale Bank van België. 
Deze uitstap sluit naadloos aan bij de huidige lessenreeks over de geldtheorie. 

In de voormiddag worden we ontvangen door een deskundige gids die ons rondleidt in het 
museum van de Nationale Bank. Na de middag zal de Heer Jan Vermeulen (Center for Ex-
change and Clearing (CEC)) uiteenzetten hoe het betalingsverkeer in België is georganiseerd.  

We verzamelen aan het station van Oudenaarde stipt om 08.15u. Om 16.00u zijn we terug op 
school. Dit bezoek wordt ons gratis aangeboden door de Nationale Bank. De vervoerskosten 
bedragen ongeveer 8 euro en worden via de schoolrekening vereffend.  We wensen uw doch-
ter/zoon een zeer aangename en leerrijke dag toe. 

 

 KEULEN 

6GRLA, 6GRWE, 6GRWI, 6LAWE en 6LAWI – 25 september 

In het kader van de lessen klassieke talen brengen de leerlingen een bezoek aan Keulen. De 
stad werd in 48 voor Christus gesticht en kreeg later de naam Colonia Claudia Ara Agrippinensium. En Colonia werd 
uiteindelijk Köln. Het rijke verleden van de stad is overal zichtbaar, maar Keulen is niet blijven steken in de tijd. De 
stad heeft immers een sterke reputatie als motor van de vernieuwing in de hele 
regio en stond altijd vooraan in de culturele avant-garde. Een bezoek meer dan 
waard dus! 

We spreken af om 05.45 uur stipt op het Tacambaroplein. De bus brengt ons te-
gen de klok van tien uur tot vlak bij de Keulse Dom, zodat we ruimschoots de 
tijd hebben om eerst een korte stadswandeling maken. Daarna worden we om 
11.30 uur verwacht in het Römisch-Germanisches Museum voor een rondlei-
ding met gids. Na de lunch spreken we om 14.30 uur af voor een bezoek aan het 
pretorium, het Romeinse stadhuis. Daarop volgt een bezoek aan het Ludwig 
Museum, een schitterend gebouw met een fascinerende verzameling moderne 
kunst. Ten slotte krijgen de leerlingen nog de kans de stad verder te verkennen. 
We zullen rond 23.00 uur terug in Oudenaarde zijn. 

Wie wil, brengt een lunchpakket mee en een snack voor „s avonds. In elk geval 
heeft iedereen voldoende tijd om zowel „s middags als „s avonds ter plekke een 
en ander in te slaan. 

De busreis, toegangstickets en gids zullen zo‟n 35 euro kosten. Dit bedrag wordt 
afgerekend via de schoolrekening. We zijn ervan overtuigd dat dit een leerrijke en ontspannende dag zal worden. 

 

 NATUURWETENSCHAPPEN EN SCHONE KUNSTEN 

6WEWIa-b-c-d – 1 oktober 

In de voormiddag brengen we een geleid bezoek aan het Museum voor Natuurwetenschappen. In februari werd er, op 
de 200ste verjaardag van Darwin, een nieuwe tentoonstelling geopend, „de galerij van de evolutie‟. In het kader van de 
lessen evolutieleer in biologie en in het kader van het Darwinjaar is dit een bijzonder interessante uitstap. In de namid-
dag bezoeken we dan het Koninklijk museum voor Schone Kunsten waar we zullen rondwandelen in de nieuwe Magrit-
tetentoonstelling. 

We verplaatsen ons die dag per trein. Jullie worden allen verwacht om 8u15 aan het station in Oudenaarde. We zullen 
terug zijn tussen 17u en 17u 30. We picknicken in één van de vergaderzalen van het Museum voor Natuurwetenschap-
pen, dus vergeet niet je lunchpakket mee te brengen. De richtprijs voor deze uitstap is 19 euro per leerling en wordt ver-
effend via de schoolrekening. 

 

 

 

http://www.sbcollege.be/


  

ACTIVITEITEN 

 OP WANDEL IN BRUSSEL EN AALST 

6HUWEa-b – 25 september 

‘Naast het Atomium en Manneke Pis heeft Brussel er een nieuwe publiekstrekker bij: de wandeling waarbij Brusselse 
daklozen toeristen tonen hoe zij leven. Zelfs buitenlandse stadsgidsen komen naar ons land om te leren van het Brus-
selse initiatief.’  - Het Nieuwsblad, 15/9/09. 

