
Recent publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het verslag van haar 
vierjaarlijkse jongerenenquête, waarin ze bij 200.000 11-, 13- en 15-jarigen in tal 
van Europese en Noord-Amerikaanse landen peilde naar thema’s als gezondheid 
en welbevinden, sociale omgeving en gedrag. De vakgroep maatschappelijke 
gezondheidskunde van de Universiteit Gent nam de bevraging van de Vlaamse jongeren 
voor haar rekening.

De pers plaatste een aantal opmerkelijke cijfers in de kijker. De helft van de Vlaamse jongeren onder 
de 13 jaar dronk al eens alcohol. Van de 15-jarigen drinkt een op vijf zelfs wekelijks alcohol. Daarmee 
doen we het slechter dan het Europese gemiddelde. Een op vijf van onze dertienjarigen geeft ook toe 
te roken of gerookt te hebben. Ze spreken ook minder vaak fysiek af met leeftijdsgenoten, maar praten 
liever bij via sociale media, waardoor het gemiddelde aantal uren internetgebruik hoog is.Heel wat 
Vlaamse jongeren voelen zich te dik of hebben – al dan niet ingebeelde – lichamelijke klachten.

De media zoomen gretig in op de negatieve aspecten in de leefwereld van onze tieners. Wie het 
gezondheidsverslag leest, verneemt echter evengoed dat onze jongeren meer fruit eten dan elders, 
dat ze relatief goed scoren op sportief vlak en nauwelijks betrokken zijn bij vechtpartijen. Als we 
de statistieken vergelijken met eerdere enquêtes van het WHO dan zien we bovendien dat het 
alcohol- en druggebruik in dalende lijn gaat. Voor het rookgedrag zien we eenzelfde trend. Dat is 
hoopgevend en het bewijst dat de sensibliseringscampagnes van de overheid en de inspanningen 
rond gezondheidseducatie binnen onderwijs hun eerste vruchten afwerpen. Voortgaan op deze 
ingeslagen weg dus.

Het rapport is wat het is. Feiten zijn interpreteerbaar en statistieken moet men altijd met een korrel 
zout nemen. Toch legt de enquête de vinger op een aantal wonden. Maar het zou te gemakkelijk 
zijn om wat hier fout loopt, zomaar aan onze jongeren zelf toe te schrijven. Heel wat problemen 
uit dit grootschalige onderzoek zijn maatschappelijke problemen waar wij, volwassenen, met z’n 
allen verantwoordelijkheid voor dragen. Worden we niet in alle media geconfronteerd met  een vals 
schoonheidsideaal? Is het niet hypocriet 13-jarigen met de vinger te wijzen als we alcoholgebruik 
in de eigen leefomgeving normaliseren? Hoeveel uren zitten we zelf niet voor het computerscherm 
tijdens onze vrije tijd? Als samenleving moeten we durven onze verantwoordelijkheid opnemen voor 
het welzijn en welbevinden van onze tieners en in ons contact met hen consequent handelen.

Zonder te dramatiseren is het meest alarmerende signaal dat het we in het rapport van het WHO 
kunnen lezen het feit dat jonge mensen zich vandaag vaak alleen voelen en een negatief zelfbeeld 
hebben. Dat klinkt als een waarschuwing en misschien zelfs sterker, als een roep om aandacht. Weten 
waar ze in nood terecht kunnen, is een cruciale voorwaarde voor het geluk en het welbevinden van 
onze hedendaagse jeugd. Zijn we er voldoende voor hen als ze ons nodig hebben? Bieden we vaak 
genoeg een luisterend oor? Het zijn vragen die we onszelf, ouders en opvoeders, moeten durven 
stellen. Zonder daarom onmiddellijk hun problemen te willen oplossen, moeten we er zijn voor hen, 
met hen in dialoog gaan en hen vooral aanmoedigen hun verhaal te vertellen. Alleen dan kunnen ze 
zich ontplooien tot volwassenen die zich goed in hun vel voelen. Dat vraagt tijd en geduld, maar in wie 
kunnen we dat beter investeren dan in onze jongeren?
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IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS

Geluk

God wilde geluk geven aan de mensen. Niet zomaar. Geluk is iets kostbaars, dat gooi je niet 
zomaar te grabbel, daar moet je iets voor doen. Dan vind je het!

God riep daarom op een dag al zijn engelen bij zich. “Kijk eens”, zei God, “ik wil geluk bezorgen 
aan de mensen. Niet zomaar, ze moeten het zoeken. Ze moeten er iets voor doen. Jullie moeten 
me daar even mee helpen.”

