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Beste ouders, beste leerlingen

Op 31 augustus neemt Karel Vos, coördinerend directeur van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen, 

afscheid van het onderwijs. Karel kan terugblikken op een rijk gevulde carrière in het onderwijs. Hij startte 

als leraar Germaanse talen in het toenmalige Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oudenaarde (dus in de gebouwen 

van het huidige Sint-Bernarduscollege). In 1995 verliet hij voor één jaar de regio toen hij aangesteld werd 

als directeur in Oosterzele, maar in september 1996 keerde hij al terug als directeur van het toenmalige 

‘Kloosterke’, het Onze-Lieve-Vrouwinstituut (dus: de school die in september 2000 samen met het ‘College’ 

het Sint-Bernarduscollege vormde).

Karel Vos vormde samen met Jan Verpoest het directeursduo van het Sint-Bernarduscollege tot hij in september 

2002 vrijgesteld werd als coördinerend directeur van de katholieke secundaire scholen in Oudenaarde en 

Ronse, de scholengemeenschap genaamd Vlaamse Ardennen. Karel zal deze functie negen jaar bekleed hebben. 

Ook langs deze weg willen we hem uitdrukkelijk danken voor de rustige maar gestage manier waarop hij de 

scholengemeenschap vorm gaf.

Vanaf 1 september heb ik de eer deze functie te bekleden. Graag wil ik iedereen bedanken die me de voorbij jaren 

zijn/haar steun, vertrouwen en medewerking verleend heeft. Ik heb steeds aan den lijve mogen ondervinden 

dat de motor van goed onderwijs gevoed wordt door de 3 E’s, enthousiasme, engagement en empathie – en 

geloof me vrij, het Sint-Bernarduscollege kan buigen op een team dat bruist van deze voedingsbodem. Ik heb 

het dan ook altijd als een grote eer ervaren de school te mogen leiden.

Vanaf diezelfde datum neemt de heer Peter Hoste de functie van directeur van het Sint-Bernarduscollege 

waar. Peter woont in Deinze waar hij ook als leraar (licentiaat in de moderne geschiedenis) en later als adjunct-

directeur van het VTI heeft gewerkt. De voorbij vijf jaren was hij  afdelingsdirecteur van de ASO-bovenbouw 

binnen het College Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn in Eeklo.  We wensen Peter Hoste alle succes en collegiale 

medewerking toe!

Beste ouders, beste leerlingen, ik wens jullie allen een aangename vakantie toe! 

Het gaat jullie allen uitstekend!

Met dankbare groeten

Thierry Godefroidt
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Sbc-technologie opnieuw op het podium
Na ‘Engineering the future’ ter gelegenheid van de 

internationale technologiebeurs Flanders Technology staat de 

SBC-technologie opnieuw op het podium van een prestigieuze 

onderwijswedstrijd.

Het project ‘De Schakel-interface: een sturingsmodule voor 

boeiend en motiveren techniekonderwijs’, waarover we in 

een vorige nieuwsbrief al verslag uitbrachten, werd door 

de jury van de Koningin Paolawedstrijd uit 49 inzendingen 

geselecteerd als derde laureaat voor de Koningin Paolaprijs 

voor innoverend onderwijs - wiskunde, wetenschappen en 

techniek.

Op 1 juni kreeg Johan De Winter op het paleis in Brussel de prijs uitgereikt door koningin Paola. Een ervaring 

om niet snel te vergeten en een schitterende bekroning voor een fraai uitgewerkt technologieproject.

Het  net- en richtingoverschrijdend verhaal van de interface kan u nalezen op :  

http://www.sbcollege.be/downloads/interface.pdf

Fotoverslag: http://sbcollege.be/gallery2010-2011/Schakelinterface/

Productiefilm interfacebehuizing: http://www.youtube.com/watch?v=xPAuXZpSq5s

Zeswinnaars uit de eerste graad voor gebed en beZinning
Met heel wat leerlingen uit de eerste graad deden we mee aan een actie van 

de jeugddienst van de bisdommen in Vlaanderen. Ze nodigden jongeren uit 

om een gebed of bezinningstekst te schrijven. Er waren 800 inzendingen en 

slechts 50 die door een jury geselecteerd werden. Blij en fier kunnen we jullie 

meedelen dat zes van de geselecteerde teksten en gebeden van de hand zijn 

van onze leerlingen. Proficiat aan Judith Laemont, Marieke Martens en Manon 

Verstichel uit 1 LAc, Jolien Tronquo en Sien Vander Beken uit 1 Moe en Kayleigh 

Vereecke uit 2 MOj.

