
FEBRUARI 2010 

Beste ouders 

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag en duurt tot de paasnacht, dit 

jaar de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 april. Voor de christenen bete-

kent het een tijd van inkeer en herbronning: een terugkeer naar de bron, 

naar het zuivere leven zoals het evangelie het voorhoudt.  

De tijd bij uitstek om zich vrij te maken van 'onwaarden' als hebzucht, 

eerzucht en heerszucht; om ruimte te scheppen voor het essentiële, een 

leven in liefde, de liefde voor jezelf, je medemens, de wereld waarin we 

leven, de liefde voor God. 

Zo biedt de vastentijd de gelegenheid om iets extra te doen voor de men-

sen die het echt nodig hebben. Er is geen sprake van een authentieke beke-

ring zonder een eerlijke bekommering voor de medemens, zonder een ver-

hoogd engagement en een sterkere solidariteit met de zwaksten onder ons.  

Daarom hebben we op voorstel van de coördine-

rende directeur Karel Vos beslist om een deel 

van de opbrengst van de tombola te schenken 

aan Haïti Lavi 12-12, meer bepaald € 1 per leer-

ling en personeelslid, afgerond € 1.800. We 

danken u van harte voor uw bijdrage tot het 

welslagen van onze tombola. 

Thierry Godefroidt 

Thierry Godefroidt, 

 directeur  
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Weet u dit nog? 

De veertigdagentijd start op Aswoensdag. In de eucharistie- of boeteviering tekent de priester 

een ‘askruisje’ op het voorhoofd van de gelovigen. Daarmee worden ze herinnerd aan hun roe-

ping te leven in navolging van Jezus Christus. In de veertig dagen voor Pasen betekent dat mee-

gaan in de lijdensweg van Jezus, solidair zijn met de armen en verdrukten in deze wereld. Ook 

daarvan is de vasten een uitdrukking. De as is gemaakt van de gezegende palmtakken van 

Palmzondag van het jaar daarvoor, die vóór de Aswoensdagviering verbrand worden. De tak-

ken van jubel en vreugde moeten eerst worden verbrand om zo tot teken te worden van het 

kruis,  de dood en de verrijzenis.  

De zondagen in de veertigdagentijd zijn geen vastendagen. Een zondag is een feestdag, de dag 

waarop de verrijzenis van Jezus wordt gevierd en daar past geen vasten bij. Daarom zitten tus-

sen Aswoensdag en Pasen niet veertig maar welgeteld zesenveertig dagen, de zes zondagen in-

begrepen. De eerste vijf krijgen een nummer: van de eerste tot de vijfde zondag; de laatste is 

Palm- of Passiezondag en vormt het begin van de Goede Week.  
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In het kader van de evaluatie van de Gelijke Onderwijskansen (GOK) werd geopteerd voor een be-

vraging naar het welbevinden bij alle leerlingen van het eerste jaar en hun ouders. De bevraging 

was anoniem. Er werd alleen geregistreerd wie de vragenlijst invulde, niet de individuele resulta-

ten.  

 

De volgende items kwamen bij beide groepen 

aan bod: 

• Het leren en studeren op school 

• Het leven op school  

• De communicatie 

• De bereikbaarheid en behulpzaamheid 

van het schoolteam 

 

De leerlingen konden daarnaast ook hun me-

ning kwijt over de infrastructuur. De ouders 

konden hun mening geven over de activiteiten 

en de ouderraad. 

 

Door de leerlingen werd de bevraging digitaal 

ingevuld op school op dinsdag en woensdag voor de kerstvakantie. Door de ouders voor de kerst-

vakantie, op vrijwillige basis, thuis via een link op Smartschool of op school tijdens het oudercon-

tact. 

 

• 93 % van de leerlingen van het eerste jaar: 

�  280 leerlingen vulden de bevraging volledig in,  

� 13 leerlingen begonnen maar werkten ze niet af, 

� 18 leerlingen hebben ze niet ingevuld. 

 

• 51 % van de ouders van het eerste jaar: 

� 153 ouders vulden de bevraging volledig in, 

� 8 ouders begonnen maar werkten ze niet af, 

� 140 ouders hebben ze niet ingevuld. 

