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NIEUWSBRIEF

Het hoofdthema van professor Van den Broeck laat zich samenvatten door de zegswijze: “Het zijn niet de feiten 
die ons leed berokkenen, maar wel de betekenis die we eraan geven.” Zo kunnen we bij een negatieve ervaring 
overmatig piekeren, verzuurd klagen en zagen, alle problemen in de schoenen van iemand anders schuiven… (de 
zogenaamde “odi-reflex”) of we kunnen de situatie met aandacht en meevoelen analyseren, op zoek gaan naar 
alternatieve mogelijkheden en oplossingen, met optimisme de kansen in elk probleem benutten (de zogenaamde 
“amo-reflex”). 

In een christelijk geïnspireerde school mag deze oproep tot empathie, flexibiliteit en pedagogisch optimisme niet 
in dovemansoren vallen. In navolging van ons grote voorbeeld, Jezus Christus, mag of moet elk personeelslid zich 
geroepen voelen deze goede boodschap uit te dragen, om in de letterlijke zin van het woord een ‘evangelist’ te zijn.

Het vooruitzicht van de Goede Week in gedachten kan deze oproep alleen maar kracht bijzetten! Want hoe paradoxaal 
klinkt het niet dat we de dag waarop Christus werd gegeseld, aan het kruis werd genageld en uiteindelijk stierf … 
Goede Vrijdag benoemen? En toch, de droevigste dag van het kerkelijke jaar kondigt de meest feestelijke aan, Pasen, 
de verrijzenis van de Heer, de verlossing van onze zonden.

Toch is zo’n levenshouding geen evidentie. Het is eigen aan onze menselijke natuur veel 
(negatieve) aandacht te besteden aan wat fout loopt. Wij, onderwijsmensen, hebben hier zelfs 
om professionele redenen een zesde zintuig voor ontwikkeld (‘de rode balpen’). 

Willen we dus werk maken van deze ‘zoektocht naar positieve energie’, dan zal het zaak zijn 
om bewust te kiezen voor dit pedagogisch optimisme en om samen te werken aan sociale 
vaardigheden ‘met een groene balpen’.

Het boek van professor Van den Broeck, Stapstenen naar het geluk, kan alvast een eerste stap 
zijn. Je vindt er een grondige analyse van de odi- en amo-reflex of hoe we op eenvoudige wijze 
enkele knepen van een makkelijker leven kunnen aanleren, onder het motto: optimisme is een 
vaardigheid!

Ik wens jullie allen een zalige paastijd! 

T. Godefroidt

Beste ouders, beste leerlingen

Onlangs begroetten we in onze ‘resto 3’ professor Herman Van den Broeck. Op vraag van de 
ouderraad bracht deze doctor in de pedagogiek een boeiende, begeesterende en beklijvende 
boodschap over EQ of emotionele intelligentie. Want niet alleen het verstand is bepalend 
voor ons dagelijkse handelen, ook de omgang met onze eigen emoties en met die van anderen 
sturen ons sociaal functioneren.
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OP DE PLANK

TE NOTEREN DATA: TOTAALSPEKTAKEL EN OPENDEURDAG
Na het weergaloze succes van de twee vorige edities kon het niet anders of er moest wel een nieuwe uitgave van het 

Totaalspektakel komen. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei is het zover en vindt inderdaad 
de derde editie van het Totaalspektakel plaats, met als veelbelovende slagzin When classic 
meets pop. Onder leiding van Luc Tjolle en Melanie Lelieur zijn heel wat enthousiaste 
leerlingen en leerkrachten al enkele maanden noest aan het repeteren om er opnieuw 
een memorabele avond van te maken. In onze volgende Nieuwsbrief (verschijningsdatum 
6 mei) komen we uitgebreider op dit Totaalspektakel terug, maar je kan de data alvast 

in de agenda noteren. Dat geldt trouwens ook voor de SBC-opendeurdag, die dit jaar geprogrammeerd staat op 
zondag 22 mei. Ook daarover kom je in een volgende Nieuwsbrief alle informatie te weten.

