Nieuwsbrief voor de ouders
december 2018 – januari en februari 2019
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Geachte ouder(s)
U leest de tweede Nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019.
Via de Nieuwsbrief geven we u algemene informatie over het schoolleven.
Tegelijk vindt u er belangrijke data, info over de eindtoetsenperiodes of
over afwezigheden. U leest er over excursies en uitwisselingen, over vrije
dagen.
Op de website van de school vindt u ook de vorige Nieuwsbrief en het
Schoolreglement: www.sint-lodewijkscollege.be.
Veel leesplezier!
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1 Vanwege de directeur
Boos
Het is een halve eeuw geleden dat de studentenrevolte ‘mei ‘68’ in diverse
universiteitssteden van Europa uitbrak. De grootouders van onze
leerlingen zullen het zich wel herinneren. De muren van de
universiteitsgebouwen werden volgeklad met slogans als “wij zijn niet
boos, we zijn woest”, “verbeelding aan de macht”, “make peace no war”,
“we shall overcome”. Het was een poëtische tijd van verandering in de
cultuur.
Ook nu zijn hele groepen mensen gewoon kwaad. Maar de kwaadheid van
vandaag is niet gericht tegen de verstarde maatschappelijke patronen
zoals een halve eeuw geleden het geval was. Nu is men kwaad uit
onmacht. De beslissingen worden heel ver van het gewone leven van de
gewone man genomen. Plaatselijke politiek behelst nu vier of vijf
gemeenten van toen. De nationale staat is vaak gewoon uitvoerder van
Europese richtlijnen. Aan wie kun je je ongenoegen kwijt? Er is zelfs geen
loket meer met een gemeenteambtenaar achter het glas: er is een site aan
wie je je vragen kunt stellen en die je aanvraagdocumenten aanlevert –
stel dat je thuis bent in informatica.
De kwade man kijkt achterom en idealiseert het verleden, toen het nog
goed ging! Nochtans is de levensstandaard algemeen genomen nooit zo
hoog geweest als nu. Het probleem ligt dus wellicht dieper. Velen zoeken
een plaats in een wereld waarin het sociale weefsel vervaagt. Mensen
willen iemand zijn die meetelt en waardevolle relaties heeft, iemand die
een bijdrage kan leveren tot een goed leven, ja, iemand die een steen
verlegt in de rivier. De kwaadheid is vaak een camouflage van
eenzaamheid en gebrek aan perspectief. Je moet iets hebben om naar uit
te kijken. Verlangen doet leven en gomt de kwaadheid weg uit je hart.
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We stappen in de decembermaand opnieuw in de advent. Het is de
periode van verlangen naar iets nieuws. Niet een verlangen naar
wereldschokkende gebeurtenissen, maar het ontluiken van kleine
goedheid: recht en vrede, optimisme en stille tederheid tegenover je
liefste mens en tegenover de prachtige schepping waarin we leven. Van
die droom word je stil, ga je glimlachen en stuur je lieve wensen van vrede
en dankbaarheid aan elkaar.

Koen Seynaeve
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2 Nieuws voor iedereen
2.1

Einde eerste trimester

Einde van de lessen
Alle 1es

maandag 10 december 12.00 u.

Alle 2es

vrijdag 7 december 16.20 u.

Alle 3es (uitgezonderd (CLIL)WETwis5)
(CLIL-)WETwis5

donderdag 6 december 12.00 u.

Alle 4es (uitgezonderd (CLIL)WETwis5)
(CLIL-)WETwis5

donderdag 6 december 12.00 u.

Alle 5es en 6es

dinsdag 4 december 12.00 u.

vrijdag 7 december 16.20 u.

vrijdag 7 december 16.20 u.

Namiddagstudie (studeerverlof)
Leerlingen van 1es, 2es, 3es en 4es die tijdens de eindtoetsen
namiddagstudie wensen te volgen dienen zich vóór dinsdag 4 december in
te schrijven via Smartschool (inschrijven middag/studie).
Voor leerlingen van 5es en 6es is dit niet nodig, zij kunnen vrij gebruik
maken van de Cultuurbibliotheek tijdens de openingsuren.
Omwille van eindtoetsen kunnen leerlingen van 1es tem 4es vanaf dinsdag
4 december geen gewone middagstudie meer volgen in de
Cultuurbibliotheek.

