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Geachte ouder(s) 
 
Dit is onze derde Nieuwsbrief van het schooljaar. 

Hierin vindt u algemene informatie over het schoolleven, maar ook 

specifieke info over eindtoetsen, oudercontacten, vrije dagen … 

Voor de eerste en tweede Nieuwsbrief, meer algemene informatie en het 

schoolreglement verwijzen we graag naar de website van de school: 

www.sint-lodewijkscollege.be. 

http://www.sint-lodewijkscollege.be/
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1 Vanwege de directeur 

Disruptie 

Zeer regelmatig duiken er nieuwe woorden op in onze media. ‘Disruptie’ is 

er zo eentje, in gebruik sinds 2015. Wie klassieke talen gestudeerd heeft, 

verstaat dit woord uiteraard zonder moeite. Het wordt gebruik i.v.m. 

informatica, het politieke stelsel, Europa, eigenlijk overal. Je kan het 

woord vertalen in “ontbinding”. Maar de kernbetekenis is een ontbinding 

van het bestaande door een technologische (r)evolutie. 

Disruptie zie je overal. In je familiegewoontes bv. Waar is de tijd dat het 

hele gezin samen in de woonkamer naar hetzelfde tv-programma zat te 

kijken? Ons vertrouwde parlementaire systeem wordt ontmanteld door 

nieuwe communicatiekanalen die leiden tot krachtig straatprotest. De 

ouders weten tegenwoordig sneller wat er op school gebeurt dan de 

directie die slechts enkele tientallen meter van het gebeuren zit (te 

werken). Privé-bezit wordt geflankeerd door deelgebruik. Ga je nog naar 

een winkel of koop je online? En zo kun je doorgaan, disruptie komt 

sluipend binnen in ons dagelijks leven.  

Nu kun je op twee manieren op deze evolutie reageren: je handen in de 

lucht gooien en diep zuchtend spreken van een apocalyps, de teloorgang 

van wat zo mooi en veilig was. De zwartkijkers zien het ontluiken van een 

hyperindividualisme. De positivo’s zien een nieuwe betere wereld 

ontluiken met meer participatie van onderuit, een ruimere zelfbeschikking 

en een bevrijding van de verstikkende conventies. Wat er ook van zij, we 

kunnen dromen van een andere wereld, zoals ooit vijftig jaar geleden in de 

jaren zestig het geval was. 

Is er dan geen steunpunt meer, geen gemeenschappelijke grond waarop 

wij elkaar kunnen vinden, geen disruptie maar nieuwe gemeenschap? 

Wellicht wel, maar laat ons beginnen met het goedkoopste: de taal als 

bindmiddel. Laat ons weer woorden leren, onze woordenschat verfijnen 

door veel te lezen, om in de huid van de ander te kruipen. Laten we weer 

de ingewikkeldheid van de taal bewonderen en ons vermeien in zinnen 
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met veel interne verbanden. Zulke zinnen noemen we redeneringen, - of 

nog eenvoudiger - laten we het denken noemen. Immers niemand kan 

denken als hij geen woorden heeft en vooral geen relationele verbanden 

kan maken tussen woorden en zinnen: een aanval op de ’dis-ruptie’ en 

een plaatsen van conclusio: een samenbrengen van verscheidenheid. 

 

Koen Seynaeve 
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2 Nieuws voor iedereen 

2.1 Leerlingen eerste en tweede graad 

Einde van de lessen 

Alle 1es maandag 25 maart 12.00 u. 

 

Alle 2es vrijdag 22 maart 16.20 u. 

 

Alle 3es (uitgezonderd (CLIL)-
WETwis5) 

maandag 25 maart 12.00 u. 

(CLIL-)WETwis5 dinsdag 26 maart 12.00 u. 

 

Alle 4es (uitgezonderd (CLIL)-
WETwis5) 

dinsdag 26 maart 12.00 u. 

(CLIL-)WETwis5 woensdag 27 maart 12.00 u. 

 
Namiddagstudie (studeerverlof) 
 
Leerlingen van eerstes t/m vierdes die tijdens de eindtoetsen 
namiddagstudie wensen te volgen dienen zich vóór donderdag 14 maart in 
te schrijven via Smartschool (inschrijven middag/studie). 
 
De namiddagstudie start op: 
 

Alle 1es maandag 25 maart 

 

Alle 2es maandag 25 maart 

 

Alle 3es (uitgezonderd (CLIL)-
WETwis5) 

maandag 25 maart 

(CLIL-)WETwis5 dinsdag 26 maart 

 

Alle 4es (uitgezonderd (CLIL)-
WETwis5) 

dinsdag 26 maart 

(CLIL-)WETwis5 woensdag 27 maart 
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Begin van de eindtoetsen 
 

Alle 1es dinsdag 26 maart 

 

Alle 2es maandag 25 maart 

Eindtoets Grieks maandag 18 maart 

 

Alle 3es (uitgezonderd (CLIL)-
WETwis5) 

dinsdag 26 maart 

(CLIL-)WETwis5 woensdag 27 maart 

  

Alle 4es (uitgezonderd (CLIL)-
WETwis5) 

woensdag 27 maart 

(CLIL-)WETwis5 donderdag 28 maart 

 
Einde van de eindtoetsen 
 

Alle 1es en 2es maandag 1 april 12.00 u. 

Alle 3es en 4es maandag 1 april 10.00 of 12.00 u. 

 
Op dinsdag 2 en woensdag 3 april zijn de leerlingen van de eerstes, 
tweedes, derdes en vierdes vrij. 
 
AFWEZIGHEID TIJDENS DE EINDTOETSEN 

Voor elke afwezigheid wegens ziekte tijdens de EINDTOETSEN is een 
doktersattest vereist. Bij een begrafenis volstaat het overlijdensbericht en 
een briefje van de ouders. 
 
Een leerling die omwille van ziekte op maandag, dinsdag, woensdag of 
donderdag afwezig is, kan en mag de dag daarna (dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag) geen eindtoets afleggen. Hij/zij komt wel naar school, 
maar studeert in het klaslokaal voor de eindtoetsen van de volgende dag. 
Een leerling die omwille van een begrafenis afwezig is, kan en mag de dag 
daarna wel de eindtoets(en) afleggen. 
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Uitzonderingen op deze regel worden enkel door de directie toegestaan. 
Ouders moeten hiervoor dus contact opnemen met de directie. 
 