CÎTO

Nu ons waterbekken volgelopen is en overloopt, betekent dit niet dat 
de opdracht ten einde is. Het overlopen is eigen aan het waterbekken, 
het kan niet anders. Maar we kunnen ook zeer gericht uitdelen wat 
we in ons hebben. 

We kunnen onderzoeken waar de noden groter zijn, waar we nog 
enthousiaster moeten worden om interesse op te wekken, waar een 
beetje aandacht een ommekeer tot stand kan brengen, waar een 
woordje uitleg meer een wereld van verschil zal maken en waar onze 
aandacht en begrip voor problemen de eerste stappen zullen zijn om 
ze aan te pakken. Een opdracht van formaat.

ELKE DAG IS WERELDWATERDAG OP SBC!

Wereldwaterdag is ontstaan uit een conferentie van de Verenigde Naties voor milieu en 
ontwikkeling die plaatsvond in 1992 in Rio de Janeiro (Brazilië). Naar aanleiding van deze 
conferentie werd 22 maart uitgeroepen tot jaarlijkse Wereldwaterdag. Op die dag staan de 
VN-lidstaten stil bij de mondiale waterproblematiek en proberen ze de bevolking bewust te 
maken van het belang van een goed waterbeheer door het organiseren van evenementen en het 
verspreiden van informatie over water.

Vanuit het SBC-gezondheidsbeleid willen we onze leerlingen bewust met water leren omspringen en hen motiveren 
om kraantjeswater te drinken. Niet alleen op 22 maart, maar elke dag drinken onze leerlingen heerlijk gratis 
kraantjeswater. Kraantjeswater wordt immers in ons eigen grondgebied geproduceerd, wordt vervoerd via leidingen 
en heeft geen milieubelastende verpakkingen nodig. Andere troeven van kraantjeswater zijn: het is lekker, gezond, 
veilig, voordelig, ecologisch en overal beschikbaar. Het is dus overduidelijk: door kraantjeswater te drinken in plaats 
van drank in verpakkingen sparen we het milieu en werken we aan onze  gezondheid.
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INSCHRIJVEN VAN BROERS EN ZUSSEN

Het Decreet Gelijke Onderwijskansen voorziet dat broers en zussen van al ingeschreven leerlingen voorrang hebben 
op alle andere nieuwe leerlingen die willen inschrijven in een school voor het daaropvolgende schooljaar.

In de scholen van de Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen start de inschrijvingsperiode voor nieuwe leerlingen 
voor het schooljaar 2011-2012 telkens op de opendeurdag.

Voorafgaand aan deze inschrijvingsperiode voorzien wij een periode waar je jouw zoon/dochter (= broer/zus van je al 
ingeschreven zoon/dochter) bij voorrang kan laten inschrijven.

We geven hierbij een overzicht van de data van de opendeurdagen en de daaraan voorafgaande voorrangsperiode 
voor broers/zussen van al ingeschreven leerlingen.

Voorrangsperiode broers/zussen: Opendeurdag (= start inschrij-
vingsperiode nieuwe leerlingen):

BuSO De Einder 26/04/11 tot en met 06/05/11 09/05/11 – 13/05/11
KSO Glorieux 02/05/11 tot en met 13/05/11 14/05/11
Sint-Bernarduscollege 02/05/11 tot en met 20/05/11 22/05/11
Technisch Instituut O.-L.-V. 02/05/11 tot en met 13/05/11 15/05/11
Vrij Landelijk Instituut 02/05/11 tot en met 27/05/11 29/05/11
VTI Sint-Lucas 02/05/11 tot en met 13/05/11 15/05/11

Om de inschrijvingen van broers en zussen tijdens de voorrangsperiode vlot te laten verlopen, voorziet het Sint-
Bernarduscollege een gezamenlijk inschrijvingsmoment op vrijdag 20 mei 2011 van 19 tot 21 uur. Indien je van 
die voorrang wenst gebruik te maken, mag je dit moment als een prioriteit bestempelen. Indien dit niet haalbaar 
is, kunnen broers/zussen tijdens deze voorrangsperiode zoals in de andere scholen enkel worden ingeschreven op 
werkdagen, tijdens de kantooruren (9-12 uur en 14-17 uur) en niet op woensdagnamiddag.