 

Voor verschillende ouders en leerlingen kwam de be-

vraging te vroeg. We zijn ons daarvan bewust en zullen 

daar in de toekomst ook rekening mee houden. De eni-

ge reden voor de keuze van het tijdstip, was dat in de 

regelgeving voor gelijke onderwijskansen is voorzien 

dat elke school in de loop van het tweede trimester van 

het tweede schooljaar van de GOK-cyclus een 

‘zelfevaluatie’ uitvoert. 

 

Uit beide bevragingen kwamen een aantal aandachtspunten en suggesties naar voor. Alle werk-

punten worden besproken in overleg tussen de directie en de betrokken werkgroepen. De integra-

le resultaten van beide bevragingen zijn na te lezen op www.sbcollege.be.  

RESULTATEN BEVRAGING EERSTE JAAR 
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 WIJNDEGUSTATIE 

In het kader van het keuzevak mini-onderneming organise-

ren enkele leerlingen op 27 februari en 6 maart een wijnde-

gustatie. In ruil voor een aanvaardbare prijs kan van een 

gezellige en sfeervolle  avond genoten worden. Er zullen tal 

van wijnen te proeven zijn en achteraf wordt nog een hapje 

gepresenteerd en is er ook de mogelijkheid om dansend de 

benen te strekken.  

 

Meer info via: wijndegustatie@hotmail.com.  

 

Toegangskaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen. 

 

  FILM: YOUNG@HEART 

Voor die klassen die deze film in het begin van het schooljaar 
niet te zien kregen; hier is hij dan. Young@Heart is een mu-
ziekdocumentaire van de Britse cineast Stephen Walker. Oor-
spronkelijk was het een tv-documentaire voor Channel 4, een 
jaar later werd die herwerkt tot een bioscoopfilm. De film 
draaide zes maanden in de VS en prijkt in de top 20 van do-
cumentaires die in de zalen het meeste opbrachten. Vorig jaar 
kreeg hij de prijs van de jury tijdens het Filmfestival van 
Gent. Op vrijdag 2 april bekijken de leerlingen uit de vijfdes 
de film op school. 

In de film volgt Stephen Walker een rondreizend koor uit 
Northhampton, bestaande uit een 25-tal oudjes van gemid-
deld 80 jaar. Hij doet dat gedurende zeven weken. 

De dirigent van het koor is Bob Cilman. Hij is geen sociaal 
werker, maar een musicus. De aanpak van de muziek is boei-
end: klassiekers worden op een andere manier geïnterpre-
teerd. Cilman is niet geïnteresseerd in gepolijste schoonheid, 
dat vindt hij naar eigen zeggen vervelend, maar het is ook 
geen bezigheidstherapie. 

Het koor bestaat al een kwarteeuw maar was altijd een seniorenkoor en heeft dus een steeds wis-
selende samenstelling. Sommige leden zijn geschoolde zangers, andere niet. De enige verplichting 
voor de leden is naar de repetities blijven komen. Het koor wordt bijgestaan door een band. 

 

Er zitten enkele ijzersterke sequenties in de film, onder andere die in de gevangenis. Er werden 
ook enkele muziekvideo’s ingelast die een frisse wind door de film blazen. 

Het had een zeer betuttelende film kunnen worden, maar omdat de personages zo vlot en ontwa-
penend zijn, is de film vaak ontroerend en ook grappig. Ondanks de tragische gebeurtenissen ver-
laat je de zaal toch met een positief gevoel. 



Stel je voor: een dagje naar 
school gaan zoals 75 jaar ge-
leden. Iedereen doet kleren 
aan zoals toen, de leerkracht 
geeft een bijzondere les en ’s 
middags passen we het eten 
en de activiteiten aan. Een 
gek idee?  

Voor de leerlingenraad is 

niks te gek en daarom orga-

niseerden we de DAG VAN 

TOEN. Op vrijdag 26 fe-

bruari stond de hele dag in 

het teken staan van de Dag 

van toen. Iedereen mocht 

zich verkleden en gedragen 

als toen. Om een idee te ge-

ven, werd een suggestielijst opgesteld. Nog meer creatieve ideeën waren natuurlijk welkom! 

