
Beste ouders, beste leerlingen 

Op één september mochten we 1614 leerlingen verwelkomen, waaronder 

288 eerstejaars en 30 nieuwe leerlingen in de andere jaren. We DAN-

KEN jullie allen voor het vertrouwen in onze school. 

Ook dit schooljaar starten we met een NIEUWSBRIEF om jullie, ou-

ders én leerlingen, op de hoogte te brengen van wat er reilt en zeilt op 

het SBC.  Toch merken we dat velen niet op de hoogte zijn van de wer-

king van deze nieuwsbrief. 

Zo streven we ernaar om jullie maandelijks een nieuwsbrief te bezor-

gen. Deze wordt (indien haalbaar) meegegeven met het rapport, dus tra-

ditiegetrouw op een vrijdag. De planning van deze nieuwsbrieven is op-

genomen in de kalender. Deze maand mogen jullie naast deze startnieuwsbrief (3 september) een 

meer praktische nieuwsbrief verwachten op vrijdag 10 september. 

Bij elke nieuwsbrief hoort een antwoordstrook. Dit kan uitsluitend een bevestiging zijn dat jul-

lie de nieuwsbrief ontvangen hebben, maar het kan ook dat we aanvullende vragen hebben of een 

bijzondere instemming nodig hebben. Wil steeds deze antwoordstrook ingevuld en ondertekend 

meegeven met je dochter of zoon, de eerste maandag na ontvangst van de nieuwsbrief. Je dochter 

of zoon bezorgt dan deze antwoordstrook aan zijn klassenleraar zodat wij de antwoordstroken zo 

vlug mogelijk kunnen verwerken. 

Ook willen we jullie deze nieuwsbrief elektronisch bezorgen, via e-mail en via het leerplat-

form. Ouders van nieuwe leerlingen of ouders wiens e-mailadres gewijzigd is, kunnen ons via de 

antwoordstrook achteraan deze nieuwsbrief 

hun e-mailadres bezorgen. Ook zullen we de 

ouders van nieuwe leerlingen een gebruikers-

naam en paswoord bezorgen van ons leerplat-

form ‘Smartschool’ waar jullie allerhande in-

formatie terugvinden. De andere ouders kun-

nen nog altijd met de gegevens van vorig 

schooljaar op het platform terecht. 

Ondertussen hebben we een chaotische BOE-

KENVERKOOP achter de rug. Door de com-

binatie van een interne reorganisatie en traag 

werkende terminals liepen vooral in de voor-

middag de wachttijden stevig op. Ook zijn hier-
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door een aantal fouten in het systeem geslopen. We bieden jullie onze verontschuldigingen aan en 

zullen de fouten zo vlug mogelijk rechtzetten. 

Wat verder vinden jullie de namen en telefoonnummers van de LEERKRACHTEN van de 

school. Voor minder dringende omstandigheden is elk personeelslid via de schoolmail bereikbaar: 

voornaam.naam@sbcollege.be. Ook als DIRECTIE streven we naar maximale bereikbaarheid. 

We zijn altijd tot luisteren en overleg bereid en door kort op de bal te spelen, kunnen we samen op 

zoek gaan naar de beste oplossingen. 

Bij deze stel ik jullie graag een nieuw directielid voor, met name IN-

GRID DE SMET. Ingrid vervangt Conny Vermandere die als adjunct 

aangesteld is in het Sint-Aloysiuscollege te Ninove. Ingrid zal als adjunct

-directeur verantwoordelijk zijn voor de pedagogische werking van de 

school; op korte termijn neemt ze ook de praktische werking van de 

tweede graad over van collega Anne De Vleeschouwer. 

Tot slot sta ik nog even stil bij de NAKENDE FEESTMOMENTEN 

naar aanleiding van tien jaar SBC. 