In het Sint-Bernarduscollege voorzien wij GEEN inschrijvingsstop.

De inschrijving wordt pas definitief op het ogenblik dat jouw zoon/dochter geslaagd is voor het leerjaar en de basisoptie 
of studierichting waarvoor de inschrijving gevraagd wordt.
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ARTE-VENT
Arte-Vent is een niet te missen weekend waarbij op een mooie locatie, het  voormalige station in Oudenaarde, kunst 
in uiteenlopende vormen aan bod komt.

We gaan van start op vrijdag 29 april. Op die avond treden vanaf 21.30 uur muzikale leerlingen en oud-leerlingen 
van het SBC op. Onder anderen Ruth en The Band of Willies beklimmen het podium. De avond ontplooit zich tot een 
feestje, wat natuurlijk samengaat met een dj, Get-Rudy. De toegangsprijs bedraagt € 2.

We gaan voort op zaterdag 30 april vanaf 13.30 uur. Op deze dag worden kunstwerken, gemaakt door leerkrachten, 
tentoongesteld en van de hand gedaan. Onder andere prachtige kunstwerken van Peter Bijls en Willy Nachtergaele, 
schitterende juwelen van Marieke De Vos en nog zoveel meer! 
Om 14 uur wordt Het pad der verwondering geopend. Dit zal plaatsvinden in het Sint-Bernarduscollege. Wij brengen 
je ter plaatse en voorzien in het vroegere stationsgebouw een kinderopvang. In de loop van de namiddag wordt 
ook heerlijk Sint-Bernardusgebak en koffie geserveerd. De toegangsprijs voor de tentoonstelling bedraagt € 1, een 
combiticket tentoonstelling + ‘Pad der verwondering’ kost € 5. 

Dit aangename weekend vol cultuur en amusement is een echte aanrader!

Via deze nieuwsbrief nodigen wij, leerlingen van het keuzevak minionderneming, jou graag 
uit op onze Soirée Deluxe! Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei organiseren wij een cava- en 
champagnedegustatie met medewerking van wijnhuis Blommaert.
Vrijdag 6 mei worden jullie massaal verwacht vanaf 19.30 uur, de degustatie start om 20 
uur. Op zaterdag 7 mei openen wij de deuren vanaf 18.30 uur, de degustatie start om 19 
uur. Deze activiteit vindt plaats in de filmzaal van het Sint-Bernarduscollege.

Inschrijven kan via het e-mailadres SoireeDeluxe2011@hotmail.com of telefonisch op het nummer  
0471/10 14 44. 
Wij hopen op veel belangstelling en tot dan! 

Op zaterdag 7 mei organiseren wij in het kader van het keuzevak minionderneming een 
minivoetbaltornooi op het sportveld van het Sint-Bernarduscollege. Het tornooi start 
om 10 uur . De hele dag kan er aangeschoven worden voor de barbecue en daarnaast 
zijn ook andere versnaperingen en dranken verkrijgbaar. We sluiten ‘s avonds af met 
de prijsuitreiking. Geïnteresseerden kunnen inschrijven via het e-mailadres mini-
ondernemingsbc@hotmail.com. Per ploeg van vijf spelers betalen jullie € 25. Supporters 
zijn uiteraard welkom! 

Hopelijk tot dan!

SOIRÉE DELUXE

MINIVOETBALTORNOOI
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DE ‘SCHAKEL-INTERFACE’
Het verhaal over een richting- en netoverschrijdend educatief techniekproject voor Vlaanderen met SBC-leerkracht Johan De 
Winter als stuwende motor.

‘Sturingen’ is een belangrijk onderdeel van het leerplan Techniek in de eerste graad van alle secundaire scholen 
(ASO en TSO). Leerlingen maken schakelingen waarmee ze allerlei toepassingen uit het dagelijkse leven sturen. Dit 
leerplanonderdeel biedt heel wat kansen, maar kan slechts motiverend zijn als sturingen ook concreet uitgevoerd 
kunnen worden. 