Wij zijn er van overtuigd dat deze wandeling meer is dan een toeristische attractie. De ervaring van voorgaande jaren 
leert dat differentiatie en segregatie in de grootstad (leerstof gedragswetenschappen) op deze wijze levensecht worden. 

Daarom gaan we gedurende de voormiddag in twee groepen met een (dakloze) gids door voornamelijk de Marollenwijk 
op pad. 

In de namiddag nemen we de leerlingen 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. 

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 tijdens de treinreis van Brussel naar Aalst.  Aan de leerlingen wordt dan ook gevraagd te 
zorgen voor een picknick. We spreken af om 8.15 uur aan het station van Oudenaarde en zijn terug in Oudenaarde om 
18.50 uur. De richtprijs voor deze uitstap bedraagt 16 euro en wordt via de schoolrekening vereffend. 

 

  DEUTSCHER FILMTAG 

6ECMTa-b, 6GRMT, 6LAMT, 6MTWE, 6MTWI – 1 oktober  

Voor de 6des richting Moderne Talen organiseert de vakgroep Duits een Deutscher Filmtag in de Gentse Studio Skoop. 

Op het programma staan - in de voormiddag:  DAS LEBEN DER ANDEREN (Florian 
Henckel von Donnersmarck , 2005) en in de namiddag: DIE FETTEN JAHRE SIND 
VORBEI /THE EDUKATORS (Hans Weingartner, 2004), twee films die onze leerlingen 
(extra) warm kunnen maken voor de Duitse film, de Duitse taal en de Duitse cultuur. Dit 
filmaanbod past in de leerplandoelen Duits en sluit met zijn Filmvorbereitung  en Film-
nachbereitung  naadloos aan bij de lessen. 

We houden ons op deze filmdag aan het uurrooster van een normale schooldag en zijn 
dus om 15.50 uur terug op school. We maken de verplaatsing met de bus, enige haltes 
zijn Oudenaarde-parking Colruyt en Gent- Studio Skoop. De kostprijs wordt verrekend 
via de schoolrekening. Het schoolreglement (alkohol- und rauchfrei…) is uiteraard van 
toepassing. Mogen we vragen dat de leerlingen bij voorkeur een lunchpakket meebren-
gen van thuis. De richtprijs voor deze uitstap bedraagt 23 euro en wordt vereffend via de 
schoolrekening. 

DAS LEBEN DER ANDEREN 

Stasi-officier Gerd Wiesler (indrukwekkend gespeeld door Ulrich Mühe) krijgt opdracht 
het appartement van de succesvolle toneelschrijver Georg Dreyman (Sebastian Koch, be-
kend uit o.a. Zwartboek) van afluisterapparatuur te voorzien. Wiesler vestigt zich op de 
kale zolder van het wooncomplex, waar hij via zijn koptelefoon toegang krijgt tot het be-
haaglijke leven van Dreyman. De eenzame Wiesler wordt heimelijk verliefd op de vrien-
din van Dreyman, een actrice die ook op het voorkeurslijstje van een minister staat. Het 
brengt hem in een lastig parket. Loyaliteit - aan de partij, aan zijn meerderen - en integri-
teit staan bij Wiesler hoog in het vaandel. Wanneer die twee waarden zich niet meer laten 
rijmen, begaat de onkreukbare stasiman een uitzonderlijke daad. 

DIE FETTEN JAHRE SIND VORBEI 

De twee vrienden Jan (Daniel Brühl)en Peter ( Stipe Erceg) zijn niet tevreden over hoe de 
wereld in elkaar zit. Zij zijn typische linkse jongeren die de wereld - zij het geweldloos - 
willen verbeteren.  Zij doen dat door in sjieke huizen in te breken, daar alles overhoop te 

gooien en vervolgens een briefje achter te laten met de tekst: Die Fetten Jahre Sind Vorbei. Als Peter op vakantie is 
bloeit er wat moois tussen Jan en Peters vriendinnetje Jule (Julia Jentsch, bekend uit o.a. Sophie Scholl). Samen gaan ze 
op inbrekerspad maar Jule vergeet domweg haar mobieltje en zo begint de ellende. 