IJD heeft een nieuwe bezinnings- en gebedenbundel: Goedheid.

In 50 teksten en gebeden spreken jongeren uit wat hen ten diepste bezighoudt.

Ze doen dat op hun manier en in vele toonaarden: vragend, dankbaar, vertrouwend, hoopvol,... Door 

alles heen klinkt hun engagement. Ze willen dienstbaar in de wereld staan. Dat geeft hoop en toekomst. 

Zo wordt de goedheid van God werkelijkheid. De bezinnings- en gebedenbundel is te koop voor twee 

euro in de liturgische centra van Vlaanderen ( zie website www.ijd.be).
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sbC: een lerende organisatie!

De boekenverkoop verliep vorig jaar niet zo vlotjes… Sommige 

ouders zullen dit (terecht) als een understatement bestempelen…

Daarom zal de boekenverkoop op maandag 29 augustus opnieuw 

de ‘oude’ organisatie krijgen. 

Dit houdt in dat cursussen, agenda’s, takenblokken … NIET op de boekenverkoop zelf, maar pas 

vanaf 1 september via de leerlingen aangeboden zullen worden. We durven hopen dat we hiermee 

de wachtrijen tot een minimum kunnen beperken!

goK-doorlichting prijSt Sbc-aanpaK
In het schooljaar 2008-2009 startte de eerste G(elijke) O(nderwijs)K(ansen)cyclus voor de eerste graad van 

het Sint-Bernarduscollege. GOK is een belangrijk instrument voor interne kwaliteitszorg in een zoektocht 

naar het optimaliseren van de onderwijskansen voor elk kind.

Tijdens deze eerste GOK-cyclus hebben wij onze aandacht voor minder kansrijke leerlingen op een meer 

systematische en gestructureerde manier vorm gegeven, op zo’n manier dat dit ten goede kwam aan alle 

leerlingen.

Onze prioritaire thema’s waren ‘Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden’ en ‘Socio-

emotionele ontwikkeling’. Voor deze thema’s zijn de voorbije jaren een heel gamma aan acties ondernomen 

die ondertussen in het beleid verankerd zijn: het inschrijvingsbeleid, het onthaal van nieuwe leerlingen, 

het remediëringsaanbod, de tijd- en de zorgklas 

tijdens de proefwerken… De GOK-uren worden vooral 

gebruikt voor het structureel optimaliseren van de 

leerzorg, de coördinatie en opvolging van concrete 

acties i.v.m. leren leren, het uitwerken van modellen 

voor het oplijsten van remediëring, modellen 

voor zelfevaluatie, het overleg met bijvoorbeeld de werkgroep taalbeleid en de vakgroepen. Ook maatregelen 

i.v.m. financiële armoede blijven een belangrijk aandachtspunt.

Het GOK-doorlichtingsteam kwam langs op dinsdag 3 mei 2011. Het inspectieverslag geeft aan dat de school 

een gelijke onderwijskansenbeleid uitwerkt op basis van een kwaliteitsvolle beginanalyse van de eigen 

situatie. De beginsituatieanalyse geeft duidelijk weer waar de kwaliteit van het onderwijs kan verhogen 

opdat de leerlingen zich maximaal zouden kunnen ontplooien. De school beschikt over een specifieke 

visie met een aantal concreet geformuleerde en realiseerbare doelstellingen op leerling-, leerkracht- en 

schoolniveau. De beide inspecteurs waren vol lof over de betrokkenheid van het volledige leerkrachtenteam 

van de eerste graad, de keuze van de doelstellingen en de concrete uitvoering. Dit leverde over de hele lijn 

een gunstig verslag op met een mooie score van 2,8/4 in acht genomen dat de minimumscore voor een 

gunstig verslag 2/4 is.
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Wij van 5 HUWEa ontvingen tussen 23 
april en 3 mei een groep enthousiaste 
Spanjaarden. Op Pasen werd de hele klas 
bij Jessie thuis voor een kennismaking 
uitgenodigd. Alles liep meteen los en 
Belgen en Spanjaarden konden het 
onmiddellijk goed met elkaar vinden. 
Het paasweekend vloog voorbij en op 
dinsdag begonnen we aan een zeer 
gevuld maar uitdagend programma. We 
gingen o.a. naar Gent, Brussel, Brugge, 
Oostende…
We vormden zeer hechte groepen 
waardoor de uitwisseling een écht feest 
werd! Ook om ons Engels te oefenen was 
dit een gouden kans. We hebben dus niet 
enkel genoten, maar ook bijgeleerd.
De elf dagen vlogen werkelijk voorbij 
en het afscheid viel dan ook zeer zwaar. 
Vele tranen vloeiden… We kijken er nu 
al enorm naar uit om onze Spaanse 
vrienden in oktober terug te zien!

