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Beste ouders, beste leerlingen 

Vooreerst wil ik mijn dank uitdrukken voor uw steun aan onze school tijdens 
de voorbije weekends van SBCulinair. Uw massale aanwezigheid en de hel-
pende handen die velen onder u hebben aangereikt, zijn niet alleen financieel 
een opsteker voor de school maar meteen ook de uitdrukking van uw betrok-
kenheid.  

Centraal in deze nieuwsbrief staan de nakende proefwerken. U vindt in een 
bewaarbijlage o.a. de proefwerkafspraken, enkele praktische regelingen en 
het definitieve proefwerkrooster.  

Ook hernemen we de X-Change-Party met een bijkomende vraag naar hel-
pende handen. U kan uw interesse meedelen via een antwoordstrook. 

Tot slot graag uw onverdeelde aandacht voor een extra bericht rond verkeers-
veiligheid op de antwoordstrook. 

 
Zondag 29 november vieren we de eerste zon-

dag van de Advent. De Advent, 'de komst, het 

naderbij komen' is een tijd van wachten, wach-

ten op de Redder, de Heiland. 

Maar wie wacht er nu graag? Wachten oogt bij-

zonder vervelend: wachten op een bus of trein, 

wachten bij de tandarts of bij de kassa van een 

winkel … Als we moeten wachten, vervelen we 

ons te pletter. 

Toch is wachten vaak noodzakelijk, het hoeft 

zelfs niet onaangenaam zijn. Wachten op je 

verjaardag, ondanks je leeftijd wachten op de 

komst van de Sint, wachten op die welverdien-

de vakantie na een stresserende proefwerkpe-

riode. 

Wachten betekent dan niet tijd verliezen, maar 

vooral tijd krijgen, tijd om na te denken. Tijd 

om na te denken of we niet alleen de dingen 

goed doen, maar ook of we de goede dingen 

doen. 

Beste leerlingen, ik wens jullie allen een aange-

name tijd om jullie proefwerken zo goed moge-

lijk voor te bereiden en bovenal wat vrije tijd 

om na te denken, wie weet eens vrij van tijd-

verslinders zoals spelprogramma's (Wii, Play-

station …), gsm-verkeer, chatrooms, elektroni-

sche fora, tv-reeksen … 

T. Godefroidt 
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Thierry Godefroidt, 

 directeur  

"Het volk dat in de duisternis voortgaat, zal 

een groot licht zien; een licht, dat straalt over 

hen die in een land van dichte duisternis wo-

nen. Want het volk zal weer blij zijn, zoals 

men in de oogsttijd blij is. Want God zal de 

boeien van dit volk breken. Op die glorieuze 

dag van vrede zal het oorlogstuig niet meer 

worden gebruikt; de met bloed doordrenkte 

mantels en de dreunende laars zullen wor-

den verbrand. Want een Kind is ons geboren, 

een Zoon werd ons gegeven. Aan Zijn groei-

ende en vredevolle bewind zal nooit een ein-

de komen. Hij zal alle volken van de wereld 

echte rechtvaardigheid en vrede brengen. En 

dit alles zal gebeuren, omdat de brandende 

liefde van de Heer zich heeft voorgenomen 

dit te doen!” 

(Jesaja 9:1-6)  

http://www.youtube.com/watch?v=aofIXZHUnT0
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VAN HARTE ... 

SBCulinair is ondertussen weer een mooie herinnering! Dit 

hebben we in 10 jaar SBC nog niet veel meegemaakt: we 

kregen 2850 bezoekers over de vloer. Het eerste week-

end startte met een onwaarschijnlijk grote opkomst van de 

jubilarissen (bijna 700) wat betekent dat we dit evene-

ment de komende jaren zeker moeten spreiden over twee 

avonden. De jubilarissen blijven heel graag zitten om bij te 

praten en dit liefst in wat minder drukke omstandigheden. 

Ondanks de grote drukte kregen we veel lovende reacties 

omwille van het initiatief en velen verheugen zich al met 

het vooruitzicht van SBCulinair 2014. 

Het eerste weekend met in totaal 1600 bezoekers was dan 

ook ongehoord druk. En ja, hier en daar was dat ook te 

voelen, ook al omdat we zowel in de keuken als in de zalen  

met enkele nieuwe concepten werkten. Er kan zeker nog 

aan worden verfijnd, maar al bij al moeten we beseffen dat 

we een school zijn en geen professionele keuken.  Het 

tweede weekend was  „gelukkig‟ wat rustiger en onze gasten 

kwamen beter gespreid. 