 
 
 

http://www.sbcollege.be/
http://www.xi-online.nl/film/acteurs-regisseurs/stipe-erceg/
http://www.xi-online.nl/film/acteurs-regisseurs/julia-jentsch/


  

1 OP 4 GEZINNEN HEEFT RECHT OP EEN TOELAGE 

Denkt u in aanmerking te komen voor een toelage? Dien dan vanaf 15 augustus 2009 uw aanvraag in voor 
school- of academiejaar 2009-2010. 

Meer info bel gratis  1700 of surf naar www.studietoelagen.be 

 

Hoe? 

Je kan een formulier krijgen op school of in het CLB. De aanvraag kan ook elektronisch worden ingediend. 

Surf hiervoor naar www.schooltoelagen.be!  

De aanvraag indienen kan tot en met 30 juni 2010. 

Hulp nodig? 

Vraag het eerst bij het leerlingensecretariaat van de school!  

ONKOSTENRAMING SCHOOLJAAR (RICHTPRIJS)  

KOSTEN & TEGEMOETKOMINGEN 
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ZESDE JAAR   

Drukwerk  €  80,00  

Schoolagenda  €  5,00  

ICT (leerplatform)  €  7,00  

Rapport  €  6,00  

Sportdagen  €  2,00  

Educatieve activiteiten  €  150,00  

 

SUBTOTAAL 

 

Facultatief: huur locker  

 

€ 

 

€  

 

250,00 

 

14,00  

Facultatief: buitenlandse reis 

geld mee te nemen ca. 

€ 

€ 

450 

160 

http://www.schooltoelagen.be/
http://www.sbcollege.be/


WAT IS DE OK-PAS? 

De OK-pas is een kansenpas. Deze zorgt ervoor dat mensen met een beperkt inkomen tegen 

voordeliger tarieven kunnen deelnemen aan diverse vrijetijdsinitiatieven: cultuur, sport, kin-

deranimatie, … De OK-pas is er enkel voor inwoners van Oudenaarde. Deze pas wordt gratis 

verdeeld aan de rechthebbenden via het OCMW en de sociale dienst van de stad. De pas is 

steeds persoonlijk „op naam‟. Alle gezinsleden hebben hun eigen pas (ook kinderen). De OK-

pas is 1 jaar geldig. 

OOK OP SCHOOL? 

Concrete werking 

Verdeelsleutel: gebruikers 25% - scholen 25% - OCMW 50% 

Activiteiten: voorlopig 1 of 2 dagdelen 

Informatie: scholen in samenwerking met OCMW  belang van discretie op school! 

 DE OK-PAS IN HET ONDERWIJS 
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VARIA 

KORT GENOTEERD 

DE LIJN: VOORAAN INSTAPPEN 

Vanaf 21 september 2009 zijn alle reizigers 

verplicht om op alle buslijnen opnieuw voor-

aan in te stappen en spontaan hun vervoerbe-

wijs aan de chauffeur te tonen. Ook jongeren 

met een Buzzy Pazz worden verplicht steeds hun 

abonnement te tonen bij het instappen.  

SCHOOLVAKANTIES  2009-2010 

05/10 vrije dag    2/11 - 8/11 herfstvakantie 
11/11 wapenstilstand  21/12 - 3/1 kerstvakantie 
5/2 pedagogische studiedag 15/2 - 21/2 krokusvakantie 
5/4 - 18/4 paasvakantie  13/5 - 14/5  hemelvaart 

TERUGBETALINGEN 

Heel wat ziekenfondsen voorzien terugbetalin-

gen voor schoolactiviteiten. Informeer u bij uw 

mutualiteit of volg deze link. 

3GLa-LAa zoekt vorken om "kunst" 

mee te maken! 