Rapporten en adviezen 
 
De leerlingen van de eerstes, tweedes en vierdes krijgen hun groeirapport 
en het studiekeuzeadvies van de klassenraad i.v.m. de studiekeuze voor 
volgend schooljaar op donderdag 4 april. 
 
De leerlingen van de derdes krijgen hun groeirapport op donderdag 4 
april. 
 
Het programma voor donderdag 4 en vrijdag 5 april ziet er voor de 
leerlingen van de eerste en tweede graad als volgt uit: 
 

donderdag 4 april 
Rapport en feedback bij de klassenleraar. Leerlingen worden om 15.30 u. 
verwacht in hun thuisklas. Einde voorzien om 16.20 u. 
 
vrijdag 5 april 
Oudercontact en feedback (voor ouders en leerlingen) op afspraak tussen 
16.40 u. en 20.00 u. 
 

2.2 Leerlingen derde graad 

De leerlingen van de derde graad (vijfdes en zesdes) hebben geen 
eindtoetsen op het einde van het tweede trimester. Voor hen loopt het 
tweede semester tot eind juni. Deze leerlingen hebben een gewoon 
lessenverloop tot en met vrijdag 5 april 16.20 u. 

Hoewel de derde graad geen eindtoetsen heeft, wordt er toch een 
oudercontact en feedback (voor ouders en leerlingen) voorzien op vrijdag 
5 april tussen 16.40 en 20.00 u., op afspraak. 

Lesdoorbrekend zijn op dinsdag 2 april volgende activiteiten voorzien: 
- vijfdes: excursie geschiedenis 
- zesdes: EHBO opleiding in de voor- of namiddag 
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2.3 Leerlingen alle graden 

Het derde trimester begint voor alle leerlingen op dinsdag 23 april om 8.20 
u. Er is die dag geen avondstudie. 
 
Tijdens de paasvakantie is de school gesloten. 
 

2.4 Reservatie tijdstip oudercontact 

Voor het oudercontact op 5 april dient u via Smartschool een afspraak te 
maken met de leerkracht(en) die u wenst te spreken. Ook voor een 
gesprek met een medewerker van het KLb of CLB dient u op deze manier 
een tijdstip te reserveren. 
De inschrijvingsmodule voor het oudercontact zal actief gezet worden in 
Smartschool op donderdag 4 april 18.00 u. t.e.m. vrijdag 5 april 12.00 u.  
 
Op de startpagina van Smartschool zal een filmpje te zien zijn dat u perfect 

stap per stap uitlegt hoe u een tijdstip reserveert.  

Nadat u een reservatie gemaakt hebt, ontvangt u een bevestigingsmail in 
uw mailbox met vermelding van het tijdstip, de naam van de leerkracht en 
het lokaal. Het is belangrijk dat u deze mail bijhoudt (of eventueel afprint) 
zodat u weet waar en wanneer u verwacht wordt. Indien deze mail niet in 
uw mailbox komt, check dan eventueel ook uw spambox. 
 
U vermijdt wachttijd aan het onthaal als u zelf de bevestigingsmail afprint 
of uw smartphone meebrengt. 
 
Elke leerkracht voorziet 10 minuten per gesprek. Om het oudercontact 
vlot te laten verlopen verzoeken wij u om tijdig op het afgesproken uur 
aanwezig te zijn. We verwelkomen u graag via de hoofdingang om u de 
weg naar het juiste lokaal te wijzen. 
 
Mocht u moeilijkheden hebben met Smartschool, aarzel dan niet contact 

op te nemen met onze collega’s van ICT via support@sint-

lodewijkscollege.be. 

mailto:support@sint-lodewijkscollege.be
mailto:support@sint-lodewijkscollege.be
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2.5 Inschrijvingen van nieuwe leerlingen schooljaar 2019-2020 

De inschrijving van nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar start 

op onze Infonamiddag van zaterdag 27 april. Vroeger mag en kan er niet 

ingeschreven worden. 

Na de Infonamiddag kan er tot aan de zomervakantie alleen ingeschreven 

worden op:  

- zaterdag 25 mei van 9.00 tot 12.00 u. (met beperkte rondleiding) 

- zaterdag 8, 15, 22 en 29 juni van 9.00 tot 12.00 u. 

Op gewone schooldagen kan inschrijven alleen na telefonische afspraak op 

het nummer 050 40 68 40. 

Tijdens de zomervakantie kan men inschrijven van maandag 1 tot en met 

vrijdag 5 juli, en nadien opnieuw vanaf maandag 16 tot en met donderdag 

29 augustus, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 u. en van 13.30 tot 17.00 u. 

Wij schrijven in de regel niet in via de telefoon. Ook vinden wij het 

noodzakelijk dat ouders én leerling(e) aanwezig zijn bij de inschrijving. 

Daarop kan alleen uitzondering gemaakt worden voor inschrijvingen van 

broers of zussen. 

Voor inschrijving hebben we volgende documenten nodig: identiteitskaart, 

BaSO-fiche (voor een leerling voor het eerste jaar) of rapport (voor een 

leerling voor een hoger jaar). 

 

2.6 Inschrijving van eigen leerlingen schooljaar 2019-2020 

- De leerlingen van eerstes, tweedes en vierdes moeten een nieuwe 

studiekeuze maken. Bij het rapport van 4 april krijgen de leerlingen een 

formulier mee waarop uitgelegd staat hoe de digitale inschrijving voor 

volgend schooljaar kan gemaakt worden. Vanaf 5 april kan de voorlopige 

studiekeuze doorgegeven worden. De definitieve inschrijving voor het 

volgende schooljaar moet ten laatste op vrijdag 28 juni gebeurd zijn.  
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- De leerlingen van derdes en vijfdes vervolgen hun studiekeuze tijdens 

het volgende schooljaar. 

(Mocht een leerling van de derdes toch van richting veranderen, moet dit 

ook via een inschrijfformulier gemeld worden. Deze formulieren zullen ter 

beschikking zijn na de paasvakantie.) 

Vanaf 20 juni kunnen de boeken voor volgend schooljaar besteld worden 

op voorwaarde dat de studiekeuze definitief werd gemaakt. 

 

2.7 Boekenfonds 

De boeken voor volgend schooljaar zullen via Smartschool kunnen besteld 

worden. Gezinnen die geen internettoegang hebben zullen op school een 

boekenlijst kunnen afhalen. 

Meer info over de bestelprocedure volgt later. 
 

2.8 Afwezigheden van leerlingen 

Bij een afwezigheid omwille van ziekte verwachten we dat een ouder de 
school voor 8.30 u. telefonisch verwittigt (050 40 68 40) en dat de leerling 
de dag van terugkomst op school een afwezigheidsbriefje of een 
doktersbriefje aan de rode balie afgeeft. 
 
Afwezigheidsbriefjes vindt u achteraan in de schoolagenda van uw 
dochter/zoon. 
 
Een afwezigheidsbriefje mag u maximaal vier keer per schooljaar 
gebruiken voor een afwezigheid van maximaal drie kalenderdagen. In alle 
andere gevallen is een doktersbriefje verplicht.  
 
Tijdens een eindtoetsenperiode is een doktersbriefje voor elke 
afwezigheid, ook voor 1 dag, verplicht. 
Bij een te voorziene afwezigheid omwille van een doktersbezoek of een 
bezoek aan de orthodontist verwachten we dat de leerling dit vooraf aan 
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de rode balie meldt. Na de consultatie geeft de leerling dan het 
doktersattest af aan de rode balie. 
Voor elke andere afwezigheid moet er toestemming gevraagd worden aan 
de directie. 
 
Het is erg belangrijk dat leerlingen in elke les op tijd zijn. 
 
Wie te laat komt op school, gaat naar de rode balie en meldt zich aan met 
de leerlingenkaart. De leerling krijgt een briefje waarmee hij/zij de les 
binnen mag. Vier keer te laat zonder geldige reden betekent dat de 
leerling op vrijdag van 16.45 uur tot 18.15 uur naar de nablijfstudie komt. 
Voor een leerling die in de loop van de dag zonder geldige reden te laat 
komt in één van de lessen geldt hetzelfde. Als een leerling te laat komt 
en/of moet nablijven, worden de ouders hiervan in de loop van de dag via 
e-mail verwittigd. 
 

2.9 CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL is in Vlaanderen een vorm van meertalig onderwijs waarin (bepaalde 
lesinhouden van) niet-taalvakken worden onderwezen in een vreemde 
taal. Een school maakt zelf de keuze of dit Frans, Engels of Duits is. 
Op onze school betekent CLIL dat de CLIL-vakken gedeeltelijk in het Engels 

worden gegeven. 

Op basis van onze ervaringen sinds 2007 in het Engelstalige CLIL-

proefproject in de derde graad werd dit project uitgebouwd tot een 

volwaardig, zesjarig project. 

Dit project start in de eerste graad met de vakken geschiedenis en 

natuurwetenschappen in het Engels. 

In de tweede graad wordt CLIL in de richtingen LATwis5, economie en 

wetenschappen aangeboden. Hierbij hangen de CLIL-vakken af van de 

richting. 

In de derde graad wordt CLIL aangeboden in alle richtingen met 

component wetenschappen of economie. 
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Een leerling die het CLIL-project wenst te volgen, doet dit best al vanaf het 

eerste jaar en dient voldoende gemotiveerd te zijn om de zaakvakken in 

het Engels te leren en een extra inspanning te leveren bij het verwerken 

van de leerstof in het Engels. 

Wie kiest voor CLIL, kiest ook voor een volledig schooljaar CLIL. Als het 
nodig is kan een CLIL-leerling, na één schooljaar, overstappen naar een 
parallelle klas waar alle CLIL-vakken in het Nederlands worden gegeven. 
 

2.10 STEM (Science Technology Engineering Mathematics) 

STEM is vooreerst een didactiek. Leerlingen worden gecoacht om 

zelfstandig problemen op te lossen. Daarnaast is STEM vakoverschrijdend 

en worden onderzoeksvaardigheden in het domein van de informatica, 

techniek, wetenschappen en wiskunde bijgebracht. 

Alle leerlingen van het eerste en tweede jaar hebben in hun lessentabel 2 

lesuren techniek waarin op onze school al jaren de STEM-didactiek wordt 

toegepast. Ze leren er programmeren en probleemoplossend denken. 

Leerlingen die extra uitgedaagd willen worden in STEM kunnen in het 
eerste jaar kiezen voor de richting MOD-S en in het tweede jaar voor de 
richting MODSTEM+. In het eerste jaar krijgen zij in feite 4 lesuren STEM-
didactiek bestaande uit 2 lesuren techniek en 2 lesuren STEM. In deze 
uren realiseren leerlingen zelfstandig vakoverschrijdende projecten waarin 
kennis van techniek, wetenschap, wiskunde en informatica geïntegreerd 
worden. In deze projecten worden experimenten gerealiseerd waarop de 
wetenschappelijke onderzoeksmethode toegepast wordt. In het tweede 
jaar krijgen deze leerlingen 3 lesuren STEM-didactiek bestaande uit 2 
lesuren techniek en 1 lesuur programmeren (van vraagstukken uit 
techniek, WW, SEI, natuurwetenschappen en wiskunde). 
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2.11 Modernisering secundair onderwijs september 2019 

Naar aanleiding van de modernisering van het secundair onderwijs wordt 

het studieaanbod in het eerste jaar vanaf 1 september 2019 gewijzigd. 

In het eerste jaar dient een keuze gemaakt te worden tussen Latijn en 

Moderne (al dan niet met CLIL). Wie kiest voor Moderne kan voor twee 

lesuren een persoonlijke keuze maken uit: 

- MOD-S (STEM): via experimenten probleemoplossend en creatief 

denken (zie ook uitleg 2.10) 

- MOD-K (kunst en creatie): kunst leren kennen vanuit observatie, 

beleving en reflectie. Hierbij staat het creëren centraal. Beeld, 

muziek, woord, beweging en drama wordt op een actieve manier 

verkend, beleefd en onderzocht. 

- MOD-C (coaching wiskunde en Frans): extra begeleiding voor 

wiskunde en Frans, in klas of in het Open Leer Centrum (OLC). 

 

2.12 Internationale uitwisselingen 

In de week van 11 tem 15 maart wordt het Model European Parliament 

(MEP) georganiseerd in onze school. Het MEP is een internationale 

uitwisseling tussen Vlaamse en Nederlandse scholen uit de provincie 

Noord-Brabant. 150 jongeren uit het vierde jaar van 24 scholen treffen 

elkaar rond politieke thema’s.  

Van 18 tem 23 maart ontvangen leerlingen van klas 5A hun Italiaanse 
correspondenten uit het Liceo Marchesi in Padua. Deze uitwisseling laat 
leerlingen uit een Latijnse richting kennismaken met gelijkgestemde 
leeftijdgenoten uit Italië. De nadruk ligt op het praktische en dagdagelijkse 
gebruik van alle talen, en op de kennismaking met een toch wel andere 
cultuur. Onze leerlingen zijn op hun beurt uitgenodigd in Padua in de week 
van 29 april tem 4 mei. 
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Begin november ontvingen onze leerlingen uit het vijfde jaar richting 
economie moderne talen leeftijdsgenoten van het Cité scolaire Camille 
Saint-Saëns uit Rouen. In de week van 24 tem 29 maart is het de beurt aan 
onze leerlingen om naar Rouen te gaan. Tijdens het verblijf in de stad van 
Jeanne d’Arc zullen ze niet alleen de rijke geschiedenis van Rouen en 
Normandië ontdekken, maar ook proeven van de Franse cultuur en 
literatuur. De leerlingen zullen ook een bezoek brengen aan Caen, Le 
Havre en Etretat. Een analyse van de economische achtergrond van Rouen 
en een bedrijfsbezoek zullen de mix van talen en economie verder 
verrijken. 
 
In de week van 24 tem 30 maart worden 15 zesdejaars in Lincoln verwacht 
voor het ROTA project. Een week lang zullen ze samenwerken met 
leeftijdsgenoten uit Hattingen, Lincoln, Madrid en Schijndel in creatieve 
workshops (journalistiek, theater, kunst, fotografie, video, muziek …) rond 
het thema ‘Smart City: politics’. 
 
De leerlingen uit het derde jaar die inschreven voor de uitwisseling met  

leerlingen uit de ‘Escola International del Camp’ (EIC) in Salou worden 
in Spanje verwacht in de week van 29 april tem 4 mei. Deze 
uitwisseling draagt bij tot vaardigheden als interculturele dialoog en 
coöperatief leren. Ook meertalige communicatie en 
presentatievaardigheden met als thema ‘sociale media en realiteit’ 
komen sterk aan bod. 
 

2.13 Reizen 

Leerlingen konden begin dit schooljaar inschrijven voor een aantal reizen 
georganiseerd door leerkrachten van de school. Tijdens de paasvakantie 
gaan de derdes op skireis, de vierdes op citytrip naar London en de vijfdes 
en zesdes verkennen New York en Washington DC. 
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2.14 Aperitiefconcert: Kreissinfonieorchester Ennepe-Ruhr-Kreis 

Graag nodigen wij u uit op dit concert op zondag 2 juni om 11.00 u. in het 

Auditorium van het Sint-Lodewijkscollege. 

Dit jongerenorkest kennen wij via het college in Hattingen (Duitsland), een 

ons vertrouwde school via internationale uitwisselingen. 

Het concert is een leuke manier om kennis te maken met een grotere 

groep musicerende jongeren. 

 

Tickets kosten € 10 en kunnen vanaf 1 mei besteld worden via 

http://events.sint-lodewijkscollege.be. Leerlingen, personeelsleden, oud-

leerlingen en studenten betalen € 8. Een gezinskaart (4 personen) kost € 

25. 

 

2.15 Cultuurbibliotheek 

Ongetwijfeld hebt u uw zoon of dochter al horen vertellen over onze 
Cultuurbibliotheek, want leerlingen springen er regelmatig eens binnen. 
Ofwel ‘verplicht’ omdat ze er les volgen, ofwel vrijwillig omdat ze er 
komen studeren, er aan computerwerk doen of er een jeugdboek 
ontlenen. 
Vroeger was de bibliotheek wat weggestopt, nu is ze als onder(ste)deel 
van de nieuwbouw prominent aanwezig. 
 
Wat u misschien nog niet wist, is dat de Cultuurbibliotheek: 

 een voor iedereen vrij toegankelijke studiebibliotheek is 

 meer dan 110.000 (vooral non-fictie) titels bezit 

 een 24/24 u. raadpleegbare catalogus online stelt 

Voor meer info: www.cultuurbibliotheek.be 
  

http://events.sint-lodewijkscollege.be/
http://www.cultuurbibliotheek.be/
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2.16 Verloren voorwerpen 

Elk jaar slingeren jassen, truien, sportzakken, brooddozen enz. rond in de 
school om uiteindelijk op het einde van het schooljaar bij de verloren 
voorwerpen te belanden. 
Om dit te vermijden verzoeken we de leerlingen om zoveel mogelijk 
persoonlijk gerei te voorzien van hun naam. Een jas waarin de naam 
geschreven of gelabeld staat, kan altijd teruggegeven worden aan de 
rechtmatige eigenaar. Een kleine moeite, maar alleen zo kunnen we 
vermijden dat heel wat spullen verloren geraken. 
 
Tijdens het oudercontact op 5 april en 28 juni worden de verloren 
voorwerpen tentoongesteld aan het onthaal. Voorwerpen die overblijven 
na 28 juni worden aan goede doelen geschonken. 
 

3 Nieuws voor de eerste graad 

3.1 Infoavond over studiekeuze voor ouders van eerstes en 
tweedes 

In februari en maart besteden wij ruim aandacht aan de studiekeuze van 

de leerlingen van de eerstes en tweedes. Om het studiekeuzeproces toe te 

lichten, organiseren we per leerjaar een infoavond. 

De leerlingen krijgen tijdens een P-uur of een ander lesuur dezelfde 

informatie over de studiekeuze. 

Wij vinden het belangrijk om de ouders bij dit studiekeuzeproces te 

betrekken en hierover te informeren.  

Ouders krijgen op de infoavond de nodige info over deze studiekeuze. Er is 

uitleg over de inhoud van de studierichtingen in het Sint-Lodewijkscollege 

en de mogelijkheden buiten de school, over de leerlingenprofielen voor de 

verschillende studierichtingen en over de keuzeprocedure. 

Op donderdag 4 april ontvangen alle leerlingen het advies van de 

klassenraad over deze studiekeuze. De volgende dag is er nog een 
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oudercontact (op afspraak) om dit advies samen met de klassenleraar te 

bespreken.  

De leerlingen zullen ook een formulier meekrijgen waarop gevraagd wordt 

om een voorlopige studiekeuze te maken. 

De definitieve inschrijving voor het volgende schooljaar gebeurt dan in de 

maand mei of juni (ten laatste op vrijdag 28 juni). Hiervoor krijgen de 

leerlingen later nog een definitief inschrijvingsformulier. 

De infoavond voor de tweedes vond plaats in februari. De infoavond voor 

de eerstes gaat door op maandag 18 maart om 20.00 u. in het Auditorium 

van de school. 

 

3.2 Adviesbespreking studiekeuze voor ouders van eerstes en 
tweedes: oudercontact 

Op donderdag 4 april krijgen de leerlingen, samen met hun groeirapport, 

het studiekeuzeadvies voor het volgende schooljaar mee. Dit advies wordt 

besproken op de klassenraad en is gebaseerd op inzet, houding, cijfers, 

interesse, studiemethode en mogelijkheden van de leerling. Het is erg 

belangrijk dat leerlingen kiezen voor de juiste studierichting. Wij hechten 

dan ook veel belang aan het studiekeuzeadvies. 

Daarom nodigen we de ouders van de eerstes en tweedes uit voor een 

oudercontact over dit studiekeuzeadvies. Dit oudercontact, op afspraak, 

gaat door op vrijdag 5 april tussen 16.40 en 20.00 u. Via Smartschool zal u 

een tijdstip kunnen reserveren bij de klassenleraar en andere leerkrachten 

die u wenst te spreken (zie 2.4 reservatie tijdstip oudercontact). 
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Om de oudercontacten vlot te laten verlopen, vragen wij aan de ouders 

en aan de leerkrachten om de gesprekken te beperken tot maximaal 10 

minuten. Indien een probleem meer spreektijd vereist, dan is het beter 

een afspraak te maken buiten de context van deze avond. Gelieve ons 

dan ook te verontschuldigen als we een gesprek afronden om de timing 

voor het gesprek met de andere ouders niet te veel in de war te sturen. 

 

3.3 Pedagogische excursie aardrijkskunde in Brugge en uitleg 
puberbrein voor de eerstes 

In het kader van de lessen aardrijkskunde wordt op maandagvoormiddag 
29 april voor alle eerstes een excursie in Brugge georganiseerd. De 
leerlingen zullen in kleine groepjes gedurende twee lesuren via een 
duidelijk uitgestippelde wandeling opdrachten in de binnenstad vervullen. 
De leerkrachten zullen de leerlingen op een zestal plaatsen verspreid over 
de binnenstad opwachten en hen begeleiden in hun opdracht. 
De andere twee lesuren in de voormiddag krijgen de leerlingen uitleg over 
de werking van het puberbrein. 
Er is die avond geen studie voor de leerlingen van de eerstes. 
 

3.4 Leefsleutels en film voor de eerstes 

Ook dinsdag 30 april is geen gewone lesdag voor de eerstes. In de 
voormiddag is er leefsleutels. In de namiddag staat de film ‘Hugo’ op het 
programma in het kader van ‘Lessen in het donker’. De normale begin- en 
einduren blijven van toepassing. Tussen de middag kunnen de leerlingen 
geen warme maaltijd krijgen op school. Wie wil blijven eten, zal dus zelf 
zijn maaltijd (lunchpakket) moeten meebrengen. De leerlingen kunnen in 
de eetzaal wel een drankje kopen. Er is die avond geen avondstudie voor 
de leerlingen van de eerstes. 
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3.5 Pedagogische excursie Trier voor de tweedes 

De tweedes vertrekken maandag 29 april op tweedaagse excursie naar 
Trier. Concrete afspraken over deze excursie worden nog per brief aan de 
ouders meegedeeld. 
Er is op maandag 29 en dinsdag 30 april geen avondstudie voor de 
leerlingen van de tweedes. 
 

4 Nieuws voor de tweede graad 

4.1 Toetsen en eindtoetsen in de tweede graad 

In het derde als in het vierde jaar zijn er geen eindtoetsen voor godsdienst 
en alle andere vakken met slechts 1 lesuur. Wie wetenschappen volgt 
heeft ook geen eindtoets van biologie en chemie in het tweede trimester. 
In het vierde jaar wordt ook voor geschiedenis en Duits geen eindtoets 
afgenomen. 
 
Op het paasrapport zullen enkel de resultaten van de vakken die een 
eindtoets hadden, vermeld staan. Wilt u toch een globaal overzicht, dan 
kunt u dat via Smartschool raadplegen. 
Voor de derdes verandert er dus heel wat! Het inkorten van de 
eindtoetsenperiode met Pasen past in onze filosofie om de overgang van 
drie volledige eindtoetsenperiodes in de eerste graad naar het 
semestersysteem met slechts twee volledige eindtoetsenperiodes in de 
derde graad geleidelijk in te voeren. 
 

4.2 Infoavond over studiekeuze voor ouders van de vierdes 

In de loop van de maand februari besteedden wij ruim aandacht aan de 

studiekeuze van de leerlingen van de vierdes. De leerlingen kregen o.a. 

tijdens een P-uur of een ander lesuur informatie over de studiekeuze. 

Het studiekeuzeproces werd aan de ouders toegelicht op de infoavond 
van donderdag 28 februari in het Auditorium van de school. 
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4.3 Adviesbespreking studiekeuze voor ouders van de vierdes: 
oudercontact 

Voor de leerlingen van de vierdes is er op donderdag 25 april om 12.30 u. 

een informatiemoment waarop een medewerker van het CLB de 

mogelijke richtingen in de 3e graad TSO uitlegt. Wie hiervoor interesse 

heeft, is welkom in de ARK. Inschrijven gebeurt via Smartschool bij 

mevrouw Mélanie Lampaert, CLB-medewerker. Inschrijven kan tot en met 

dinsdag 23 april 22.00 u. 

Voor de paasvakantie krijgen de leerlingen, samen met hun groeirapport, 

het studiekeuzeadvies voor het volgende schooljaar mee. Dit advies wordt 

besproken op de klassenraad en is gebaseerd op inzet, houding, cijfers, 

interesse, studiemethode en mogelijkheden van de leerling. Het is erg 

belangrijk dat leerlingen kiezen voor de juiste studierichting. Wij hechten 

dan ook veel belang aan het studiekeuzeadvies. 

Daarom nodigen we de ouders van de vierdes uit voor een oudercontact 

over dit studiekeuzeadvies. Dit oudercontact, op afspraak, gaat door op 

vrijdag 5 april tussen 16.40 en 20.00 u. Via Smartschool zal u een tijdstip 

kunnen reserveren bij de klassenleraar en andere leerkrachten die u wenst 

te spreken (zie 2.4 reservatie tijdstip oudercontact). 

Het oudercontact met de heer Dupan, de heer Van Leirsberghe en 

mevrouw Norro zal na de paasvakantie plaatsvinden (omwille van de 

skireis derdes). 

Om de oudercontacten vlot te laten verlopen, vragen wij aan de ouders 

en aan de leerkrachten om de gesprekken te beperken tot maximaal 10 

minuten. Indien een probleem meer spreektijd vereist, dan is het beter 

een afspraak te maken buiten de context van deze avond. Gelieve ons 

dan ook te verontschuldigen als we een gesprek afronden om de timing 

voor het gesprek met de andere ouders niet te veel in de war te sturen. 
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4.4 Oudercontact voor de derdes 

Graag geven we de mogelijkheid aan de ouders van de derdes om het 
rapport van hun zoon/dochter te bespreken tijdens het oudercontact.  
 
Dit oudercontact, op afspraak, gaat door op vrijdag 5 april tussen 16.40 

en 20.00 u. Via Smartschool zal u een tijdstip kunnen reserveren bij de 

klassenleraar en andere leerkrachten die u wenst te spreken (zie 2.4 

reservatie tijdstip oudercontact). 

Het oudercontact met de heer Dupan, de heer Van Leirsberghe en 

mevrouw Norro zal na de paasvakantie plaatsvinden (omwille van de 

skireis derdes). 

Om de oudercontacten vlot te laten verlopen, vragen wij aan de ouders 

en aan de leerkrachten om de gesprekken te beperken tot maximaal 10 

minuten. Indien een probleem meer spreektijd vereist, dan is het beter 

een afspraak te maken buiten de context van deze avond. Gelieve ons 

dan ook te verontschuldigen als we een gesprek afronden om de timing 

voor het gesprek met de andere ouders niet te veel in de war te sturen. 

 

4.5 Bijkomende proeven 

In heel uitzonderlijke gevallen kunnen bij de leerlingen van derdes t/m 
zesdes bijkomende proeven afgenomen worden. Deze gaan door op:  
 
- donderdag 4 juli  
- maandag 19 augustus  

Telkens van 8.20 tot 10.00 u. of tot 12.00 u. 

In de regel kunnen er maar twee bijkomende proeven per dag afgelegd 
worden. Uitzonderingen hierop moeten besproken worden met de 
directie. 
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4.6 Pedagogische excursie Parijs voor de derdes 

Op dinsdag 30 april gaat de excursie voor de derdes door: Parijs. 
Om 5.00 u. (stipt!) verzamelen alle derdejaars op de parking van het 
college. We reizen met de autobus en voorzien zowel in de heen- als 
terugrit een tussenstop. Bij normaal verkeer komen we rond 10.30 u. aan 
in de Franse hoofdstad. Per twee klassen wordt er een traject 
uitgestippeld langs de verschillende highlights van de lichtstad: de 
Eiffeltoren, de Cathédrale Notre-Dame, Centre Pompidou, Arc de 
Triomphe, en ga zo maar door. Er wordt veel gewandeld, maar we duiken 
ook de metro in. Het precieze programma wordt door elke klassenleraar 
afzonderlijk vastgelegd en de week voordien met de leerlingen overlopen. 
Alle bussen vertrekken ten laatste om 19.30 u. uit Parijs om voor 
middernacht op het college te arriveren. Een dag Parijs lijkt kort, maar het 
wordt een goed gevulde dag waarin leerlingen enorm veel nieuwe 
indrukken kunnen opdoen. Ouders worden in het begin van het derde 
trimester met een brief en e-mail op de hoogte gebracht van alle concrete 
afspraken. 
 

4.7 Pedagogische excursie geschiedenis Brugge voor de derdes 

Het vak geschiedenis behandelt in het derde jaar de duistere, maar 
boeiende periode van de middeleeuwen. Het zou dan ook een gemiste 
kans zijn om het ganse jaar braaf in ons klaslokaal te blijven, terwijl het 
historische centrum van Brugge op een steenworp ligt. Voor talloze 
toeristen is onze stad het eindpunt van een lange reis, voor ons is het een 
kwartier stappen. Op donderdag 2 mei trekken alle derdejaars naar het 
middeleeuwse hart van Brugge. Alle klassen krijgen doorheen de dag vier 
activiteiten voorgeschoteld, elk in een eigen volgorde. De klemtoon ligt op 
de middeleeuwse handel (met een zoektocht) maar ook op 
laatmiddeleeuwse kunst waar onze Vlaamse Primitieven centraal staan. 
Leerlingen brengen zowel in het Groeningemuseum als in het Sint-
Janshospitaal (Memlingmuseum) een groepsopdracht tot een goed einde. 
Het belevingsmuseum Historium zorgt voor een samenvattend en 
ontspannend moment.  
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Tijdens deze pedagogische excursie verzamelen de leerlingen in groepjes 
een belangrijk deel van de leerstof voor het vak geschiedenis. De 
praktische details worden in het derde trimester met een brief en e-mail 
meegedeeld. Er is die dag geen avondstudie voor de leerlingen van de 
derdes. 
 

4.8 Pedagogische excursie Waterloo voor de vierdes 

Op dinsdag 30 april maken we van de gelegenheid gebruik om de 

leerlingen te laten kennismaken met een cultureel, wetenschappelijk of 

sociaal aspect waar ze in het 'gewone' leven niet veel oog of niet veel tijd 

voor hebben. 

We reizen met de bus naar Waterloo en vertrekken stipt om 8.20 u. vanop 

de parking van het college. Als het verkeer meezit, zijn we ’s avonds ten 

laatste rond 17.30 u. terug (de leerlingen krijgen nog een brief met meer 

praktische informatie). Er is die dag geen avondstudie voor de leerlingen 

van de vierdes. 

De elf klassen van de vierdes worden in drie groepen verdeeld en op het 

programma staan volgende activiteiten: 

- Bezoek aan het hypermoderne museum ‘Mémorial 1815’ waar het 

hoogtepunt ongetwijfeld de zeer indrukwekkende 4D-evocatie is van 

de veldslag. Via het museum kunnen de leerlingen naar het panorama 

van de veldslag gaan en beklimmen ze de heuvel met de befaamde 

leeuw van Waterloo. Ook de boekwinkel van het museum biedt een 

zeer interessant aanbod van napoleontische literatuur en souvenirs. 

(http://www.waterloo1815.be). 

- Bezoek aan de historische site van de Hoeve Hougoumont, de 

versterkte hoeve waar in 1815 hard gevochten werd. Deze boerderij 

ligt op een boogscheut van het Mémorial. 

http://www.waterloo1815.be/
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- Bezoek aan de Brasserie Waterloo (http://waterloo-beer.com/nl/), 
waar we in de tuinen een demonstratie krijgen van reenactors. Deze 
reenactors evoceren het soldatenleven van het 7e bataljon van de 
Infanterie van de linie, compleet met het afvuren van hun musketten 
(http://7delinie.be ). 

 

5 Nieuws voor de derde graad 

5.1 Adviesbespreking studiekeuze voor ouders van de zesdes 

De voorlopige studiekeuzes van onze zesdejaars worden besproken in de 
klassenraden van januari en februari. 
De klassenleraar formuleert een advies en licht dit toe in een persoonlijk 
gesprek met elke leerling(e). Tijdens een oudercontact in de week voor de 
paasvakantie kunnen de ouders hierover met de klassenleraar van hun 
dochter/zoon spreken. Het precieze moment van oudercontact die week 
wordt nog door de klassenleraar doorgegeven via een aparte brief. 
 

5.2 Infoavond over studiekeuze door oud-leerlingen voor 
leerlingen van de zesdes 

Hogescholen en universiteiten investeren heel wat in informatiesessies, 
infodagen en -brochures om toekomstige studenten zo goed mogelijk in te 
lichten over de aard van de studierichtingen, de voorkennis die vereist 
wordt, de slaagkansen, de beroepsmogelijkheden ... 
 
Een gesprek echter met een oud-leerling(e), die al een jaartje achter de 
rug heeft en het klappen van de zweep heeft leren kennen, kan op zijn 
minst even verhelderend zijn.  
Op vrijdagavond 22 maart komen zij terug naar het college, gewapend 
met cursussen en ervaringen … Wij doen ons best om op die avond 
vertegenwoordigers te hebben van zoveel mogelijk studierichtingen. Een 
niet te missen avond voor leerlingen uit de zesdes! 
 
Hiervoor volgt nog een aparte uitnodiging. 
  

http://waterloo-beer.com/nl/
http://7delinie.be/
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5.3 100-dagen viering zesdes 

De zesdes vieren hun laatste 100 dagen in het secundair onderwijs op 
vrijdag 15 maart. De nodige info wordt gecommuniceerd via de 
klassenleraar. 
 

5.4 Pedagogische excursie geschiedenis voor de vijfdes 

Op dinsdag 2 april gaat de jaarlijkse geschiedenisexcursie voor alle 
leerlingen van de vijfdes door met als thema 'Always remember both sides 
of the line'. 
In verschillende circuits wordt een bezoek gebracht aan de overblijfselen 
van de eerste en tweede wereldoorlog. Op het programma staan 
oorlogskerkhoven zoals Tyn Cot Cemetery in Passendale, het 
Soldatenfriedhof in Vladslo en het Belgisch militair kerkhof in Houthulst, 
naast musea zoals het Museum aan de IJzer, het Paschendaele Memorial 
Museum en de Atlantikwall. 
Dit kadert in de lessen geschiedenis en wordt aangevuld met een creatieve 
taak. 
 

5.5 Excursie Berlijn voor de zesdes richting moderne talen 

Van zaterdag 27 april tot dinsdag 30 april verblijven 46 zesdejaars uit de 

richting moderne talen in Berlijn. Onder begeleiding van enkele 

leerkrachten Duits worden ze ondergedompeld in de taal en cultuur van 

deze bruisende stad. 

 

5.6 Einde van het tweede trimester voor de leerlingen van de 
vijfdes en zesdes 

De leerlingen van de derde graad hebben op het einde van het tweede 
trimester geen eindtoetsen. De lessen lopen gewoon verder tot en met 
vrijdag 5 april 16.20 u. 
  



29 
 

5.7 Oudercontact voor de vijfdes en de zesdes 

Op vrijdag 5 april is er een oudercontact met alle leerkrachten, op 
afspraak, tussen 16.40 en 20.00 u. in de klaslokalen. Via Smartschool zal u 
een tijdstip kunnen reserveren bij de klassenleraar en andere leerkrachten 
die u wenst te spreken (zie 2.4 reservatie tijdstip oudercontact). 
 

5.8 OV (vijfdes) en PGO (zesdes) 

De schriftelijke proef van OV (vijfdes) wordt gehouden half maart. Voor de 

mondelinge proef van PGO (zesdes), op maandag 20 mei, komt het erop 

aan een vreemde jury te overtuigen van een visie op het zelf gekozen 

thema op het einde van het vorige schooljaar. De groep waarmee een jaar 

lang op pad werd gegaan, wordt voor de gelegenheid in twee opgesplitst. 

Elke groep krijgt 40 minuten de tijd om de jury – gespecialiseerd in het 

betreffende onderzoeksonderwerp – te overtuigen in woord en 

weerwoord, in presentatie en kritische bevraging. 

 

5.9 Bijkomende proeven 

In heel uitzonderlijke gevallen kunnen bij de leerlingen van derdes t/m 
zesdes bijkomende proeven afgenomen worden. Deze gaan door op:  
 
- donderdag 4 juli  
- maandag 19 augustus  

Telkens van 8.20 tot 10.00 u. of tot 12.00 u. 

In de regel kunnen er maar twee bijkomende proeven per dag afgelegd 
worden. Uitzonderingen hierop moeten besproken worden met de 
directie. 
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6 Pastoraal en solidariteit op school 

6.1 Solidair met Zuid-Afrika 

Voor het derde jaar op rij steunt de school de projecten van vzw BOETA. 
Vzw BOETA is een organisatie die werkzaam is in de kleurlingentownship 
Ocean View nabij Kaapstad in Zuid-Afrika. Meer info over het project vindt 
u op de website www.boeta.be of via leerkracht de heer Pieter Delanoy. 
 
Op dinsdag 12 maart gaat de solidariteitsdag door: een actienamiddag 
voor alle leerlingen in het teken van solidariteit. 
 
Traditiegetrouw sluiten we die week af met een solidariteitsontbijt, dit 
jaar terug in de vorm van een Boeta ontbijtbox. 
 
Iedereen die het project vzw BOETA wenst te steunen en wilt genieten van 
een heerlijk ontbijt op zondagmorgen 17 maart, kan tot en met woensdag 
6 maart via de website van de school één of meerdere ontbijtboxen 
bestellen. Er is keuze tussen een ontbijt en een VIP- ontbijt. 
Op die manier kan iedereen solidair met het gezin, vrienden en/of familie 
rustig en op eigen tempo genieten van een heerlijk ontbijt. 
 
De ontbijtboxen kunnen zondagmorgen 17 maart tussen 7.30 en 9.30 u. 
afgehaald worden in één van onderstaande afhaalpunten die bij het 
plaatsen van de bestelling werd opgegeven: 
 
- Eetzaal Sint-Lodewijkscollege 
- Sporthal Varsenare 
- Gemeentehuis Oostcampus, Oostkamp 
- KSA St-Trudo, Weidestraat 83, Assebroek 
- Sportcentrum De Groene Meersen, Zedelgem 
- Station Heist 
- Station Aalter 
- Ten Hove 9, Roeselare 
- Ten Houte 15, Kortrijk 
 

http://www.boeta.be/
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We wensen alle ouders, leerlingen en sympathisanten die onze actie 
steunen alvast smakelijk eten! 
 

6.2 Rome pelgrimage 

Pastoraal op school is op het Sint-Lodewijkscollege in veel facetten te 
vatten. Zo hebben we de bezinningen tijdens de P-uren, de 
solidariteitsacties, de alfamomenten aan het begin van de dag, de 
verschillende sterke momenten tijdens het jaar ... noem maar op. 
Maar behalve de vast aangeboden verdiepingsmomenten op school, 
willen we leerlingen ook uitdagen om zelf te kiezen of ze kennis willen 
maken met het geloofsverhaal dat christenen tot op vandaag inspireert. 
 
In dit kader organiseren we terug voor de derde graad 'Quo Vadis', de 
Rome-pelgrimage. Met een 30-tal leerlingen trekken we tijdens de 
krokusvakantie naar Rome om daar - op verschillende manieren - kennis te 
maken met de wortels van het christendom. We gaan op audiëntie bij de 
paus, vieren met de San Egidiogemeenschap in Trastevere, bezoeken de 
catacomben, staan voor dag en dauw op om de mis te vieren in de Sint-
Pietersbasiliek, bidden samen met de trappisten van Tre Fontane en laten 
ons voor de rest onderdompelen in de Eeuwige Stad waar geloof en 
cultuur mekaar op elke hoek van de straat kruisen. 
Op deze manier (maar ook op andere wijzen) proberen we de joods-
christelijke traditie op een authentieke, maar hedendaagse wijze door te 
geven en onze jongeren warm te maken voor een inspiratie die anno 2019 
nog steeds de moeite waard is om te leren kennen én te beleven.  
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7 Kalender schooljaar 2018-2019 

7.1 Vakanties 

Krokusvakantie 
van 4 t/m 10 maart 
 
Paasvakantie 
van 8 t/m 22 april 
(Paasmaandag: 22 april) 
 
Hemelvaart 
30 en 31 mei 
 
Zomervakantie 
van 1 juli t/m 31 augustus 
 

7.2 Vrije dagen voor de leerlingen 

- woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid) 
- maandag 10 juni (Pinkstermaandag) 
 
Na de eindtoetsperiodes in maart (1e + 2e graad) en juni (alle leerlingen) 
zijn er ook klassenraden. Op deze dagen zijn de leerlingen ook vrij. Op 
donderdag 4 april en vrijdag 28 juni krijgen de leerlingen hun rapport en is 
er gelegenheid tot feedback met leerlingen en ouders. De zesdes krijgen 
hun eindrapport op maandag 24 juni. 
 

7.3 Infonamiddag 

De infonamiddag vindt plaats op zaterdag 27 april van 14.00 tot 17.30 u. 
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8 Data oudercontacten en infoavonden 

maandag 18 maart: 20.00 u. 
Infoavond voor de ouders van de eerstes (studiekeuze) 

 
in de week van 1 april: op afspraak 

Oudercontact met de klassenleraar voor ouders van de zesdes 
(uitnodigingsbrief volgt nog) 

 
vrijdag 5 april: tussen 16.40 en 20.00 u.: op afspraak 

Oudercontact en feedback voor ouders en leerlingen van alle 
jaren, met alle leerkrachten 
 

Vrijdag 28 juni tussen 15.00 en 18.00 u. 

 Oudercontact en feedback voor ouders en leerlingen van 
12345, met alle leerkrachten 

  



34 
 

 