HET IDEE:
Donderdagvoormiddag derde lesuur, TO in D001, in het Sint-Bernarduscollege in Oudenaarde, 2GL, lesonderwerp 
‘Sturingen met de bewegingsmodule’… een  onderwerp waar taalgeoriënteerde leerlingen niet meteen wakker van 
liggen. De leerkracht van dienst probeert er met een LEGO-wagentje de spanning in te houden door de klas in twee 
groepen te verdelen en de jongens tegen de meisjes een programma te laten schrijven om het schaalmodel in een 
geïmproviseerde garage te doen parkeren… 

Als na een tijdje de rust in de klas is teruggekeerd, komt plots een onverwachte vraag van Nikolas. ‘Meneer, ik heb thuis 
een programmeerbare robot, mag ik die de volgende les eens meebrengen?’

Die volgende les werd een haast ononderbroken demonstratie 
van (LEGO)techniek voorzien van jeugdige deskundige 
uitleg… Ook de les daarop pakte Nikolas uit met een 
programmeerbare transportband… ‘Jammer, meneer, dat 
wij met de computers in de klas geen ‘echte’ sturingen kunnen  

uitvoeren!’… ‘Ja, dat is inderdaad jammer’, was het eenvoudigste antwoord geweest. Wellicht gestuurd door het plotse 
enthousiasme voor techniek, reageerde ik iets genuanceerder: ‘Ja, dat is inderdaad jammer, maar misschien kunnen we er 
wel voor zorgen… met een soort interface waarop we al onze schaalmodellen kunnen aansluiten.’

Maar wie kan ons adviseren hoe we dit technisch oplossen? Via het internet speurden we 
naar technische en hogescholen. Hoe gaan we het probleem duidelijk omschrijven of is het 
niet eenvoudiger om er ook een technische tekening bij te voegen?
Aan het werk dus. De opdrachten werden verdeeld. Enkele leerlingen gingen aan de 
slag met het digitaal fotoapparaat om foto’s te nemen van de schaalmodellen die we 
graag zouden sturen. Een ander groepje probeerde het probleem zo duidelijk mogelijk 
te omschrijven, nog een andere equipe maakte een schets van de toekomstige 

‘sturingsbox’. En … er moest ook nog een naam bedacht worden...  Alles werd gecentraliseerd en met Paint werd een 
compilatie gemaakt om te komen tot onze werktekening.
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HET ONTWERP VAN DE PRINT:
We stuurden enkele scholen een e-mail en veel sneller dan verwacht kwam er 
enthousiaste respons van Hogeschool Gent. Prof. ir. Jan Beyens en ir. Patrick Van 
Torre, docenten aan de afdeling Toegepaste Ingenieurswetenschappen (vakgroep 
elektronica) zagen hierin een kans om bij te dragen tot de technische motivatie van 
leerlingen van het secundair onderwijs.

Uit de gesprekken werd meteen duidelijk dat de grootste uitdaging stak in de ontwikkeling van een geschikte module. 
Het werd even stil toen de financiële kat op de koord kwam… maar het project nam een definitieve vlucht toen dr. 
Mandy Gyselinck (stafmedewerker Wetenschapscommunicatie – Dienst Onderzoek en Dienstverlening) zich sterk 
maakte dat het budget voor Popularisering voor Wetenschap en Techniek wel voor een financiële tussenkomst kon 
zorgen.

DE STURINGSOFTWARE:
Terwijl de ingenieursstudenten aan de slag gingen, vonden we met de firma Rekencentra 
uit Ranst (http://www.rekencentra.be) en Marc Vanhoecke en Dirk Van Gompel een 
enthousiaste partner om de nodige software te ontwikkelen.

Enkele weken later was HO Gent klaar met het ontwerp van de schakelinterface. 
Wie schetst mijn verbazing toen bleek dat de complexe print, aangesloten op de 
draagbare pc van Patrick Van Torre, met gemak twee motoren en een reeks leds 
stuurde! De deur stond open naar een oneindige reeks educatieve toepassingen.

Uiteindelijk werd, gezien de moeilijkheidsgraad, geopteerd om de ‘bestukking’ 
van de prints aan professionelen over te laten en leerkrachten uit te nodigen 
om het geheel te monteren. Om zoveel mogelijk collega’s te bereiken, werden 
in februari 2011 verschillende sessies op vier locaties gepland. Immers, in 
september 2011 start het nieuwe leerplan in het tweede jaar.

HET TESTEN:
Intussen zijn vier prototypes van de print klaar om getest te worden. Ik spreek enkele collega’s aan en 
Didier Bauwens, leraar Techniek in het Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas in Oudenaarde, wil de 
mogelijkheden van het prototype met zijn leerlingen uittesten.

DE BEHUIZING:
Piet Laureyns, werkplaatsleider in EDUGO (campus 
Technisch Instituut Glorieux) uit Oostakker, ziet het 
als een mooie opdracht om leerlingen van de afdeling 
kunststof en metaal een behuizing te laten plooien en 
openingen te laten uitfrezen voor de aansluitingen. 
De leerlingen uit de afdeling zeefdruk zorgen voor de 
bedrukking van de behuizing.

DE MONTAGETEKENINGEN: 
Baudewijn Thijs, oud-leraar TO en PO aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege van 
Zottegem, maakt technische tekeningen voor de syllabus waarin we zullen beschrijven 
hoe de collega’s de interface moeten assembleren
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PACKAGING:
De interface bestaat uit verschillende onderdelen. De juiste en het exacte aantal 
componenten verpakken, is geen sinecure. Gelukkig kunnen we rekenen op de 
bereidwilligheid van Mia Anrijs en Christelle Van Den Driessche en op de ervaring 
van de leerlingen van Buso De Einder uit Oudenaarde om deze logistieke klus te klaren.

 

In februari 2011 slaagden meer dan 300 Vlaamse leerkrachten Techniek erin om met al hun 
technische knowhow en vaardigheid de onderdelen van de schakelinterface te assembleren en 
die mee te nemen naar de eigen school. De cirkel is rond, zeker als de aanwezige leerkrachten 
techniek de komende jaren hun leerlingen laten experimenteren met de Schakel-Interface 
in de lessen Techniek! 

Op de website van Edugo en op YouTube kan je de professionele productiefilm van de interfacebehuizing bekijken. 
Begin maart zond AVS in het programma Volgende halte een verslag van de sessies uit.

IN DE PRIJZEN?
Dat het techniekproject van Johan De Winter bewonderende blikken oogst, blijkt uit het feit dat de Schakel-Interface 
geselecteerd is voor de KONINGIN PAOLAPRIJS VOOR HET ONDERWIJS 2010-2011 Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst! Vorige week kwam een zevenkoppige delegatie van de 
prestigieuze wedstrijd over de SBC-vloer om het project ten gronde te evalueren. Toch even beklemtonen dat er maar 
vier projecten de selectie doorstaan hebben! We kruisen de vingers en wie weet, kaapt Johan de hoofdprijs weg!  
Meer info op www.sk-fr-paola.be/nl/projectoproep1.html.
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PROEFWERKROOSTER

3 EC4 a
22

3 EC4 b
21

3 EC4 c
10

3 EC5 a
23

3 EC5 b
22

3 GL
23

3 HW a
13

3 HW b
24

Ma 04/04 GR
FMZL

lokaal  H004 Resto 2 Resto 1 Resto 1 Resto 1 S001 Resto 1 S003
Di 05/04 FR FR FR FR FR FR FR FR
Wo 06/04 NE NE NE NE NE NE NE NE

lokaal Resto 3 Resto 2 Resto 1 Resto 1 Resto 1 Resto 3 Resto 1 Resto 3
Do 07/04 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2
Vr 08/04 EC INF