We danken alle bezoekers voor hun steun aan de school. 

De winst die we hebben gerealiseerd qua sfeer op school 

valt niet te becijferen, de geldelijke opbrengst wordt zoals 

altijd geïnvesteerd in de aanschaf van didactisch materiaal. 

Op dat vlak hebben we trouwens nog heel veel plannen ... 

Een extra woord van dank toch aan alle ouders en alle leer-

lingen die dankzij hun belangeloze inzet er samen met ons 

weer hebben voor gezorgd dat SBCulinair ook dit jaar één 

groot feest is geworden. De voorbereiding van zo‟n giganti-

sche onderneming, het klaarzetten van alle materiaal en 

zalen, het enthousiasme van de jubilarissen, de bewonde-

ring voor de verzorgde stijl én versiering, de waardering 

van de bezoekers voor zoveel gratuite inzet, het „collectief‟ 

smaken van lekker  klaargemaakte dranken en gerechten, 

de ongeziene arbeid voor en achter de schermen … dat al-

les mogen ook jullie op jullie conto schrijven. Welke taak je 

ook uitoefende, iedereen gaf het beste van zichzelf en zo 

stonden we er als een sterk geheel! Nogmaals bedankt!  

SBCulinair is en blijft een unieke manier om de geest van de school te illustreren: bedrijvig, bij mo-

menten zelfs wat „positief-chaotisch‟, openhartig, spontaan, energiek! 

En dat ook onze leerlingen uitzonderlijke prestaties leveren, illustreren we graag aan de hand van een 

leuke anekdote. Op zondag 15 november heeft een meisje bij de start van haar dienst een stappenteller 

ingeschakeld, vijf uur later stond hij op … 11.740. Chapeau! 

http://www.sbcollege.be/


PROEFWERKAFSPRAKEN 

BIJ AANVANG VAN HET PROEFWERK 

 Voorzie vóór elk proefwerk een sanitaire stop. 

 Bevestig je jas aan de kapstok of op de voorziene plaatsen in de zaal. 

 Neem het nodige materiaal uit je boekentas: schrijfgerei zonder etui, toegestane hulpmidde-
len, studiemateriaal (van het volgende proefwerk op voorwaarde dat dit een ander vak is) of 
een leesboek. 

 Zet je boekentas op de gevraagde plaats en ga in stilte zitten. 

 Op je tafel ligt alleen het noodzakelijke schrijfgerei, de toegestane hulpmiddelen en (voor de 
derde graad) eventueel wat water en een kleine versnapering. Studiemateriaal of leesboek 
leg je onder je stoel. 

 Niemand heeft een GSM, walkman, mp3-player, ipod e.d. op zak. Het bij zich hebben van 
één van die elektronische middelen wordt beschouwd als „spieken‟. 

 Deel je een tafel met een leerling van eenzelfde jaar, dan is er een stevige scheidingsmap in 
het lokaal voorzien om tussen beide leerlingen te plaatsen. 

 Als het toegestaan is om bij het proefwerk een hulpmiddel te gebruiken (atlas, tabel), dan 
voorzie je dat van je naam. Zorg ervoor dat er geen notities in te vinden zijn. 

 Op geen enkele wijze mag leerstof opgeslagen zijn in het geheugen van je rekenapparaat. In 
overleg met je vakleerkracht kan het toegestaan worden bepaalde programma‟s te gebrui-
ken. Leerstof of andere programma‟s op je rekenapparaat opslaan, wordt beschouwd als 
„spieken‟. 

 Voor de proefwerken wetenschappen (biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen) 
wordt enkel een eenvoudig rekentoestel gebruikt, GEEN grafisch! 

 Schrijf bij het begin van een proefwerk rechts bovenaan op alle klad- en proefwerkbladen je 
naam en klas. Buiten deze bladen ligt er op je tafel geen papier. 

TIJDENS HET PROEFWERK 

 Er wordt niet gesproken. 

 Steek je hand op als je nog papier nodig hebt. 

 Alle vormen van proefwerkfraude en spieken worden onmiddellijk bestraft: je krijgt voor 
dat proefwerkonderdeel nul en na een gesprek met de directeur moet je je proefwerk in af-
zondering verder afleggen, om zicht te krijgen op de door jou verworven kennis. 

BIJ HET EINDE VAN HET PROEFWERK 

 Controleer of je alle vragen (recto én verso) hebt beantwoord. 