Een grote engel zei: “Geluk is kostbaar. Het mag niet te gemakkelijk te vinden zijn. Laten we het 
verbergen, diep in de zee.”

Dit vond God niet zo een goed idee. “Dan kunnen alleen de heel goede zwemmers en de duikers 
het vinden. Geluk moet door iedereen gevonden kunnen worden.”

Een kleine engel zei: “Wel, laat het ons dan verbergen op de maan. Daar is het veilig en toch 
vindbaar.”

“Neen”, zei God, “dat is niet goed. Dan zouden alleen de astronauten het vinden. Geluk is voor 
alle mensen die er echt naar zoeken.”

Een derde engel zei: “Niet te diep, niet te ver weg en toch hoog genoeg: op een rots.”

“Daar kunnen alleen de bergbeklimmers en mensen met goede benen het vinden”, zei God. 

“Dat is dus ook niet goed. Geluk is voor alle mensen die ernaar zoeken.”

“Weet je wat we doen?”, zei God. “Ik leg wat geluk in het hart van het kind, de jongere en de 
volwassene. Maar de mensen zullen het pas vinden als ze begaan zijn met elkaar.”

(Uit: XXL… ’t Is maar een bagatel?! Bundeling van teksten en gebeden, Jeugd & Gezondheid, 1997-1999)
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MINIONDERNEMING GELAUWERD

Tijdens het weekend van 28 en 29 april 2012 organiseerde De 
Leutige Noene 
(minionderneming SBC 2012) twee themanamiddagen voor de 
bewoners van het Woon-, zorg- en leefcentrum De Meerspoort. 
Drie verschillende activiteiten werden aangeboden: koken 
onder begeleiding, spectaculaire bingo en een gezellige 
familienamiddag met live muziek.

Op zaterdagvoormiddag bereidden de bewoners samen met Jeanine Reubrechts, de 
voormalige eigenares van De Harmonie, kalfsfricassee met aardappelpuree en als dessert een 
lekkere tiramisu met aardbeien. De bewoners genoten nadien met een glaasje wijn van deze 
zelfgemaakte maaltijd.

Na een welverdiende siësta namen enkele bewoners deel aan de grootse bingo met muzikaal 
accentje. Het werd een spannende namiddag waarbij de deelnemers rustig konden genieten 
van een drankje en een koekje. Na een uurtje spel vielen er drie winnaars uit de bus! Ze gingen 
elk aan de haal met een mooi prijzenpakket.

Op zondagnamiddag trok De Leutige Noene resoluut de kaart van de sfeer. Het werd een 
namiddag met live muziek en gezelligheid. De muziek werd gebracht door muziekleraar Luc 
Tjolle en het repertoire bestond voornamelijk uit Vlaamse klassiekers. Tijdens het optreden kon 
iedereen genieten van een lekker tasje koffie en een stukje Sint-Bernardustaart.

De Leutige Noene is zeer tevreden over het verloop van het weekend en mag met enige trots 
200 euro overhandigen aan het Alzheimerfonds.

Op woensdag 16 mei werden de ‘mini awards’ uitgereikt. De Leutige Noene werd genomineerd 
voor de categorieën: beste businessplan en financieel beleid, beste eco-efficiëntie, meest 
ondernemende mini en meest innovatieve minionderneming. Op het einde van de avond mocht 
De Leutige Noene de prijs voor meest ondernemende mini ontvangen.

De Leutige Noene

Guillaume Dopchie – Maxime Durez – Floris Van Poecke  
Stijn Vanhaverbeke – Aaron Bovijn – Laura Deriemaeker   

Maxime Vandenabeele – Louis Van De Weghe

Leerkracht: Eline Boterdaele
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KANGOEROE: WISKUNDEWEDSTRIJD VOOR LEERLINGEN 2DE JAAR

Op http://www.kangoeroe.org/kangoeroe/ kan je de resultaten 2012 van de kangoeroewedstrijd 
bekijken. We namen met alle tweedejaars deel aan de reeks Wallabie. Vijf  leerlingen van het 
Sint-Bernarduscollege staan in de top 100 van de beste resultaten van Oost-Vlaanderen. Zij 
behaalden allemaal een score tussen 103 en 115 op 120. 