Op zondag 12 september, Open Monumentendag, zetten we onze 

deuren open. Een tocht doorheen het boeiende verleden van onze histo-

rische voorbouw, het oude kasselrijhuis. We houden halt bij verschillen-

de objecten en vertellen mysterieuze verhalen. Deze getuigen van een 

merkwaardig verleden en zetten ons onderwijsproject op bijzondere wijze in de verf. Jullie zijn 

allen van harte uitgenodigd op dit ‘Pad der Verwondering’. Dit pad zal trouwens de komende we-

ken flink betreden worden door alle leerlingen van onze school en wordt samen met de leerstrip 

‘Op zoek naar inspiratie’ (een werkstuk van onze eigen leerlingen en leerkrachten!) geïntegreerd 

in de lessen. 

Op vrijdag 8 oktober volgt de feestdag bij uitstek, een dagprogramma voor onze leerlingen én 

een muzikaal avondprogramma voor iedereen die het Sint-Bernarduscollege lief is. Hier zul-

len onder anderen Jasper Erkens en Raymond van het Groenewoud het mooie weer maken. Ver-

derop lees je hoe onze leerlingen op voordelige wijze kaarten kunnen aankopen. Een dergelijke 

organisatie vraagt tientallen helpende handen. Wie als ouder bereid is een taak op zich te nemen, 

kan dat laten weten via de antwoordstrook. Bedankt bij voorbaat! 

We ronden onze feestperiode af met een EUCHARISTIEVIERING op de mythische datum 

10|10|10, zondag 10 oktober 2010, om 10 uur. Mgr. Van Looy, bisschop van Gent, zal de fees-

telijke viering voorgaan. Het spreekt vanzelf dat jullie allen van harte welkom zijn. 

Beste ouders, beste leerlingen, ik wens jullie allen een aangenaam schooljaar. 

Ingrid De Smet, 

 adjunct-directrice  
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Op zondag 12 september 2010, Open Monumentendag, stelt het Sint-Bernarduscollege zijn deu-

ren open voor een gegidst bezoek aan zijn gebouwen. De wandeling, die we Het Pad der Verwon-

dering gedoopt hebben, leidt ons doorheen het vroegere kasselrijhuis waarvan de oorsprong te-

ruggaat tot begin 1600. 

Op Open Monumentendag nemen we u mee op een tocht doorheen het 

boeiende verleden van een historisch gebouw. We houden halt bij ver-

schillende interessante objecten en vertellen hun verhalen, die getuigen 

van een merkwaardig verleden. Zo ontdekken we samen ‘het mysterie 

van de draaiende brug’ in de voormalige priesterrefter en gaan we op 

zoek naar de verborgen kruisweg in de kapel. We maken kennis met 

‘stille getuigen’ die ons het bijzondere verhaal vertellen van enkele be-

kende oud-leerlingen en geven een antwoord op vragen zoals “Wat heb-

ben het Sint-Bernarduscollege en de Walburgakerk gemeen?” 

Het Pad der Verwondering is een uitstapje in het verleden, dat soms op verrassende wijze tot ont-

moetingen leidt met diverse kunstvormen waarin ook muziek en poëzie niet ontbreken. 

Onze gidsen verwelkomen u vanaf 10 uur. Een rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur. Om het 

kwartier vertrekt er een groep, de laatste gids vertrekt omstreeks 16.30 uur. 

 

 

SBC ROCKT wordt hét evenement van het jaar dat je niet 

mag missen! 10 jaar Sint-Bernarduscollege vieren we im-

mers maar één keer. Het wordt een FAMILIEFEEST voor 

jong en oud, voor ouders en leerlingen, voor oud-leerlingen 

en sympathisanten.  IEDEREEN is dus van harte welkom! 

Leerlingen van het Sint-Bernarduscollege krijgen de kans 

om GRATIS naar SBC ROCKT te gaan!  Wie vóór vrijdag 

17 september  2 kaarten verkoopt, krijgt op de dag van 

het evenement, 8 oktober dus, zijn eigen toegangsbandje 

gratis!  Opgelet: dit bandje is persoonlijk en kan dus niet 

doorgegeven of -verkocht worden. 

