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Beste ouders en leerlingen

Tijdens de vakantie las ik het inspirerende boekje van Piet Raes, “De weg is naar 
u toegekomen. Brieven aan leerkrachten over geloof en onderwijs”. Ik noem het 
een “boekje” omdat het amper 100 bladzijden telt, maar het is rijk aan inhoud. 
De auteur, educatief medewerker in het christelijk vormingswerk en zelf lesgever, 
richt zich in dit in briefvorm geschreven werk tot de leerkracht en gaat na wat 
een evangelisch geïnspireerd onderwijs vandaag kan betekenen. De titels van 
de verschillende hoofdstukken spreken voor zich: “Bevrijden en verbinden”, 
“Getuigen en dienen”, “Helpen en wekken”. In de achtste brief gaat hij op zoek 
naar wat de mens in bijbels-christelijk perspectief in essentie is. Met de woorden 
van de Franse filosofe Marguérite Lena vat hij die samen in twee begrippen: 
“faiblesse” (kwetsbaarheid) en “promesse” (belofte).  

Tegelijkertijd is de mens “eindig onvolkomen” en “oneindig beloftevol”. Mensen zijn beperkte 
en kwetsbare wezens die wel het goede willen, maar vaak in hun onmacht blijven steken. Maar 
evengoed zijn ze tot grote dingen in staat, zolang ze maar kansen krijgen. Daarom, merkt Raes 
treffend op, is het beeld van de mens in de bijbel niet dat van iemand die vooruitgaat en af en toe 
door een tegenslag een stap achteruit moet zetten. De beweging van de mens in de bijbel is niet 
horizontaal, maar wel verticaal: het is vallen en opstaan. De klemtoon ligt in de bijbel trouwens niet 
op het vallen: grenzen voelen, falen of fouten maken, dat is niet het kernprobleem in de bijbel. Alle 
aandacht gaat naar het opstaan.

Opvoeden situeert zich inderdaad in dat spanningsveld tussen die “faiblesse” en “promesse”. Onze 
kwetsbaarheid dragen we allemaal met ons mee. Laten we die erkennen en aanvaarden bij onszelf 
en bij elkaar, er leren mee omgaan. Maar dat mag ons niet blind maken voor de belofte die we 
allemaal in ons dragen. Dat besef van beloftevolheid moet er ons toe aanzetten het goede in elkaar 
te ontdekken. Ik ben ervan overtuigd dat deze school bruist van de “promesse”. Dat bewustzijn 
van beloftevolheid moet er ons toe aanzetten het beste in elke leerling naar boven te halen. Daarbij 
mogen we beslist wel eisend zijn en de lat hoog leggen, zolang we het maar doen van uit het geloof 
in het talent dat elke jongere in zich draagt.

Het begin van het nieuwe schooljaar geeft mij altijd een groot kans-gevoel. 1 september nodigt ons 
uit om een nieuwe start te nemen en opnieuw te beginnen. Laat ons met vertrouwen uitkijken naar 
een ongetwijfeld boeiend schooljaar. Ik dank jullie, ouders, voor het vertrouwen dat we krijgen om 
met jullie kinderen opnieuw op weg te gaan, ergens tussen faiblesse en promesse. Ik wens jullie, 
leerlingen, een  succesvol en vooral gelukkig schooljaar!
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IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS

Een leerkracht leert de leerling niet alleen rekenen,

hij leert ook dat deze op hem kan en mag rekenen.

Een leerkracht leert de leerling niet alleen lezen,

hij leest zelf in de ogen en het hart van deze jonge mens

hoe hij best kan meegaan, helpen en begeleiden,

een heel schooljaar lang.

Een leerkracht leert de leerling niet alleen wat tijd is,

hij geeft ook de tijd die nodig is

om tot inzicht en begrijpen te komen.

Een leerkracht leert leerlingen niet alleen wat ruimte is,

hij biedt ook de ruimte die nodig is

om te groeien in kennen en kunnen,

in de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid.

Een leerkracht leert de leerling niet alleen de natuur kennen,

hij leert ook om de natuur te bewonderen en te beschermen,

hij leert de jongere ook zijn natuur kennen,

met dankbare ontplooiing van zijn sterke kanten,

met geduldig schaven aan zijn moeilijke kanten.

