
VOORWOORD 

Beste ouders 

Beste leerlingen 

Op één september mochten we 
1655 leerlingen verwelkomen, 
waaronder 306 eerstejaars en 30 
nieuwe leerlingen in de andere ja-
ren. We danken alle ouders voor 
hun vertrouwen in onze school.  

We starten dit 
schooljaar met 
een nieuw initi-
a t i e f ,  d e z e 
nieuwsbrief 
met praktische 
en pedagogische 
i n f o r m a t i e , 
v o o r n a m e l i j k 
gericht aan de 
ouders. In het 
verleden stelden 

we vast dat de brieven die we met 
de leerlingen meegaven, nauwe-
lijks hun „thuis‟ bereikten. We ho-
pen jullie op regelmatige tijdstip-
pen een dergelijke nieuwsbrief te 
bezorgen. Bij elke brief hoort een 
„ontvangststrook‟. Mogen we vra-
gen dat je deze ondertekent, het 
blad uitknipt en zo vlug mogelijk 
door uw zoon of dochter aan zijn, 
haar klassenleraar laat bezorgen. 

Ook willen we jullie deze nieuws-
brief elektronisch bezorgen, via 
mail en via het leerplatform. 
Daartoe kan je ons jullie mailadres 
bezorgen. Wij bezorgen jullie een 
gebruikersnaam en paswoord zo-
dat jullie allerhande informatie 
terugvinden op „Smartschool‟. 

Aan iedereen een aangenaam 
schooljaar gewenst! 

T. Godefroidt 

SEPTEMBER 2009 

Thierry Godefroidt, 

directeur  

DROMEN, DENKEN, DOEN 

 

“Mag een directeur wat diepere gedachten uitspreken, zeker de eerste 
schooldag, een dag waar we mogen van start gaan met goede inten-
ties, goede voornemens. Misschien zijn er onder jullie die zich nog 
herinneren dat ik het vorig jaar had over de drie E‟s: enthousiasme, 
engagement, empathie. Ik wens ze jullie ook dit jaar toe, maar wil het 
dit jaar vooral hebben over de drie D‟s, dromen, denken en doen. 

Dromen, luchtkastelen bouwen, je een beeld vormen van je nabije en 
verre toekomst, met veel verwachtingen en veel hoop. (…) 

Denken, objectiveren, nuanceren. Stelling nemen zonder vooroorde-
len, wikken en wegen, op zoek naar kennis, op zoek naar inzicht. 
“Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht”. Maar 
bovenal het besef dat aan de grondslag van kennis vooral zelfkennis 
ligt: “Wie anderen begrijpt, verwerft kennis; wie zichzelf begrijpt, 
wordt wijs!” 

Doen, handelen, actie: geen woorden zonder daden. Wees mensen uit 
één stuk. Belijd niet alleen het goede, probeer het ook te doen! En 
vaak begint het goede doen, met het goede nadoen. Voorbeeldgedrag 
is de basis van elke opvoeding. In een christelijke school hebben we 
hét voorbeeld bij uitstek, een man die daadwerkelijk deed wat hij zei, 
wiens gedrag een kopie was van zijn gedachtegoed. Nu is de histori-
sche band met ons voorbeeld wat zoek en een verwijzing naar Christus 
helpt een directeur niet veel verder. Misschien kunnen vier woorden 
helpen, vier woorden die een wereld van doorleefde waarden vormen: 

Sorry 

Dank u 

Alstublieft 

Proficiat  

Beste jonge mensen, ik wens jullie 
een prachtig schooljaar toe waarin 
je vol enthousiasme, engagement en 
empathie mag dromen, denken en 
doen, op zoek naar kennis en wijs-
heid, met zorg voor en beleving van 
vier woorden …” 

 

 

Toespraak van de directeur op 1 september 
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Lees binnenkort de nieuwsbrief op http://sbc.smartschool.be! 

GEZONDHEID 

GEZONDE VOEDING OP SCHOOL 

Prijslijst RESTO   

Soep € 0,70 

Gewoon broodje € 2,00 

Speciaal broodje € 2,40 

Pastaschotel € 3,70 

Dagschotel € 3,70 

Suggestieschotel € 3,75 

Nagerecht € 0,70 

Dranken* € 0,70 

Gezondheid en gezonde 
voeding is dit schooljaar 
een aandachtspunt op 
onze school. Er is een 
ruim aanbod wat be-
treft het middagmaal 
op school.  

Via het kasticket kun-
nen ouders opvolgen 
wat hun kinderen eten. 
Elke dag friet of pasta is 
niet gezond! De menu‟s voor 
de komende maanden staan op onze 
website. 

