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NOVEMBER 2010  6de jaar

NIEUWSBRIEF
Beste ouders, beste leerlingen
 

“Gezellig druk” kan je het SBC wel noemen. Het ene festijn (SBC10) 

ligt nog vers in ons geheugen of het volgende staat al voor de deur, 

SBCulinair, dit jaar in een bijzonder kleedje. Ondertussen werd onze 

jaarlijkse cross even uitgesteld,  passeerde vlotjes de doorlichting en 

zien we de proefwerken met rasse schreden naderen. Toch leert ons 

de nakende advent dat we onszelf tijd moeten gunnen om dit alles 

rustig te overschouwen … 

Vooreerst denk ik dankbaar terug aan SBC10, een uniek feest in de korte geschiedenis van onze 

school.  Het vergde een gigantische organisatie, het vroeg om een onnoemelijke gratuite inzet en 

het blaakte van een overweldigend enthousiasme. De kers op de taart was jullie massale opkomst, 

jullie steun en waardering. Als dankbare herinnering ontwikkelen we binnenkort een prachtfoto 

waarop jullie onze leerlingen en personeelsleden, 1800 mensen in totaal, kunnen bewonderen.

SBCulinair, editie 2010: een bijzondere uitgave!
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SBCulinair krijgt dit jaar een bijzonder tintje. Voor het eerst bewaren we de twee 

vrijdagen (19 en 26 november) exclusief voor onze ‘jubilarissen’, dit zijn oud-

leerlingen die 10, 15, 20 … zelfs 60 jaar geleden de toenmalige scholen verlieten 

(nl. het ‘Kloosterke’ en het ‘College’). Vorig jaar werden we immers verrast door hun 

massale opkomst, te weten 700 man. Dit betekent dat we ‘niet-jubilarissen’ culinair 

verwennen op de zaterdagen 20, 27 november en de zondagen 21 en 28 november. De 

tweede belangrijke wijziging is dat we jullie graag verwelkomen in… onze sportzaal, 
waar we én aperitief én maaltijd én dessert aanbieden. Dit houdt in dat je niet meer 

van zaal hoeft te veranderen, maar het biedt ook  het organisatorische voordeel dat 

de mosselkeuken niet uitgeregend of uitgestormd kan worden. We bedanken jullie 

alvast voor je komst en wie dit nog wenst, vindt verder in deze nieuwsbrief nog 

een inschrijvingsmogelijkheid. Ook een bijzondere dank aan de helpende handen, 

niet in het minst aan onze leerlingen die ook op deze manier getuigen dat ‘de jeugd 

van tegenwoordig’ best te pruimen valt en in weerwil van vaak problematische 

berichtgeving blaakt van betrokkenheid en sociaal engagement! De opbrengst van 

SBCulinair gaat dit jaar naar de didactische aankleding van ‘resto 2’ zodat we deze 

zaal kunnen voorzien van verduisteringsgordijnen en projectiemogelijkheden. Dat 

zal ons in staat stellen om op korte termijn filmeducatie op de eigen school aan te 

bieden.



Sint-Bernarduscollege2

Het SBC onder de loep
Midden september en de week voor de herfstvakantie kregen we de doorlichting over de vloer. In een vooronderzoek werd 
de ‘focus’ bepaald. In tegenstelling tot het verleden evalueert de inspectie immers niet meer de volledige werking van de 
school maar beperkt ze zich tot een viertal beleidsdomeinen en een vijftal vakgebieden. De beleidsfocus op het SBC werd ‘het 
nascholingsbeleid’, ‘het evaluatiebeleid’, ‘het rapporteringsbeleid’, ‘de leerbegeleiding’ én voor de vakken werden economie, 
geschiedenis,  klassieke talen, wetenschappen en wiskunde gekozen. Ook al verwachten we het verslag pas eind november, 
we kunnen nu al met enige fierheid melden dat de school onder de eindnoemer ‘gunstig’ valt, het beste eindresultaat dat een 
school kan ontvangen. Dit betekent niet dat de doorlichting geen werkpunten zal formuleren, maar ze ziet in onze school 
voldoende professionaliteit en bereidheid om zelf kwaliteitsvol voort te werken. Dit houdt ook in dat de doorlichting geen 
verdere opvolging zal uitvoeren. 
Toch wel een stevige schouderklop en jullie zullen het mij niet kwalijk nemen dat ik ook langs deze weg alle personeelsleden en 
participanten een even stevige pluim geef! Chapeau en bedankt!