 

Er namen dit jaar 15382 Vlaamse leerlingen van het tweede jaar aan deze reeks deel. Het Vlaams 
gemiddelde is 62,41. Op SBC is elke leerling van het tweede jaar verplicht deel te nemen en 
we halen met onze 273 effectieve deelnames een gemiddelde van 64,7. Dat is ruim boven het 
Vlaams gemiddelde! 

Een heel sterke prestatie, zeker als je bedenkt dat heel wat scholen slechts met de geïnteresseerde 
leerlingen inschrijven!

Eva De Jaeger uit 2GLa behaalde met een score van 115 op 120 de 17de plaats van alle 
deelnemers uit Vlaanderen en de tweede primusprijs. 

Zeno Dhaene uit 2GLa behaalde met een score van 111 op 120 de 54ste plaats van alle deelnemers 
uit Vlaanderen en de derde primusprijs. 

Aan al onze tweedejaars een hele dikke proficiat met het resultaat!

Eva De Jaeger
2Gla

Zeno Dhaene
2Gla

Brent Vandenabeele
2MOi

Xander De Buysscher
2LAc

Michiel Eeckhout
2LAa

voorbeeldvraag Kangoeroewedstrijd 2010-2011 
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DAGEN VAN DE SMAAK

Op maandag 14 en dinsdag 15 mei stonden 
heel lekkere vegetarische gerechten op het 
menu. De keuze werd bepaald door het grote 
succes van de proevertjes. De  leerlingen 
kozen voor een spaghetti, een groentelasagne, 
een groenteburger en een oriëntaalse wok.

Daarnaast organiseerde de leerlingenraad 
een vegetarisch kookduel. Twee leerkrachten 
gingen de uitdaging aan om in 1000 seconden 
een vegetarische schotel te bereiden. Ze 
werden massaal aangemoedigd door de 
leerlingen. Mevrouw Karine Hanskens koos 
voor een spiesje van tofu en nectarines op een 
bedje van couscous. Mevrouw Lien Colpaert 
koos voor een pasta met pesto afgewerkt met 
kerstomaatjes en Parmezaanse schilfers.

Het pastagerecht genoot uiteindelijk de 
voorkeur. Hartelijk dank aan beide leerkrachten 
om dit duel aan te gaan. Ook een oprechte 
dank aan de overkoepelende  leerlingenraad 

die zijn schouders onder deze dagen van de smaak zette.

De Munt: Il Trovatore

Leonora, hofdame van de prinses van Aragon, wordt verliefd 
op een zigeuner (de troubadour uit de titel), maar dat is buiten 
de graaf Di Luna  gerekend, die ook zijn oog op haar heeft laten 
vallen. Zij wordt de inzet van een strijd tussen de twee mannen. 
Deze opera van Giuseppe Verdi voert ons mee naar het Spanje 
van de vijftiende eeuw, met op de achtergrond macht, hekserij 
en duellerende edellieden. Verdi is hier op zijn sterkst, met 
muziek die nu eens groots uitpakt en dan weer heel teder en 
sensueel de gevoelens van de personages weet weer te geven. Sinds de première in 1853 
is deze opera een klassieker geworden waaruit iedereen wel enkele passages kent. In 
1935 al gebruikten de Marx Brothers hem als achtergrond voor hun komedie ‘A Night at 
the Opera’. Deze productie in De Munt is meteen het Belgische debuut van de Russische 
regisseur Dmitri Tcherniakow die eerder aan het werk was in onder andere Moskou, Berlijn, 
Milaan, Parijs en New York.

Wij hebben kaartjes voor de voorstelling van dinsdag 26 juni, na de proefwerken dus. We 
maken meteen van de gelegenheid gebruik om in de namiddag een bezoek te brengen aan 
Brussel. We maken een wandeling door onze hoofdstad, waarna de leerlingen nog wat vrije 
tijd krijgen om het centrum te verkennen en het avondmaal te gebruiken. We vertrekken 
dan ook iets vroeger (het precieze tijdstip wordt nog meegedeeld via Smartschool) op het 
Tacambaroplein en zijn terug rond middernacht.
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KEUZEVAK ITALIAANS

KEUZEVAK SPORTUITDIEPING - SBC SPRINTTRIATLON

De bladzijde met de titel ‘tweejarige cursus Italiaans’ wordt bijna 
omgedraaid. Tijdens de lessen van dit keuzevak werd een uitgebreid 
taalbuffet aan de leerlingen voorgeschoteld met een heuse portie 
woordenschat, grammatica, oefeningen, teksten en cultuur. We 
hopen alleen maar dat dit aanbod ten volle gesmaakt werd en dat 
onze leerlingen levenslang kunnen nagenieten van hun opgedane 
kennis, bij voorkeur natuurlijk in ‘la bella Italia’ zelf.

