
Beste ouders, beste leerlingen 
 
De eerste kennismaking met nieuwe leerkrachten, nieuwe medeleerlingen, 
nieuwe vakken, nieuwe lokalen… ligt achter de rug. Vermoedelijk zijn de potlo-
den gescherpt, de boeken gekaft en wie weet… de eerste lessen geleerd, de eer-
ste toetsen voorbereid. Voor we het goed en wel beseffen, zit het schooljaar ste-
vig op de rails en wordt het nieuwe meer en meer vertrouwd. 
Ook nieuw op school, althans naar de buitenwereld, is onze werkgroep CÎTO. 
Een vierletterwoord, maar niet zomaar een woord. CÎTO staat voor Christelij-
ke inspiratie voor Treffend Onderwijs en refereert naar de stad Cîteaux 
waar onze patroonheilige, Sint-Bernardus, als jonge knaap intrad. 
De werkgroep heeft als doel concrete initiatieven te nemen om het pedagogisch 
project van de school te ondersteunen. Zo ontstond vanuit CÎTO de leerstrip 
Op zoek naar inspiratie, alsook de wandeltocht doorheen onze historische ge-
bouwen, het Pad der verwondering. Dit wandelpad wordt u trouwens nu 
zondag 12 september aangeboden naar aanleiding van Open Monumentendag. 
U bent van harte welkom op het SBC tussen 10 en 17 uur. 
Treffend Onderwijs? Treffend in twee betekenissen: doeltreffend waar het de 
scholing betreft, kwalitatief onderbouwd, degelijk, hoogstaand onderwijs én  
dieptreffend waar het de vorming betreft, onderwijs gestoeld op enthousias-
me, engagement en empathie, onderwijs gebouwd op Liefde… de liefde voor 
het vak, de liefde voor elk kind, de liefde voor de school, de liefde voor ons op-
voedingsproject. 
De inspiratie voor dit diep- en doeltreffend onderwijs halen we ondermeer uit 
de bijgevoegde tekst van Sint-Bernardus, met het prachtige beeld van het wa-
terbekken.  

Hieruit heeft de werkgroep CÎTO 
acht kerntaken gehaald die op hun 
beurt samengevat worden in vier 
fundamentele waarden waar we in 
onze school willen op voortbouwen. 
In elke nieuwsbrief laten we u ken-
nismaken met één van deze acht 
kerntaken, voorgesteld op de acht 
hoeken van een waterbekken. De 
keuze voor deze symbolisch geladen 
achthoek is niet toevallig, maar 
meer uitleg zou ons heel ver leiden. 
Bij interesse kan je terecht in onze 
strip, op de bladzijden 39 en 40. 
De eerste opdracht, dus de op-
dracht van deze nieuwsbrief, luidt: 
Kijk naar de bron, want LIEFDE 

is de bron van alles, liefde geeft diepgang en vaart. Het belang van het voor-
beeld dat we hierbij willen volgen, wordt benadrukt en het voorbeeld bij uitstek 
blijft Jezus Christus. Kijk naar hoe Jezus het deed! 
Laten we dus niet alleen een leer- maar ook een levensschool vormen, waar we 
de Liefde centraal stellen. Laten we ons daarbij spiegelen aan ons toonbeeld bij 
uitstek, Jezus van Nazareth. Samen kunnen we dan werk maken van zijn 
droom: gelukkige mensen worden in een gelukkige wereld. 
 

Thierry Godefroidt, directeur 

SEPTEMBER 2010 

 

 

Wees verstandig en maak 
jezelf tot een waterbekken  

en niet tot een 
afwateringskanaal. 

 

Kijk eens naar een  
afwateringskanaal. 

 

Een afwateringskanaal loost 
het water onmiddellijk 

zodra het water binnenkomt. 
 

Bij een waterbekken is dat 
anders. Een waterbekken 

wacht  totdat  het  geheel  vol 
is. Dan pas begint het over te 

lopen. 
 

Een waterbekken deelt uit  
van eigen volheid 

terwijl het zelf gevuld blijft. 
 