Cross
Onze jaarlijkse schoolcross die aanvankelijk gepland stond op dinsdag 26 oktober werd jammerlijk verplaatst naar dinsdag 
23 november. Omwille van werkzaamheden met graafmachines en tractoren op en rond het crossparcours was het traject 
onbeloopbaar geworden en kon de veiligheid onvoldoende worden gewaarborgd. Op de nieuwe datum van 23 november 
kregen we inmiddels groen licht van de stedelijke Sportdienst en van de betrokken aannemer om onze SBC-cross toch te laten 
plaatsvinden omdat zij op die dag alle werkzaamheden zullen stilleggen. Fingers crossed … en samen met jullie hopen wij op een 
aangename en stralende wintereditie!

De proefwerken in zicht
Zo lopen we de proefwerken tegemoet, steeds een stressvolle periode 
voor onze leerlingen én al hun gezinsleden. Heel zeker kan een goede 
voorbereiding haar diensten bewijzen. Daarom nemen we in deze 
nieuwsbrief alle proefwerkschikkingen op zodat elke leerling tijdig aan 
de slag kan gaan. Denk eraan: wie slaagt in het plannen, plant zijn slagen! 
We wensen al onze leerlingen alvast een vlotte aanloop én een gunstige 
afloop.

Laatste schooldag
Omdat op de laatste schooldag van het eerste trimester ook kerstavond 
gevierd wordt, heeft de minister van onderwijs die vrijdagnamiddag 

schoolvrij gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat we het selectieve oudercontact voor de ouders met leerlingen in de tweede en 
derde graad plannen op vrijdag 24 december, van 10.45 tot 12.10 uur. Deze ouders zullen telefonisch uitgenodigd worden 
door de klassenleraar om, indien haalbaar, het rapport van hun dochter/zoon te bespreken. Voor een gesprek met de andere 
vakleerkrachten verwijzen we naar het oudercontact in januari. Hierover zullen we jullie in een volgende nieuwsbrief informeren. 

De komst van Christus
Dit alles mag ons niet doen vergeten dat de advent nadert! Voor ons, christenen, is dit een tijd 
van stil worden en verwachten, ons voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Geduldig 
uitkijken naar de komst van Jezus, zoon van God. In deze periode worden we uitgenodigd om 
een houding van hoop, openheid en geduld aan te nemen. Tijd om even stil te staan, wie weet 
tijd om een inspirerend boek te lezen. 
Mag ik bij wijze van afsluiter jullie een intrigerend boek aanraden? Peter Adriaenssens 
publiceerde onlangs in zijn boek Laat ze niet schieten! een vlijmscherpe analyse over ‘de jeugd 
van tegenwoordig’. Zijn pleidooi om onze kinderen vast te houden mondt uit in een concreet 
actieplan met dertig voorstellen. Elke ouder, elke leerkracht, elke pedagoog en laat ons hopen 
ook elke politicus zou zijn argumentatie mogen lezen. Schitterend hoe hij op een positieve 
manier elkeen weet op te roepen tot gedeelde verantwoordelijkheid! Een toptip voor tiptop 
opvoeden!

Beste ouders, beste leerlingen
Ik wens jullie allen het Licht toe in de donkere winterdagen!

T. Godefroidt,
Directeur
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AANDACHT
GEVONDEN VOORWERPEN

Ook dit jaar groeit de berg ‘gevonden voorwerpen‘ met de dag. Naast schrijfgerief, brooddozen en pennenzakken 
beschikken we over jassen, turnzakken met zwem- of turngerief, petten, sjaals, pullovers, handschoenen. 
Omdat in al deze dingen nergens een naam te vinden is, kunnen ze niet aan de rechtmatige eigenaars worden 
terugbezorgd. We vragen dan ook de medewerking van alle leerlingen en alle ouders om: 

•	 alles van een naametiket te voorzien (zoals de turnkledij waarvoor etiketten via de 
school worden bezorgd), 

•	 bij verlies onmiddellijk de receptie van de hofbouw te verwittigen, 

•	 altijd ten spoedigste en intens naar verloren voorwerpen op zoek te gaan, 

•	 geregeld - in afspraak met een ondersteuner - een bezoekje te brengen aan de 
verzamelplaats van de teruggevonden spullen. 