Een leerkracht leert de leerling niet alleen de wereld kennen,

hij leert deze ook zijn plaats, zijn weg en

zijn bestemming in die wereld te vinden.

Een leerkracht leert de leerling

creatief te zijn met zijn vele mogelijkheden,

om zich een heel leven lang te kunnen ontplooien.
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MIDDAGSPORT
Ook dit schooljaar maken we in samenwerking en overleg met de sportverantwoordelijken 
van de Leerlingenraad werk van middagsport. Zowel voor de eerste als voor de tweede en 
derde graad zal de mogelijkheid worden gegeven om tijdens de middagpauze aan sport te 
doen. Volleybal en tennisvoetbal op de kleine speelplaats zijn nu al mogelijk. Later zullen ook 
activiteiten plaatsvinden in de sportzaal en/of op het grasveld achteraan de sporthal. Hou 
hiervoor Smartschool in de gaten of kijk op de infoborden of het prikbord in de sportzaal. Het 
volledige LO-team wenst jullie alvast veel sportplezier toe!

NIEUWS UIT DE  KEUKEN
Ook dit schooljaar staat onze keukenploeg klaar om overheerlijke 

gerechten voor jullie  te bereiden. Wat dachten jullie van een heerlijke 

pasta met scampi’s, een krokante panini, een knapperig vers broodje, 

een verrukkelijke steak met frietjes,  een lekkere soep,…

We zijn ervan overtuigd dat het rijk gevarieerde weekmenu jullie telkens weer zal weten te bekoren.  

Goed nieuws! Ondanks de crisis - waar iedereen de mond van vol heeft - veranderen onze prijzen 

niet.

Leerlingen die hun grote honger niet kunnen stillen met één portie kunnen zich altijd een tweede 

keer bedienen en dit voor een halve euro extra.

Ook dit schooljaar krijgen jullie bij een warme maaltijd een gratis kop voedzame soep.

Dit wordt zeker en vast smullen!

NIEUWSFLITS

We vestigen er graag jullie aandacht op dat:

 ¾ boeken die via de school aangekocht werden tot eind september omgewisseld kunnen 
worden

 ¾ er een aanpassing van het reglement is gebeurd in verband met het zwemmen. 

Zwemkledij

Onder zwemkledij wordt voor de jongens een aanspannende zwembroek en voor de meisjes 
een badpak of bikini verstaan. Andere vormen van kledij, zoals zwemshort, boxershort, 
onderbroek, T-shirt, kleedje, rokje, … worden niet toegelaten omwille van hygiënische redenen.
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1 op 4 gezinnen met schoolgaande kinderen heeft recht op 
een SCHOOLTOELAGE  

Jouw gezin misschien ook? Dien een AANVRAAG in! 

BEDRAG?

Ouders van leerlingen secundair onderwijs die recht hebben op een schooltoelage ontvangen 
een bedrag dat varieert van 122,36 euro (minimumtoelage voor externe leerlingen) tot 1080,25   
euro (volledige toelage voor interne leerlingen). 

Maar ook de school krijgt extra middelen per kind met schooltoelage! Daarmee kan zij investeren 
in beter onderwijs dat dichter aanleunt bij de noden van de leerlingen.

HOE?

Je kan vanaf september 2012 een formulier krijgen in de school of in het CLB. De aanvraag kan 
echter ook elektronisch ingediend worden. Surf hiervoor naar www.schooltoelagen.be.

Je hebt tijd om de aanvraag in te dienen tot en met 1 juni 2013.

MEER INFO OF HULP NODIG?

Op www.schooltoelagen.be vind je alle nodige info over de voorwaarden om een schooltoelage te 
kunnen bekomen; dit hangt vooral af van de grootte van het gezinsinkomen.

Info of hulp krijg je ook bij het secretariaat van jouw school. Voorts zijn er verschillende diensten 
die jou kunnen helpen. De adressen vind je hieronder.