Liefde vloeit over. Ze houdt 
voor zichzelf wat ze zelf 

nodig heeft. 
En wat ze heeft wil ze 

in overvloed hebben om rijk 
te kunnen zijn voor anderen. 

 

Kijk naar de bron!  
 

Kijk naar de bron 
zelf van het leven! 

 

Laat eerst jezelf vullen. Laat  
daarna wat de bron je nog 

meer geeft overvloeien naar 
anderen. 

 

Liefde stroomt over. 
 

Je leeg laten  lopen is niet 
wat de liefde vraagt. 

 

Voor wie kun je goed zijn als 
je voor jezelf slecht bent? 
Zie naar de bron van het 

leven.  
Vul eerst jezelf zoveel dat je 

overvloeit naar anderen. 
 

Dan zal ik graag  
genieten van jouw  

overvloed. 
 

(Bernardus - fragmenten uit de 18de preek 
over het Hooglied) 



NACHT VAN DE DUISTERNISNACHT VAN DE DUISTERNISNACHT VAN DE DUISTERNISNACHT VAN DE DUISTERNIS    

Op zaterdag 16 oktober vindt opnieuw de Nacht van de Duisternis plaats. Tijdens het evenement 
dat ondertussen een Vlaamse klassieker is, vragen de Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Licht-
hinder en VVS (Vereniging Voor Sterrenkunde) aan gemeenten om zoveel mogelijk lichten te do-
ven. 

Met de Nacht willen de organisatoren gemeentebesturen en andere overheden aanmoedigen om 
in de toekomst meer structurele maatregelen te nemen om energie te besparen en lichthinder te 
beperken. 

In samenwerking met de VVS, afdeling Scheldeland, organiseren we voor het eerst een heuse ster-
renkijkavond op onze school. Gepassioneerde amateurastronomen brengen hun telescopen mee 
en laten elke bezoeker een blik werpen op nabije en verre hemelobjecten zoals de maan, onze pla-
neten en verder afgelegen voorwerpen zoals dubbelsterren, galaxieën en nevels. Afhankelijk van 
de omstandigheden worden ook waterraketten afgevuurd. Wie van het spektakel een droge keel 
krijgt, kan terecht in de bar. 

Uiteraard lichten we graag de werking van de VVS toe en stellen we een tentoonstelling op over 
ons heelal, ruimtevaart en amateurastronomie. Er lopen ook presentaties over uiteenlopende on-
derwerpen uit de wereld van astronomie en de ruimtevaart. Bij slecht weer voorzien we vervan-
gende activiteiten om je toch nog een beetje het wauw-gevoel te bezorgen. 

STERREN KIJKEN OP SBC  

 

 Nacht van de Duisternis – SBC-waarnemingsavond 

  zaterdag 16 oktober vanaf 19 uur 

Hoogstraat 30 

toegang gratis 



LEERLINGENRAADLEERLINGENRAADLEERLINGENRAADLEERLINGENRAAD    

Dit jaar organiseert de leerlingenraad een stadsspel voor alle leer-

lingen die zich inzetten voor onze leerlingenraad! Dit is een na-

middag waarop de leerlingen van het eerste tot en met het zesde 

jaar elkaar beter leren kennen om zo de communicatie tussen de 

verschillende graden te verbeteren. Wie dit jaar nog wil aanslui-

ten bij de leerlingenraad kan dit ZEKER nog doen! DUS.. aarzel 

niet en neem op woensdag 29 september deel aan ons stadsspel!  

Het programma ziet er als volgt uit: 

12.10 – 13 uur: eten in filmzaal (lunchpakket zelf meebrengen) 

13 – 15.30 uur: stadsspel (Oudenaarde) 

15.30 – 16.30 uur: werkgroepenvergadering op school 

16.30 – 18 uur: barbecue op school 

Zorg voor sportieve kledij en hou rekening met onze weergoden!  