We willen onze cursus op donderdag 31 mei gezellig en stijlvol afronden en hoe kan dat beter 
dan door samen een eenvoudige, maar smaakpapillenprikkelende ‘cena’ voor te bereiden om 
daarna lekker te tafelen, zoals een echte en hechte Italiaanse familie. De boomgaard zullen we 
er maar bij denken. We houden het kostenplaatje zo democratisch mogelijk (richtprijs: 10 euro 
p.p.). Het bedrag zal via de schoolrekening vereffend worden.

Molti saluti!

Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het ‘sportjaar’ van het keuzevak ‘sportuitdieping’ in het zesde 
jaar af met een sprinttriatlon. Die omvat 500m zwemmen in banen in het stedelijk zwembad 
gevolgd door 17 km fietsen langsheen de Schelde (tot de brug van Zingem en terug) om ten 
slotte te eindigen met een 4 km-loop op de atletiekpiste.

Dit jaar vindt de triatlon plaats op donderdag 31 mei van 15 tot 17.30 uur.

Praktische afspraken: verzamelen met sportzak en fiets aan het hek van de Meinaert om 15 
uur (de fiets kan al van ‘s morgens achtergelaten worden in de garageboxen)! Omkleden kan 
in de kleedkamers van de stedelijke sporthal. In zwemshort verzamelen we rond 15.30 uur aan 
de achterzijde van het zwembad voor nog een laatste korte briefing. Het startschot van het 
zwemmen weerklinkt om 15.45 uur (alle banen zijn dan vrij – de scholen zijn er al uit), het einde 
wordt voorzien tussen 17 en 17.30 uur.

Voorzieningen: goed uitgeruste fiets (banden-remmen); fietshelm (VERPLICHT); loopschoenen 
en/of fietsschoenen; zwemshort/badpak - eventueel fietsbroek; gewone short voor fietsen en 
lopen kan ook; douchegerief.

De leerkrachten zorgen voor genummerde ‘curverboxen’ 
om schoenen en kledij achter te laten in de wisselzones 
(achter het zwembad en aan de atletiekpiste). Tevens 
voorzien wij de deelnemers van water, sinaasappelen en 
versnaperingen tijdens en na de wedstrijd. Leerlingen die 
om medische reden niet kunnen deelnemen, moeten een 
doktersattest kunnen voorleggen (onderdeel proefwerk) en 
zullen ingeschakeld worden in de organisatie (seingever of 
turven banen/ronden).
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PROEFWERKROOSTER
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KALENDER
za 26/05 Musical (KV Cult-uur)

zo 27/05 Pinksteren

ma 28/05

di 29/05 6de+7deu: 1LAc: Leefsleutelproject 8
3de graad: Begin ononderbroken lesweken
5HUWEb: Vertrek leerlingen Olbia Italië (internationaliseringsproject 5des)
13.30u: Overleg LLR3-directie

wo 30/05

do 31/05 1ste+2deu: 1LAb: Leefsleutelproject 8
2de+3deu: 1LAa-d: Leefsleutelproject 8
2de graad: Begin ononderbroken lesweken
Vm: MST: HEP2 + HPV

vr 1/06 1ste+2deu: 1LAe: Leefsleutelproject 8
2de+3deu: 1LAf: Leefsleutelproject 8
1ste-2de-3de graad: Rapport

za 2/06

zo 3/06

ma 4/06 1ste graad: Begin ononderbroken lesweken

di 5/06 20 uur: Ouderraad

wo 6/06

do 7/06 3de graad (bepaalde richtingen): PW vooraf
11.20u: 3de graad: evaluatie keuzevakken 2de semester
Vanaf 12.10u: 3de graad: Studieverlof

vr 8/06 1ste graad: Rapport
3de graad: Begin Proefwerken

za 9/06

zo 10/06

ma 11/06 Vanaf 12.10u: 3GL-4GL: Studieverlof 
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles

di 12/06 1ste-2deu: 3EC4-3WE-4EC4-4WE: PW GW
1ste-4deu: 3GL-4GL: PW GR
Vanaf 12.10u: 2de graad: Studieverlof
16u: 1stes(groep 3): Typles

wo 13/06 2de graad: Begin Proefwerken

do 14/06 Vm: 2GL: PW GR
Nm: 1LA-2GL-2LA: Studieverlof
2de graad : Begin Proefwerken

vr 15/06 Vm: 1LA-2GL-2LA: PW LA
Vm: 2MO: PW SEI
NM: 1LA-2des: Studieverlof

za 16/06

zo 17/06

ma 18/06 1ste jaar: Begin Proefwerken

di 19/06

wo 20/06

do 21/06 3de graad: Laatste proefwerkdag

vr 22/06 1ste-2de graad: Laatste proefwerkdag
Vanaf 10.10u: 2de graad: vrij
Vanaf 13u: Deliberaties 6des
19u-21u: Infoavond nieuwe leerlingen

za 23/06

zo 24/06

ma 25/06 1stes: op vrijwillige basis: Uitstap Walibi
Deliberaties

di 26/06 Deliberaties
18u: De Munt: Il Trovatore – Verdi (opera)

wo 27/06 Deliberaties
20u: Proclamatie 6des

do 28/06 Deliberaties

vr 29/06 Bezinningsmoment-Proclamatie-Leerlingencontact-Oudercontact
NIEUWSBRIEF 11
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WOORDENSCHATQUIZ ‘HET ABC VAN SBC’
Als taalteam willen we werken aan het verhogen van de taalvaardigheid van onze leerlingen. In 
eerste instantie is het onze bedoeling om, zowel bij leerlingen als bij collega’s, extra aandacht te 
vragen voor taal op school. De taal die in de verschillende vakken gebruikt wordt, bevat heel wat 
vakspecifieke woorden waarmee leerlingen niet vertrouwd zijn. Zowel spelling als betekenis van 
deze woorden kunnen voor leerlingen een probleem vormen.

Via ons posterproject ‘Het ABC van SBC’ hebben we geprobeerd om dit schooljaar een aantal 
schooltaalwoorden te introduceren. Het alfabet was hierbij ons uitgangspunt. Per letter hebben 
we telkens vier woorden gekozen die we op een poster samengebracht hebben. Op regelmatige 
tijdstippen werden de posters opgehangen in de leraarskamer en in de vaklokalen Nederlands, 
op plaatsen waar ze voor leerlingen en collega’s goed zichtbaar waren.

Nu het posterproject bijna afgerond is, willen we nog een laatste keer dit schooljaar de aandacht 
op de woorden vestigen. Daarom hebben we aan ons posterproject een kleine quiz gekoppeld. 
We nodigen alle leerlingen, ouders en collega’s uit aan deze quiz deel te nemen. De opgave vind je op 
de volgende pagina. De lijst met de woorden kan je op Smartschool raadplegen.

De deadline voor het indienen van de oplossingen is maandag 4 juni. Ouders en collega’s die 
het kruiswoordraadsel correct ingevuld hebben, maken kans op een boekenbon. Vergeet de 
schiftingsvraag niet in te vullen! Op basis hiervan zal, zowel onder de ouders als onder de 
collega’s, een winnaar aangeduid worden.
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Ouder van …………………………………………… uit klas …………………………………......

Hoeveel  juiste inzendingen zullen we ontvangen ?..................................................................
De deadline voor het indienen van de oplossingen op het leerlingensecretariaat 
is maandag 4 juni.

horizontaal

3.   schooier, deugniet
5.   kloosterlingen die in een abdij wonen
7.   uitsluiten
13. doordacht
14. bubbelbad
15. nalatigheid
17. vierhoek
19. opening van een tentoonstelling
20. sterke drank
21. kunstrichting
22. grootste plant ter wereld
23. luieren
24. muziekinstrument
25. vreemdelingenhaat
26. Egyptisch schrift

verticaal

1.   zeuren
2.   hartige Franse taart
4.   toestel om mensen te onthoofden
6.   slecht klinkend lawaai
8.   voorstel  tot wetswijziging
9.   speciaal
10. van de wortels van deze plant maakt men   
      een koffievervangende drank
11. melkgerecht
12. zwemstijl
16. tegemoetkomingen
18. toevallig, bij gelegenheid
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ANTWOORDSTROOKJES 

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

Ondergetekende heeft de nieuwsbrief goed ontvangen.

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad ten laatste op vrijdag 1 juni 2012 ondertekend aan de klassenleraar
terug te bezorgen. Wil je zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank je wel.

Proclamatie

Ik heb de uitnodiging en de twee toegangskaarten (bijlage bij de nieuwsbrief) voor de 
proclamatie op woensdag 27 juni om 20 uur goed ontvangen (handtekening onderaan).