Heeft iemand vorken klaarliggen 

voor het kringloopcentrum, niet 

doen, breng ze naar de 

leraarskamer bij Mevr. DE VOS 

Voor alle duidelijkheid, u krijgt ze 

niet meer terug! Enkel afgedankte 

vorken dus... 

 hartelijk dank 

De leerlingen van 3GLa-3LAa en Mevr. DE VOS 

http://www.sbcollege.be/


  

EN DAN NU ... 

Het zesde jaar … meteen het laatste jaar van het secundair onderwijs … tijd om na te denken over 
de toekomst. In de loop van dit schooljaar dient een studiekeuze gemaakt te worden! Graadcoör-
dinatoren, klassenleraars en de CLB-medewerker zullen u hierbij graag helpen.  

Wij hebben een stappenplan uitgewerkt om dit keuzeproces te begeleiden. Bij het begin van dit 
proces is het uitermate belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt.  

De laatste jaren is het landschap van het Hoger Onderwijs volledig hertekend. De veralgemening 
van de Bachelor-Master-structuur zorgt voor heel wat nieuwe mogelijkheden. De invoering van 
het leerkrediet heeft dan weer een aantal beperkingen voor de studenten als gevolg.  

Om één en ander duidelijk te maken, organiseren we een infoavond op donderdag 8 oktober om 
20 uur (in resto 3, ingang Hoogstraat 30). 

Lieven De Vleeschouwer, graadcoördinator, zal het stappenplan voor onze zesdejaars voor-
stellen.  

Vanessa Heyse , CLB-medewerker, zal de structuur van het hoger onderwijs toelichten.  

Dieter Wildemauwe, graadcoördinator,  zal uitleg geven over het leerkrediet.  

Om een idee te hebben over het aantal personen dat wij mogen verwachten, vragen wij u het bij-
horende strookje (zie laatste pagina) in te vullen en af te geven aan de klassenleraar, voor woens-
dag 30 september.  

Met dit initiatief hopen we een eerste aanzet te geven tot een doordachte studiekeuze. 

 DE MUNT 

Het nieuwe schooljaar is gestart, zo ook een nieuw Muntjaar!  Onze 

eerste voorstelling komt er al aan: de dansvoorstelling The Song van 

Rosas op vrijdag 18 september om 20.30 u. in het Kaaitheater in 

Brussel. 

Op de site van de Munt kan je de volgende inleiding op deze Belgi-

sche première lezen: “The Song spreekt over een wereld die zich 

steeds sneller, in wervelend tempo, voorbijloopt. Een wereld waarin 

de versnelling zodanig toeneemt, dat stilstand imminent wordt. Cen-

traal in deze wervelwind van verandering staat, nog steeds, het li-

chaam.  Als klankbord in een chaotisch transformerende werkelijk-

heid.  In The Song staan 10 dansers - negen mannen en één vrouw - 

opgesteld in een kaal speelvlak. De scène gestript tot op haar naakte 

basiselementen. Tot op de elementaire onderdelen van het theater: 

 STUDIEKEUZE 
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di 1-9 1°u: Voorstelling activiteiten 6de jaar(kapel) 

woe 2-9 12.30u-15.00u Evaluatie vakantietaken 

woe 9-9 12.30u-15.00u Evaluatie vakantietaken 

do 10-9 
3°+4°u: 6WEWIb: Info tekstverwerking in het kader van het eindwerk  

5°u: 6MTWE-6MTWI: Info tekstverwerking in het kader van het eindwerk 

vrij 11-9 

1°+2°u: 6WEWIc: Info tekstverwerking in het kader van het eindwerk 

2°u: 6MTWE-6MTWI: Info tekstverwerking in het kader van het eindwerk 

3°+4°u: 6WEWId: Info tekstverwerking in het kader van het eindwerk 

ma 14-9 

2°+3°u: 6HUWEb: Info tekstverwerking in het kader van het eindwerk 

3°u : 6ECMTa-6ECWI-6GRWI-6WEWIa: Startviering Kapel 

3°u: 6GRLA-6GRMT-6GRWE-LAMT-6LAWE: Info tekstverwerking in het kader van 
het eindwerk 