Brugge 26 april 2011

We moesten vandaag met onze 
Roemeense uitwisselingstudenten om 
8.30 uur op school zijn. Daar hebben we 
gewacht om enkele praktische zaken 
in orde te brengen en om 9 uur zijn we 
dan te voet naar het station gegaan. 
Daar namen we de trein naar Brugge. 
Ons bezoek aan Brugge begon met een 
wandeling langs het water en door het 
begijnhof. Na deze geleide wandeling 
door mevrouw Puissant, zijn we met 
z’n allen richting de bloedkapel gestapt. 
Aangezien deze al gesloten was, zijn we 
eerst gaan eten. Dit kon in één van de vele 
restaurantjes op de markt van Brugge. 
Na het eten stond het bezoek aan de 
bloedkapel op de agenda en vervolgens 
ging het richting chocolademuseum. In 
het museum kon je een demonstratie 
krijgen van hoe chocolade gemaakt wordt. 
Na de demonstratie volgde het leuke deel: 
het proeven. Daarna kregen we nog even 
de tijd om in Brugge rond te lopen voor 
we onze trein moesten halen.  

Terug aangekomen in Oudenaarde werd 
iedereen tegen 20 uur op de bowling 
verwacht. Maar eerst lieten we onze 
Roemeense uitwisselingsstudenten 
kennismaken met de echte Belgische 
frietjes, die ze vanzelfsprekend heerlijk 
vonden. Door de ontspannen sfeer tijdens 
het bowlen werd er ook meer geprobeerd 
om te communiceren met elkaar. Zo kon 
er een beetje een band groeien.

 Het was een spetterend begin van een 
zeer leuke/vermoeiende week. 

Zondag 1 mei 2011 

Na een intensieve week van steden 
bezoeken, een lesmoment en plezier 
vertrekken onze uitwisselingstudenten 
terug naar Roemenië. Het was misschien 
wel een vermoeiende week, maar het was 
er één om nooit te vergeten! Niet iedereen 
kan zeggen dat hij aan een uitwisseling 
mocht deelnemen. Het afscheid zelf 
verliep zonder veel traantjes, met veel 
geknuffel en ‘I miss you’, en misschien 
met nog wat kleine oogjes van de ‘Nuit 
de la Folie’. 

5Huwea 5eCwe
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Donderdag 28 april 2011

Na een uitputtende reis hadden de 
Bulgaren uit Kardzahli tijd gehad om 
uit te rusten en zich voor te bereiden op 
een fantastische week. We hadden al veel 
contacten gelegd en het was snel duidelijk 
dat de Belgen en de Bulgaren een toffe 
week tegemoet gingen. 
Gent was de stad die we donderdag gingen 
bezoeken en iedereen had er duidelijk 
zin in. Na een spel en wat speeddating 
in de voormiddag - om elkaar wat beter 
te leren kennen - was het tijd om met 
de trein naar Gent te vertrekken. We 
maakten een fantastische sneukeltocht, 
waarbij we smulden van allerlei Belgische 
lekkernijen. Het was een fantastische dag. 

Dinsdag 5 mei 2011

Om de dag te beginnen, kregen we een 
frisse rondleiding door Oudenaarde. 
wMevrouw Puissant gaf de groep uitleg 
over de geschiedenis van Oudenaarde.
Daarna vertrokken we met de fiets 
naar de Valleihoeve om een partijtje 
boerengolf te spelen. Zonder al te veel 
ongelukken en vertraging geraakten we 
er rond de middag. Daar aten we onze 
lunch en konden we ook nog een ijsje 
kopen. Toen werden we in groepjes 
verdeeld om te golfen op de velden van 
de Valleihoeve. Gelukkig hadden we 
niet al te veel last van de koeien en hun 
uitwerpselen. Daarna aten we nog een 
ijsje en vertrokken we terug met de fiets 
naar school om daar rond vier uur terug 
toe te komen.