MAAR ER IS MEER…! 

Je kan ook extra tickets verdienen, die je wel kan doorge-

ven of verkopen. 

Wie  vóór 17 september  meer dan 2 kaarten verkoopt, 

krijgt - naast de eigen vrijkaart - nog één vrijkaart extra per 

4 verkochte kaarten.   

  OPEN MONUMENTENDAG  

  GRATIS NAAR SBC ROCKT!  
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TNT zoekt creatieve breinen 

Deze kleine vermelding is bedoeld om gemotiveerde schrijvers, tekenaars of computergenieën de 

weg naar de TNT-werkgroep van de leerlingenraad (LLR) te laten vinden. Om alles even duidelijk 

te maken: TNT is een tijdschriftje voor en door leerlingen. Wat er zoal in TNT staat: horoscoop, 

levensverhalen van leerkrachten, een dag uit het leven van leerkrachten, grappige citaten, activi-

teiten van de LLR, … 

De eerste vergadering is op 13 september om 16 uur in het LLR-lokaal in het V-blok. Wij hopen 

dat je jouw zoon/dochter kan motiveren en ertoe aanzetten om eens langs te gaan. 

TNT  

Dit betekent dus : 

2 kaarten verkopen = eigen gratis toegang 

6 kaarten verkopen = eigen gratis toegang + 1 vrijkaart 

10 kaarten verkopen = eigen gratis toegang + 2 vrijkaarten 

14 kaarten verkopen = eigen gratis toegang + 3 vrijkaarten 

…  

(Opgelet: vanaf 11 september start de voorverkoop via 

de website en de voorverkoopadressen.  Vanaf dan kan je 

geen vrijkaarten meer verdienen.) 

EN ER IS NOG MEER…! 

De vijf leerlingen die het grootste aantal kaarten verkopen, mogen op 8 oktober backstage en krij-
gen een MEET & GREET met Jasper Erkens en Raymond van het Groenewoud.  Bovendien krij-
gen zij een cd van Raymond die ze dan kunnen laten signeren! Vergeet je fototoestel niet! 

Net niet bij de topverkopers? Dan kan je toch nog een MEET & GREET verdienen!  Wie immers 
een affiche goed zichtbaar voor het raam hangt, kan door een onafhankelijk team uitverkoren 
worden om eveneens backstage bij Jasper en Raymond te geraken.  Zo zullen er 3 leerlingen in de 
prijzen vallen! 

Op maandag 6 september komt de schoolfotograaf langs om klasfoto’s te nemen. Van de leer-

lingen uit het derde en vijfde jaar worden bovendien ook individuele foto’s gemaakt. De individu-

ele foto’s worden niet te koop aangeboden. Dat is wel het geval met de klasfoto’s, die eerst op 

Smartschool gepost zullen worden. De kostprijs ervan bedraagt 1 euro. 

KLASFOTO 
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  EEN STAND VAN ZAKEN 

Net zoals voorgaande jaren zijn er ook dit schooljaar heel wat internationaliseringsprojecten in 
het SBC. En we beginnen er vroeg aan! 

U weet ongetwijfeld nog dat vorig schooljaar aswolken verschillende keren roet in het eten strooi-
den. Daardoor konden een aantal geplande - en soms gereserveerde - uitwisselingen niet door-
gaan. Er werd dan ook beslist om projecten naar dit schooljaar te verschuiven. 

Concreet gebeurt in het eerste semester al heel wat: 

� van 9 tot 16 september gaat 6ECMTa naar Uppsala (Zweden) met leerkrachten Frederik De 
Rouck en Rik Martens 

� van 22 tot 29 september ontvangen 6 HUWEa+6ECMTc en 6HUWEc leerlingen uit Gubbio 
(Italië) onder begeleiding van Johan Martien, Peter Notte, Dirk Passchyn en Guy Verzele 

� van 14 tot 19 oktober gaat 6ECMTb naar Kardzahli (Bulgarije) onder begeleiding van  Marti-
ne Gillis en Inge Van Meenen 

� tussen 25 september en 5 oktober ontvangen we leerlingen uit Rodez (Fankrijk) en Nort-
heim (Duitsland) binnen het tweede luik van het Comeniusproject The Mobile Generation 
onder begeleiding van Cathy De Maertelaere en Guy Verzele. 

Daarenboven is onze school opnieuw geselecteerd voor een Comeniusproject rond diversiteit in 
cultuur. Het projectvoorstel behaalde zelfs meer dan 90%, wat betekent dat we daarmee tot de 
Europese top behoren! U leest er meer over in een volgende nieuwsbrief. 

Dit schooljaar krijgt het SBC als extra ondersteuning voor de internationalisering twee Comenius-
taalassistentes toegewezen. Gedurende het hele schooljaar zal leerkracht Engels en Duits Annika 
Lahti uit Finland ons bijstaan en vanaf januari tot eind juni komt Elena Hrecinic uit Roemenië 
ons team vervoegen. Zij is leerkracht kunstwetenschappen en Frans. 

Het allerbelangrijkste nieuws is wellicht nog dat het Sint-Bernarduscollege, omwille van zijn Eu-
ropese werking en ervaring, geselecteerd is om deel te 
nemen aan een nieuw Europees pilootproject. De 
Vlaamse regering heeft namelijk beslist om te partici-
peren aan de nieuwe Europese actie Comenius indivi-
duele leerlingenmobiliteiten.  

Dit project houdt in dat individuele leerlingen de kans 
zullen krijgen om gedurende een aantal maanden les te 
volgen aan een van de Comeniuspartnerscholen. We 
hebben het hier over een soort Erasmusproject voor 
scholieren, weliswaar met verblijf in een geselecteerd 
gastgezin. 

De andere deelnemende landen zijn: Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Finland, Noorwegen, 
Zweden, Oostenrijk, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Polen, Estland, Letland, Liechtenstein en 
Luxemburg. 

In Vlaanderen krijgen ongeveer 30 leerlingen per jaar de kans om kosteloos aan dit bijzonder in-
teressante project deel te nemen. We willen er uiteraard alles aan doen om één of meerdere van 
onze leerlingen maximaal de kans te geven om aan deze leerlingenmobiliteit deel te nemen. Daar-
toe zal vanaf dit schooljaar een ‘Europaclub’ opgericht worden waar we met leerlingen en leer-
krachten nog intensiever kunnen werken aan de verspreiding van de Europese gedachte. Een niet 
onbelangrijk onderdeel binnen ons opvoedingsproject. Meer nieuws volgt in de komende nieuws-
brieven. 
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1 OP 4 GEZINNEN HEEFT ER RECHT OP  

SCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOL----    & STUDIETOELAGEN& STUDIETOELAGEN& STUDIETOELAGEN& STUDIETOELAGEN    

Jouw gezin misschien ook? Dien een aan-
vraag in! 

BEDRAG? 

Ouders van leerlingen secundair onder-
wijs die recht hebben op een schooltoela-
ge ontvangen een bedrag dat varieert van 
€119,26 (minimumtoelage voor externe 
leerlingen) tot €1052,88 (volledige toela-
ge voor interne leerlingen)   

Maar ook de school krijgt extra midde-
len per kind met schooltoelage! Daarmee 
kan zij investeren in beter onderwijs dat 
dichter aanleunt bij de noden van de leer-
lingen. 

HOE? 

Je kan vanaf september 2010 een formu-
lier krijgen in de school of in het CLB. De 
aanvraag kan echter ook elektronisch 
ingediend worden. Surf hiervoor naar 
www.schooltoelagen.be!  

Je hebt tijd om de aanvraag in te dienen 
tot en met 30 juni 2011. 

HULP NODIG? 

Vraag het eerst bij het secretariaat van 
de school! Verder zijn er verschillende 
diensten die jou kunnen helpen. 

EEN GREEP UIT DE ADRESSEN 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB): 

Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen, vestiging Oudenaarde: 

Burgschelde 7 - 055/31.38.62 - oudenaarde@vclbzov.be 

 

Sociale Dienst OCMW Oudenaarde 

Sint-Walburgastraat 9 - 055/46.06.40 - info@ocmwoudenaarde.be 

 

Dienst Sociale Zaken Stad Oudenaarde 

Administratief Centrum, Tussenmuren 17 - 055/33.51.24 - sociale.dienst@oudenaarde.be 

 

Je kan wellicht ook terecht bij je vakbond of ziekenfonds. Informeer ernaar! 



STROOKJES NIEUWSBRIEF FEBRUARISTROOKJES NIEUWSBRIEF FEBRUARISTROOKJES NIEUWSBRIEF FEBRUARISTROOKJES NIEUWSBRIEF FEBRUARI    

VOORNAAM LL:         KLAS:   6 

NAAM LL:           NUMMER: 

NIEUWSBRIEF  

Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen.  

Handtekening ouder(s): 

 

 

Gelieve dit blad met strookjes ten laatste op maandag 6 september 2010 ondertekend aan de 

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

STROOKJES  SEPTEMBERSTROOKJES  SEPTEMBERSTROOKJES  SEPTEMBERSTROOKJES  SEPTEMBER    

HELPENDE HANDEN SBC ROCKT 

 

Ik,              ben bereid mee 

te helpen op vrijdag  8 oktober. 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE 

GELIEVE DIT STROOKJE ENKEL IN TE VULLEN INDIEN DE INFORMATIE WAAROVER 
WIJ BESCHIKKEN MOET WORDEN GEWIJZIGD 

 

Voornaam:      Familienaam:  

  

 o Vader o Moeder  o Andere verwantschap (gelieve te specificeren)  

  

 

wens via elektronische weg informatie van de school te ontvangen op volgend mailadres: 

   

       @  

   

Wij respecteren uw privacy en geven uw e-mailadres en persoonlijke gegevens onder geen beding door aan derden zoals wettelijk bepaald. 



HET PAD DER VERWONDERING 

Ben jij ook al eens blijven stilstaan bij het brandglasraam in 

de poort van de voorbouw? Heb je je al eens afgevraagd wat 

de betekenis is van de muurschildering aan de hofbouw? 

Hou je van spannende verhalen en dool je graag door de 

donkere gangen van oude gebouwen waar de muren (soms 

letterlijk) vertellen over vroeger? Dan zal je ongetwijfeld 

plezier beleven aan de rondleiding doorheen het oudste ge-

deelte van onze school. Binnenkort ga je met je klas immers 

op stap om al die geheimen ontsluierd te zien. 

De wandeling, die de naam Het Pad der Verwondering 

meegekregen heeft, leidt ons doorheen het vroegere kassel-

rijhuis waarvan de oorsprong teruggaat tot begin 1600. 

Vanaf 1849 vindt het Onze-Lieve-Vrouwecollege onderko-

men in het gebouw. In 2000, na de fusie van het college 

met het Onze-Lieve-Vrouwinstituut (in de volksmond ’t 

Kloosterke genoemd), verandert de naam in Sint-

Bernarduscollege. 

Tijdens de rondleiding houden we halt bij verschillende interessante voorwerpen die getuigen van 

een merkwaardig verleden. Het Pad der Verwondering is een uitstapje in het verleden met ver-

rassende ontmoetingen waarin ook muziek en poëzie niet ontbreken. 

Afspraak in september! 

OP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNING    