4°u: 6ECMTb-6HUWEa-6MTWE-6MTWI: Startviering Kapel 

4°+5°u: 6ECWI: Info tekstverwerking in het kader van het eindwerk 

5°u: 6GRLA-6GRMT-6GRWE-6LAMT-6LAWE-6LAWI-6WEWIc: Startviering Kapel 

7°u: 6HUWEb-6WEWIb-d: Startviering Kapel 

7°+8°u: 6ECMTb: Info tekstverwerking in het kader van het eindwerk 

di 15-9 7°-8°u : 6HUWEa : Info tekstverwerking in het kader van het eindwerk 

do 17-9 

2°+3°u : 6ECMTa : Info tekstverwerking in het kader van het eindwerk 

4°+5°u: 6LAWI: Info tekstverwerking in het kader van het eindwerk 

6des: Keuzevak tot en met 15.50u 

vrij 18-9 

2°+3°u : 6GRWI-6WEWIa: Info tekstverwerking in het kader van het eindwerk 

4°u: 6GRLA-6GRMT-6GRWE-6LAMT-6LAWE: Info tekstverwerking in het kader 
van het eindwerk 

20.00u: De Munt: Dansvoorstelling door Rosas: ―The Song‖ 

ma 21-9 
16.00u-17.40u: 6des: Groep 1: Start lessen theoretisch rijbewijs 

16.00u: LLR 3 

di 22-9 16.00 u—17.40 u: Groep 2: Start lessen theoretisch rijbewijs 

woe 23-9 Nm: Dropping LLR1, 2 en 3 

do 24-9 
2de en 3de graad: Rapport 

20.00u: OR 

vrij 25-9 

6ECMTa-b-6GRMT-6LAMT-6MTWE-6MTWI-6WEWIa-b-c-d: Antwerpen-
Breendonk 

6HUWEa-b: Brussel + Aalst 

6GRLA-6GRWE-6GRWI-6LAWE-6LAWI: Keulen 

6ECWI: Brussel 

http://www.sbcollege.be/
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zo 27-9 6HUWEa: Vertrek naar Jekabpils Letland (internationalisering 5des: 2008-2009) 

ma 28-9 

16.00u-17.40u: 6des: Groep 1: Les 2 theoretisch rijbewijs 

16.00u: Overleg directie – LLR 3 

20.00u: PR 

di 29-9 16.00u-17.40u: 6des: Groep 2: Les 2 theoretisch rijbewijs 

woe 30-9 Nm: 6HUWEb: Aankomst leerlingen Gubbio (internationalisering 5des: 2008-2009) 

ma 5-10 Facultatieve vrije dag 

woe 7-10 7.30u: 6HUWEb: Vertrek leerlingen Gubbio (internationalisering 5des: 2008-2009) 

do 8-10 20.00u: Ouders + leerlingen 6des: Info i.v.m. de studiekeuzebegeleiding 

vrij 9-10 1ste en 2de en 3de graad: Rapport 

ma 12-10 16.00u-17.40u: 6des: Groep 1: Les 3 theoretisch rijbewijs  

di 13-10 16.00u-17.40u: 6des: Groep 2: Les 3 theoretisch rijbewijs  

woe 14-10 12.15 u: koepelraad 

do 15-10 17.30 u—19.00 u: oudercontact nieuwe niet-eerstejaars 

ma 19-10 
16.00u-17.40u: 6des: Groep 1: Les 4 theoretisch rijbewijs 

16.00u: LLR 3  

di 20-10 16.00u-17.40u: 6des: Groep 2: Les 4 theoretisch rijbewijs 

vrij 23-10 
LLR: Dag van de jeugdbeweging 

1ste en 2de en 3de graad: Rapport  

ma 26-10 
16.00u-17.40u: 6des: Groep 3: Start lessen theoretisch rijbewijs 

16.00u: Overleg directie – LLR 3 

di 27-10 
3°-4°-5°u: 3de graad: Schoolcross 

16.00u-17.40u: 6des: Groep 4: Start lessen theoretisch rijbewijs 

woe 28-10 
12.15u-14.30u: SBC-raad 

17.00u: 6des: Informatiesessies studierichtingen HO door KULAK en KATHO  

do 29-10 6des: Keuzevak tot en met 15.50u 

zo 1-11 Herfstvakantie t.e.m. zo 08-11-2009  

http://www.sbcollege.be/