5eCMTc 5Huwec
Maandag 2 mei 2011

In de voormiddag hebben wij Italiaans 
geleerd en de Italianen Nederlands. Dit 
deden we aan de hand van veelgebruikte 
zinnetjes en leuke liedjes. We leerden 
elkaar ook nog een beetje beter kennen 
door een speeddate waarbij ons bepaalde 
onderwerpen werden opgelegd. 

In de namiddag kregen we een rondleiding 
in Oudenaarde waar een gids ons allerlei 
dingen uitlegde. ’s Avonds was het 
jammer genoeg al het afscheidsfeestje. 
Het was een mooie avond die we nooit 
zullen vergeten, net zoals we de hele 
uitwisseling nooit zullen vergeten! Het 
waren fantastische dagen!

5eCMTb
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uitwiSSeling 5 ecwi6-8 met italiaanSe palmi
Zaterdag 30 april
De eerste kennismaking 
verloopt wat moeizaam en de 
groep is nog verdeeld in twee 
kampen: België versus Italië.
Na een tiental minuten 
beginnen de eerste 
contacten te komen en zijn 
we vertrokken voor een 
fantastische week. 

Elke leerling neemt zijn 
Italiaan/Italianen mee naar 
huis om wat te eten en te 
drinken en eventueel een 
douche te nemen.

’s Avonds gaan we allemaal 
gezamenlijk naar de kermis en 
hopen we dat de contacten wat 
makkelijker zullen verlopen …

Maar bij aankomst in 
Oudenaarde worden we 
meteen geconfronteerd met 
wat minder goed nieuws: 
Patrizia ligt in het ziekenhuis, 
ze is gevallen met de fiets en 
heeft 12 hechtingen in haar 
hiel …

Om de rust te bewaren 
gaan we met de rest van de 
Italianen iets drinken in een 
cafeetje.
Om 22.30 uur vertrekken we 
naar de Qubus voor Nuit de 
la Folie. De muziek valt wat 
tegen maar de sfeer zit goed, 
om 2 uur duikt iedereen zijn 
bed in na een al bij al geslaagde 
eerste dag!

Zondag 1 mei, fietstocht in 
Deinze
Zondagnamiddag maakten 
we een fietstocht met onze 
Italiaanse gasten. Dit was 
een initiatief van Davy en 
zijn ouders die dit alles in 
goede banen hebben geleid. ’s 
Avonds maakten we nog een 
uitstap naar de kermis van 
Oudenaarde. 

Maandag 2 mei, 
fo toz o e k to c h t  i n 
Oudenaarde en zwemmen 
in Kluisbos

8.30 uur: de eerste schooldag 
met de Italianen begint met 
het groeten van de vlag.

In de voormiddag is er een 
fotozoektocht georganiseerd 
in Oudenaarde. Het doel is 
om een zo goed mogelijke 
foto te trekken van een plaats, 
gebouw. Wie de beste foto’s 
heeft getrokken en de meeste 
vragen juist beantwoord heeft, 
krijgt een prijs ter waarde van 
120 euro. De uiteindelijke 
winnaars van deze zoektocht 
zijn Valérie Audoore met 
haar uitwisselingstudente 
en Wout Hubau met zijn 
uitwisselingstudente.
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Dinsdag 3 mei, excursie Gent

Het bezoek aan Gent startte met een wandeling in de omgeving 
van het MIAT.

De Italiaanse studenten hadden er duidelijk zin in. Ook 
mevrouw Delbarre was van de partij.

Een gepassioneerde gids vertelde over hoe het er vroeger aan 
toeging in en rond de textielfabriek. Hier zien we de Leie, 
meer bepaald de ‘trekweg’ langs waar de schepen werden 
binnengehaald. We mochten ook in het museum een kijkje 
nemen. ’s Middags aten we in het restaurant van de Gentse 
universiteit. Daarna volgde een stadswandeling en sneukeltocht 
met start aan de Sint-Baafskathedraal. We bezochten ook het 
Gravensteen in Gent.

We beëindigden de dag met een partijtje bowling in Oudenaarde.

woensdag 4 mei, les en kayak
In de voormiddag hadden we les. Eerst hebben we een groepsspel 
gespeeld, dan twee lessen economie en dan een les godsdienst. 
In de namiddag zijn we gaan kajakken op de Donkvijver.

uitwiSSeling 5 ecwi6-8 met italiaanSe palmi
Donderdag 5 mei, brussel
Iedereen ziet er wat moe uit. Misschien was het wat laat de dag 
voordien. De groep werd in twee gesplitst. De ene helft ging van 
het streekbier Cnudde proeven in Eine, de andere helft ging 
een film bekijken in Maarke-Kerkem. Daarna wachtte een lange 
treinreis naar Brussel waar we eerst het Atomium bezochten. 
Patrizia had de rolstoel vandaag thuisgelaten, waardoor het 
allemaal wat sneller ging dan de vorige dagen. 
De Italianen kregen een Italiaanse gids en wij een 
Nederlandstalige gids. We kregen in elke bol uitleg en 
mochten vrij rondgaan. We zagen ook een filmpje over de 
weersomstandigheden tijdens de bouw van het Atomium. Na 
de rondleiding werden de groepen weer ‘samengesmolten’ en 
losgelaten in de souvenirshop van het atomium.  Vooral de 
Italianen waren enthousiast toen ze zagen dat er een klein 
chocoladewinkeltje van Leonidas was. Iedereen kocht wat hij 
wou en we werden weer naar de metro geleid richting de beurs.

De rondleiding door onze hoofdstad die volgde, was leerrijk: er 
werden veel details verteld over Brussel. De rondleiding duurde 
ongeveer twee uur, waarna we evenveel vrije tijd kregen. Het 
was de eerste maal dat we echt ‘teleurgesteld’ waren toen de 
trein aankwam in Oudenaarde.

Vrijdag 6 mei, prijsuitreiking fotozoektocht, 
wielermuseum en Velzeke
In de voormiddag bezochten we het Centrum Ronde van 
Vlaanderen. In de namiddag bezochten we het Romeins 
museum in Velzeke. Hier mochten enkele vrijwilligers zich 
verkleden als echte Romeinen.

’s Avonds mochten we allemaal op school gaan eten. Dit was 
ook de laatste avond samen. Om de avond in stijl af te sluiten 
gingen we met z’n allen nog iets drinken.
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24 uren van Oudenaarde

1 miljoen Vlamingen lopen

Loop of wandel met ons 24 uren voor het goede doel

In teams van +/-12 personen lopen of wandelen we gedurende 24 uur rond de Grote en de
Kleine markt in Oudenaarde ; elke ronde is zo’n 700m lang. Kleinere of grotere teams kunnen ook

deelnemen, maar let er wel op dat er de hele 24uur iemand van het team actief moet zijn.

Laat je hiervoor sponsoren door vrienden, familie, kennissen, collega’s, of je werkgever…

wij voorzien voor alle deelnemers :

- parkeergelegenheid
- per team, permanent een aparte locatie om te rusten en te eten

- douches en Rode Kruis post
- catering via batch (1 warme maaltijd)

- een persoonlijk aandenken
- drankvoorziening op het parcours

- opvolging van de gelopen afstand per team
- tal van nevenactiviteiten voor uw supporters (zie evenementen)

De sportieve activiteit start op zaterdagavond 17.00u stipt en eindigt op zondag om 17.00u.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 15 per deelnemer, verzekering inbegepen.

wat verwachten wij van de deelnemers :

Je gaat niet alleen de sportieve uitdaging aan, maar je kan binnen je eigen vereniging, club of
vriendenkring extra sponsoring bijeenbrengen. Organiseer een wafelenbak, een bikini-carwash of

een zeepkistenrace of iets anders : het doel heiligt de middelen.

Ieder team overhandigt het bijeengebrachte bedrag op zondag op het hoofdpodium ; daarmee zet je
je team in de bloemetjes.

Als teamverantwoordelijke ben je de stuwende kracht en onze contactpersoon. De
teamverantwoordelijke krijgt na de inschrijving een genummerde sponsorkaart.

Kanker maakt geen onderscheid tussen jong of oud, man of vrouw, …: 
ga daarom met ons dezestrijd aan zodat meer onderzoek kan leiden tot steeds betere 

geneeswijzen en steeds meer mensen die overleven.

Heb je nog vragen, contacteer ons dan per e-mail.

Aarzel niet en schrijf je nu al in.

Op zaterdag 8 oktober 2011 organiseert de 24urenvanOudenaarde VZw, in samenwerking 

met het stadsbestuur Oudenaarde én met steun van alle secundaire scholen een 24-urenloop ten 

voordele van het Kinderkankerfonds en de afdeling pediatrie van het AZ Oudenaarde.

Dit grootse evenement zal gepaard gaan met tal van randactiviteiten en vindt plaats op de Markt 

van Oudenaarde. Alle opbrengsten zijn voor het kinderkankerfonds en de afdeling pediatrie van 

het AZ Oudenaarde.