OUDENAARDE

 ¾ Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB):
• Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen, vestiging Oudenaarde: 

Burgschelde 7 - 055/31.38.62 - oudenaarde@vclbzov.be
 ¾ Sociaal Huis Oudenaarde

• Meerspoort 30 - 055/46.06.11 - info@ocmwoudenaarde.be
 ¾ Dienst Sociale Zaken Stad Oudenaarde

• Administratief Centrum, Tussenmuren 17 - 055/33.51.24 -  
sociale.dienst@oudenaarde.be

 ¾ Je kan wellicht ook terecht bij jouw vakbond of ziekenfonds. Informeer ernaar!

PROVINCIE

 ¾ Provinciale afdeling van het Ministerie van Onderwijs en Vorming:
Afdeling Studietoelagen Oost-Vlaanderen 
Gebouwencomplex “Groeninghe” 
Elf Julistraat 39B - Blok A - 2de verd. 
9000 Gent 
Zitdagen: elke maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur 

Je kan ook (gratis) terecht op de Vlaamse Infolijn: 1700

SCHOOLTOELAGE
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Begin oktober start het nieuwe SNS-seizoen. Net zoals bij de vorige edities kan je ook nu weer een 
brede waaier aan sporten beoefenen aan een zeer democratische prijs. SNS wordt gecoördineerd 
door de Stichting Vlaamse Schoolsport en Bloso, in samenwerking met de sportdiensten van 
Oudenaarde en Ronse, alle secundaire scholen en verschillende sportclubs uit de regio! 

De SNS-pas heeft heel wat voordelen:

• je hoeft je niet vooraf in te schrijven voor één bepaalde activiteit
• met je SNS-pas kies je zelf wat, wanneer en hoeveel je wil doen
• je hebt keuze uit een heleboel toffe activiteiten
• je kan sporten onmiddellijk na school en dit op wandel- of fietsafstand
• dit alles voor weinig geld
• je kan meedoen aan alle activiteiten en dit zowel in Oudenaarde als in Ronse
• je bent automatisch verzekerd via een sport+verzekering van Bloso

Ook dit schooljaar zijn er weer een aantal nieuwe sporten bij: kickboxen, Oxygen fitness, …

Op www.sportnaschool.be vind je naast het uurrooster (je kan even verderop in deze nieuwsbrief 
ook al snel een kijkje nemen om te zien wat er allemaal te doen is) meer uitleg over de verschillende 
sporten en eventuele last minute wijzigingen in het programma!

Dit schooljaar loopt SNS van 1 oktober t.e.m. 17 mei.
Je kan inschrijven voor één of twee periodes telkens van twaalf weken.

Periode 1:   01/10/2012 – 01/02/2013
Periode 2:   04/02/2013 – 17/05/2013

Inschrijven voor één periode kost 30 euro. Wie inschrijft voor de twee periodes, betaalt 45 euro. 
Voor deze  prijs kan je gedurende 12 of 24 weken onbeperkt sporten!
Bovendien krijg je via de ziekteverzekering nog een groot deel van het inschrijvingsgeld terug.

Deze pas is tevens een stempelkaart die voor elke activiteit afgestempeld wordt. 
SNS’ers die op het einde een volle SNS-pas hebben, krijgen een mooie prijs!

Samen met je SNS-pas krijg je ook een sportwijzer met meer uitleg over de verschillende sporten 
en de locaties. De SNS-lessen worden gegeven door gespecialiseerde lesgevers. 

Je kan nu inschrijven door 30 euro of 45 euro te storten op rekeningnummer: 443-5601551-04 (met 
duidelijke vermelding van je naam en klas!). Het betalingsbewijs niet je vast aan de antwoordstrook 
achteraan deze nieuwsbrief. Geen betalingsbewijs = geen SNS-pas! 

Vanaf dit schooljaar kan je ook online inschrijven! Kijk hiervoor op www.sportnaschool.be

Je SNS-pas wordt tijdig op school bezorgd.

SNS-PAS
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SNS SCHEMA

Sporten cursief gedrukt zijn periodegebonden. De minimum of maximum leeftijd staat soms tussen 
haakjes. Sporten vet gedrukt zijn trainingen die door de sportclub worden opengesteld voor 
SNS’ers. Breng bij tennis, squash en badminton in de Recrean altijd een vriend(in) mee om tegen 
te spelen! Reserveren verplicht voor: spinning, paardrijden, zumba, tennis (Ronse) en hockey.