 

DAG VAN DE LEERLINGENRAAD 

Op vrijdag 15 oktober 2010 organiseert de leerlingenraad de Dag van de leerlingenraad. Wij 

zullen zorgen voor heel wat leuke activiteiten tijdens de speeltijd en tijdens de middagpauze. Voor 

het eerst zullen jullie 's avonds ook kunnen genieten van SBCinema. Het concept, gebaseerd op 

drive in, bestaat uit een film die geprojecteerd zal worden op de hofbouw. Met deze onvervalste 

primeur wil de leerlingenraad zijn steentje bijdragen aan de  10 stunts van SBC10! Meer infor-

matie hierover kunnen jullie verwachten via smartschool en de digitale borden. 

  STADSSPEL  

  SPORT NA SCHOOL  

Ongeveer 500 leerlingen kochten vorig schooljaar een Sport-Na-School 
pas en konden op die manier voor weinig geld elke dag aan sport doen.  

Ook dit schooljaar krijgen jullie de kans om een SNS-pas aan te kopen voor Oudenaarde en Ronse. 

SNS wordt gecoördineerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport en Bloso, in samenwerking met de sport-
diensten van Oudenaarde en Ronse, alle secundaire scholen en verschillende sportclubs uit de regio!  

Alle voordelen en van de SNS-pas en alle praktische informatie en het inschrijvingsstrookje vind je op 
Smartschool in de map informatie LO.  

Je kan inschrijven door 25€ of 40€ te storten op rekeningnr: 443-5601551-04 (met duidelijke vermel-
ding van je naam en klas) 

Het strookje met het betalingsbewijs eraan vastgeniet geef je af op het leerlingensecretariaat  voor 17 
september!  Geen betalingsbewijs = geen SNS-pas!! 

Je SNS-pas wordt tijdig op school bezorgd.  



SEPTEMBERACTIVITEITENSEPTEMBERACTIVITEITENSEPTEMBERACTIVITEITENSEPTEMBERACTIVITEITEN    

HET MEDISCH ONDERZOEK 

Op maandag 20 september vindt om 16 uur de eerste vergadering van LLR3 plaats. Iedereen van 
het vijfde en zesde jaar is WELKOM in het leerlingenraadlokaal (naast de muzieklokalen in het V-
blok)! 

CULTUUR 

Voor onze leerlingen van het zesde jaar worden traditioneel eind september enkele pedagogische uitstappen georga-
niseerd. De cultuurdag in Antwerpen is er voor alle zesdes, op vrijdag 24 september of donderdag 30 september. 
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 Belgische 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 gevan-
genen naar Duitse concentratiekampen gestuurd. 

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

Het programma wijkt licht af voor de leerlingen van 6ECMTc en 
6HUWEa en c die in het kader van de internationaliseringsprojecten 
leerlingen uit het Italiaanse Gubbio op bezoek hebben. Zij gaan ook 
naar Breendonk, maar trekken daarna naar het centrum van Ant-
werpen voor een cultuurwandeling. 

We verwachten van alle leerlingen een aangename, geïnteresseerde 
en stipte houding. We vertrekken om 8 uur ’s morgens op de par-
king van de Colruyt en zijn terug tussen 17 en 17.30 uur. 

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 afge-
rekend via de schoolrekening. 

Vrijdag 24 september:      Donderdag 30 september:  

bus 1: 6HUWEa, ECMTc + Italiaanse leerlingen   bus 1: 6WEWIa/b, ECWI 

bus 2: 6HUWEc + Italiaanse leerlingen    bus 2: 6ECWE, GRLA, GRWE, LAWE, GRWI, LAWI 

bus 3: 6HUWEb, MTWE, MTWI 

bus 4: 6ECMTa/b, GRMT, LAMT 

 

4 



5 

SEPTEMBERACTIVITEITENSEPTEMBERACTIVITEITENSEPTEMBERACTIVITEITENSEPTEMBERACTIVITEITEN    

BEZOEK NATIONALE BANK VAN BELGIË & MUSEUM VAN DE STAD BRUSSEL 

6ECWE/ECWI – 24 september 

Op vrijdag 24 september nemen we de trein naar de hoofdstad voor een eco-
nomische ontdekkingstocht. 