Voortaan is er in de resto's bij het mid-
dageten dagelijks gratis water be-
schikbaar.  

http://www.sbcollege.be/downloads/september2009.pdf
http://www.sbcollege.be/


GENEESMIDDELEN OP SCHOOL 

VERKEERSVEILIGHEID 

In de loop van de komende weken 

zal de politie gerichte fiets- en 

bromfietscontroles uitvoeren. 

MEXICAANSE GRIEP 

Om besmetting te voorkomen zijn 
een goede hand- en nieshygiëne 

het allerbelangrijkst:   

 na een toiletbezoek en minstens 
vóór iedere maaltijd de handen 

grondig wassen met water en 

zeep; 

 propere handdoeken enkel voor 

persoonlijk gebruik of weg-

werphanddoekjes gebruiken; 

 de nagels kort knippen en regel-

matig schoonmaken; 

 de neus snuiten in papieren 
zakdoekjes en die onmiddellijk 

weggooien; 

 mond en neus bedekken bij het 

niezen. 

 

Indien uw kind in de loop van 
de volgende dagen of maanden 
de volgende symptomen ver-
toont: 

 een (plotse) koortsopstoot 
met temperatuur boven de 
38°C 

 spier- of gewrichtspijn 

 ademhalingssymptomen 
zoals hoesten of een lopen-
de neus 

 keelpijn 

En mogelijk ook deze 
(bijkomende) symptomen:  

 hoofdpijn 

 rillingen 

 vermoeidheid 

 overgeven of diarree  

dan vragen wij u om het thuis 
te houden en zo vlug mogelijk 
uw huisarts op huisbezoek 
te vragen. Een snelle tussen-
komst van de huisarts bespoe-
digt het genezingsproces.  
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WAT ZEGT DE WET? 

 In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in 
nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bie-
den die je kent en kunt geven. 

 Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voor-
behouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere 
personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar. 

 

HET SCHOOLREGLEMENT 

Als school mogen we dus niet op eigen initiatief medicijnen toedienen aan 
leerlingen. Schoolpersoneel is niet bevoegd te oordelen of een bepaald ge-
neesmiddel aan een bepaalde leerling al dan niet mag worden aangeboden. 
Ook omtrent de dosis kan het schoolpersoneel zich niet uitspreken. 

Daarom willen we via het schoolreglement volgende afspraken maken: 

1. Een leerling die te ziek is om de lessen te volgen, hoort niet thuis op 
school. 

2. Wordt een leerling ziek tijdens de lessen, dan kan de school de ouders 
contacteren met de vraag het kind te komen ophalen. Lukt dat niet, dan 
kan de school op kosten van de ouders een dokter raadplegen voor het 
stellen van een diagnose. 

3. Als kinderen regelmatig medicijnen nodig hebben, kan de school ze toe-
dienen op voorwaarde dat de ouders een ondertekend doktersattest be-

zorgen met de naam van de 
arts, de leerling en de ou-
ders, de naam van de medi-
catie en de vorm ( pilletjes, 
siroop,…), de dosis en het 
tijdstip waarop de medica-
tie wordt gegeven, de wijze 
van bewaring en voorzor-
gen en ongewenste effec-
ten. 

 

 

 

 

 

 

Dit attest vind je binnenkort 
terug als download op Smart-
school. 

GEZONDHEID 

KORT GENOTEERD 

http://www.sbcollege.be/
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IN DE KIJKER 

 HET RAPPORT 

Alle punten van dagelijks werk zijn in 

het rapport op 10 herleid. De taken en 

toetsen kan u altijd controleren bij de 

leerlingen. U kan ook in de schoolagen-

da controleren of het om een aange-

kondigde toets gaat of niet.  

In het eerste semester zijn er 40 

punten per lesuur voorzien, waarvan 15 

punten voor het dagelijks werk en 25 

voor het proefwerk. 

 In het tweede semester zijn er 60 

punten per lesuur voorzien, waarvan 

20 punten voor het dagelijks werk en 

40 voor het proefwerk.  

Achteraan in het rapport bevinden zich 

plastic mapjes. In deze mapjes vindt u 

de resultaten van de proefwerken. 

Bij elk proefwerkenrapport wordt per „leergebied‟ een klasgemiddelde aangegeven, zodat de leerlin-

gen zich binnen hun klasgroep kunnen situeren. Ook naast het algemeen totaal krijgt u  het klasge-

middelde. 

 er is een wekelijks rapport 

 wordt meegegeven op vrijdag (bij uitstap of vakantiedag op donderdag) 

 moet worden ondertekend 

 onder de puntenlijst én indien van toepassing 

 naast de “commentaar” én de remediëring 

 wordt terug afgegeven op maandag 2
de

 lesuur 

 punten DW worden steeds naar 10 herleid 

 de trimesterrapporten komen in de plastic mapjes achteraan 

 verhouding DW-PW = 35%/65% 

http://www.sbcollege.be/


  

ACTIVITEITEN 

 

Binnenkort gaan alle leerlingen van het 4de jaar op studie-
reis naar Amsterdam. Hierbij krijgt u een aantal praktische 
afspraken. 

Het vertrek op vrijdag 25 september  is voorzien om 
5.30 uur. We verwachten de leerlingen dus stipt om 5.15 
uur op het Tacambaroplein. De bus zal „s ochtends stoppen 
in een baanrestaurant. Daar kunnen de leerlingen hun al 
dan niet zelf meegebrachte ontbijt verorberen. Wel wordt 
gevraagd om ter plaatse een consumptie te gebruiken. 
Eventueel kunnen de leerlingen ook een picknick meene-
men voor ‟s middags. ‟s Avonds zullen de leerlingen de gele-
genheid krijgen om in de binnenstad een avondmaal te ne-
men. 

De richtprijs voor de studiereis naar Amsterdam bedraagt 
36 euro. 

We voorzien onze terugkomst in Oudenaarde rond 23 
uur, afhankelijk van de verkeersdrukte. 

 

Hieronder vindt u de drie reisprogramma‟s waarvan de leerlingen al op de hoogte werden gebracht.  

 STUDIEREIS AMSTERDAM 

De leerlingen mogen zeker hun 
identiteitskaart, leerlingen-
kaart, SIS-kaart en eventuele 
persoonlijke geneesmiddelen 
niet vergeten. Bovendien zijn ook 
regenkledij en een paar goede stap-
schoenen sterk aanbevolen. We ra-
den aan om wat zakgeld mee te ne-
men (25 euro moet hiervoor vol-
staan). 

    

Programma A B C 

    

Voormiddag Arenastadion Madame Tussaud  The Dungeon 

Middag Vrij stadsbezoek  

Namiddag Amsterdams Historisch Museum 

Boottocht op de grachten 

Rijksmuseum 

Boottocht op de grachten 

Anne Frankhuis  

Boottocht op de grachten 
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http://www.sbcollege.be/
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ACTIVITEITEN 

EXCURSIE BIOLOGIE MOLSBROEK 

 

In de biologielessen van het 4de jaar bestuderen we onder andere planten en dieren op het terrein. Een 

educatieve uitstap (excursie) is dan ook een ideale gelegenheid om de leerplandoelstellingen te bereiken. 

De leerlingen bezoeken het natuurreservaat Molsbroek in Lokeren. Deze uitstap wordt begeleid door een 

natuurgids. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de leerlingen tijdens deze halve dag een aan-

tal organismen (planten, bomen of dieren) determineren, abiotische en biotische factoren van het bos of 

een waterloop bepalen. 

 

 Deze uitstap zal plaatsvinden op maandag 28 september voor 4EC4b,  4EC5a en 4HWa en op 

dinsdag 29 september voor 4HWb en 4LAb, telkens in de voormiddag. 

Om 08.15 uur verzamelen de leerlingen aan het Tacambaroplein. De aankomst  in Ou-

denaarde wordt voorzien rond 13 uur. 

 Deze uitstap zal plaatsvinden op maandag 28 september voor 4EC4c, 4EC5b, 4HWc, 4LAa en 

4GL en op dinsdag 29 september voor 4EC4a en 4LAc, telkens in de namiddag. 

Om 11.20 uur verzamelen de leerlingen aan het Tacambaroplein (begin van het 4de 

lesuur). De aankomst in Oudenaarde wordt voorzien rond 16 uur. 

 Deze uitstap zal plaatsvinden op dinsdag 6 oktober voor 4 WEa-b-c. 

Om 7.45 uur verzamelen de leerlingen aan het Tacambaroplein. De aankomst  in Oude-

naarde wordt voorzien rond 16 uur. 

 

Enkele praktische afspraken: 

 

De excursie duurt, met uitzondering voor de wetenschapsklassen, slechts een halve lesdag. De andere les-

sen gaan gewoon door. 

Iedereen voorziet een lunchpakket (dit wordt in het Molsbroek opgegeten). 

Mee te nemen: schrijfplank + schrijfgerei (liefst een potlood). 

Bij regenachtig weer is het aan te raden om regenkledij en - niet te vergeten - laarzen mee te brengen! 

Best een lange broek en pull met lange mouwen voorzien (tegen de muggen). 

Tijdens deze uitstap is het schoolreglement van toepassing. 

De betaling gebeurt via de schoolrekening, de richtprijs bedraagt € 15. 

http://www.sbcollege.be/


  

ACTIVITEITEN 

 

De sportdag voor het 4de jaar vindt plaats aan de Donkvijver in Oudenaarde op donderdag 1 okto-
ber. Leerlingen kunnen zich uitleven in excitement-proeven of in een teamexpeditie, zeg maar een 
avontuurlijke tocht met boeiende opdrachten en verrassende uitdagingen waarbij plezier, beleving, 
durf maar vooral teamspirit centraal staan. 

Dagindeling en praktische afspraken: 

 Om 8.25 uur verzamelen alle leerlingen 
van het vierde jaar op de kleine speel-
plaats nabij het hek aan de Meinaert voor 
het opnemen van aanwezigheden. 

 Na een kort infomoment vertrekt de be-
trokken leerkracht om 8.35 uur met de 
klasgroep te voet richting Donkvijver 

 Aankomst aan The Outsider omstreeks 
9.15 uur 

 Activiteiten van 9.30 tot 12 uur en van 13 
tot 15.30 uur 

 Lunch tussen 12 en 13 uur 

 Terug op school rond 16 uur 

De richtprijs voor de sportdag bedraagt 18 euro (via de schoolrekening). 

Wij hopen er met z‟n allen een aangename dag van te maken. Naast voldoende zonneschijn rekenen 
wij op de sportiviteit en inzet bij alle leerlingen, alsook op de nodige zelfdiscipline en de vereiste be-
leefdheid t.o.v. medeleerlingen, leerkrachten en lesgevers-monitoren. 

 

  

  

 SPORTDAG DONKVIJVER 
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Nodig voor de sportdag: 

 sportkledij 

 voldoende reservekledij (het kan nat en vuil zijn)
eventueel regenkledij 

 outdoor-schoeisel met stevig profiel en reserve-
sportschoenen 

 handdoek 

 lunchpakket meebrengen en eigen drank 

http://www.sbcollege.be/


  

1 OP 4 GEZINNEN HEEFT RECHT OP EEN TOELAGE 

Denkt u in aanmerking te komen voor een toelage? Dien dan vanaf 15 augustus 2009 uw aanvraag in voor 
school- of academiejaar 2009-2010. 

Meer info bel gratis  1700 of surf naar www.studietoelagen.be 

 

Hoe? 

Je kan een formulier krijgen op school of in het CLB. De aanvraag kan ook elektronisch worden ingediend. 

Surf hiervoor naar www.schooltoelagen.be!  

De aanvraag indienen kan tot en met 30 juni 2010. 

Hulp nodig? 

Vraag het eerst bij het leerlingensecretariaat van de school!  

ONKOSTENRAMING SCHOOLJAAR (RICHTPRIJS)  

KOSTEN & TEGEMOETKOMINGEN 
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VIERDE JAAR   

Drukwerk  €  80,00  

Schoolagenda  €  5,00  

Huiswerkblok  €  1,50  

ICT (leerplatform)  €  7,00  

Rapport  €  6,00  

Zwemgeld  €  15,00  

Sportdagen  €  20,00  

Educatieve activiteiten  €  110,00  

 

SUBTOTAAL 

 

Facultatief: huur locker  

 

€ 

 

€  

 

244,50 

 

14,00  

http://www.schooltoelagen.be/
http://www.sbcollege.be/


WAT IS DE OK-PAS? 

De OK-pas is een kansenpas. Deze zorgt ervoor dat mensen met een beperkt inkomen tegen voor-

deliger tarieven kunnen deelnemen aan diverse vrijetijdsinitiatieven: cultuur, sport, kinderanima-

tie, … De OK-pas is er enkel voor inwoners van Oudenaarde. Deze pas wordt gratis verdeeld aan de 

rechthebbenden via het OCMW en de sociale dienst van de stad. De pas is steeds persoonlijk 

„op naam‟. Alle gezinsleden hebben hun eigen pas (ook kinderen). De OK-pas is 1 jaar geldig. 

OOK OP SCHOOL? 

Concrete werking 

Verdeelsleutel: gebruikers 25% - scholen 25% - OCMW 50% 

Activiteiten: voorlopig 1 of 2 dagdelen 

Informatie: scholen in samenwerking met OCMW  belang van discretie op school! 

 DE OK-PAS IN HET ONDERWIJS 
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VARIA 

KORT GENOTEERD 

DE LIJN: VOORAAN INSTAPPEN 

Vanaf 21 september 2009 zijn alle reizigers 

verplicht om op alle buslijnen opnieuw voor-

aan in te stappen en spontaan hun vervoerbe-

wijs aan de chauffeur te tonen. Ook jongeren 

met een Buzzy Pazz worden verplicht steeds hun 

abonnement te tonen bij het instappen.  

SCHOOLVAKANTIES  2009-2010 

05/10 vrije dag    2/11 - 8/11 herfstvakantie 
11/11 wapenstilstand  21/12 - 3/1 kerstvakantie 
5/2 pedagogische studiedag 15/2 - 21/2 krokusvakantie 
5/4 - 18/4 paasvakantie  13/5 - 14/5  hemelvaart 

TERUGBETALINGEN 

Heel wat ziekenfondsen voorzien terugbetalin-

gen voor schoolactiviteiten. Informeer u bij uw 

mutualiteit of volg deze link. 

3GLa-LAa zoekt vorken om "kunst" 

mee te maken! 

Heeft iemand vorken klaarliggen 

voor het kringloopcentrum, niet 

doen, breng ze naar de 

leraarskamer bij Mevr. DE VOS 

Voor alle duidelijkheid, u krijgt ze 

niet meer terug! Enkel afgedankte 

vorken dus... 

 hartelijk dank 

De leerlingen van 3GLa-3LAa en Mevr. DE VOS 

http://www.sbcollege.be/


  10 

DE KALENDER KALENDER 

di 1-9 1°u: Voorstelling activiteiten 4dejaar (resto 3) 

woe 2-9 12.30u-15.00u Evaluatie vakantietaken 

do 3-9 
3°u: 4EC4a-4b-5a-5b-4GL-4HWb-4LAa: Voorstelling Excursie Amsterdam (resto 3) 

4°u: 4EC4c-4HWa-c-4LAb-c-4WEa-b-c: Voorstelling Excursie Amsterdam (resto 3) 

woe 9-9 12.30u-15.00u Evaluatie vakantietaken 

vrij 11-9 1ste en 2de graad: Rapport 

vrij 18-9 

1°u: 4EC4b-5a-4HWa: Startviering Kapel 

2°u: 4EC5b-4HWb-4LAa-4WEb: Startviering Kapel 

3°u: 4GL-4LAb-4WEc: Startviering Kapel 

4°u: 4LAc-4WEa: Startviering Kapel 

5°u: 4EC4a-4c-4HWc: Startviering Kapel 

1ste en 2de graad: Rapport 

ma 21-9 
rond 22.00u: 4LAc: Aankomst leerlingen Warsaw (internationaliseringsproject 
3des 2008-2009) 

di 22-9 4des: oefening busevacuatie (1/2 u per klas) 

woe 23-9 Nm: Dropping LLR1, 2 en 3 

do 24-9 
2de en 3de graad: Rapport 

20.00 u: OR 

vrij 25-9 
4des: Amsterdam 

4LAc: Vertrek leerlingen Warsaw (internationaliseringsproject 3des 2008-2009) 

ma 28-9 
8.15 u—13.00: 4EC4b-5a-4HWa: Excursie Bio Molsbroek Lokeren 

11.20 u—15.50 u: 4EC4c-5b-4GL-4HWc-4LAa: Excursie Bio Molsbroek Lokeren 

di 29-9 
8.15u-13.00u: 4HWb-4LAb: Excursie Bio Molsbroek Lokeren 

11.20u-15.50u: 4EC4a-4LAc: Excursie Bio Molsbroek Lokeren 

do 1-10 4des: Sportdag Oudenaarde 

ma 5-10 Facultatieve vrije dag 

di 6-10 7.45u-15.50u: 4WEa-b-c: Excursie Bio Molsbroek Lokeren 

vrij 9-10 1ste en 2de en 3de graad: Rapport 

woe 14-10 12.15 u: koepelraad 

do 15-10 17.30—19.00 u: oudercontact nieuwe niet-eerstejaars 

vrij 16-10 1ste en 2de graad: Rapport 

vrij 23-10 
LLR: Dag van de jeugdbeweging 

1ste en 2de en 3de graad: Rapport 

di 27-10 1°-2°-3°u: 2de graad: Schoolcross 

woe 28-10 12.15 u—14.30 u: SBC-raad 

do 29-10 Vm (2u): 4GL-4LA: Romeins soldaat in de klas 

vrij 30-10 1ste en 2de graad: Rapport 

zo 1-11 Herfstvakantie t.e.m. zo 08-11-2009 

http://www.sbcollege.be/