7

De namiddagstudie start vanaf:
Alle 1es

maandag 10 december

Alle 2es

maandag 10 december

Alle 3es (uitgezonderd (CLIL)WETwis5)
(CLIL-)WETwis5

donderdag 6 december

Alle 4es (uitgezonderd (CLIL)WETwis5)
(CLIL-)WETwis5

donderdag 6 december

Alle 5es en 6es

dinsdag 4 december

maandag 10 december

maandag 10 december

Openingsuren Cultuurbibliotheek tijdens de eindtoetsen (enkel voor
leerlingen 5es en 6es):
dinsdag 4 december:
woensdag 5 december:
donderdag 6 december:
vrijdag 7 december:
maandag 10 december:
dinsdag 11 december:
woensdag 12 december:
donderdag 13 december:
vrijdag 14 december:
maandag 17 december:

12.00 u. - 18.00 u.
8.20 u. – 18.00 u.
8.20 u. – 18.00 u.
8.20 u. – 17.00 u.
8.20 u. – 18.00 u.
8.20 u. – 18.00 u.
8.20 u. – 18.00 u.
8.20 u. – 18.00 u.
8.20 u. – 17.00 u.
8.20 u. – 17.00 u.
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Begin van de eindtoetsen
Alle 1es

dinsdag 11 december

Alle 2es
Eindtoets Grieks

maandag 10 december
maandag 3 december

Alle 3es (uitgezonderd (CLIL)WETwis5)
(CLIL-)WETwis5
Eindtoets Grieks

vrijdag 7 december

Alle 4es (uitgezonderd (CLIL)WETwis5)
(CLIL-)WETwis5
Eindtoets Grieks

vrijdag 7 december

Alle 5es en 6es

woensdag 5 december

maandag 10 december
maandag 3 december

maandag 10 december
maandag 3 december

Einde van de eindtoetsen
Alle 1es, 2es, 3es en 4es
Alle 5es en 6es

maandag 17 december 12.00 u.
maandag 17 december 10.00 of
12.00 u. (afhankelijk van
mondelinge eindtoets)

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,
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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.
Uitzonderingen op deze regel worden enkel door de directie toegestaan.
Ouders moeten hiervoor dus contact opnemen met de directie.
Donderdagnamiddag 20 december: rapporten
Op donderdagnamiddag 20 december worden alle leerlingen op school
verwacht voor de kerstevocatie en de uitdeling van het rapport.
Leerlingen zorgen ervoor tijdig op school aanwezig te zijn, bij voorkeur dus
een tiental minuten op voorhand. Zij komen samen in de thuisklas, en
gaan per klas naar het Auditorium voor de kerstevocatie. Daarna volgt dan
bij de klassenleraar de uitdeling van het rapport.
1es: 15.00 u (einde voorzien om 16.00 u.)
2es: 15.30 u. (einde voorzien 16.30 u.)
3es: 16.00 u. (einde voorzien 17.00 u.)
4es: 16.30 u. (einde voorzien 17.30 u.)
5es: 17.00 u. (einde voorzien 18.00 u.)
6es: 17.30 u. (einde voorzien 18.30 u.)
Op het rapport van een leerling kan genoteerd staan dat hij/zij verplicht
feedback krijgt bij een vakleerkracht op vrijdag 21 december.
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Wijziging sluitingstijd receptie (rode balie) tijdens de eindtoetsen
Van dinsdag 11 tot en met maandag 17 december sluit de receptie om
17.30 u. (i.p.v. 18.30 u.), op woensdagnamiddag is dit zoals gewoonlijk om
16.30 u.

2.2

Remediëringstaak

Doorheen het schooljaar worden leerlingen op verschillende momenten
geëvalueerd. Na het rapport van december maakt de klassenraad een
evaluatie van de voortgang van elke leerling. Verder wordt bepaald welke
leerlingen bijgestuurd moeten worden. In de tweede en derde graad kan
dit aanleiding geven tot een remediëringstraject. Indien een leerling een
remediëringstraject moet volgen, worden de ouders daarvan op de hoogte
gesteld op het rapport en een begeleidende brief. Bepaalde
remediëringstrajecten eindigen in een nieuwe toetsing. Deze vinden plaats
op woensdagnamiddag 23 en 30 januari en zaterdagvoormiddag 26
januari en 2 februari.

2.3

Oudercontact vrijdag 21 december

We nodigen u en uw zoon of dochter graag uit om het rapport met de
leerkrachten te bespreken op vrijdag 21 december tussen 15.00 u. en
20.00 u. Dit oudercontact gaat door met alle leerkrachten en is op
afspraak. U zal een afspraak kunnen maken via Smartschool vanaf
donderdag 20 december 18.00 u. (na de rapportuitdeling) tot vrijdag 21
december 12.00 u.
Een leerling kan ook zelf een afspraak maken bij een of meer
vakleerkrachten om feedback te vragen over het eerste trimester.
Het oudercontact gaat door in de thuisklassen en vaklokalen. We
verzoeken u vriendelijk om via de hoofdingang binnen te komen zodat we
u de juiste klas kunnen aanduiden waar het oudercontact doorgaat. Indien
u intussen uw weg kent in het gebouw mag u uiteraard direct doorgaan
naar het lokaal.
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Als u met de wagen komt kunt u links van de hoofdingang (kant
Stationslaan) op de speelplaats parkeren.
We voorzien ook de gevonden voorwerpen te kunnen tonen.
Bovendien kan u ook BOETA steunen door een pakje wenskaarten en/of
een pannenkoek te kopen in de Agora.
Om dit oudercontact vlot te laten verlopen, vragen wij aan de ouders en
aan de leerkrachten om de gesprekken te beperken tot maximum 10
minuten. Indien een probleem meer spreektijd vereist, dan is het beter
een afspraak te maken buiten de context van deze namiddag.

2.4

Rapporten afwezige leerlingen

Het rapport wordt overhandigd aan de leerling(e) zelf. Klassenleraren
geven geen rapport mee met andere leerlingen.
Niet-opgehaalde rapporten kunnen door ouders, broer of zus opgehaald
worden:
 op vrijdag 21 december tussen 15.00 u. en 20.00 u. bij de
klassenleraar op het oudercontact
 op zaterdag 5 januari tussen 10.00 en 12.00 u. aan de rode balie
 op maandag 7 januari om 10.00 u. aan de rode balie
Er worden geen rapporten met de post opgestuurd.

2.5

Achterstallige eindtoetsen

Leerlingen die omwille van ziekte of een andere reden één of meer
eindtoetsen niet hebben meegemaakt, moeten de niet-afgelegde
eindtoetsen inhalen. Er kunnen daarop uitzonderingen gemaakt worden,
maar dan enkel en alleen na overleg met de directie.
Inhalen van eindtoetsen gebeurt zoveel mogelijk voor de kerstvakantie: op
dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20 en/of vrijdag 21 december.
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Inhalen van eindtoetsen na de kerstvakantie gebeurt vanaf dinsdag 8
januari. Het schema voor deze inhaaleindtoetsen wordt pas op donderdag
20 december door de directie opgemaakt (op basis van de in te halen
eindtoetsen) en wordt via Smartschool gecommuniceerd op vrijdag 21
december aan de betrokken leerlingen.
Leerlingen die in januari inhaaleindtoetsen moeten afleggen hebben in de
namiddag studeerverlof indien zij op de volgende dag twee
eindtoetsenbeurten hebben. M.a.w. deze leerlingen moeten wel de
namiddaglessen volgen indien ze de volgende voormiddag slechts één
eindtoets hebben.
Na de achterstallige eindtoetsen wordt een nieuw individueel rapport
bezorgd aan de leerlingen.

2.6

Kerstvakantie

De receptie (rode balie) van het college is open op zaterdag 5 januari van
10.00 tot 12.00 u.
Het CLB (Sint-Maartensbilk 2, 8000 Brugge) is open op maandag 24
december (tot 16 u.), donderdag 3 en vrijdag 4 januari van 8.30 u. tot
12.00 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

2.7

Uitwisselingen en internationale samenwerking

De uitwisselingen en internationale samenwerking startten al in het eerste
trimester en lopen door in het tweede en derde trimester. In de eerste
Nieuwsbrief van dit schooljaar kreeg u al een overzicht. Hieronder
sommen we ze graag nog eens op.
Salou

Voor de derdes zetten we dit jaar onze internationale
samenwerking met de ‘Escola International del Camp’ (EIC) in Salou
verder. In februari komen de Spaanse leerlingen naar onze school, in
april gaan onze leerlingen naar Salou. Deze uitwisseling is gericht op
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alle leerlingen van het derde jaar en draagt bij tot vaardigheden als
interculturele dialoog en coöperatief leren. Bovendien zetten we
heel sterk in op meertalige communicatie en
presentatievaardigheden. Het thema dit jaar is sociale media en
realiteit. De organisatie is in handen van vijf leerkrachten die het
project begeleiden.
MEP
Van 10 tot 15 maart ontvangt het college het Model European Parliament
(MEP). 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. Ze spelen
een parlement, komen samen in commissie, discussiëren en bouwen
resoluties op, die daarna moeten verdedigd worden in een plenaire zitting.
Het Sint-Lodewijkscollege is de organisator van het geheel. Er is plaats
voor een twaalftal leerlingen van onze school.
Padua
In maart zullen de leerlingen van klas 5A hun correspondenten uit het
Liceo Marchesi in Padua ontvangen. Deze uitwisseling wordt al jaren
georganiseerd en laat leerlingen uit een Latijnse richting kennismaken met
gelijkgestemde leeftijdgenoten uit Italië. Nadruk ligt op het praktische en
dagdagelijkse gebruik van alle talen, en op de kennismaking met een toch
wel andere cultuur. Om dit zo uitgebreid mogelijk te doen, logeren de
leerlingen individueel in gastgezinnen, worden ze ondergedompeld in het
culturele aanbod van de gaststad en maken ze ook kennis met het
dagelijkse schoolleven. Het tegenbezoek is een maand later voorzien.
Rouen
Dit schooljaar werd voor de derde keer een uitwisseling met een klas uit
Rouen georganiseerd. De groep leerlingen die economie moderne talen
volgt ontving begin november de leerlingen van het Cité scolaire Camille
Saint-Saëns uit Rouen. Eind maart is het dan de beurt aan onze leerlingen
om naar Rouen te gaan. De leerkrachten en leerlingen uit Rouen waren
sterk onder de indruk van de indrukwekkende collectie aan historische
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kaarten van het college. Zij werken vooral rond geschiedenis en
aardrijkskunde. Ze bezochten het historisch centrum van Brugge, het
planetarium in Beisbroek, gingen naar het Plantijn-Moretus museum in
Antwerpen en herdachten de Grote Oorlog in Ieper. Tijdens het verblijf in
de stad van Jeanne d’Arc zullen onze leerlingen 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, stuk voor stuk leerrijke excursies
die de algemene kennis van onze leerlingen nog verder zal uitbreiden. Een
analyse van de economische achtergrond van Rouen en een
bedrijfsbezoek zullen de mix van talen en economie verder verrijken.
Switch Wallonie
De leerlingen uit de zesdes die een taalpraxis Frans willen konden
intekenen voor het uitwisselingsprogramma ‘Switch Wallonie’. In
samenspraak met mevr. Silvie Noë (leerkracht Frans) en de correspondent
in Visé wordt een datum afgesproken om een week les te volgen in het
collège Saint Hadelin in Visé. De leerlingen uit Visé zijn op hun beurt
welkom om bij ons les te volgen. De leerlingen verblijven in een gastgezin.
ROTA
Ons internationaal uitwisselingsproject ROTA gaat dit schooljaar door in
Lincoln van 24 tot 30 maart. Een week lang zullen 15 leerlingen uit de
zesdes samenwerken met hun buitenlandse collega’s uit Hattingen,
Lincoln, Madrid en Schijndel in creatieve workshops (journalistiek, theater,
kunst, fotografie, video, muziek …) en dit rond het thema ‘Smart City:
politics’.
Naast de uitwisselingen organiseren de leerkrachten ook enkele reizen. De
eerstes kunnen in juli mee op kamp naar Hechtel, de derdes gaan skiën
tijdens de paasvakantie terwijl er voor de vierdes een citytrip naar Londen
wordt gepland. Nog voor de vierdes wordt er in juli een avonturenkamp
georganiseerd. De vijfdes gaan in de paasvakantie op cultuurreis naar New
York City en Washington. Voor de zesdes is er in de zomervakantie een
cultuurreis naar Griekenland gepland.
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2.8

Smartschool

Onze school werkt met het digitaal platform “Smartschool”. Via dit
platform kunt u de directie, leerkrachten en de KLb contacteren, maar ook
punten, rapporten en het weekrooster raadplegen, inschrijven voor
studie, betalingen met de betaalkaart nazien, de betaalkaart opladen,
bestellingen bij het boekenfonds maken enz.
Voor vragen over Smartschool kunt u terecht bij onze ICT-collega’s via
support@sint-lodewijkscollege.be.

2.9

Boekenfonds: boeken kaften

Om de gehuurde boeken voldoende te beschermen, is het raadzaam deze
boeken van een papieren kaftpapier te voorzien. Bij het inleveren van de
boeken op het einde van het schooljaar worden beschadigen
aangerekend.

2.10 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.

2.11 Haec Olimprijs 2019
Jaarlijks reikt het college een prijs uit aan een verdienstelijke oud-leerling
in de opeenvolgende sectoren van de sociale, wetenschappelijke en
culturele wereld. In 2019 is het terug de beurt aan de wetenschappen.
Op zondag 3 februari om 11.00 u. zullen we in ons Auditorium de 27e
Haec Olimprijs uitreiken aan de heer Jan Seys.
16

De heer Seys is Doctor in de Biologische Wetenschappen. Hij is verbonden
aan het Vlaamse Instituut van de Zee (VLIZ) waar hij de
verantwoordelijkheid draagt voor de communicatie. Als bioloog heeft hij
een grote bijdrage geleverd tot het zee-en kustwetenschappelijk
onderzoek in Vlaanderen en internationaal via onder meer
onderzoeksprojecten aan de universiteit Gent, de VUB en het Instituut
voor Natuurbehoud om daarna vanuit zijn huidige functie de resultaten
van het marien onderzoek naar het brede publiek en de beleidsmakers te
communiceren.
Door zijn heldere communicatie en niet-aflatende medewerking, ook op
vrijwillige basis, aan tal van informatieve projecten draagt hij bij tot een
brede en objectieve bewustmaking omtrent prangende actuele
milieuvraagstukken bij de huidige en toekomstige generaties.”
Alle ouders, leerlingen en sympathisanten zijn op de uitreiking
uitgenodigd. Het is een boeiende en verrijkende gebeurtenis om te
luisteren naar deze gepassioneerde laureaat!
Hierbij een overzicht van de laureaten over de jaren heen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:

sociaal
cultuur
wetenschappen
sociaal
cultuur
wetenschappen
sociaal
cultuur
wetenschappen
sociaal
cultuur
wetenschappen
sociaal
cultuur

Chris Saelens (ret. 1962)
Patrick Peire (ret. 1964)
Christoffel Waelkens (ret. 1972)
Dirk Dalle (ret. 1974)
Johan Duijck (ret. 1972)
Géry Van Outryve d’Ydewalle (ret. 1965)
Stefaan Declercq (ret. 1973)
Peter Janssens (ret. 1980)
Johan Van Iseghem (ret. 1970)
Francis Decoster (ret. 1970)
Marc Van de Voorde (ret. 1966)
Henk Opdebeeck (ret. 1974)
Marc Vermeulen (ret. 1979)
Peter Van Heyghen (ret. 1982)
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2007: wetenschappen
2008: sociaal
2009: cultuur
2010: wetenschappen
2011: sociaal
2012: cultuur
2013: wetenschappen
2014: sociaal
2015: cultuur
2016: wetenschappen
2017: sociaal
2018: cultuur
2019: wetenschappen

Peter Van Oyen (ret. 1973)
Tom Vandenbroele (ret. 1987)
Peter Vandermeersch (ret. 1978)
Geert Mortier (ret. 1981)
Ruben Vandeweghe (ret. 1998)
Rik D’hiet (ret. 1982)
Jan Deprest (ret. 1972)
Benoit De Gryse (ret. 1995)
Lieven Achtergael (ret. 1980)
Helder De Schutter (ret. 1996)
Wim Laporte (ret. 1980)
Gilles Coulier (ret. 2004)
Jan Seys (ret. 1981)

2.12 Infoavond voor ouders en leerlingen van het 6e leerjaar
basisonderwijs
Op maandag 4 februari is er in het college om 19.00 u. een infoavond voor
ouders en leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs. Daar stellen
we het aanbod van de school voor, gekaderd binnen het onderwijsaanbod
in de Scholengemeenschap Sint-Donaas.
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.

2.13 Aperitiefconcert
Op zondag 24 februari organiseert het comité Haec Olim Musicalia
(deelwerking van de oud-leerlingenvereniging) haar tweede
Aperitiefconcert van dit schooljaar. Het concert start om 11.00 u. en gaat
door in het Auditorium van het college.
Op het programma staan ‘Koral Muzikal’ o.l.v. Trui Verhaeghen en Hanne
Desoete (het jarige kinderkoor van de basisschool Sint-Lodewijkscollege
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Gistelsesteenweg) en cello gebracht door Clémence Clarysse. Nadien kan u
gezellig nagenieten met een hapje en een drankje.
Tickets zullen vanaf februari online aangekocht kunnen worden via de
website www.sint-lodewijkscollege.be (zie ‘evenementen’), aan het
onthaal (rode balie) of aan de ingang op de dag zelf.
We geven u nu alvast mee dat we op zondag 2 juni om 11.00 u. nog een
concert organiseren: Kreissinfonieorchester Ennepe Ruhr i.s.m. het college
van Hattingen (Duitsland).

2.14 Kleine Kunstavond
Zoals elk jaar geven we ook aan leerlingen de kans om hun talenten te
tonen tijdens de Kleine Kunstavond. Op die avond kunnen we genieten
van dans, muziek, toneel, voordracht ... Het belooft terug een prachtige
voorstelling te worden!
Dit schooljaar gaat de Kleine Kunstavond door op zaterdag 16 en zondag
17 februari. We hopen u massaal te mogen verwelkomen op één van de
voorstellingen. Tickets zullen begin 2019 online kunnen aangekocht
worden via de website van de school onder ‘evenementen’.

2.15 Infonamiddag
De infonamiddag gaat door op zaterdag 27 april van 14.00 u. tot 17.30 u.

3 Nieuws voor de eerste graad
3.1

Infoavonden over studiekeuze voor ouders van de eerstes en
tweedes

In de loop van de maand maart besteden wij ruim aandacht aan de
studiekeuze van de leerlingen van de 1es en 2es. Om het
studiekeuzeproces toe te lichten, organiseren wij twee infoavonden.
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De leerlingen krijgen tijdens een P-uur of een ander lesuur ook informatie
over de studiekeuze.
Wij vinden het ook belangrijk om de ouders bij dit studiekeuzeproces te
betrekken en hierover te informeren.
Hier volgen alvast de data, telkens om 20.00 u., in het Auditorium van het
college:



3.2

maandag 18 maart: info voor de ouders van de 1es
dinsdag 19 februari: info voor de ouders van de 2es

Adviesbespreking studiekeuze voor ouders van eerstes en
tweedes

Voor de paasvakantie krijgen de leerlingen, samen met hun
trimesterrapport, 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 graag de ouders uit voor een oudercontact over dit
studiekeuzeadvies. Op afspraak kunnen ouders met de klassenleraar
hierover spreken. Dit oudercontact vindt plaats op vrijdag 5 april. Er volgt
hierover nog een apart bericht.

3.3

JONG-LEREN: infoavond over schoolwerk voor ouders en
leerlingen van de eerste graad

We nodigen de ouders en de leerlingen van de eerste graad graag uit op
maandagavond 14 januari om 19.00 u. in het Auditorium voor een
infoavond over schoolwerk, leren leren en planning …
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Met het programma Jong-leren brengen Peter Van Dycke en Sylvia Van
Loo (van Eekhout Academy) op een interactieve manier inzicht, uitzicht en
praktische tips voor een betere aanpak van het schoolwerk!

4 Nieuws voor de tweede graad
4.1

Infoavonden over studiekeuze voor ouders van de vierdes

In de loop van de maand maart besteden wij ruim aandacht aan de
studiekeuze van de leerlingen van de 4es. Om het studiekeuzeproces toe

te lichten, organiseren wij een infoavond.
De leerlingen krijgen tijdens een P-uur of een ander lesuur ook informatie
over de studiekeuze.
Wij vinden het ook belangrijk om de ouders bij dit studiekeuzeproces te
betrekken en hierover te informeren.
Deze infoavond vindt plaats op donderdag 28 februari om 20.00 u. in het
Auditorium van het college.

4.2

Adviesbespreking studiekeuze voor ouders van de vierdes

Voor de paasvakantie krijgen de leerlingen, samen met hun
trimesterrapport, het studiekeuzeadvies voor het volgende schooljaar van
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 graag de ouders uit voor een oudercontact over dit
studiekeuzeadvies. Op afspraak kunnen ouders met de klassenleraar
hierover spreken. Dit oudercontact vindt plaats op vrijdag 5 april. Er volgt
hierover nog een aparte brief.
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4.3

RSV-dagen derdes

In het derde jaar hebben wij niet alleen aandacht voor ‘het leren’ van onze
leerlingen, maar ook hun leefwereld blijft voor ons een bron van inspiratie
en een aandachtspunt in ons pedagogisch project. Daarom schenken wij
tijdens de klasuren/projecturen aandacht aan thema’s die aansluiten bij
hun leefwereld.
In de derdes stellen wij in het tweede trimester het thema ‘relaties’
centraal. Rond dit thema worden een aantal activiteiten uitgebouwd
waarbij we onze leerlingen actief betrekken.
De hoofdactiviteit is onze ‘RSV-dag’, een themadag rond relaties en
seksualiteit. Deze vormingsdag gaat door in de Karmel in Sint-Andries op
onderstaande dagen:
- maandag 18 februari
- dinsdag 19 februari
- donderdag 21 februari
- vrijdag 22 februari
De verdeling van de klassen wordt pas in januari opgemaakt. We voorzien
ook een infomoment voor de ouders op dinsdagavond 12 februari. Een
uitnodigingsbrief volgt nog.

4.4

Bezinningsdagen vierdes

Tijdens de koude wintermaanden verplaatsen de leerlingen van de vierdes
zich met pak en zak naar de Westhoek om hun hart te verwarmen.
Gedurende deze driedaagse verrijken ze zich met geloof, diepzinnige
gesprekken, groepsbindende opdrachten, stiltes … Dit unieke gebeuren
laat altijd een blijvende indruk na bij onze leerlingen.
Deze bezinningsdagen gaan door van woensdag 12.00 u. tot vrijdag 16.20
u. op volgende data:
- 4A, 4B: woensdag 30 januari tem vrijdag 1 februari
- 4E, 4H, 4J: woensdag 6 tem vrijdag 8 februari
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-

4D, 4F, 4K: woensdag 13 tem vrijdag 15 februari
4C, 4G, 4I: woensdag 25 tem vrijdag 27 februari

5 Nieuws voor de derde graad
5.1

Infoavond hoger onderwijs

Op dinsdag 4 december is er om 20.00 u. een infoavond over het hoger
onderwijs voor de ouders van leerlingen uit de 3e graad door de CLBmedewerkers op onze school.
Volgende thema’s worden besproken:
- de structuur van het hoger onderwijs (BAMA-structuur)
- informatie over het leerkrediet
- het kostenplaatje
- informatiebronnen

5.2

SID-IN beurs West-Vlaanderen

Op donderdag 24 januari gaan de leerlingen van de 6es in de namiddag
naar de SID-IN beurs West-Vlaanderen in de Xpo in Kortrijk. SID-IN staat
voor ‘studie-informatiedagen’ en is een samenwerking tussen de centra
voor leerlingenbegeleiding (CLB) van West-Vlaanderen en het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Op deze beurs worden alle opleidingen van alle hogescholen en
universiteiten van Vlaanderen voorgesteld. De laatstejaars maken er
kennis met studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs.

5.3

Adviesbespreking studiekeuze voor ouders van de zesdes

De voorlopige studiekeuzes van onze retoricanen 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). In het oudercontact van maandag 11 of
dinsdag 12 maart kunnen de ouders hierover met de klassenleraar van
hun dochter/zoon spreken.
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Er volgt nog een aparte brief voor dit oudercontact op afspraak.

5.4

Bezinningsdagen derde graad

In de 5es en 6es zijn bezinningsdagen een zuiver klassikaal gebeuren. In
samenspraak met de titularis wordt daarbij voor elke klas gezocht naar
een gepaste formule: met of zonder overnachting, met een
gespecialiseerde begeleider of in samenspraak met de leerlingen zelf ...
vele vormen zijn dus mogelijk.
Alle bezinningsdagen van 5es en 6es vinden plaats op donderdag 7 en
vrijdag 8 februari. Sommige klassen kiezen ervoor om reeds op
woensdagnamiddag 6 februari te starten. De concrete regeling wordt nog
per brief meegedeeld.

6 Pastoraal en solidariteit op school
6.1

Solidair met Zuid-Afrika

In de vorige Nieuwsbrief kon u lezen dat onze school ervoor gekozen heeft
om gedurende drie schooljaren de projecten van vzw BOETA te steunen.
Deze organisatie is werkzaam in de kleurlingentownship Ocean View nabij
Kaapstad in Zuid-Afrika. Meer informatie over het project kan u bekomen
bij de heer Pieter Delanoy of op de website www.boeta.be.
Op vrijdagavond 16 november sloten we het eerste trimester af met een
sportieve activiteit ten voordele van ons Boeta-project: de Saint Louis
Night Run. Het concept was eenvoudig: voor de kleine som van 5 euro
kon elke deelnemer van jong tot oud rondjes lopen of wandelen op een
speciaal daarvoor ingericht parcours op, in en door de school(gebouwen).
Het aantal rondjes had op zich geen belang, maar de bedoeling was wel
om allen samen de afstand tussen Brugge en Ocean View te overbruggen.
Er was veel inzet, vuur in alle betekenissen van het woord, verbondenheid
en vriendschap die avond. De opbrengst ging integraal naar het project.
In het tweede (en derde) trimester staan er ook nog een aantal
activiteiten gepland:
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-

-

6.2

info aan de leerlingen over het solidariteitsproject: in de P-uren in
de week van 18 februari
solidariteitsactie: dinsdagnamiddag 12 maart
Na het enorme succes van vorig schooljaar zullen we terug
ontbijtboxen verkopen ten voordele van vzw BOETA. De
ontbijtboxen worden geleverd op zondag 17 maart, informatie
over het bestellen van de boxen volgt later.
Op vrijdag 3 mei brengt David Galle, stand-upcomedian, een
benefietvoorstelling ten voordele van BOETA.
De comedyshow “Erover” vindt plaats op vrijdag 3 mei, 20.00 u., in
het Auditorium van onze school. Tickets kan u kopen via
www.stlod.be/evenementen.

Solidariteit met de Vierde Wereld in Brugge

Het Sint-Lodewijkscollege (Brugge) draagt al jaren solidariteit hoog in het
vaandel. Dit doet ze niet enkel door aandacht te hebben voor de Derde
Wereld, maar ook door hulp aan de Vierde Wereld te geven. De
armoedeproblematiek bestaat ook in onze dichte omgeving.
In de week van 12 november verzamelden heel wat leerlingen, ouders en
leerkrachten niet-bederfelijke etenswaren en verzorgingsproducten ten
voordele van Poverello en vzw KABA, de Brugse sociale kruidenier.
De vensterbanken van de leraarskamer stonden goed vol, we konden drie
overvolle auto’s voeding en producten meegeven met de twee
organisaties. Hartelijk dank aan iedereen die ons welzijnszorgproject
steunde!

6.3

Nieuw solidariteitsproject

Het huidige solidariteitsproject, vzw Boeta, zullen we op het einde van dit
schooljaar drie jaar gesteund hebben. De vele acties en initiatieven
brachten al heel wat op en ook in het tweede semester staat er nog heel
wat op het programma.
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Intussen gaan we op zoek naar een nieuw solidariteitsproject voor de
volgende drie schooljaren. Het gaat bij voorkeur om een project
verbonden aan onderwijs, maar het mag zeker ook ruimer zijn. Wie zelf
een goed project kent en het ons wilt leren kennen, kan voor 15 februari
contact opnemen met dhr. Tom Vereecke of mevr. Lien Lambert. Zij
bezorgen u dan een invulfiche om de keuze voor uw project te motiveren.
Op basis hiervan wordt dan beslist welk project het college de volgende
drie schooljaren zal steunen.
Contact: tom.vereecken@sint-lodewijkscollege.be
lien.lambert@sint-lodewijkscollege.be

7 Vakanties
Kerstvakantie
van 24 december t/m 6 januari
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

8 Vrije dagen voor de leerlingen
- maandag 11 februari (vrije dag)
- woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
- maandag 10 juni (Pinkstermaandag)
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Na de eindtoetsperiodes in december (alle leerlingen), maart (1e + 2e
graad) en juni (alle leerlingen) zijn er ook klassenraden. Op deze dagen zijn
de leerlingen ook vrij. Op donderdag 20 december, donderdag 4 april en
op 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.
9 Data oudercontacten en infoavonden
dinsdag 4 december: 20.00 u.
Infoavond voor de ouders van de zesdes (hoger onderwijs)
vrijdag 21 december: tussen 15.00 en 20.00 u.: op afspraak
Oudercontact en feedback voor ouders en leerlingen van alle
jaren, met alle leerkrachten
dinsdag 19 februari: 20.00 u.
Infoavond voor de ouders van de tweedes (studiekeuze)
donderdag 28 februari maart: 20.00 u.
Infoavond voor de ouders van de vierdes (studiekeuze)
maandag 11 of dinsdag 12 maart: op afspraak
Oudercontact met de klassenleraar voor ouders van de zesdes
maandag 18 maart: 20.00 u.
Infoavond voor de ouders van de eerstes (studiekeuze)
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
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