In de voormiddag worden we ontvangen door een gids die ons rondleidt in 
het museum van de Nationale Bank. Dit bezoek sluit aan bij de huidige les-
senreeks over de geldtheorie. 

Na de middag worden we verwacht in het Museum van de stad Brussel (op de 
Grote Markt) voor een uiteenzetting over de economische ontstaansgeschie-
denis van Brussel. 

Nadien keren we op onze stappen terug en gaan we naar het hoofdgebouw 
van de Nationale Bank waar de heer Jan Vermeulen van het CEC (Center for 
Exchange and Clearing) ons in detail zal uitleggen hoe het betalingsverkeer 
in België is georganiseerd.  

We verzamelen aan het station van Oudenaarde stipt om 08.15 uur. Om 
17.18 uur zijn we daar terug. De toegangprijs van de beide musea plus de 
vervoerskosten vormen een bedrag van ongeveer 10 euro. Dit wordt veref-
fend via de schoolrekening. 

 

BEZOEK AAN KEULEN  

6GRLA, 6GRWE, 6GRWI, 6LAWE en 6LAWI – 24 september 

 

In het kader van de lessen klassieke talen brengen de leer-
lingen 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 im-
mers 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 5.45 uur stipt op het Tacambaroplein. 
De bus brengt ons tegen de klok van 10 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 rondleiding met gids. Na de lunch spre-
ken we om 14.30 uur af voor een bezoek aan het pretori-
um, het Romeinse stadhuis. Daarop volgt een bezoek aan 
het Ludwig Museum, een schitterend gebouw met een fas-
cinerende verzameling moderne kunst. Ten slotte krijgen 
de leerlingen nog de kans de stad verder te verkennen. We 
zullen rond 23 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 30 euro kosten. Dit bedrag wordt afgerekend via de schoolrekening. 



OP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNING        

DEUTSCHER FILMTAG 

6ECMTa,b,c 6GRMT, 6LAMT, 6MTWE, 6MTWI – donderdag 30 september 2010 

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

In de voormiddag staat Das Leben der Anderen (Florian Henc-
kel von Donnersmarck , 2005) op het programma en in de na-
middag 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 Filmnachbereitung  naadloos aan 
bij de lessen. 

We houden ons op deze filmdag aan het uurrooster van een nor-
male 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). Het schoolreglement 
(alkohol- und rauchfrei…) is uiteraard van toepassing. Mogen 
we vragen dat de leerlingen bij voorkeur een lunchpakket mee-
brengen van thuis. 

De richtprijs voor deze uitstap bedraagt 23 euro en wordt vereffend via de schoolrekening. 

1.  DAS LEBEN DER ANDEREN 

Stasi-officier Gerd Wiesler (indrukwekkend gespeeld door Ulrich Mühe) krijgt opdracht het apparte-
ment van de succesvolle toneelschrijver Georg Dreyman (Sebastian Koch, bekend 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 behaaglijke leven van Dreyman. 

De eenzame Wiesler krijgt affiniteit voor Dreyman en diens vriendin, een actrice die op het voorkeurs-
lijstje van een minister staat. Het brengt hem in een lastig parket. 
Loyaliteit - aan de partij, aan zijn meerderen - en integriteit staan 
bij Wiesler hoog in het vaandel. Wanneer die twee waarden zich 
niet meer laten rijmen, begaat de onkreukbare stasiman een uit-
zonderlijke daad. 

2. 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 verbete-
ren.  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 inbre-
kerspad maar Jule vergeet domweg haar mobieltje en zo begint de 
ellende. 

SEPTEMBERACTIVITEITENSEPTEMBERACTIVITEITENSEPTEMBERACTIVITEITENSEPTEMBERACTIVITEITEN    



OP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNING    

 RIJBEWIJS OP SCHOOL 
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BEZOEK AAN ISOTOPOLIS EN DE ANTWERPSE HAVEN 

Op vrijdag 24 september bezoeken 6WEWIa en 6WEWIb het informatiecentrum Isotopolis in Mol en de Antwerpse 
Haven. 

Isotopolis werd door de nucleaire sector opgericht om informatie en voorlichting te verstrekken over drie onderwer-
pen die terecht veel vragen oproepen bij de burger: 

Wat is radioactiviteit? Welke gevaren zijn eraan verbonden? Wat is het onderscheid 
tussen besmetting en bestraling? Welke toepassingen kent radioactiviteit? 

Hoe wordt radioactief afval verwerkt? Afval dat afkomstig is van medische en indu-
striële toepassingen én van de elektriciteitssector. 

En ten slotte: waar blijven we met dit afval? 

 

Voor de leerlingen van 6WEWI betekent dit bezoek zeker een opfrissing van de kennis die ze vorig jaar opdeden tij-
dens de lessen chemie en fysica. Maar vooral wordt nu radioactiviteit heel concreet gemaakt met een voorlichtings-
film, een aantal experimenten die op school onmogelijk uitgevoerd kunnen worden, een bezoek aan de permanente 
tentoonstelling en ten slotte een rondleiding op het terrein van Belgoprocess, waar ons kernafval ligt opgeslagen. 

De Antwerpse Haven spreekt uiteraard tot ieders verbeelding, maar bij dit bezoek zetten we uitdrukkelijk de bril 
op van laatstejaars met een wetenschappelijke opleiding en interesse. Na een inleidende voordracht, krijgen we met 
de bus een rondleiding over de uitgestrekte terreinen van de Antwerpse Haven met onder meer bezoeken aan enkele 
van de vooraanstaande bedrijven uit de petrochemie en de textielsector. 

Praktisch: 

Iedereen heeft zeker zijn/haar identiteitskaart mee. De veiligheidsdiensten van Belgoprocess én de Haven eisen dit. 

We vertrekken om 6.45 uur aan het Tacambaroplein, we zijn aanwezig om 6.35 uur. 

De terugkeer is voorzien omstreeks 18 uur. 

De richtprijs voor deze uitstap bedraagt 20 euro, dit bedrag wordt afgerekend via de schoolrekening. 

 

 

 

 

De leerlingen van de groepen 1 en 2 (zie hieronder) die zich ingeschreven hebben om de lessen te volgen 
om daarna examen te doen voor hun theoretisch rijbewijs, kunnen  volgende week starten. Jullie worden 
telkens om 16 uur in lokaal S010 verwacht. De les duurt tot 17.50 uur. 

Om te kunnen deelnemen aan het examen moet je elke les aanwezig zijn. Je tekent hiervoor op de aanwe-
zigheidslijst. Enkel een doktersbewijs geldt om een afwezigheid te rechtvaardigen. Wie één keer ongewet-
tigd afwezig is, kan geen gratis examen afleggen op school. 

Groep 1: 6ECWI-6GRWI-6LAWI-6MTWE-6MTWI-6WEWIb: 

maandag 13 september - maandag 20 september - maandag 27 september - maandag 4 oktober 

 

Groep 2: 6ECWE-6GRLA-6GRMT-6GRWE-6LAMT-6LAWE-6WEWIa: 

dinsdag 14 september - dinsdag 21 september - dinsdag 28 september - dinsdag 5 oktober  



OP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNING    OP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNING    

STUDIEKEUZE 

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 tot gevolg. 

Om één en ander duidelijk te maken, organiseren we een infoavond op dinsdag 12 oktober om 20 

uur (in resto 3, ingang Hoogstraat 30): 

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

- een CLB-medewerker zal de structuur van het hoger onderwijs toelichten 

- Dieter Wildemauwe, graadcoördinator, zal onder andere 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 maan-

dag 4 oktober.  

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

Groep 3: 6ECMTa-6ECMTc-6HUWEa: 

maandag 11 oktober - maandag 18 oktober - 
maandag 25 oktober - maandag 8 november 

Groep 4: 6ECMTb-6HUWEb-6HUWEc: 

dinsdag 12 oktober - dinsdag 19 oktober -   
dinsdag 26 oktober - dinsdag 9 november  

 

 

Wie nog vragen of opmerkingen heeft, kan die - 
zo vlug mogelijk - doorsturen naar adjunct-
directrice Anne De Vleeschouwer. 



KALENDERKALENDERKALENDERKALENDER    

  

zo 12-9 Open Monumentendag: Pad der Verwondering  

ma 13-9 

1ste lesuur: 6WEWIa-b: Startviering (startvieringen gaa n telkens door in de kapel)  
2de lesuur: 6ECMTc-6HUWEa-b-c: Startviering  
3de lesuur: 6ECMTb-c-6ECWI-6GRWI-6LAWI: Startviering  
4de lesuur: 6ECWE-6GRLA-6GRMT-6GRWE-6LAMT-6LAWE-6MTWE- 6MTWI: Startviering  
7de+8ste lesuur: 6ECMTc-6HUWEa: Info tekstverwerking i.v.m.  het eindwerk  
16.00u-17.40u: 6des: Groep 1: Start lessen theoreti sch rijbewijs  

di  14-9 
4de+5de lesuur: 6WEWIb: Info tekstverwerking i.v.m. het ei ndwerk  
7de+8ste lesuur: 6ECWI: Info tekstverwerking i.v.m. het ein dwerk  
16.00u-17.40u: 6des: Groep 2: Start lessen theoreti sch rijbewijs  

woe  15-9 12.30u-15.00u: Evaluatie vakantietaken  

do  16-9 
1ste+2de lesuur: 6HUWEb: Info tekstverwerking i.v.m. het ei ndwerk  
6ECMTa: Terug uit Uppsala Zweden (internationaliser ingsproject 5des 2009-2010)  

vrij  17-9 
2de+3de lesuur: 6GRMT-6LAMT-6MTWI-6MTWE: Info tekstverwerk ing i.v.m. het eindwerk  
2de+5de lesuur: 6GRWI-6LAWI: Info tekstverwerking i.v.m. h et eindwerk  

ma 20-9 
7de+8ste lesuur: 6ECMTa: Info tekstverwerking i.v.m. het ei ndwerk  
16.00u: LLR3  
16.00u-17.40u: 6des: Groep 1: Les 2 theoretisch rij bewijs  

di  21-9 16.00u-17.40u: 6des: Groep 2: Les 2 theoretisch rij bewijs  

woe  22-9 
6ECMTc-6HUWEa-c: Nm: Aankomst leerlingen Gubbio Ita lië (internationaliseringsproject 
5des 2009-2010)  

do  23-9 
Rapport 
6ECMTb: Vertrek leerlingen Kardzahli Bulgarije (int ernationaliseringsproject 5des 2009-
2010)  

vrij  24-9 

6ECMT-6GRMT-6LAMT-6HUWE-6MTWE-6MTWI: Antwerpen-Bree ndonk  
6WEWI: Isotopolis + Haven Antwerpen  
6GRLA-6GRWE-6GRWI-6LAWE-6LAWI: Keulen  
6ECWI-6ECWE: Brussel  

ma 27-9 
13.30u: Overleg LLR3-directie  
16.00u-17.40u: 6des: Groep 1: Les 3 theoretisch rij bewijs  

di  28-9 
16.00u-17.40u: 6des: Groep 2: Les 3 theoretisch rij bewijs  
20.00u: De Munt: “Création 2010” - Rosas  

woe  29-9 

Nm: Stadsspel: LLR1-2-3  

6ECMTc-6HUWEa-c: Vertrek leerlingen Gubbio Italië ( internationaliseringsproject 5des 
2009-2010) 

do  30-9 
6ECWE-6ECWI-6GRLA-6GRWE-6GRWI-6LAWE-6LAWI-6WEWI: An twerpen-Breendonk  
6HUWE: Brussel o.a. Bezoek Federaal Parlement  
6ECMT-6GRMT-6LAMT-6MTWE-6MTWI: Filmdag Duits Gent  

ma 4-10 16.00u-17.40u: 6des: Groep 1: Les 4 theoretisch rij bewijs  

di  5-10 
16.00u-17.40u: 6des: Groep 2: Les 4 theoretisch rij bewijs  
3e graad(vrijwilligers): 20.00u: Capitole Gent: Dansv oorstelling “Babel” van Sidi Larbi 
Cherkaoui  

vrij  8-10 10 jaar SBC  
zo 10-10 10.00u: Sint-Walburgakerk: Eucharistieviering met b isschop Monseigneur Van Looy  
ma 11-10 16.00u-17.40u: 6des: Groep 3: Start lessen theoreti sch rijbewijs  

di  12-10 
16.00u-17.40u: 6des: Groep 4: Start lessen theoreti sch rijbewijs  
20.00u: Ouders + leerlingen 6des: Info i.v.m. studi ekeuzebegeleiding  

woe  13-10 12.15u : Koepelraad LLR 1-2-3  

do  14-10 6ECMTb: Vertrek naar Kardzahli Bulgarije (internati onaliseringsproject 5des 2009-2010)  

vrij  15-10 
LLR: Dag van de LLR + SBCinema  
Rapport  
NIEUWSBRIEF 3 

za 16-10 Sterrenkijkdag  

za 18-9 
6ECMTb: Aankomst leerlingen Kardzahli Bulgarije (in ternationaliseringsproject 5des 
2009-2010)  



STROOKJES NIEUWSBRIEF FEBRUARISTROOKJES NIEUWSBRIEF FEBRUARISTROOKJES NIEUWSBRIEF FEBRUARISTROOKJES NIEUWSBRIEF FEBRUARI    

De ouderraad is een belangrijk overlegorgaan voor de school. We moeten erover waken dat we 
weten hoe ouders reageren en waaraan ze belang hechten om er - in de mate van het mogelijke - 

rekening mee te houden. Een kritische houding, kan de school verrijken. 

Het is dan ook van primordiaal belang dat onze groep opnieuw aangroeit 
en representatief is. De ouderraad van het SBC is op heel wat vlakken ac-
tief. Wij willen samen met de personeelsleden en de directie bouwen aan 
een goede school. Ieder jaar opnieuw zoeken wij mensen die zich hiervoor 
willen inzetten, maar omdat niet iedereen zich ’s avonds kan vrijmaken 
voor de vergaderingen van de ouderraad, zoeken we naast nieuwe ouder-
raadsleden ook ‘vrienden van de school’. Deze vrienden kunnen dan een 
helpende hand toesteken bij één of meer activiteiten van de school, den-
ken we maar aan SBC10, SBculinair, de Opendeurdag en zoveel meer. Op 

het einde van de nieuwsbrief kan u bij interesse het antwoordstrookje invullen. Alvast bedankt bij 
voorbaat! Voor meer uitleg over de ouderraad, surf naar www.sbcollege.be! 

De dienst studietoelagen organiseert een zitdag om ouders te 
helpen bij het invullen van hun aanvraag voor een studietoela-
ge. Deze zitdag gaat door in het AC Maagdendale, Tussenmuren 
17, 9700 Oudenaarde en dit op DONDERDAG 16 SEPTEM-
BER 2010 van 9u tot 12u (vergaderzaal 2e verdieping).  

KORT & KRACHTIGKORT & KRACHTIGKORT & KRACHTIGKORT & KRACHTIG    

DE OUDERRAAD DUBBEL OP ZOEK 

STUDIETOELAGEN - ZITDAG 

10 

We rekenen erop dat elke leerling bij het eerste belteken om 8.25 uur op school is. De schoolpoort 
gaat dan in elk geval dicht. De lessen starten stipt om 8.30 uur. Vertrek dus ruim op tijd naar 
school zodat onverwachte omstandigheden (files, fietsproblemen …) geen stoorzender hoeven te 
zijn. 

Ook bij de leswissels wordt de nodige stiptheid van je gevraagd!  

Voor leerlingen van de derde graad geldt dat de pauze tussen de twee uren keuzevakken tien mi-
nuten duurt. Tijdens deze pauze wordt de school niet verlaten! Om 16 uur stipt start het laatste 
lesuur. 

Wie te laat komt, wordt door de ondersteuner of leerkracht naar het leerlingensecretariaat ge-
stuurd. Daar oordeelt de ondersteuner of je een geldige reden hebt en doet hij ook de verdere op-
volging.  

Maar vermijden is beter dan genezen! En alles start met de goede intentie! Succes! 

AANDACHTSPUNT VAN DE MAAND: STIPTHEID 

Dit schooljaar doen we onze keuken ‘in eigen beheer’! Wat dit onder meer betekent, kan u vast-
stellen door één blik te werpen op onze menu’s van september. Tomaat-garnaal, Pangasiusfilet, 
lamsmedaillon… en op geregelde tijdstippen de topper van jaren: lasagne. En dat alles voor de-
zelfde prijs als vorige jaren! Bovendien heeft chef-kok, Kristien De Stoop, oog voor gezonde voe-
ding én zal ze ons meer dan eens verbazen met een verrassend element. Zo zal de week van de 
smaak … zeker in de smaak vallen! Te onthouden! En vooral: smakelijk! 

GEEF JE OGEN DE KOST: JE ZAL ZE NIET GELOVEN 



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 13 september 2010 ondertekend aan de 
klassenleraar terug te bezorgen. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank u wel.  

STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2    

OUDERRAAD - VRIENDEN VAN DE SCHOOL 

�  Ik wil lid worden van de ouderraad: vergaderingen (2-maandelijks), organisatie activiteiten (vb. vormings-
avond voor ouders), ondersteunen van activiteiten door de school of de leerlingen georganiseerd (vb. Open 
Deur, SB Culinair, Galabal …) 

�  Ik word vriend van de school en wil meewerken aan activiteiten maar geen vergaderingen. 

Graag antwoord voor 20 september 2010. 

Naam:  ___________________________________  Voornaam: __________________  

Straat:  ___________________________________  Nummer: __________________  

Postcode:  ___________________________________  Gemeente: __________________  

E-mail:   ___________________________________  GSM: ________________________  

Je kan ook je kandidatuur stellen om lid te worden van de ouderraad via mail:  ouderraad.sbc@gmail.com 

Studiekeuze 

 

………………………………………………………………..……. (naam ) uit …………………………..(klas) zal met 

 

………… personen aanwezig zijn op de infoavond over de studiekeuze. Strookje voor maandag 4  

 

oktober af te geven aan de klassenleraar. 



STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2    

VOORNAAM LL:         KLAS:   6 

NAAM LL:           NUMMER: 

OUDERCONTACT - KENNISMAKING 

� Wij wensen op maandag 18/10/2010  

tussen 17.30 uur  en 18.00 uur 

tussen 18.00 uur en 18.30 uur 

tussen 18.30 uur en 19.00 uur  

(schrappen wat niet past) 

een kennismakingsgesprek met:  

  ▪ ……………………………………………………………………… 

  ▪ ……………………………………………………………………… 

  ▪ ……………………………………………………………………… 

�  Wij zullen wachten tot de voorziene oudercontacten (eind december en eind januari) om op school met de leer-
krachten van onze dochter/zoon van gedachten te wisselen.  

Uw dochter/zoon werd tijdens de vakantie als nieuwe leerling(e) ingeschreven in onze school. 

Graag willen wij u de kans geven om bij het begin van het schooljaar kennis te maken met de directie, de leerlingen-
begeleidster en met enkele leerkrachten. 

 

Op maandag 18 oktober kunt u, indien u dit wenst, een gesprek hebben met hen. 

ENKEL VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN 

ENKEL VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN 

 

 

Indien u een herinneringsmail wenst te ontvangen betreffende deze activiteit, gelieve hier te noteren op welk mail-
adres u deze wenst te ontvangen. 

 

       @  