Natuurlijk deden ook de leerkrachten en het ondersteunend personeel mee. Leerkrachten pasten 
hun les aan. Zo konden we in de les PO eens breien, of keken we in de les Engels naar fragmentjes 
uit oude films. Maar hoe konden we de leerkracht overtuigen? We daagden hen uit! Een paar 
voorbeeldjes:  

� Als de leerkracht wiskunde een 
hele dag in kostuum rondloopt, 
zal ook de klas een hele dag een 
das dragen. 

� Als de leerkracht een les geeft zo-
als toen (met een aangepast the-
ma), zal de klas voor de leerkracht 
de Brabançonne zingen. 

� Als een opzichter in een paters-
kostuum rondloopt, kuis je met de 
klas een stuk van de speelplaats 
op. 

� …  

 

De Dag van toen was meer dan alleen 

regeltjes. Ook ’s middags leefden we zoals 75 jaar geleden. Wat dacht je van een goede, oude maal-

tijd? Een initiatie walsen? Volksspelen in plaats van computerspelletjes? 

 

Wil je meegenieten van een fantastische dag uit de oude doos? Surf naar 

www.sbcollege.be en bekijk het uitgebreide fotoverslag! 
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ALS DE DAG VAN TOEN… 

Verkleed je als leerling uit de jaren stillekes. 

Draag een das/rok of een oude bril, leg je haren 

naar achter… 

Start de les met een gebed. We zijn tenslotte een 

katholieke school. 

Vermijd computers. 

Schrik niet van de ezelsoren die de leerkracht plots 

boven haalt.  

Neem een klassieke pen mee naar school in plaats 

van een wegwerpbare balpen. 

Gebruik een telraam in plaats van de rekenmachine. 

…  
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 GEO-MOBIEL 

De vakgroep geografie van de Universiteit Gent organiseert sinds januari 2010 "GEO-mobiel", een 
interactief lesmoment over geomatica (GIS, GPS, fotogrammetrie, cartografie, ...) voor de derde 
graad van het secundair onderwijs. Dit programma wordt gratis aangeboden in het kader van het 
Actieplan wetenschapscommunicatie 2008 van de Vlaamse Overheid. Voor het SBC was het lot 
5WEWI gunstig gezind. Op maandag 22 februari stappen 5 WEWIa-c in de GEO-mobiel, op 
maandag 1 maart volgt 5WEWIb. We kozen voor hen deze twee modules: 

1. GIS en cartografie 

Wat is GIS? Wat is georefereren, werken met coördinatenstelsels, digitaliseren, bevragen en 
analyseren van geografische data van het gebied rondom de school? Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de digitaal gerasterde topografische kaart van het NGI. Daarna maken we een 
kaart aan de hand van de in de GIS-module bekomen gegevens. Welke elementen zijn nood-
zakelijk om te kunnen spreken van een volwaardige kaart? Hoe moet men de cartografische 
syntaxis juist toepassen? We werken hier in groepjes van twee tot drie personen.  

2. GPS 

Na een korte inleiding, gaan leerlingen aan de slag: het opmeten van GPS-punten met een 
outdoor GPS, controleren van eerder ingemeten punten, kritische controle van de nauwkeu-
righeid. 

In het kader van relationele en seksuele vorming organiseren we voor de vijfdes op donderdag 1 
april een Sprankelvoormiddag. Op die voormiddag mogen de leerlingen aan twee workshops deel-
nemen. Zij kunnen daarvoor kiezen uit het volgende aanbod: 

• anorexia en boulemia nervosa 

• axenroos 

• conflicthantering 

• relationele vorming 

• relaties onder invloed van alcohol en drugs 

• leven met een fysieke handicap 

• jiu jitsu 

• relaxatie en meditatie 

• relaxeren met Tibetaanse klankschalen 

We hopen op die manier bij te dragen aan de algemeen menselijke ontwikkeling van onze leerlin-
gen. De kostprijs voor deze voormiddag bedraagt maximaal 10 euro en zal via de schoolrekening 
vereffend worden. 

 SPRANKELVOORMIDDAG 
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BEZINNING 

Bezinningsdagen zijn in onze ogen bijzonder belangrijk, vooral in de loop 
van de derde graad. De kinderjaren liggen achter de rug, de onwennig-
heid van de puberteit is voorbij en dan komt het er voor de jongere op 
aan om meer en meer zelf aan zijn leven te bouwen, zelf keuzes te maken. 
In tal van culturen zie je dat mensen zich op zo’n momenten even terug-
trekken om zich te bezinnen en om na te gaan wat echt belangrijk is in 
hun leven. “Retraite” is de traditionele term die in de schoolcultuur hier-
voor bestond. 

De manier waarop men tot rust komt, verschilt van persoon tot persoon. 
Daarom voorzien we een ruim aanbod aan keuzes waarin de sociale en 
religieuze dimensie telkens een eigen klemtoon krijgen. 

Aangezien de groep vijfdejaars vrij omvangrijk is, worden de bezinnings-
dagen telkens voor de helft van de leerlingen georganiseerd; de andere 
helft neemt op hetzelfde moment deel aan de studiereis naar Parijs. De 
bezinningsdagen vinden plaats op de volgende data: 

3, 4 en 5 maart 2010 voor 5ECMTa-b-c-5GRWI-5HUWEa-b-5WEWIa-b. 

17, 18 en 19 maart 2010 voor 5ECWI-5ECWE-5GRLA-5GRMT-5GRWE-
5HUWEc-5LAMT-5LAWE-5LAWI-5MTWE-5MTWI-WEWIc 

Een aantal leerlingen van de vijf-
des krijgt de unieke gelegenheid 
deze bezinningsdagen door te 
brengen in een abdij. De abdijen 
van Achel, Bouillon, Brecht, 
Brialmont, Vaals, Chimay en 
Saint-André zullen de leerlingen 
verwelkomen die enkele dagen 
mee willen leven op het ritme van 
hun abdijgemeenschap. We zullen 
de gebedsdiensten bijwonen en 
deelnemen aan het dagelijkse die-
nende werk (groententuin, boom-
gaard, bakkerij…). De omgeving 
van deze abdijen leent zich uitste-
kend voor een wandeling in de 
prachtige natuur. Een brede open-
heid voor het religieuze is een 
voorwaarde om deze abdijdagen te 
doen slagen. 

In Boechout bevindt zich het centrum van Wereld-Missiehulp. We-
reld-Missiehulp zorgt voor het verpakken en verzenden van hulpgoede-
ren naar missionarissen, ontwikkelingswerkers en projecten in Oost-
Europa en de derde wereld. Maximum 10 leerlingen kunnen een kijk ne-
men achter de schermen. Daarnaast is er ruimte voor bezinning: uitleg 
over het missionair engagement van Wereld-Missiehulp, getuigenis van 
een vluchteling… Overnachten gebeurt hier in kampeerstijl. 
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Voor een tiental leerlingen stelt het kasteeldomein De Lovie in Pope-
ringe zijn deuren open. Op dit domein wonen en werken mensen met 
een verstandelijke handicap. Onze leerlingen zullen twee dagen mee-
draaien met enkele bewoners in de land- en tuinbouwactiviteiten op de 
hoeve van het domein. Ook hier overnachten we in kampeerstijl. 

Een ander initiatief gaat door in het bezinningscentrum van de Ou-
de Abdij van Drongen. Deze tweedaagse wil een twintigtal leerlingen 
de kans bieden om stil te staan bij zichzelf en zich te herbronnen aan de 
hand van meditatieoefeningen en creatieve opdrachten. 

Voor ruim twintig andere leerlingen vinden de bezinningsdagen plaats in 
de Ardennen. In twee groepjes zullen ze tijdens de eerste dag een 
sportieve tocht ondernemen (bij voorkeur ervaren stappers!). Ze over-
nachten in een bezinningshuis van Poverello in het bedevaartsoord 
Banneux. Op vrijdagvoormiddag wordt de werking van Poverello voor-
gesteld. De deelnemers aan deze tweedaagse staan zelf in voor het berei-
den van de maaltijden.  

Voor alle abdijdagen en de bezinningsdagen bij Wereld-Missiehulp in 
Boechout reizen we af met de trein op woensdagnamiddag. Naar de ab-
dijen vertrekken we op woensdag reeds in de loop van de voormiddag. 
We zijn terug in Oudenaarde op vrijdag rond 16.30u. Voor de bestem-
mingen De Lovie, Drongen en Banneux vertrekken we op donderdag-
morgen en zijn terug op vrijdag in de vooravond. 

Alle verdere praktische schikkingen worden u later bezorgd. De kostprijs zal maximaal 65 EUR 
bedragen. Dit bedrag wordt via de schoolrekening verrekend. 

Meer inlichtingen kan u steeds bekomen bij Luc Van de Putte (051/63 64 23), Lutgart Dumoulin 
(09/384 64 50), Jan Porrez (055/49 51 29), Jan Verhoeyen (051/30 05 02) of Bieke Vroman 
(09/233 97 34). 

    

In de week van 5/2 – 12/2 liep de Vlaamse week tegen pesten, intussen de 5de editie van het 
Vlaamse Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.   
Ook SBC deed mee! We willen samen opkomen voor wie gepest wordt en een signaal geven dat 
pesten bij ons niet kan, nooit, en onder geen enkele vorm. 
Onze actie bestond erin onze leerlingen een treffende slogan te laten bedenken van maximaal 10 
woorden. Onder het motto “Kies kleur tegen pesten” noteerde elke klas een slogan op een kleuraf-
fiche en naderhand werden alle affiches in de school verspreid opgehangen. 
Per graad werd één winnende slogan gekozen. De winnende klassen krijgen samen met hun klas-
senleraar en hulpklassenleraar een broodje en een drankje aangeboden door de school omdat sa-
men eten, meer is dan alleen eten!  
 
En de winnaars zijn…. 
 
In de eerste graad 2GLA met Pesten is voor niemand fijn! Iedereen wil gewoon gelukkig zijn! 
In de tweede graad 3LAa- 3GLb met Anti-pestplan, ik ben Fan! 
In de derde graad 5HWb met Pesthumeur? Daar is de deur!!! 

 KIES KLEUR TEGEN PESTEN 
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Op 11 maart 2010 vindt de spetterende 10de editie van het galabal plaats. Ook nu weer wordt dit 

evenement georganiseerd door de Leerlingenraad. Zoals elk jaar zullen oogverblindende koppels 

in avondkledij, stijlvol interieur en prachtige muziek van de partij zijn. Maar voor deze verjaar-

dagseditie wou de Leerlingenraad een extra uitdaging. Dit jaar kunnen vier laatstejaars plus een 

partner een onvergetelijke ‘aankomst’ winnen. Een limousine zal hen voeren naar de Salons 

Mantovani, de locatie van het galabal. Die avond zullen ook een koning en koningin verkozen 

worden. 

 

Alles wordt muzikaal opgeluisterd met de swingende tonen van de Monkey Butler Big Band en 

bekende covers van The Roadies. Na dj TLP zal Anda Ackx als laatste de dansbenen uitdagen. 

Gedurende dit feest kan er ook in de Pianobar, weg van alle drukte, genoten worden van schitte-

rend talent. 

 

U bent welkom op deze onvergetelijke editie samen met oud-studenten, laatstejaarsleerlingen en 

talloze inwoners van Oudenaarde en omstreken. De toegangsprijs is 10€ in voorverkoop en 15€ 

aan de kassa. Hou er rekening mee dat de deuren sluiten om 2 uur. 

Na een jarenlange 
verslaving besluit 
Pepijn van de ene 
op de andere dag 
om zijn leven weer 
in eigen handen te 
nemen. Deze mo-
noloog is een dui-
zelingwekkende rit, 
gevolgd door de 
ontnuchtering, bi-
zarre ziekten, een 
eindeloze val in de 
diepe duisternis en 
een spectaculaire 

ontsnapping aan de dood. 'De Bende van de Prins' is een nieuw gezelschap 
rond schrijver/acteur Pepijn Lievens, dat toneel voor tieners brengt. In de eer-
ste voorstelling Stofzuiger brengt Pepijn zijn eigen verhaal, dit in een regie van 
Mich Walschaerts. Stofzuiger is het artistieke alternatief voor educatieve drug-
preventieprojecten. 

Op vrijdag 2 april gaan de vijfdes de voorstelling bekijken in CC De Schakel in 
Waregem. De kostprijs voor de voorstelling en het vervoer bedraagt maximaal 
18 euro en zal via de schoolrekening vereffend worden. 

 GALABAL 

 DRUGPREVENTIE 



ma 22-2 Vm: 5WEWIa-c: GEO-mobiel 

  16.00u: LLR 3 

  20.00u: Ouderraad  

di 23-2 Keuzevak tot en met 15.50u  

woe 24-2 12.15u-14.30u: SBC-raad  

vrij 26-2 Afrekening SBC-Tombola 

  LLR: Dag van toen  

za 27-2 KV Mini-Onderneming: wijndegustatie  

ma 1-3 Vm: 5WEWIb: GEO-mobiel 

  16.00u: overleg directie – LLR 3  

woe 3-3 Trekking SBC-Tombola 

  5ECMTa-b-c-5GRWI-5HUWEa-b-5WEWIa-b (abdijen): Bezinning 

  5ECWI-5ECWE-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEc-5LAMT-5LAWE-5LAWI 

  5MTWE-5MTWI-WEWIc: Parijs  

  13.00u-16.00u: Vlaamse Wiskunde Olympiade (tweede ronde)  

do 4-3 5ECMTa-b-c-5GRWI-5HUWEa-b-5WEWIa-b: Bezinning 

  5ECWI-5ECWE-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEc-5LAMT-5LAWE-5LAWI 

  5MTWE-5MTWI-WEWIc: Parijs  

vrij 5-3 5ECMTa-b-c-5GRWI-5HUWEa-b-5WEWIa-b: Bezinning 

  5ECWI-5ECWE-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEc-5LAMT-5LAWE-5LAWI 

  5MTWE-5MTWI-WEWIc: Parijs  

  16.00u-17.30u: repetitie koor totaalspektakel (V101)  

za 6-3 KV Mini-Onderneming: wijndegustatie  

  KV: Europees project: vertrek naar Rodez (Frankrijk) 

di 9-3 Mogelijke uitstappen keuzevakken  

vrij 12-3 KV: Europees project: terug uit Rodez (Frankrijk) 

  Rapport 

  LLR: Galabal  

ma 15-3 16.00u: LLR 3  

woe 17-3 5ECMTa-b-c-5GRWI-5HUWEa-b-5WEWIa-b: Parijs 

  5ECWI-5ECWE-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEc-5LAMT-5LAWE-5LAWI 

  5MTWE-5MTWI-WEWIc(abdijen): Bezinning  

do 18-3 5ECMTa-b-c-5GRWI-5HUWEa-b-5WEWIa-b: Parijs 

  5ECWI-5ECWE-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEc-5LAMT-5LAWE-5LAWI 

  5MTWE-5MTWI-WEWIc(abdijen): Bezinning  

  20.00u:  Christen Forum Vlaamse Ardennen:  

    Dr. Marc De Smet SJ: euthanasie-palliatieve zorgen, een gelovige visie  

KALENDERKALENDERKALENDERKALENDER    



STROOKJES NIEUWSBRIEF MAARTSTROOKJES NIEUWSBRIEF MAARTSTROOKJES NIEUWSBRIEF MAARTSTROOKJES NIEUWSBRIEF MAART    

VOORNAAM LL:         KLAS:   5 

NAAM LL:           NUMMER: 

NIEUWSBRIEF  

Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen. 

Handtekening ouder(s): 

 

 

Gelieve dit strookje ten laatste op maandag 8 maart 2010 ondertekend aan de klassenleraar 

terug te bezorgen. Dank u wel.  

5HUWEb met Pesthumeur? Daar is de deur!!! 