S010
EC

EC

EC INF
S010

EC

EC INF
H101

EC

EC INF
H308

EC INF
H101

EC

LA1

LA2

CW

GW

CW

GW

3 HW c 3 LA a 3 LA b 3 LA c 3 WE a 3 WE b 3 WE c
lokaal

Ma 04/04
lokaal S007 Resto 2 Resto 2 Resto 2 S008  S009 S103

Di 05/04 FR FR FR FR FR FR FR
Wo 06/04 NE NE NE NE NE NE NE

lokaal Resto 3 Resto 2 Resto 2 Resto 2 S008  S009 S103
Do 07/04 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2 WI 1+2
Vr 08/04 CW

GW

LA1

LA2

LA1

LA2

LA1

LA2

CH practicum/ICT in OLC1

20 lln per lesuur, andere lln.
wachten in de filmzaal
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ma 04/04 3 GL: Proefwerk GR
Vanaf 12.10u: 2de graad: Studieverlof

di 05/04 2de graad: Begin Proefwerken
wo 06/04
do 07/04
vr 08/04 2de graad: Laatste Proefwerkdag

Nm: 2de graad: vrij

za 09/04 10.00u-17.00u: Paasmaal voor kansarmen uit Oudenaarde en omgeving
zo 10/04
ma 11/04 Paasvakantie t.e.m. maandag 25-4-2011
za 23/04
zo 24/04
ma 25/04
di 26/04
wo 27/04 12.30u-15.00u: Remediëringstesten

13.00u-16.00u: Vlaamse Wiskunde Olympiade + Junior Wiskunde Olympiade (finale)
do 28/04 16.00u-17.30u: Repetitie Koor Totaalspektakel SBC

20.00u: De Munt: Nabucco (Verdi)
vr 29/04 2de graad: Rapport

16.00u-17.30u: Repetitie Orkest Totaalspektakel SBC
ARTE-VENT: Activiteit van mini-onderneming 1

za 30/04 ARTE-VENT: Activiteit van mini-onderneming 1
zo 01/05
ma 02/05 Begin voorrangsperiode voor inschrijving van broers en zussen  van onze leerlingen

Inhaalproefwerken (indien nodig)
16.00u-17.30u: Repetitie Orkest Totaalspektakel SBC

di 03/05 Inhaalproefwerken (indien nodig)
16.00u-17.30u: Repetitie Koor Totaalspektakel SBC

wo 04/05 Inhaalproefwerken (indien nodig)
12.30u-15.00u: Remediëringstesten

do 05/05 Inhaalproefwerken (indien nodig)
13.20u: MST: 3EC4b (pauze vanaf 12.10u)
20.00u: Ouderraad

vr 06/05 Inhaalproefwerken (indien nodig)
1ste, 2de en 3de graad: Rapport
NIEUWSBRIEF 9
16.00u-18.00u: Repetitie Totaalspektakel SBC: Koor + Orkest
Soirée Deluxe: Activiteit Mini-onderneming 2 (filmzaal)

za 07/05 10u-19u: Minivoetbaltornooi: Activiteit van mini-onderneming 3 (sportterrein en sportzaal)
Soirée Deluxe: Activiteit Mini-onderneming 2 (filmzaal)

zo 08/05

KALENDER
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ESSENCIA - 25 MAART



Sint-Bernarduscollege 11

Plaats: sportterrein SBC (Sint-Bernardus College)

Winnaars worden beloond
Inschrijving via mini-ondernemingsbc@hotmail.com

Zaterdag 7 mei 2011
Prijs: 25 euro/ploeg,
ploeg bestaande uit 5 personen.
Supporters GRATIS

Design by Go Graphics  •  Oudenaarde / Ronse  •  Tel. 0485 650 670  •  www.gographics.be

MINIVOETBALTORNOOI
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ANTWOORDSTROOKJES

Naam: …………………………………………………......    Klas: …….....………. Nr: .............

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad op maandag 4 april 2011 ondertekend aan de klassenleerkracht terug te bezorgen. 
Willen jullie zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? 

NIEUWSBRIEF

Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen. (handtekening onderaan)