SVS kan, indien noodzakelijk, op elk moment aanpassingen doen aan het SNS-schema.
Kijk daarom regelmatig op www.sportnaschool.be voor eventuele wijzigingen in het SNS-rooster!
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Rapport

KALENDER
Voor de kalender kan je voorlopig terecht op smartschool. In de eerstvolgende nieuwsbrief 
(28/9) zal de definitieve kalender opgenomen worden.

DE MUNT: A Midsummer Night’s Dream
Een nieuw schooljaar en dus een nieuw Muntseizoen. De opener 
is voor ons wat ongewoon: geen opera of dans, maar een concert. 
Toen we vorig schooljaar het programma onder ogen kregen, 
konden we dit echter niet laten liggen. De jonge dirigent Jérémie 

Rhorer keert terug naar Brussel om er werk te brengen van twee gerenommeerde componisten, die 
de overgang tussen romantiek en classicisme vormen.

Van Beethoven krijgen we zijn kortste symfonie, de achtste. De titel waaronder de hele avond 
geprogrammeerd wordt, komt van de toneelmuziek die Mendelsohn Bartholdy componeerde bij 
het gelijknamige stuk van William Shakespeare. Hij borduurde daarbij voort op een gelijknamige 
trompetouverture die hij als jongeman schreef.

Wij gaan kijken en vooral luisteren op woensdag 12 september. Het concert begint om 20 uur in de 
grote zaal van de Muntschouwburg. We vertrekken stipt om 18 uur op de parking van rusthuis De 
Meerspoort (vlakbij warenhuis Delhaize).

Wie nog wil intekenen op het abonnement kan zijn of haar leerkracht esthetica contacteren, 
misschien komt er nog wel een plaatsje vrij voor een of meerdere voorstellingen. Het ticket wordt 
dan per voorstelling betaald.

Het schoolrapport is een belangrijk communicatiemiddel tussen school en ouders. 

Voor de derde graad wordt een rapport voorzien op de volgende data:

eerste semester: 28 september tweede semester: 25 januari
   12 oktober     7 (6de) of 8 (5de) februari
   26 oktober     8 maart
   16 november     22 maart (+ overzichtsrapport)
   30 november (+ overzichtsrapport) 26 april
   21 december (proefwerken)   17 mei
         31 mei (+ overzichtsrapport)
         28 juni (proefwerken)

Alle punten dagelijks werk worden in het rapport op 20 herleid. De taken en toetsen waarop deze 
scores betrekking hebben, krijgen de leerlingen mee naar huis. Jullie kunnen de afzonderlijke scores 
op elk ogenblik raadplegen in een digitaal puntenboek, beschikbaar op Smartschool.

Op het einde van ieder semester ontvangen de leerlingen van de derde graad een semesterrapport. 
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SEPTEMBERACTIVITEITEN

De leerkrachten esthetica en de leerkrachten Frans organiseren op donderdag 27 september en 
vrijdag 5 oktober voor alle vijfdes een culturele dag in Oudenaarde en Ronse en een bezoek aan 
Roubaix en Rijsel. 

CULTUURDAG
In de voormiddag krijgen we een keuzefilm te zien, waarvan 
‘Buried’ van Rodrigo Cortés er een is. De film is een masterclass in 
suspense en één van de meest claustrofobische thrillers ooit. Want 
zeg nu zelf, levend begraven worden, wie heeft die nachtmerrie 
nooit gehad? In de film wordt deze angst realiteit en komen we 
samen met het hoofdpersonage de hele film lang niet van onder de 

grond vandaan.

In de namiddag zal je kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden. Met de trein of met de 
fiets zullen we de steden Oudenaarde en Ronse verkennen. Zowel architectuur, schilder- en 
beeldhouwkunst, juweelontwerp, film en wandtapijten zullen het onderwerp zijn.

Over deze activiteiten volgen later tijdens de lessen esthetica meer gedetailleerde afspraken.

