
JUNI 2010 

Beste ouders, beste leerlingen 

Voor de tweede maal in korte tijd werd onze schoolgemeenschap getrof-

fen door een dramatische gebeurtenis. Op 28 april werd Wouter Cordier, 

leerling van het Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas, het dodelijk slachtof-

fer van een verkeersongeval. Dit gebeurde in Leupegem, op één van de 

vele onopgeloste knelpunten in het fietsnetwerk in en rond Oudenaarde. 

Wouter laat zijn ouders, zijn zussen Inge (5HuWeb), Lisa (2MOj), Jara 

(KBO St.-Walburga 5de lj) en broer Lard (1MOc) verweesd achter. Ook 

langs deze weg bieden we hen onze diepste deelneming aan. 

Vanuit de schoolraad van het katholiek secundair onderwijs willen we 
een overleggroep tussen de scholen en de stad oprichten (aangevuld met 
andere partners, zoals de Fietsersbond) om de knelpunten duidelijk in 
kaart te brengen. Hopelijk slagen we erin een actieplan op te stellen om 

gespreid over een redelijke termijn de belangrijkste problemen aan te pakken zodat onze leerlin-
gen in meer veilige omstandigheden van en naar de scholen kunnen fietsen. 

Met de proefwerken in het vooruitzicht is ook het 
einde van het schooljaar nabij. In deze nieuwsbrief 
willen we je op de hoogte brengen van de regeling 
van de laatste weken. 

Eerst volgen een aantal praktische richtlijnen over 
persoonlijke bezittingen, verloren voorwerpen, 
resto- en leerlingenkaarten. 

Onder ‘didactische afspraken’ vind je de regeling 
van de studiekeuze, de toetsen en taken, het ar-
chief, de boekenverkoop. 

We geven een overzicht van de onkosten voor het 
volgende schooljaar en van de regeling einde 
schooljaar. We informeren je over het leerlingen- 
en oudercontact op woensdag 30 juni. 

In deze info staan ook de proefwerkafspraken en 
het proefwerkrooster. 

We wensen jou en het volledige gezin van harte 

een rustige proefwerkperiode toe! 

Thierry Godefroidt, 

 directeur  
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

1. PERSOONLIJKE BEZITTINGEN 

� Alle leerlingen nemen hun bezittingen uit de klassen mee ten laatste op vrijdag 11 juni. 

� Alle leerlingen verwijderen in de loop van de laatste lesweek hun bezittingen uit de loc-

kers. Ook wie volgend schooljaar een locker wenst te huren, geeft de sleutel af en krijgt de 

waarborg van € 5 terug als de sleutel in goede staat is. Voor zussen en/of broers die sa-

men een kastje gebruiken, geeft de jongste van het gezin de beide sleutels aan Mr. De 

Temmerman / Mr Callens. De sleutels worden in de klassen opgehaald door Mr. De Tem-

merman/ Mr. Callens op donderdag 10 en vrijdag 11 juni. 

2. VERLOREN VOORWERPEN 

� Wie in de loop van het schooljaar iets verloren is, kan zich - ten laatste op woensdag 30 

juni - melden aan de receptie van de hofbouw en krijgt daar de toelating om in de verza-

melplaats van de verloren voorwerpen te gaan zoeken. Tijdens het oudercontact worden 

alle verloren voorwerpen in de ingang van de hofbouw verzameld. Op het einde van de 

vakantie worden de niet-afgehaalde zaken aan een hulporganisatie bezorgd. 

3. VERWIJDEREN OUDE FIETSEN  

� Er is vastgesteld dat op het domein van de school steeds tal van oude, verwaarloosde fiet-

sen achterblijven. Daarom wordt gevraagd aan iedereen die met de fiets naar school komt 

of een fiets op school staan heeft, die fiets op de laatste schooldag mee naar huis te ne-

men. Indien de fiets toch op school blijft, gelieve die te plaatsen in de fietsenstelplaats 

vooraan het T-blok. De fiets wordt vastgemaakt aan het fietsenrek zelf. Vermits de fiets 

een persoonlijk bezit is, is de school niet verantwoordelijk voor de fiets, noch voor dief-

stal, noch voor schade (zie de schoolverzekering). 

� Fietsen die in de andere rekken blijven staan, zullen worden verwijderd. 

4. RESTOKAART 

� Leerlingen van 1 tot 5 die de school verlaten en over een restokaart beschikken, vullen een 

formulier in om het resterende geld terug te krijgen. Dit formulier kan je vanaf maandag 

7 juni vragen op de receptie voorbouw. 

� Alle andere leerlingen behouden hun restokaart voor volgend schooljaar. De kaart blijft 

in gebruik zolang ze door het systeem gelezen kan worden. Wanneer dit niet meer het ge-

val is, koopt de leerling(e) een nieuwe kaart aan. 

5. LEERLINGENKAART 

� Alle leerlingen behouden hun leerlingenkaart van dit schooljaar totdat de nieuwe (eind 

september 2010) in omloop zijn. 

� Het middagregime van het 3de trimester (schooljaar 09-10) blijft in het begin van het vol-

gende schooljaar bij elke leerling van kracht totdat de nieuwe leerlingenkaarten uitge-

deeld zijn. 
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1. STUDIEKEUZE EN KEUZEVAKKEN 

� Alle leerlingen ontvangen eind mei een blad waarop ze hun studiekeuze voor volgend 

schooljaar noteren. 

♦ De leerlingen die hun keuze gemaakt hebben, duiden dit aan op het keuzeblad, laten 
dit handtekenen door hun ouders en overhandigen het blad aan hun klassenleraar 

(datum met de klassenleraar te bespreken). 

♦ De leerlingen die twijfelen, kunnen de resultaten van de proefwerken afwachten. Ze 
duiden dit aan op het keuzeblad, laten dit handtekenen door hun ouders en overhan-

digen het aan hun klassenleraar. De ouders van de leerlingen die nog geen definitieve 

studiekeuze indienen, worden op het oudercontact van 30 juni uitgenodigd. Ze krij-

gen het formulier mee naar huis en dienen dit ten laatste op dinsdag 6 juli ingevuld 

én ondertekend in (receptie voorbouw). 

2. TOETSEN / TAKEN / NOTITIES 

� De leerlingen bewaren al hun notities thuis: een map met toetsen, een map met taken, de 

notities van het betrokken vak. 

� Vakleerkrachten kunnen van deze afspraak afwijken. 

♦ Ze zorgen ervoor dat het indienen van de toetsen en taken na het proefwerk gebeurt 
zodat de leerlingen de toetsen en taken kunnen gebruiken bij de voorbereiding ervan. 

♦ Ze houden ook rekening met de afspraak m.b.t. het archief, nl. dat drie leerlingen per 
studierichting alle documenten thuis ter beschikking moeten houden (zie ‘archief’). 

2. HET ARCHIEF 

� Van elke studierichting per klas moeten de NOTITIES (d.w.z. de eigen aantekeningen, 

toetsen, taken, tekeningen… ) van drie leerlingen bewaard worden. Deze leerlingen laten 

door hun ouders een formulier ondertekenen dat zij alles thuis ter beschikking houden 

voor een eventuele doorlichting. Concrete afspraken worden gemaakt via de klassenle-

raar. 

� De SCHOOLAGENDA’S van alle leerlingen worden op school bewaard. Concrete afspra-

ken worden gemaakt via de klassenleraar. 

3. BOEKENVERKOOP 

3.1  Voor nieuwe boeken 

� Nieuwe handboeken kunnen via de school besteld worden door de ingevulde boekenlijst 

op school te bezorgen ten laatste op dinsdag 6 juli. Deze boeken kunnen dan tegen 

contante betaling of via bancontact op de school (in de sportzaal via de ingang Meinaert) 

afgehaald worden op vrijdag 27 augustus: 

♦ 9-12 uur voor leerlingen wiens familienaam begint met A t.e.m. L 

♦ 14-17.30 uur voor leerlingen wiens familienaam begint met M t.e.m. Z 
� Men kan de handboeken persoonlijk aanschaffen in om het even welke boekhandel. 

  DIDACTISCHE AFSPRAKEN 
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DIDACTISCHE  AFSPRAKEN  (VERVOLG) 

3.2 Voor tweedehandsboeken 

� Op vrijdag 2 juli wordt op school een beurs georganiseerd om boeken tweedehands te 

kopen van of te verkopen aan medeleerlingen. 

♦ Na de boekenverkoop wordt een lijst gemaakt van leerlingen die hun boeken niet 
verkocht hebben, zodat u ook na 2 juli nog gemakkelijk een ‘verkoper’ kan vinden. De 

lijsten zullen in het secretariaat Hoogstraat 30 ter inzage liggen. 

� De leerlingen die hun handboeken op eigen initiatief willen verkopen, kunnen dit ken-

baar maken. 

� De leerlingen die op 2 juli niet aanwezig kunnen zijn, kunnen dit kenbaar maken en zich 

op de verkoperslijst laten plaatsen. 

♦ Hiervoor dient een ingevuld strookje te worden afgegeven aan het leerlingensecreta-
riaat (receptie hofbouw). Dit gebeurt via de klassenleraar in de laatste lesweek. 

♦ Het strookje wordt ten laatste op woensdag 16 juni bezorgd aan de klassenleraar. 

� De boekenverkoop vindt plaats in de sportzaal, ingang via de Meinaert. 

♦ Sportzaal A:  van 11 tot 11.45 uur   3des aan 2des 

♦ Sportzaal B: van 10.50 tot 11.30 uur  4des aan 3des 

� Enkele koop- en verkoopvoorwaarden: 

♦ In de handboeken mogen geen notities of antwoorden geschreven staan. 

♦ De handboeken mogen niet nodeloos met markeerstift bewerkt zijn. 

♦ Indien de handboeken in goede staat zijn en pas één jaar in gebruik, mag de maxima-
le verkoopprijs 2/3 van de officiële verkoopprijs bedragen (zie boekenlijst van de ko-

per). 

♦ Indien door gebruik tekenen van sleet te zien zijn of de handboeken verschillende ja-
ren in gebruik zijn, mag aan maximaal  1/3  tot 1/2 van de prijs verkocht worden. 

♦ De handboeken moeten vermeld staan op de officiële boekenlijst van de school. 

♦ Opgepast: De ISBN-nummers bestaan niet meer, het zijn nu EAN-codes. De basis 

blijft dezelfde maar voor de vroegere ISBN-nummers staat altijd het getal 978 en het 

laatste cijfer kan afwijken van de vroegere waarde. 

ONKOSTENRAMING VOOR HET VIERDE JAAR 

Handboeken     Zie boekenlijst     

Drukwerk  € 80,00  Educatieve activiteiten  € 110,00 

Schoolagenda € 5,00  Zwemgeld  € 15,00 

Rapport € 6,00  Takenblok  € 1,50 

ICT (leerplatform) € 7,00  Facultatief: huur locker  € 14,00 

Sportdagen € 20,00      
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  LOKAALWIJZIGINGEN  

di 1 juni  tweede graad begin ononderbroken lesweken 

vr 11 juni Alle persoonlijke bezittingen weg uit de klassen en de lockers. 

Schoolagenda’s verzamelen en bezorgen aan de klassenleraar. 

ma 14 juni VM 3GL proefwerk GR 

 lesuur 3-4 3EC4-3WE proefwerk GW 

 NM (12.10 uur) 3des studieverlof 

di 15 juni VM 3des begin proefwerkperiode  

wo 23 juni VM tweede graad laatste proefwerkdag 

di 29 juni vanaf 8.30 uur  deliberaties 3des 

wo 30 juni 8.30-9.30 uur 1 t.e.m. 5 proclamatie + bezinningsmoment 

 10-11.30 uur  leerlingencontact (sportzaal) 

 Denk nog eens aan de verloren voorwerpen. 

 15.30-17.30 uur  oudercontact (sportzaal) 

do 1 juli   aanvang VAKANTIE 

vr 2 juli VM  tweedehandsboekenverkoop 

di 6 juli Indienen boekenlijst nieuwe handboeken en evt. studiekeuze. 

 De school is gesloten van 10 juli tot en met 15 augustus en telkens op woensdagnamiddag. 

vr 27 aug 9-12 uur  boekenverkoop 

14-17.30 uur 

wo 1 sept   begin schooljaar 2010-2011 

 

1. VRIJDAG 11 JUNI 

2. MAANDAG 14 JUNI 

KLAS VAK LESUUR LOKAAL EN NIET IN 

3WEc GE 2 S222 H303 

3EC5b WI 7 T201 T103 

3GLb-3LAa NE 7 T203 S124 

3EC4c FR 8 OLC2 S124 

KLAS VAK LESUUR LOKAAL EN NIET IN 

3WEb IN 1 H109 H308 

3LAc NE 2 H004 H101 
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1. BIJ AANVANG VAN HET PROEFWERK 

� Voorzie vóór elk proefwerk een sanitaire stop. 

� Bevestig je jas aan de kapstok. 

� Neem het nodige materiaal uit je boekentas: schrijfgerei zonder etui, toegestane hulpmid-

delen, 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. Het studiemateriaal of 

leesboek leg je onder je tafel. 

� Voor de proefwerken wetenschappen (biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen) 

wordt enkel een eenvoudig rekentoestel gebruikt, geen grafisch! 

� Niemand heeft een gsm, walkman, mp3-speler, iPod e.d. op zak. Het bij zich hebben van 

één van die elektronische middelen wordt beschouwd als ‘spieken’. 

� 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 ge-

bruiken. Leerstof of andere programma’s op je rekenapparaat opslaan, wordt beschouwd 

als ‘spieken’. 

� 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. 

2. TIJDENS HET PROEFWERK 

� Er wordt niet gesproken. 

� Steek je hand op als je nog papier nodig hebt. 

� Tijdens het afleggen van het proefwerk mag je zonder toelating het lokaal niet verlaten en 

later terugkeren. 

� Alle vormen van proefwerkfraude en spieken worden onmiddellijk bestraft: na het zich 

aanmelden bij de directie mag je het proefwerk - in afzondering - verder afleggen, maar je 

krijgt voor dat proefwerkonderdeel nul. Dit geldt ook voor medeplichtigheid. 

3. 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. 

� 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.  

PROEFWERKAFSPRAKEN 



� De leerlingen van de derde 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 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. 

4. BIJ AFWEZIGHEID TIJDENS EEN PROEFWERK 

� Verwittig ’s morgens de school, ook bij een mondeling proefwerk! 

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

� Gemiste proefwerken worden aansluitend bij de proefwerkreeks afgelegd. 
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  PROEFWERKROOSTER 

 3EC 5a 3EC 5b 3HW a 3HW b 3LA a 3LA b 3LAc 

 7 22 25 26 13 24 11 

lokaal SPZL SPZL SPZL SPZL SPZL SPZL H101 

Di 15/06 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 

lokaal SPZL SPZL SPZL SPZL SPZL SPZL H101 

Wo 16/06 NE 1+2 NE 1+2 NE 1+2 NE 1+2 NE 1+2 NE 1+2 NE 1+2 

lokaal SPZL SPZL SPZL SPZL SPZL SPZL H101 

Do 17/06 BI BI BI BI BI BI BI 

 AA AA AA AA AA AA AA 

Vr 18/06 CH CH CH CH CH CH CH 

 GE GE GE GE GE GE GE 

Ma 21/06 EC INF EC  CW CW LA 1 LA 1 LA 1 

 S010      H101 

 EC  EC INF GW GW LA 2 LA 2 LA 2 

 
 H308      H101 

Di 22/06 FR 1+2 FR 1+2 FR 1+2 FR 1+2 FR 1+2 FR 1+2 FR 1+2 

Wo 23/06 FY FY FY FY FY FY  FY 

 EN EN EN EN EN EN EN 
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 3EC 4a 3EC 4b 3EC4c 3GLa 3GLb 3WE a 3WE b 3WE c 

 20 16 15 22 9 8 22 18 

lokaal SPZL SPZL SPZL SPZL SPZL SPZL SPZL 

Ma 14/06 les  les  les GR 1 les  les  les  

 GW GW  GW  GR 2  GW GW GW  

lokaal SPZL SPZL SPZL H301 H101 H101 SPZL SPZL 

Di 15/06 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 

lokaal SPZL SPZL SPZL resto 2 H101 H101 SPZL SPZL 

Wo 16/06 NE 1+2 NE 1+2 NE 1+2 NE 1+2 NE 1+2 NE 1+2 NE 1+2 NE 1+2 

lokaal SPZL SPZL SPZL H301 H101 H101 SPZL SPZL 

Do 17/06 BI BI BI BI BI FY FY FY 

 AA AA AA    AA AA AA AA AA 

Vr 18/06 CH CH CH CH CH CH CH CH 

 GE GE GE GE GE GE GE GE 

Ma 21/06 EC  EC INF EC INF LA 1 LA 1 FY pract  FY pract  FY pract  

  H308 S010 SPZL SPZL H104 H104 H104 

 EC INF EC  EC LA 2 LA 2 studie in studie in studie in 

 S010   SPZL SPZL H101  SPZL  SPZL  

Di 22/06 FR 1+2 FR 1+2 FR 1+2 FR 1+2 FR 1+2 FR 1+2 FR 1+2 FR 1+2 

Wo 23/06 FY FY FY FY FY BI BI  BI  

 EN EN EN EN EN EN EN EN 

� Regeling EC 

♦ Voor de speeltijd hebben 3EC4b (16), 3EC4c (15) en 3EC5a (7) hun ICT-proefwerk EC (in de 
lokalen H308 of S010). De leerlingen van 3GLa (22) en 3GLb (9) gaan zitten in de sportzaal op 

hun plaatsen voor hun schriftelijk proefwerk, dit is: de nummers 1 tem 16 van 3GLa  op de 

plaatsen van 3EC4b; de nummers 17 tem 22 op de plaatsen van 3EC5a en de 9 leerlingen van 

3GLb op de plaatsen van 3EC4c. 

♦ Na de speeltijd hebben 3EC4a (20) en 3EC5b (22) hun ICT-proefwerk EC (in de lokalen S010 
en H308). De leerlingen van 3GLa (22) en 3GLb (9) gaan zitten in de sportzaal op hun plaat-

sen voor hun schriftelijk proefwerk, meer bepaald gaan de leerlingen van 3GLa zitten op de 

plaatsen van 3EC5b en de negen leerlingen van 3GLb op de eerste negen plaatsen van 3EC4a. 

� Regeling FY 

♦ Het proefwerk vindt plaats in H104, in groepen van 12 leerlingen, één uur proefwerk per 
groep. De vakleerkracht bespreekt met de leerlingen de indeling van de groepen. 

♦ De leerlingen blijven in afwachting van hun praktisch proefwerk in hun proefwerklokaal. De 
vakleerkracht komt hen halen en brengt hen terug. 

◊ De 8 leerlingen van 3WEa in H101 (waar 3LAc proefwerk LA maakt). 

◊ De 22 leerlingen van 3WEb en de 18 leerlingen van 3WEc in de sportzaal. 

REGELING MAANDAG 21 JUNI 
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� 8.30-9.30 uur: alle leerlingen gaan met hun klassenleraar en hulpklassenleraar naar 

onderstaande klas voor de proclamatie en bespreking van de resultaten. 

3EC4a  H101  3HWa  H202 

3EC4b  H103  3HWb  H203 

3EC4c-3EC5a H104  3LAb  H204 

3EC5b  H108  3LAc-3WEa H205 

3GLa  H109  3WEb  H206 

3GLb-3LAa H201  3WEc  H207 

   

� 9.30 uur: de leerlingen kunnen de school verlaten 

 

� 10-11.30 uur: leerlingencontact in de sportzaal 

Elke leerling kan terecht bij de vakleerkracht voor uitleg bij de resultaten, waarschu-

wingen, vakantietaken, uitgestelde proeven, studiekeuze-adviezen. 

Er worden afspraken gemaakt m.b.t. 

♦ de inhoud van vakantietaken en/of uitgestelde proeven 

♦ de data van uitgestelde proeven/evaluatie van de vakantietaken 

 

� 15.30-17.30 uur: oudercontact in de sportzaal 

Tot het oudercontact worden alle ouders uitgenodigd van de leerlingen 

♦ met een B- of C-attest 

♦ met een uitgestelde proef, vakantietaak of waarschuwing, 

♦ met een afwijkend advies (dan de ingediende studiekeuze), 

♦ die geen definitieve studiekeuze hebben ingediend. 

  DE LAATSTE SCHOOLDAG: WOENSDAG 30 JUNI 



VARIAVARIAVARIAVARIA    

� Van eind mei tot eind juni (elke dag van 11 tot 23 uur) kan je terecht bij Teleblok, de tele-

fonische hulplijn van Skratsj (0800 13 14 4) zowel met concrete vragen (bv. over studie-

planning) als met persoonlijke problemen. De gesprekken verlopen volledig anoniem.  

Niemand maakt zich kenbaar en je verhaal wordt nooit aan anderen doorgegeven. Voor 

verdere informatie, zie www.teleblok.be. 

� Heb je interesse voor het buitenland? Je wil er gaan studeren, je bent op zoek naar een 

vakantiebaan over de grens, of een inleefverblijf, een vrijwilligersproject, taalstage, boer-

derijwerk, als au pair … er zijn zoveel zinvolle internationale ervaringsmogelijkheden die 

erg in trek zijn bij jongeren. Het ‘coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking’ 

bundelde tientallen initiatieven in de gids ‘Aanpakken en wegwezen’. Je kan de gids digi-

taal raadplegen op www.jint.be. 

� In de loop van september ontvingen alle leerlingen een officiële leerlingenkaart, waarmee 

je tal van voordelen kan genieten. De leerlingenkaart is een initiatief van Klasse en wordt 

ondersteund door een website en het jongerentijdschrift Maks!  

Op de site www.leerlingenkaart.be vind je terug welke voordelen de leerlingenkaart ople-

vert en voor welke zomeractiviteiten je de kaart kan gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

Beste leerling 

Op vrijdag 8 oktober 2010 vieren we feest naar aanleiding van het tienjarig be-
staan van het Sint-Bernarduscollege. We doen dit met een dag- en avondpro-
gramma. 

Het dagprogramma is uitsluitend voor jullie, de leerlingen van SBC bedoeld. We proberen die dag een aan-
tal wereldrecords te breken die te maken hebben met lichaamsbeweging, gezondheid, milieu 
(ochtendgymnastiek tanden poetsen, flipping coins met 2000 personen ...) en rekenen daarvoor op jullie 
medewerking en jullie creatieve inbreng. Financieel en praktisch haalbare ideeën waarbij alle leerlingen 
betrokken zijn, kan je via Smartschool sturen naar meneer Vande Walle (Kjell). In de namiddag zijn er mu-
zikale acts gepland. 

Hoogtepunt van de festiviteiten is het avondprogramma met naast onze eigen Opus A. (leerlingen, tegen 
dan ook oud-leerlingen) en Plugged (oud-leerlingen) ook optredens van Jasper Erkens en Raymond Van 
Het Groenewoud. Een toegangskaart voor het avondprogramma in voorverkoop kost 10 euro. Om jullie 
zoveel mogelijk de kans te geven ook dit hoogtepunt mee te maken, bestaat er voor jullie een gunsttarief: 
als je twee kaarten koopt, krijg je de derde gratis. Om de huidige zesdejaars ook van het feest te laten ge-
nieten, kunnen zij nu al kaarten aankopen. 

Opgelet: voor jullie kan dit pas vanaf 1 september, natuurlijk ook aan deze voorwaarden. 
Koop je kaarten pas dan aan!. 
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OP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNING    

 

STUDIEKEUZESTUDIEKEUZESTUDIEKEUZESTUDIEKEUZE    

VOORNAAM LL:         KLAS:   3 

NAAM LL:           NUMMER: 

NIEUWSBRIEF  

Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen. 

STROOKJES NIEUWSBRIEF JUNISTROOKJES NIEUWSBRIEF JUNISTROOKJES NIEUWSBRIEF JUNISTROOKJES NIEUWSBRIEF JUNI    

HANDTEKENING OUDER(S) 

 
 

 

 

Gelieve de strookjes ten laatste op vrijdag 4 juni 2010 ondertekend aan de klassenleraar  te-

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