Gevonden voorwerpen die niet voor de grote vakantie zijn opgehaald, worden aan een caritatieve instelling 
bezorgd.

WEEK VAN DE SMAAK

Tijdens de voorbije Week van de smaak hadden we oog voor 
streekgebonden gerechten, terwijl dinsdag 16 november geheel in 
het teken van Spanje stond. Aangezien onze schoolkeuken graag 
werk maakt van gezonde voeding werd hieraan extra aandacht 
besteed. Een greep uit ons aanbod: fruitsla als dessert, alle broodjes 
met heerlijke groentjes, de saladbar elke middag open en - last but 
not least - de voorstelling van ons gezond broodje Sint-Bernardus: 
een panini met mozarella, tomaat en pesto.

Op dinsdag stonden ook twee Spaanse gerechten op het menu: 
gehaktballetjes in een Zuiderse Spaanse saus en een overheerlijke 
kip met citrussaus. Beide gerechten werden geserveerd met patatas 
bravas. Dit was smullen geblazen!

Voorts kregen de leerlingen tijdens de speeltijd een stuk amandelcake en ’s avonds gingen ze huiswaarts gewapend 
met een tube tandpasta, een brooddoos en niet te vergeten een zuiders warm gevoel. Zeker voor herhaling vatbaar!
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KAARTEN- EN POSTERBEURS

Of je nu man of vrouw, jong of oud, arm of rijk bent, ieder van ons heeft talenten. En heel 
wat mensen gaan met hun talenten aan de slag. Ze vullen hun leven zinvol in met een 
leuke hobby of een fijne job. Gelukkig maar, want iedereen heeft recht op een passende job, 
vertrekkende vanuit zijn of haar talenten. Een baan met een behoorlijk inkomen, goede 
werkomstandigheden en voldoende persoonlijke groeikansen geeft ook zin aan je bestaan. 

Jammer genoeg vallen heel wat mensen uit de boot: ze kunnen hun talenten onvoldoende ontwikkelen, vinden geen 
(aangepast) werk of werken in moeilijke omstandigheden. Niemand droomt ervan om werkloos of arm te worden. 
Toch is dit de realiteit voor heel wat mensen. Anderhalf miljoen Belgen leven met een armoederisico.

Onze school zal zich tijdens de komende advent solidair tonen met mensen die het niet zo 
breed hebben als de meesten van ons. Naar jaarlijkse traditie wordt opnieuw  een kaarten- 
en posterbeurs georganiseerd. Van vrijdag 26 november tot en met vrijdag 3 december 
krijgen alle leerlingen de gelegenheid om deze beurs tijdens de middagpauze te bezoeken. 
Wie op zoek is naar een blitse poster voor de studeerkamer, een verjaardagskaart voor 
vriend of vriendin, een kaartje voor moeder- of vaderdag, … kan daar beslist iets op de 
kop tikken!

Met de opbrengst van deze beurs willen we inspelen op de problematiek van de armoede door de campagne 2010 van 
Welzijnszorg en enkele andere projecten rond kansarmoede te steunen.

GEZOCHT: m/v met talent .... om armoede weg te werken!

Slechts het water dat wij te drinken gaven, zal ons verkwikken.
Slechts het brood dat wij te eten gaven, zal ons verzadigen.
Slechts het gewaad dat wij wegschonken, zal ons bekleden.
Slechts het woord dat leed verzachtte, zal ons troosten.
Slechts de zieke die wij bezochten, zal ons genezen.  

(TULLIO CONSALVATICO)
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OP WEG NAAR KERSTMIS ...

Adventsontmoeting
Op donderdag 23 december is er om 19.30 uur een gebedsviering voor jongeren tussen 12 en 30 jaar in de crypte van 
de kathedraal in Gent. Die wordt georganiseerd door de jeugddienst van het bisdom Gent. Naar jaarlijkse gewoonte 
nemen wij, op vrijwillige basis, hieraan deel met onze leerlingen. Deze viering wordt verzorgd met zang en muziek, 
momenten van stilte, een getuigenis en gesprekken in kleine groepjes. Daarna is er een fakkeltocht, met onderweg 
enkele opdrachten, kans tot ontmoeting, muziek en dans. We eindigen deze avond met een hapje en een drankje. 
Rond 22 uur vertrekken wij terug richting Oudenaarde. 

We voorzien een richtprijs van 8 euro voor de vervoerskosten. 
We vertrekken om 18.30 uur op het Tacambaroplein met de 
bus en zullen er rond 22.30 uur terug zijn. 
Er is de mogelijkheid om bij de terugkeer af te stappen op 
enkele plaatsen langs de N60 (zie inschrijvingsstrook). 
Tijdens de avond zelf zijn we te bereiken via leerkracht 
Maarten Lacres op 0486/26.41.95. 

Alvast bedankt. Hopelijk ben jij er ook bij?! Schrijf je alvast 
in met behulp van het strookje achteraan de nieuwsbrief!

CÎTO

Nadat we de Bron ontdekten en ons openstelden als een 
waterbekken, is de volgende stap in het identiteitstraject 
“wachten“. Een opdracht die niet zo evident is in onze 
jachtige maatschappij met deadlines en overvolle agenda’s.

Maar wachten betekent “geduld “ hebben en geduld is 
onontbeerlijk om leerlingen te begeleiden bij hun groei naar 
volwassenheid. We moeten niet alleen tijd maken voor de 
leerlingen maar hen vooral ook de tijd geven om kansen 
waar te nemen, om hen “mens” te laten worden, om hen te 
laten ontdekken waar mogelijkheden ‘wachten’. 
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CROSS
Met een maand vertraging (meer uitleg hierover leest u in het voorwoord) vindt op dinsdag 23 november onze 
jaarlijkse schoolcross plaats op en rond de Finse piste gelegen achter de stedelijke sporthal van Oudenaarde.

Lesuur 1-2-3 3de en 4de jaar

Lesuur 3-4-5 5de en 6de jaar

Lesuur 6-7-8 1ste en 2de jaar

Jongens en meisjes lopen telkens in afzonderlijke reeksen 
met een aangepaste loopafstand per leeftijdscategorie. 
Ieder tracht naar eigen vermogen deze veldloop met succes 
te beëindigen, al of niet strijdend om het eremetaal en het 
hoogste schavotje.

In de aanloop naar de schoolcross wordt er tijdens de 
lessen lichamelijke opvoeding  intensief geoefend om 
de basisconditie en uithouding van alle leerlingen aan te 
scherpen. 

Toch raden wij onze leerlingen ten stelligste aan om ook 
buiten de schooluren een extra trainingsmoment in te 
lassen.

Wij rekenen op het doorzettingsvermogen en op de 
motivatie van elke leerling om van deze schoolcross een 
geslaagd sportgebeuren te maken.

Veel trainingsgenot en succes!!

Niet  te vergeten!
L.O.-kledij
Extra sportkledij

Trui
Regenjas
Douchegerief
Veiligheidsspelden voor het b

orstnummer

Zakgeld voor een frisdrank

Outdoor-sportschoeisel

Plastic zak voor vuile schoe
nen
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REGELING EINDE 1STE SEMESTER
Ma 06 december 8.30-10.10 uur 3de graad (bepaalde richtingen) Proefwerk vooraf

Di 07 december NM 3de graad Studieverlof (vanaf 12.10 uur)
Wo 08 december VM 3de graad Begin proefwerkperiode
Do 09 december VM 3GL Lesuur 1-4: proefwerk GR

VM 3EC4-3WE Lesuur 1-2: proefwerk GW
VM 4des Lesuur 1-2: proefwerk EN
VM 4EC4-4WE Lesuur 3-4: proefwerk GW
NM 4GL Studieverlof (vanaf 12.10 uur)

Vr 10 december VM 4GL Lesuur 1-4: proefwerk GR
13.30 uur- … 3de graad Latijnse vertaling (resto 3)

Ma 13 december VM 1LA Lesuur 1-4: proefwerk LA
VM 2GL + 2LA Lesuur 1-4: proefwerk LA
VM 2MO Lesuur 1-2: proefwerk SEI
VM 2de graad Begin proefwerkperiode
NM 2GL Studieverlof (vanaf 12.10 uur)

Di 14 december VM 2GL Lesuur 1-4: proefwerk GR
NM 1ste graad Studieverlof (vanaf 12.10 uur)

Wo 15 december VM 1ste graad Begin proefwerkperiode
Vr 17 december 13.30 uur- … 4LA Latijnse vertaling (SPZL)

13.30 uur- … 3de graad Griekse vertaling (SPZL)
Di 21 december VM alle leerlingen Laatste proefwerkdag

1ste jaar Lesuur 3-4: ICT of CPR of film
Wo 22 december 1ste jaar ICT of CPR of film

2de jaar Schaatsen
2de en 3de graad Vrij

Do 23 december alle leerlingen Vrij
Vr 24 december 8.30-9.10 uur 1ste jaar Kerstontbijt

8.30-9.10 uur 2de jaar Bezinning
9.10-9.30 uur 1ste graad Proclamatie

8.30-9.30 uur 2de en 3de graad Bezinningsmoment - Proclamatie
9.45-10.30 uur alle leerlingen Leerlingencontact (SPZL)

10.45-12.10 uur alle leerlingen Oudercontact op uitnodiging (SPZL)

De proefwerkroosters en proefwerkinfo vind je op smartschool!
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LAATSTE SCHOOLDAG 1STE TRIMESTER 
DE LAATSTE SCHOOLDAG: VRIJDAG 24 DECEMBER

8.30-9.30 uur: 
•	 alle leerlingen zijn aanwezig om 8.30 uur
•	 proclamatie en bespreking van de resultaten 

6ECMTa H303 6HUWEb H206
6ECMTb H210 6HUWEc T003
6ECMTc - 6HUWEa H109 6ECWE-6GRWE-6LAWE-6GRLA H201
6ECWI H207 6WEWIa T103
6GRMT - 6LAMT - 6MTWI - 6MTWE H101 6WEWIb T007
6GRWI - 6LAWI T004

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 remediëring 
geformuleerd. De klassenraad kan daarbij kiezen uit volgende mogelijkheden.

•	 remediëringsoefeningen ter ondersteuning van de leerstof van het tweede 
trimester

•	 een remediëringstest, af te leggen op een woensdagnamiddag tijdens de 
tweede / derde lesweek van januari

9.30 uur: de leerlingen die niet naar het leerlingencontact moeten,  kunnen de school verlaten
9.45-10.30 uur: leerlingencontact in de sportzaal

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 rapport worden op het 
leerlingencontact verwacht. De zesdejaars kunnen van het leerlingencontact gebruik 
maken om contact op te nemen met de promotor van hun eindwerk.

10.45–12.10 uur: oudercontact, op uitnodiging in de sportzaal

Op vrijdag 24 december is een selectief oudercontact voorzien van 10.45 tot 12.10 uur. U bent uiteraard 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).
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VARIA
EXPERIMENTEREN MET UV-FILTERS

Op donderdag 25 november 2010 bezoeken we met het keuzevak ‘Labo fysica’ in het kader van de wetenschapsweek 
de laboratoria van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, afdeling Aalst. Er zal geëxperimenteerd worden rond ‘UV-
filters’. 
We vertrekken op school om 12.10 uur en zijn terug rond 17 uur (als het verkeer het toelaat). Voor de deelname aan 
de activiteit betaalt elke leerling € 1,25 en voor het vervoer heen en terug is de kostprijs per leerling ongeveer € 12. 
De verschuldigde som zal via de schoolrekening vereffend worden. 

POPMUZIEK MEER DAN LAWAAI

Op woensdag 24 november krijgen de leerlingen die het keuzevak popmuziek volgen de kans om via professionele 
opnameapparatuur en onder begeleiding van een technicus een eigen gemaakt popnummer op te nemen en te 
mixen. Zo maken ze kennis met de mogelijkheden die een artiest heeft om via technische middelen (stemcontrole, 
echo, reverb, dubbing, overdrive, compressie, trackopname enz...) het eindproduct te bepalen.
De sessie vindt van 8.30 tot 12.10 uur plaats in het muzieklokaal van de school. De richtprijs (huur materiaal 
en randapparatuur en begeleiding) voor deze activiteit bedraagt € 14,5. Dit bedrag zal via de schoolrekening 
vereffend worden.

DE MUNT: LA BOHÈME

Halfweg de negentiende eeuw schreef Henry Murger ‘Scènes de la Vie de Bohème’. Het werk kaderde helemaal in 
de tijdsgeest: het schetst een geromantiseerd beeld van het armoedige maar avontuurlijke artiestenbestaan in het 
Parijse Quartier Latin. Vijftig jaar later baseerde Puccini zich op dit boek voor zijn opera La Bohème. Volgens kenners 
worden ‘gewone mensen er op een realistische en toch weinig alledaagse manier’ neergezet. Puccini’s opera kan al 
meer dan honderd jaar wereldwijd het publiek aangrijpen en bekoren. De Munt belooft ons een bruisende enscenering 
die niemand onberoerd zal laten.

We bekijken de opera op dinsdag 21 december. De voorstelling start om 
20 uur, maar we vertrekken al in de namiddag. De leerlingen hebben die 
dag hun laatste proefwerk gemaakt en we willen hen de kans geven een 
bezoek te brengen aan de feeërieke kerstmarkt in onze hoofdstad. Het 
precieze vertrekuur wordt nog meegedeeld via Smartschool.
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VLAAMSE WETENSCHAPSWEEK: “WONEN DOOR JONGEREN”

Op donderdag 25 november trekken we met twee groepen van het keuzevak architectuur (vijfdes) en Train the 
trainer (zesdes) naar Sint-Lucas in Brussel voor een workshop ‘wonen door jongeren’.

Inhoud van de workshop
Het departement Architectuur Sint-Lucas Brussel nodigt studenten van het laatste jaar secundair uit op een workshop 
die eindigt met de realisatie op ware grootte van een woning ontworpen door de deelnemers. De studenten secundair 
ontwerpen in overleg met en onder begeleiding van bachelor studenten architectuur een woning aan de hand van 
schetsen, collages, ... Deze interactie vertaalt de relatie architect-cliënt en hoe wensen omgezet worden in plannen. 
Na het uitwerken van de schetsen in 3D-plannen wordt het beste plan geselecteerd door de groep. In de namiddag 
wordt dit plan gerealiseerd op ware grootte in Ytongblokken. Deze realisatie gebeurt in de (multiculturele) buurt van 
de school en zal discussies met betrekking tot wonen en architectuur met buurtbewoners uitlokken. 
Dagindeling 
8:30 – 9 uur: ontvangst
9 – 10 uur: ontwerp van een woning
10 – 11.30 uur: uitwerken 3D-plan
11.30 – 12.30 uur: tentoonstelling van alle plannen en selectie beste plan
12.30 – 13.15 uur: broodjeslunch (inbegrepen)
13.15 - 15.30 uur: realisatie ontwerp
15.30 – 16.30 uur: evaluatie door buurtbewoners
16.30 – 17.30 uur: drink en uitreiking brevet aspirant ontwerper
Praktisch
We nemen de trein in Oudenaarde van 7.33 uur, verzamelen aan het station om 7.15 uur!
We zijn terug in Oudenaarde ten vroegste om 18.27 uur. Indien we de trein van 17.32 uur in Brussel niet halen, zijn 
we pas in Oudenaarde om 19.27 uur.
Een lunchpakket hoef je niet te voorzien, het eten is in de prijs begrepen.
De kostprijs voor deze uitstap (toegang met lunch, trein) bedraagt €17,29 en zal verrekend worden via de school-
rekening.
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ACTIVITEITEN HUMANE WETENSCHAPPEN

In het kader van de Wetenschapsweek nemen de leerlingen van 6 Humane Wetenschappen op vrijdag 26 november 
deel aan volgende activiteiten:

Leerlingen van 6 HUWEc volgen aan de Erasmushogeschool in Brussel de studiedag Een mozaïek aan buurten. Ze 
voeren, in de buurt van de hogeschool, een zoektocht uit waarbij ze inlichtingen verzamelen in verband met de 
oorspronkelijke site, de ligging en de evolutie van de stad door de eeuwen heen.     

Thema’s met een geografische en historische context krijgen speciale aandacht:  
de topografische omgeving, de historische plaatsen, de woningmarkt, de groei van 
de stad tijdens de 19de eeuw tot heden. De differentiatie van het woonmilieu is 
immers historisch gegroeid. We kunnen de verschillende buurten ook omschrijven 
aan de hand van socio-economische, demografische en etnische kenmerken. 
Welke factoren hebben het huidige Brusselse stedelijk gebied gevormd? 

We verzamelen aan het station van Oudenaarde om 8.20 uur en zijn terug om  16.27 uur. De richtprijs voor deze 
uitstap bedraagt 17 euro, lunch inbegrepen. Dit bedrag wordt via de schoolrekening vereffend. Voorzie regenkledij 
en stapschoenen.

Een groep leerlingen van 6 HUWEa en 6 HUWEb trekt naar de Erasmushogeschool in het centrum van Brussel. Een 
ideale uitvalsbasis om de sociale en culturele aspecten van de grootstad, met een internationale uitstraling, op een 
andere manier te verkennen. Zij maken een wandeling met een dakloze gids die aan de hand van feiten, beleving en 
levensverhalen, een zeer herkenbare link met armoede en de situatie van Brussel als grootstad zichtbaar zal maken. 
Deze kennismaking Als de stad je (t)huis is… wordt verder creatief verwerkt en geëvalueerd. 

We verzamelen aan het station van Oudenaarde om 8.20 uur en zijn terug om 16.27 uur. De richtprijs voor deze 
uitstap bedraagt  17 euro, lunch inbegrepen. Dit bedrag wordt via de schoolrekening vereffend. Voorzie regenkledij 
en stapschoenen.

Een andere groep leerlingen uit 6 HUWEa en 6HUWEb volgt aan de Vrije Universiteit Brussel een studiedag  
The (In)convenient Truth About Crime. 
Over criminaliteit wordt heel wat gezegd, maar ook heel wat gezwegen. 
Misverstanden zijn dan ook legio. Door middel van een interactieve quiz 
in de voormiddag wordt getracht een aantal mythes te ontkrachten. In de 
namiddag krijgen de jongeren de kans om aan de hand van debatten hun 
pro- of contrastandpunten over criminologische thema’s te verdedigen. 
Wie het debat wint, krijgt een prijs.

We verzamelen aan het station van Oudenaarde om 7.50 uur en zijn terug 
om 17.52 uur. De richtprijs voor deze uitstap bedraagt  17 euro, lunch 
inbegrepen. Dit bedrag wordt via de schoolrekening vereffend.
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X-CHANGE
Voor het tweede jaar op rij organiseert het internationaliseringsteam van het SBC de X-Change-party. Deze keer 
vindt de fuif plaats op woensdag 22 december, vanaf 21 uur in de Qubus in Oudenaarde.

Het doel van deze fuif is om met deze activiteit onze internationaliseringprojecten financieel te ondersteunen. 
We geloven sterk dat uw kinderen nog meer dan wij Europese burgers zullen worden. Internationalisering, 
interculturaliteit, verdraagzaamheid, meertaligheid … het zijn slechts enkele van de deeldoelstellingen die we met 
deze projecten nastreven en dit voor elk van onze leerlingen.

Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen op school, in boekhandel Beatrijs, café Pagora en in de 
cd-winkel Harmoniek in Oudenaarde. We bedanken alvast de sponsors en alle personeelsleden, ouders en leerlingen 
die de X-Change-party mogelijk maken.

THEATERRECENSIE

In het vijfde en het zesde jaar staat binnen de lessen Nederlands vrij veel literatuur op het 
programma. Naast epiek en lyriek is dramatiek een verplicht onderdeel van de leerstof. 

In het kader van de lessenreeks betreffende dramatiek en toneel worden de leerlingen 
verplicht op eigen houtje één voorstelling bij te wonen liefst van een professioneel 
theatergezelschap. Deze opdracht is volledig conform het leerplan voor de derde graad. 

De leerlingen worden verondersteld een schrijfopdracht, meer bepaald een recensie, in te dienen in verband met 
deze voorstelling. Bij deze recensie stoppen ze dan meteen ook hun toegangsticket. Elke leerkracht maakt met zijn 
leerlingen concrete afspraken over het tijdstip van indienen.
De leerlingen kunnen bij hun leerkracht Nederlands en in het estheticalokaal terecht voor meer informatie over 
verschillende theatergezelschappen. Ook via het internet kunnen de leerlingen voldoende geïnformeerd worden 
over allerlei voorstellingen.
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KALENDER
za 20/11 SBCulinair
zo 21/11 SBCulinair
ma 22/11 Vlaamse Wetenschapsweek

16.00u: Overleg LLR3-directie

di 23/11 3°-4°-5°u: 3de graad: Schoolcross
20.00u: Ouderraad VCOV

wo 24/11 6des: KV: “Popmuziek, meer dan lawaai”: Opname- en productietechniek van een popsong met Logic Pro
do 25/11 Vanaf 12.10u: 6des: KV Labo Fysica: Aalst: “Een UltraViolet onderzoek”: Activiteit in het kader van de 

Vlaamse Wetenschapsweek
15.00u-16.50u: 6des: KV: Archeologie: Bezoek Archeologische centrum + site Ename

vr 26/11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg
6HUWEa-b: Brussel: “Als de stad je (t)huis is” en “The (In)convenient Truth About Crime”:
6HUWEc: Brussel:”Een mozaïek aan buurten”: Activiteit in het kader van de Vlaamse Wetenschapsweek
SBCulinair: Oud-leerlingen en oud-collega’s

za 27/11 SBCulinair
zo 28/11 SBCulinair
ma 29/11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg

16.00u: Adventsbezinning
di 30/11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg
wo 01/12 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg
do 02/12 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg

20.00u: Christen Forum: M. Van De Voorde:”Kerk en media: vriend of vijand?”
vr 03/12 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg
za 04/12

zo 05/12

ma 06/12 3de graad (bepaalde richtingen): PW vooraf
di 07/12 Vanaf 12.10u: 3de graad: Studieverlof

wo 08/12 3de graad: Begin Proefwerken
do 09/12 20.00u: Ouderraad
vr 10/12
za 11/12
zo 12/12
ma 13/12

di 14/12
wo 15/12

do 16/12
vr 17/12
za 18/12
zo 19/12
ma 20/12
di 21/12 Alle leerlingen: Laatste proefwerkdag
wo 22/12 2de-3de graad: vrij

X-Change Party
do 23/12 Inhaalproefwerken (indien nodig), alle leerlingen: vrij

18.30u-22.30u: Adventsontmoeting Gent
vr 24/12 Laatste schooldag 1ste semester

Nieuwsbrief 5
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ANTWOORDSTROOKJES
Naam: ……………………………………………………………………        Klas: …….....……….

INSCHRIJVINGSTROOK ADVENTSONTMOETING
Ik geef de toelating aan mijn zoon / dochter om deel te nemen aan de adventsontmoeting in Gent.

Zet een kruisje bij de juiste plaats van toepassing:

	 wordt afgehaald aan het Tacambaroplein
	 wordt afgehaald aan het kruispunt in Eke/Nazareth (bloemenzaak De Groene Vallei)
	 wordt afgehaald aan het kruispunt in Zingem (vlakbij de speelzaal)

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad op maandag 22 november 2010 ondertekend aan de 
klassenleerkracht terug te bezorgen. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? 

NIEUWSBRIEF
Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen. (handtekening onderaan)

……………………………………………………………………………………………………….……….(naam & adres)

schrijft in voor SBCulinair 2010 op  

	 Vrijdag 19 november    jubilarissen en oud-collega’s 

	 Zaterdag 20 november om     tussen 19.00 en 21.30 uur

	 Zondag 21 november om   tussen 11.30 en 14.00 uur  

	 Vrijdag 26 november om  jubilarissen en oud-collega’s

	 Zaterdag 27 november om  tussen 19.00 en 21.30 uur

	 Zondag 28 november om   tussen 11.30 en 14.00 uur   

Mosselen in witte wijn volwassenen ........................ x €17 = € ..................................................
Kalkoenfilet met champignonsaus volwassenen ........................ x €14 = € ..................................................
Tongrolletjes met Normandische saus volwassenen ........................ x €14 = € ..................................................
Mosselen kinderen lagere school ........ x €10 = € ..................................................
Balletjes in tomatensaus kinderen lagere school ........ x €8 = € ..................................................
Balletjes in tomatensaus peuters & kleuters = GRATIS

Totaal = € ..................................................

Dessert inbegrepen! 

Kaarten verkrijgbaar op de receptie Hoogstraat 30, of reserveren via deze strook, per fax (055/33 46 72), 
telefonisch (055/33 46 70) tijdens de kantooruren of via onze website (www.sbcollege.be).