BEZOEK AAN ROUBAIX EN RIJSEL

Onze dag start met een bezoek aan ‘La Piscine’ in Roubaix. Het ‘mooiste zwembad van Frankrijk’ 
werd getransformeerd in een museum waar meesterwerken uit de schilder- en beeldhouwkunst 
uit de 19de en 20ste eeuw getoond worden. Gidsen van het museum zullen ons laten kennis 
maken met de mooiste stukken uit de collectie en zullen ook uitleg geven over de restauratie van 
het gebouw.

Rijsel, een metropool met meer dan 1 miljoen inwoners, is een boeiende stad om te ontdekken 
door zijn architecturale verscheidenheid, zijn culturele dynamiek en zijn Vlaamse invloeden.

Wij starten de verkenning van de stad rond de middag. De leerlingen krijgen, in groepjes van 
vier, een zoektocht doorheen ‘Le vieux Lille’, met een uitgestippelde route; er zijn vragen en 
opdrachten, met de bedoeling de stad beter te leren kennen en ook het taalgebruik te stimuleren. 
De zoektocht zal hen ook in het moderne Rijsel brengen.

Tijdens de zoektocht kan het middagmaal 
vrij gebruikt worden. We rekenen op 
een flinke inzet bij het oplossen van de 
opdrachten van de zoektocht.
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PRAKTISCH
Donderdag 27 september:  (busverdeling volgt via de wekelijkse info)

Rijsel:   ECMTb, ECWE, ECWI6b, GRLA, GRMT, GRWE, GRWI6/8, HUWEa, LAMT, 
LAWE, LAWI6/8, MTWE, MTWI, WEWI6b

Cultuurdag: ECMTa, ECWI6a/8, HUWEb/c,WEWI6a/c/8 

Vrijdag 5 oktober:  (busverdeling volgt via de wekelijkse info)
Rijsel:   ECMTa, ECWI6a/8, HUWEb, HUWEc, WEWI6a/c/8
Cultuurdag:  ECMTb, ECWE, ECWI6b, GRLA, GRMT, GRWE, GRWI6/8, HUWEa, LAMT,

LAWE, LAWI6/8, MTWE, MTWI, WEWI6b

We verwachten van alle leerlingen een aangename en geïnteresseerde houding. Gelieve ook 
stipt de uurregeling te respecteren en gemaakte afspraken na te leven.
Leerlingen die tijdens de terugreis wensen af te stappen, geven  vóór 21 september een 
briefje van hun ouders af aan het  leerlingensecretariaat. Ze komen het terug afhalen op 24 
september. Tijdens de terugreis kan men dan afstappen, mits het tonen van dit afgestempelde 
en ondertekende briefje.

De richtprijs voor beide activiteiten bedraagt samen 30 euro.

Voor de uitstap naar Rijsel worden de leerlingen om 8.30 uur op de parking van het rusthuis de 
Meerspoort verwacht. De terugkeer in Oudenaarde wordt telkens voorzien rond 17 uur. Voor de 
cultuurdag verwachten we de leerlingen volgens de normale uren op school.

INFOVERGADERING BREDE SCHOOL 5HUWE

In het vijfde jaar krijgen alle leerlingen die de richting humane wetenschappen volgen het vak 
Brede School. Dit vak omvat een theoretisch luik (vastgeroosterd op maandagnamiddag) en een 
praktisch luik, de zogenaamde sociale stage.

Omdat Brede School in aanpak en werkwijze grondig verschilt van de andere vakken in 
het lessenpakket van jouw zoon/dochter en omdat we veel belang hechten aan een goede 
communicatie organiseren we een infovergadering waarin we de bedoeling en werkwijze van het 
vak uit de doeken doen. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 20 september om 20 uur in resto 
3. Toegang tot de school via de Hoogstraat. Van harte welkom!
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Veilige fiets

Velen onder ons komen met de 
fiets naar school. Omdat dit dient 
te gebeuren met een VEILIGE fiets 
vragen wij vanuit het comité voor 
preventie en bescherming op het 
werk hieraan de nodige aandacht te 
besteden. Hier vind je enkele tips en 
de wettelijke vereisten waaraan een 
veilige fiets moet voldoen. Mogen wij 
vragen dat elke fiets perfect in orde 
is!