 Let erop dat je het hoofd van elk proefwerkblad volledig hebt ingevuld. 
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 Geef zowel het vragenblad, als je klad- en proefwerkbladen af. Vouw je kladbladen en stop 
daar alle andere bladen tussen. 

 Je steekt je hand omhoog en een leerkracht komt je proefwerk ophalen.  

 De leerlingen van de 1ste en 2de graad nemen het studiemateriaal of leesboek en houden zich 
in stilte bezig. Praten kan beschouwd worden als hulp bij spieken. Storend gedrag wordt ge-
sanctioneerd. 

 De leerlingen van de 3de graad kunnen na het indienen van de gemaakte proefwerken naar 
huis. Met deze gunstmaatregel krijgen ze de kans om het volgende proefwerk voor te bereiden. 
Het is niet het moment om op de speelplaats of in de stad rond te hangen of op café te gaan. 

 Nadat je het proefwerklokaal verlaten hebt, wordt geen enkele proefwerkkopij van jou nog 
aanvaard. 

MONDELING PROEFWERK 

 Zorg ervoor de leerkracht en de leerling(en) in het proefwerklokaal niet te storen. Iedereen is 
gebaat bij een rustige sfeer in de gangen. 

 Wees een kwartier vóór je beurt aanwezig. Er wordt een aangepaste, verzorgde kledij verwacht. 

BIJ AFWEZIGHEID TIJDENS EEN PROEFWERK 

 Verwittig ‟s morgens de school. 

 Bij terugkeer dien je onmiddellijk voor deze afwezigheid een doktersattest in. 

 Gemiste proefwerken worden aansluitend bij de proefwerkreeks en / of na de vakantieperiode 
afgelegd.  

 

LOKAALWIJZIGINGEN 

 

 

 

 

 

REGELING EINDE 1ste SEMESTER  

Do 03 december VM 4GL Lesuur 1-4: proefwerk Grieks 

  4EC4-4WE Lesuur 1-2: proefwerk GW 

  2de graad Studieverlof vanaf 12.10 u. 

    

Vr 04 december VM 2de graad Begin proefwerkperiode 

 13.30 -... 4de Latijnse Latijnse vertaling Sportzaal 

 KLAS VAK LKR LESUUR LOKAAL EN NIET IN 

Woe 2/12 4HWb NE LEN 1 T204 T202 

 4WEb WI JOO 2 T204 T202 

       

Do 3/12 4LAc NE MOR 1 H205 H306 

 4EC5a WI TIN 3 T201 T202 

 4WEb WI JOO 3 H206 S201 

 4WEc EN KAT 3 H201 S001 

 4EC4b BI DEF 4 T204 T001 

 4HWb GW LAM 4 T103 S223 

 4WEa GE MUY 4 H302 S122 



PROEFWERKROOSTER 

Di 15 december VM alle leerlingen Laatste proefwerkdag 

 10.10u 2de graad Leerlingen mogen de school verlaten 

      

Wo 16 december   2de en 3de graad Vrij 

        

Do 17 december   alle leerlingen Vrij 

        

Vr 18 december van 08.30u tot 09.50u Bezinningsmoment en 

  proclamatie voor alle leerlingen 

  van 10.15u tot 11.00u Leerlingencontact Sportzaal 

  van 15.00u tot 18.00u Oudercontact op uitnodiging Sportzaal 

    
4LAc      

19 

4HWa    

22 

4HWb   

24 

4HWc       

5 

4WEa       

22 

4WEb        

23 

4WEc           

21 

lokaal         H305 H306 H307 

Do 03/12  les les   les les  
GW 

les 

GW 

les 

GW 

les 

lokaal S222 SPZL SPZL SPZL SPZL SPZL FMZL 

Vr 04/12 LA 1 GW GW GW 
CH practicum T006-T007 

resterende tijd: studie (a,b) of thuis (c) 

  LA 2 CW CW CW 
8.30u-

10.10u 

10.30u-

12.10u 
12.10u-14.00u 

Ma 07/12 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 

Di  08/12 AA AA AA AA AA AA AA 

 FY FY FY FY FY FY FY 

Wo 09/12 BI BI BI BI BI BI BI 

  GE GE GE GE GE GE GE 

Do 10/12 EN EN EN EN EN EN EN 

 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

Vr 11/12 CH CH CH CH CH CH CH 

 DU DU DU DU DU DU DU 

Ma 14/12 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI  1+2 

Di  15/12 FR 2 FR 2 FR 2 FR 2 FR 2 FR 2 FR 2 

10.10u school verlaten 



 

  
4EC4a 

21 

4EC4b 

24 

4EC4c 

19 

4EC5a 

20 

4EC5b  

5 

4GL   

24 

4LAa    

15 

4LAb  

18 

lokaal H302 H303 H304     H301     

Do 03/12 
GW 

les 

GW 

les 

GW 

les 
 les les  

GR 1 

GR 2 
 les les  

lokaal SPZL SPZL SPZL SPZL SPZL SPZL FMZL S223 

Vr 04/12 
EC ICT 

H101 
EC EC 

EC ICT 

S010 

EC ICT 

S010 
LA 1 LA 1 LA 1 

  EC 
EC ICT 

H101 

EC ICT 

S010 
EC EC LA 2 LA 2 LA 2 

Ma 07/12 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 

Di  08/12 AA AA AA AA AA AA AA AA 

 FY FY FY FY FY FY FY FY 

Wo 09/12 BI BI BI BI BI BI BI BI 

  GE GE GE GE GE GE GE GE 

Do 10/12 EN EN EN EN EN EN EN EN 

 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

Vr 11/12 CH CH CH CH CH CH CH CH 

 DU DU DU DU DU DU DU DU 

Ma 14/12 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 

Di  15/12 FR 2 FR 2 FR 2 FR 2 FR 2 FR 2 FR 2 FR 2 

10.10u school verlaten 
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 VRIJDAG 18 DECEMBER 

 8.30u-09.50u:  

 alle leerlingen zijn aanwezig om 08.30u 

 proclamatie en bespreking van de resultaten 
 

Lokaalverdeling: 

 09.50u: leerlingen die niet naar het leerlingencontact moeten,  kunnen de school verlaten 

 10.15u- 11.00u: leerlingencontact in de sportzaal 

 

 15.00u – 18.00u: oudercontact, op uitnodiging in de sportzaal 

KERSTVAKANTIE 
De school is open op maandag 21 en 28 december telkens van 9.00 u. tot 12.00 u. 

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

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

 Bij leerlingen met mindere resultaten worden indien nodig voorstellen tot reme-
diëring geformuleerd. De klassenraad kan daarbij kiezen uit volgende mogelijkhe-
den: 

 remediëringsoefeningen ter ondersteuning van de leerstof van het tweede 
trimester 

 een remediëringstest, af te leggen op een woensdagnamiddag tijdens de twee-
de/derde lesweek van januari 

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 rap-
port worden op het leerlingencontact verwacht.  

4EC4a H209 4HWa H205 

4EC4b H308 4HWb T101 

4EC4c-4HWc H305 4LAb H306 

4EC5a T102 4LAc S223 

4EC5b-4LAa T002 4WEa T201 

4GL H204 4WEb H203 

    4WEc H104 



INTERNATIONAAL 

Tijdens de kerstvakantie is de school open op maandag 21 en 28 december telkens van 9.00 
u. tot 12.00 u. 

Het is u wellicht niet ontgaan: SBC draagt internationalisering hoog in het vaandel. Misschien 
heeft uw zoon of dochter dit jaar al de kans gehad kennis te maken met een buitenlandse klas? 
Had u al een buitenlandse gast in huis? We durven hopen dat het een boeiende ervaring is ge-
weest en voor de leerlingen de gelegenheid om attitudes en vaardigheden te verwerven die ze in 
een klassituatie in mindere mate en minder authentiek zouden kunnen beleven. 

Maar … koken kost geld. Het is onze uitdrukkelijke keuze om de prijzen voor iedereen zo laag mo-
gelijk te houden. Zo proberen we elk jaar een Europese beurs op te kop te tikken. Dit jaar starten 
we met een nieuw initiatief: een X-change-party op 16 december in de Qubus, waarvan de op-
brengst integraal naar onze internationaliseringsprojecten gaat. 

Om ook aan onze tweede graad de kans te geven zich eens goed te amuseren op deze schoolfuif, 
voorzien we het eerste deel van de avond voor hen van 20. 00 u. tot 22.30 u. De party is  op dat 
moment alcoholvrij.  

Wilt u een steentje bijdragen aan dit initiatief? U brengt uw zoon/dochter en wil wat blijven of 
komt hem/haar ophalen en wil wat vroeger komen? We zouden zeer blij zijn met enkele helpen-
de handen van ouders. Maak dus gerust uw interesse kenbaar via het strookje in deze nieuws-
brief. 
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KALENDER 

ma 4/1 Begin tweede semester 

do 7/1 16.00 u. - 16.50 u.: 4GL (vrijwilligers): informaticales 

ma 11/1 Start SBC-tombola  

  Inhaalproefwerken (indien nodig) 

di 12/1 Inhaalproefwerken (indien nodig) 

woe 13/1 Inhaalproefwerken (indien nodig) 

  12.30 u. - 15.00 u.: remediëringstesten 

  13.00u-16.00u: Junior Wiskunde Olympiade (eerste ronde) 

do 14/1 Inhaalproefwerken (indien nodig) 

  16.00 u. - 16.50 u.: 4GL (vrijwilligers): informaticales 

vrij 15/1 Inhaalproefwerken (indien nodig) 

  1ste en 2de graad: rapport 

woe 20/1 12.30 u. - 15.00 u.: remediëringstesten 

do 21/1 16.00 u. - 16.50 u.: 4GL (vrijwilligers): informaticales 

vrij 22/1 1ste en 2de graad: rapport 

do 28/1 16.00 u. - 16.50 u.: 4GL (vrijwilligers): informaticales 

  20.00 u.: Ouderraad 

vrij 29/1 1ste , 2de en 3de graad: rapport 

za 30/1 Alle jaren: oudercontact 

do 4/2 16.00 u. - 16.50 u.: 4GL (vrijwilligers): informaticales 

  1ste en 2de graad: rapport 

vrij 5/2 Pedagogische studiedag 

ma 8/2 vm: film Gent 

  nm: 4 EC4 a-b-c & 4 EC5 a-b: bedrijfsbezoek 

do 11/2 Dikke truiendag 1 

  10.00 u.: dans je warm-moment 

  16.00 u. - 16.50 u.: 4GL (vrijwilligers): informaticales 

  20.00 u.: infoavond ouderraad: Prof. Bart Vinck  

  “De doofpotgeneratie” 

vrij 12/2 Dikke truiendag 2 

  2de en 3de graad: 5de lesuur gaat niet door 

  1ste , 2de en 3de graad: rapport 

ma 15/2 Krokusvakantie t.e.m. 21/2 
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Op vrijdag 18 december is een selectief oudercontact voorzien van 15 u tot 18 u. U bent ui-
teraard 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). 



STROOKJES NIEUWSBRIEF DECEMBER 

VOORNAAM LL:         KLAS:   4 

NAAM LL:           NUMMER: 

NIEUWSBRIEF  

Ik heb de nieuwsbrief met de bijlage i.v.m. examenafspraken goed ontvangen.  

(handtekening onderaan) 

HELPENDE HANDEN X-CHANGE PARTY 

Ik,  ………………………………………………………………………………….………………………………….,  ouder van   

……………………………….………..………………………………………..., uit (klas  4 ……….……)  ben bereid een 

helpende hand toe te steken op woensdag 16 december:  

  van 19.30 u. tot 22.30 u. 

  van 22.30 u. tot 00.30 u. 

  van 00.30 u. tot 03.00 u. 

Handtekening ouder(s): 

 

 

Gelieve dit blad ten laatste op vrijdag 27 november 2009 ondertekend aan de klassenleraar 

terug te bezorgen. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank u wel.  

VLAK VOOR HET VERSCHIJNEN VAN DE NIEUWSBRIEF ONTVINGEN WE NOG VOLGEND BERICHT 

In deze donkere periode, is de lokale politie Vlaamse Ardennen, in sa-
menwerking met de stad Oudenaarde en de directies van de verschil-
lende scholen, deze morgen overgegaan tot jaarlijkse actie 
"KORT&KRACHTIG". Deze actie richt zich op de zichtbaarheid in het 
verkeer van onze lokale schoolgaande jeugd en in het bijzonder de fietsers. 

Omstreeks half acht startte de opbouw op het Tacambaroplein en om kwart voor 
acht waren wij operationeel. In totaal werden er 18 politiemensen en 10 voertuigen 
ingezet. In dit druilerige weer werden ongeveer 170 fietsers gecontroleerd. Het is 
onbegrijpelijk maar 50% was niet in orde met hun fietsverlichting. Ver-
schillende personen vonden het zelfs niet nodig om bij deze duisternis hun fietsverlich-
ting  in werking te stellen. 

Er werden in totaal 52 processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven. Alle in overtre-
ding genomen fietsers hebben de tijd tot 01 december 2009 om hun voertuig in orde te stellen 
en zich terug aan te bieden bij een politiedienst naar keuze. 

 

Lokale Politie Vlaamse Ardennen 