Politie 
Vlaamse 
Ardennen

Fietsregistratie
Iedere dag kan je bij de 
POLITIE VLAAMSE ARDENNEN, 
Minderbroedersplein 1 in Oudenaarde 
(tel:055/33.88.88) jouw fiets laten 
registeren. 

Een speciaal, veilig en onverwijderbaar 
label wordt op het fietsframe 
aangebracht.

Wettelijk verplicht

• twee doeltreffende remmen
• een goed functionerende bel
• een witte reflector vooraan en een 

rode reflector achteraan
• een witte reflecterende strook 

aan weerszijden van elke band  
en/of minstens twee gele of oranje 
dubbelzijdige reflectoren per wiel

• gele of oranje reflectoren aan 
weerszijden van elke pedaal

Hier let je best op

• zadel: stevig vastgezet, op de juiste 
hoogte (als je stilstaat, moet je met 
je voeten bij de grond kunnen)

• stuur: stevig vastgezet, iets hoger 
dan het zadel

• wielen: stevig vastgezet, zonder 
speling

• spaken: strak aangespannen
• velgen: zonder vervorming
• banden: zonder scheuren, 

uitstulpingen of afgesleten loopvlak
• ketting: goed gesmeerd, met 

ongeveer 1 cm speling
• pedalen en trapas: zonder speling
• frame: zonder roest of 

beschadigingen
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Reglementaire uitrusting voor speciale fietsen

 ¾ RACEFIETSEN (koersfietsen): racestuur, banden maximum 25 mm diameter, 
geen bagagedrager achteraan

 ¾ TERREINFIETSEN (mountainbikes): minimum twee derailleurs die vanaf het stuur 
bediend worden, bandendiameter minimum 38 mm (wieldiameter 65 cm) of 
32 mm (wieldiameter 70 cm), geen bagagedrager achteraan

 ¾ FIETSEN MET KLEINE WIELDIAMETER (kinderfietsen, minifietsen, vouwfietsen,…) 
wieldiameter maximum 50 cm + <9 jaar oud zijn (aan beide voorwaarden 
voldoen)

Verplichte uitrusting

IN HET DONKER OF OVERDAG BIJ ZICHTBAARHEID MINDER DAN 200 
METER

 ¾ twee doeltreffende remmen (1)
 ¾ een goed functionerende bel 
 ¾ een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan (2)
 ¾ een witte reflecterende strook aan weerzijden van elke band en/of 

minstens twee gele of oranje dubbelzijdige reflectoren per wiel
 ¾ gele of oranje reflectoren aan weerszijden van elke pedaal

OVERDAG BIJ ZICHTBAARHEID
 ¾ twee doeltreffende remmen (1)
 ¾ een goed functionerende bel 

UITZONDERINGEN

(1) fietsen met kleine wieldiameter: één doeltreffende rem
(2) racefietsen en terreinfietsen met één of twee spatborden moeten altijd 
     uitgerust zijn met een witte reflector vooraan een rode achteraan

Verplicht

Sinds mei 2006 moeten 
fietsers ’s nachts en wanneer 
de zichtbaarheid minder dan 
ongeveer 200 meter bedraagt, een 
vast licht of knipperlicht gebruiken. 
Een wit of geel licht vooraan en 
een rood licht achteraan. Dit rode 
licht dient ’s nachts, bij helder 
weer zichtbaar te zijn van op een 
afstand van minimum 100 meter. 
Beide lichten mogen zowel op de 
fiets als op de fietser bevestigd 
worden.
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ANTWOORDSTROOKJES

Ja, ik wil graag een SNS-pas (invullen in drukletters, het betalingsbewijs eraan vastnieten!)

Naam:  ...........................................................................................................................

School:  ...........................................................................................................................

Klas:  ......................................... Geboortedatum: ......................................

Tel of gsm:  ...........................................................................................................................

Periode: (omcirkel)        1  of   1 en 2

Ik betaal     30 euro of  45 euro

Handtekening ouder:

Gelieve dit blad ten laatste op vrijdag 14 september ondertekend aan de klassenleerkracht 
terug te bezorgen. 

Willen jullie zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? 

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

NIEUWSBRIEF GOED ONTVANGEN

handtekening ouders:


