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UITNODIGING OUDERCONTACT
Beste ouder(s), uw zoon of dochter is nu al enkele weken ver in het eerste trimester.
We informeren u graag over de tussentijdse resultaten en het welbevinden van uw
kind op een eerste oudercontact op vrijdag 27 oktober 2017, van 16.15 uur tot 19.30
uur. U kan er met de klassenleerkracht de eerste ervaringen bespreken en er desgewenst een gesprek voeren met de leerlingenbegeleiding.
Om het oudercontact zo goed mogelijk te kunnen organiseren, vragen we u om het
tijdstip van uw voorkeur in te vullen op het kaartje dat bij deze nieuwsbrief steekt.
Wil de kaart ook invullen als u niet aanwezig kunt zijn. Gelieve deze antwoordkaart
via uw zoon/dochter ten laatste op maandag 16 oktober terug te bezorgen aan de
klassenleerkracht. Hij/zij laat u dan het juiste tijdstip weten.
Mogen wij u vragen om u zo goed mogelijk aan de afspraak te houden, of bij wijziging
de klassenleerkracht of receptie te verwittigen?

CONTROLE PERSOONSGEGEVENS
We willen u eveneens vragen om de persoonsgegevens van uw zoon/dochter en uzelf
op bijgevoegd document te controleren en deze fiche – al dan niet aangepast – terug
te bezorgen. Alvast dank voor uw medewerking!
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PROJECT BEKROOND
Het e-Twinningproject over zwaartekracht, waar
onze leerlingen van de derde wetenschappen met
leeftijdsgenoten van partnerschool Cité Scolaire Internationale de Lyon vorig schooljaar samen op afstand aan werkten, werd bekroond met een nationaal kwaliteitslabel.
De officiële overhandiging van het label vindt plaats
op donderdag 5 oktober. Het is nog even spannend
afwachten of het project bekroond wordt met een
Europees kwaliteitslabel.
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LEER- EN LEERLINGBEGELEIDING IN DE BRON
LEREN LEREN
Naar school gaan doen we om iets bij te leren. Leerlingen krijgen heel wat leerstof te
verwerken en zien soms door het bos de bomen niet meer. Wat hulp krijgen hierbij
is dan ook welkom.
Alle leerlingen uit de eerste graad krijgen klassikale lessen leren leren. In deze lessen
leren de leerlingen hoe ze de leerstof beter kunnen verwerken. De nadruk ligt in de
eerste plaats op het ontwikkelen van vaardigheden, zoals het maken van een studieplanning, het onderscheid leren maken tussen hoofd- en bijzaken, leren samenvatten
enz. Daarnaast streven we naar het ontwikkelen van een correcte leerhouding.
In het eerste jaar besteden we zeven lessen aan leren
leren. De leerbegeleidsters werken samen met de leerlingen aan hun studieplanning, -methode en -organisatie. We helpen hen ook om hun toetsen en proefwerken voor te bereiden. Deze lessen worden gegeven binnen het vak leer- en leefsleutels.
In het tweede jaar zijn er drie lessen leren leren voorzien. We begeleiden onze leerlingen vooral bij het samenvatten, schematiseren en synthetiseren van de leerstof.
Hierbij hanteren de leerlingen een eigen evaluatiefiche, zodat ze uit hun fouten kunnen leren en die indien nodig kunnen bijsturen. Ook hun persoonlijke motivatie komt
aan bod.
Leerlingen die de leervaardigheden nog niet voldoende beheersen, kunnen een beroep doen op leerbegeleiding.
De eerstejaars worden begeleid door mw. Debacker in groepjes van ongeveer vijf leerlingen op
maandag van 16.15 uur tot 17.00 uur. Voor de
tweedejaars is er individuele begeleiding mogelijk van mw. Ver Eecke op een afgesproken moment.
Ook in de tweede en derde graad doen we aan Mw. Debacker - Mw. Almey - Mw. Ver Eecke
leerbegeleiding: Mw. Almey geeft individuele begeleiding aan leerlingen van het
derde tot het zesde jaar.
We willen er wel op wijzen dat leerbegeleiding niet betekent dat er vakgebonden
bijles wordt gegeven. Leerlingen mogen geen systematische en intensieve begeleiding op alle studievlakken verwachten. Het aantal sessies beperkt zich dan ook tot
twee of drie.
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Het is in de eerste plaats de bedoeling dat de leerlingen leren om hun leerproces in
eigen handen te nemen. Leren leren helpt hen hierbij door concrete (niet vakgebonden) studieproblemen gericht aan te pakken, zoals samen een planning opmaken en
evalueren en leren samenvatten. Als we leerbegeleiding opstarten, dan verwachten
we dat de leerling steeds aanwezig is op de afgesproken momenten en bereid is om
mee te werken.

LEERLINGENBEGELEIDING
Naar school kom je niet enkel om te leren, je leeft er ook. Ook op dat vlak willen wij
jullie helpen. Zit je met iets in je maag? Loopt het aanpassen niet zo vlot? Zijn er
problemen thuis waarover je eens met iemand wil praten? Ben je het slachtoffer van
pesterijen? Voel je je gewoon niet goed in je vel? …
Leerlingenbegeleidsters mw. Debacker, mw. Almey en
mw. Van Ooteghem willen steeds jouw luisterend oor
zijn en jou ondersteunen waar nodig. Natuurlijk gebeurt
dit met de nodige discretie. Wanneer dit nodig blijkt,
verwijzen we jou door naar de externe begeleiders van
het VCLB. Dit gebeurt steeds in samenspraak met jou en/of je ouders.

NOG EVEN ALLE GEGEVENS OP EEN RIJTJE
Leerbegeleidsters (leren leren)
 mw. Debacker (eerstejaars)
sibille.debacker@molenland.be
 mw. Ver Eecke (tweedejaars)
charlien.vereecke@molenland.be
 mw. Almey (tweede en derde graad)
inge.almey@molenland.be
Leerlingbegeleidsters
 mw. Debacker (1ste t.e.m. 3de jaar)
 mw. Almey (4de t.e.m. 6de jaar)
 mw. Van Ooteghem

VCLB-team (tel. 051 42 66 42)
 mw. Breye (psychologisch assistente)
vanesse.breye@clbtielt.be
 mw. Plasschaert (arts)
viviane.plasschaert@clbtielt.be
 mw. Huys (verpleegkundige)
katrien.huys@clbtielt.be

annelies.vanooteghem@molenland.be

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op vrijdag 6 oktober is er pedagogische studiedag in onze
scholengroep. Dit houdt in dat de leerlingen die dag lesvrij zijn
en niet op school verwacht worden.
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AGENDA

OKTOBER 2017
Ma. 02/10 >>>> Posterbeurs De Ark
08:25 1MODa/LATc – didactische dagexcursie (provinciaal domein
Lippensgoed Bulskampveld, Beernem)
08:25 zesdes – film ‘Dunkirk’ (Cityscoop Roeselare)
Di. 03/10 08:25 1LATa-b – didactische dagexcursie (provinciaal domein Lippensgoed Bulskampveld, Beernem)
10:25 5WEW6a – fietstocht ruimtelijke ordening (Tielt)
13:25 5MWE/LWE – fietstocht ruimtelijke ordening (Tielt)
14:15 5WEW6b/WEW8 – fietstocht ruimtelijke ordening (Tielt)
Wo. 04/10 08:25 1LATd – medisch toezicht (VCLB)
13:00 derde graad – interscolair voetbal (sportterrein Tielt)
Do. 05/10 19:45 Meet and Greet @De Bron (voor ouders van eerstejaars)
Vr. 06/10 08:25 pedagogische studiedag (leerlingen zijn lesvrij)
Di. 10/10 08:25 zesdes – projecten
Wo. 11/10 09:15 3ECO4-5 – bedrijfsbezoek Ardo
12:30 provinciaal kampioenschap cross (Roeselare)
13:00 interscolair tafeltennis (De Ponte, Tielt)
Do. 12/10 08:25 1LAT, 2GRL/LAT – georganiseerde toetsenperiode
12:05 verkoopsactie minionderneming RETR´00
Vr. 13/10 08:25 1MODc-d-e-f – didactische dagexcursie (Bulskampveld)
Ma. 16/10 >>>> 6HWE – project ‘Hoe anders is anders?’ (t.e.m. 18/10)
08:25 eerste en tweede jaar – georganiseerde toetsenperiode
Di. 17/10 16:30 interscolair badminton (De Ponte, Tielt)
Wo. 18/10 08:25 eerste en tweede jaar – georganiseerde toetsenperiode
10:25 1MODb – medisch toezicht (R0.11)
13:00 scholieren meisjes – SVS volleybal
Vr. 20/10 08:25 eerste en tweede jaar – georganiseerde toetsenperiode
12:05 activiteiten n.a.v. de ‘Dag van de jeugdbeweging’
Ma. 23/10 >>>> voedselinzamelactie door De Ark (t.e.m. 27/10)
10:25 6EMTa/EWI – workshop ‘Echtheidskenmerken eurobiljetten’
12:05 Battle of the Years (organisatie: leerlingenraad)
Di. 24/10 08:25 zesdes – projecten
12:05 Battle of the Years (organisatie: leerlingenraad)
Wo. 25/10 >>>> klassenraden (leerlingen zijn lesvrij)
13:00 jongens eerste graad – interscolair minivoetbal (De Ponte)
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Do. 26/10 08:25
08:25
12:05
Vr. 27/10 10:25
12:05
16:15

6WEW6-8 – e-Twinningproject ‘The Science of Interstellar’
6EMTb – workshop ‘Echtheidskenmerken eurobiljetten’
Battle of the Years (organisatie: leerlingenraad)
alle leerlingen – dagwerkkaart en attitudekaart
Battle of the Years (organisatie: leerlingenraad)
oudercontact met klassenleerkrachten

HERFSTVAKANTIE
Ma. 06/11 10:25
11:15
13:25
14:15
Wo. 08/11 08:25
Do. 09/11 13:25
14:15
15:05

2MODb – tweede les ‘Leren leren’
2GRLa/LATa-b – tweede les ‘Leren leren’
2LATc – tweede les ‘Leren leren’
2MODd-e – tweede les ‘Leren leren’
1MODc – medisch toezicht (VCLB)
2MODf – tweede les ‘Leren leren’
2MODa – tweede les ‘Leren leren’
2GRLb-c – tweede les ‘Leren leren’

MEET & GREET @DE BRON
Op donderdag 5 oktober verwelkomen we vanaf 19.45 uur de
ouders van onze eerstejaarsleerlingen op school voor een informeel
ontmoetingsmoment. We willen de ouders in een gezellige setting kennis laten maken met de vakleerkrachten en de ouders van klasgenoten. We geven wat meer info
over het reilen en zeilen op onze school en over het aanbod aan leer- en leerlingenbegeleiding. We bekijken eveneens de digitale (leer)platformen Schoolonline, Knooppunt en Diddit. Bij dit alles komt ook een drankje en een kleine versnapering.

GEEN LES OP WOENSDAGVOORMIDDAG 25/10
Omwille van klassenraden op woensdag 25 oktober zijn alle leerlingen lesvrij.

TOETSEN IN DE EERSTE GRAAD
Onze eerste- en tweedejaars worden in oktober voor hun belangrijkste vakken op
kennis en vaardigheden getest. Voor die toetsen trekken we twee lesuren uit op donderdag 12 (alleen voor 1LAT, 2LAT en 2GRL), maandag 16, woensdag 18 en vrijdag
20 oktober. De toetsenperiode vormt voor de leerlingen een kennismaking met de
manier van vraagstelling en een voorproefje op de decemberproefwerken. De resultaten worden gepubliceerd op de dagwerkkaart van vrijdag 27 oktober.
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NIEUWS VAN DE ARK
VOEDSELINZAMELING (23/10 > 27/10)
Na de posterbeurs die begin oktober plaatsvond
willen we van maandag 23 tot en met vrijdag 27
oktober op onze school solidariteit opnieuw extra in de verf zetten.
Dit doen we door voedsel en verzorgingsproducten in te zamelen voor de minderbedeelden
onder ons. We steunen hiermee De Doorgang (Sint-Vincentiusvereniging). Maandelijks deelt de Sint-Vincentiusvereniging in Groot-Tielt een 100-tal voedselpakketten
uit aan minderbedeelden. In ‘De Doorgang’ kan men de producten kiezen die men
nodig heeft.
Goederen kunnen elke morgen onder de luifel en tijdens het oudercontact (vrijdag
27 oktober) worden binnengebracht. Alvast hartelijk bedankt voor de steun!

WAT ZAMELEN WE IN?
Voeding
 melk, bloem, suiker, koffie en thee
 groenten en fruit in blik of in glas
 choco, confituur, koekjes, chocolade
 snoepgoed (sintperiode)
Speelgoed: nieuw of tweedehands

Huishoudproducten
 waspoeder en detergent
 handdoeken en washandjes
 stofdoeken, dweilen, sponsen
Verzorgingsproducten
 zeep, shampoo, tandpasta …

SJAAL VOOR DE KATHEDRAAL
Na de Rodeneuzenactie van de voorbije twee jaar, telkens
gekoppeld aan een "Oe ist"-actie op onze school, willen we
ons ook dit jaar inzetten voor jongeren die het moeilijk
hebben. We sluiten hiervoor aan bij het initiatief van IJD,
de jeugddienst van het bisdom. Zij organiseren in het kader
van de Warmste Week van Studio Brussel een "breiathlon"
om meer warmte in de samenleving te brengen. Het ultieme doel is een gigantische “sjaal voor de kathedraal” te
breien. Wij laten ons niet sponsoren, maar we willen graag onze betrokkenheid tonen
door mee te breien aan de reuzensjaal.
Het babbel-breicafé in L0.03 is open van 9 tot en met 27 oktober, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens tussen 12.05 uur en 13.15 uur!
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PEER SUPPORT
Via een unieke samenwerking tussen Rotary Club Tielt, Howest en alle secundaire
scholen in Tielt, Ruiselede en Meulebeke worden dit schooljaar 16 leerkrachten, opvoeders en leerlingen opgeleid tot peer support coach. Dit met als doel om peer support te implementeren in elke school. Voor onze school gaat het om mw. Inge Almey
en mw. Annelies Van Ooteghem.
Het initiatief voor het peer support project kwam van Oona Wyns (°1997) die sinds
haar 15de strijdt tegen pesten. Het idee groeide om pesten preventief aan te pakken
op school door te werken aan een positief schoolklimaat waar problemen niet alleen
aangepakt, maar vooral voorkomen worden. Dit kan door jongeren zelf meer verantwoordelijkheid te geven en nadruk te leggen op zelfzorg en zorg voor elkaar.

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Tijdens het oudercontact op 27 oktober verkoopt de Ouderraad opnieuw lekkere wafeltjes! Voor 6 euro koopt u 700 g smulplezier en ondersteunt u
financieel projecten van de ouderraad voor de school. Alvast hartelijk bedankt!

AVONDSTUDIE OPNIEUW DRUK BEVOLKT
Van de 970 leerlingen die bij ons school lopen, blijven er liefst 547 (of 56 %) in de
avondstudie. We vertrouwen erop dat deze leerlingen zich correct gedragen, in stilte
studeren en zich aan de wekelijkse routine houden zoals zij die aan de school meegedeeld hebben, behoudens voorafgaande mededeling van de wettige reden van afwezigheid (via voorgedrukt formulier).
Zo heet de minionderneming dit schooljaar. De naam verwijst naar
het aanbod (retroproducten) en naar het geboortejaar van de
meeste ondernemers (2000). Begeleid door collega Martien Vandamme verdiepen Emma Bruggeman (6EMTa), Zoë Dendoncker, Sébastien De Ruyck, Angel Onyedum, Michiel Vandemaele, Seppe Vandendriessche (6EMTb), Renée Heytens, Hélène
Persyn, Ludovic Vandromme (6EWI), Zaya Danneels, Emma Deschout, Febe Feys, Amber Vanbruwaene en Floren Vanspeybrouck (6HWE) zich
een heel schooljaar in de ondernemerswereld.
Een eerste verkoopsmoment vindt plaats op donderdag 12 oktober. Volg Retr’00 op Facebook!
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OFFICE 365 PROPLUS GRATIS VOOR LEERLINGEN
Alle leerlingen van de scholengroep vzw KSO Tielt-Ruiselede, en dus ook alle leerlingen van De Bron, hebben op hun thuiscomputer via een geldige licentie gratis toegang tot Office 365 ProPlus (= MS Office 2016), een abonnement dat o.a. bestaat uit
Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher en Access.
Op http://edu.ksotr.be is een handleiding te vinden die weergeeft hoe deze software
geïnstalleerd kan worden. Via deze site kunnen leerlingen ook hun paswoord wijzigen. Let wel: wie de scholengroep verlaat, verliest zijn Office 365-account. Dit houdt
in dat ook e-mail en OneDrive niet meer bereikbaar zijn, en er dus geen toegang meer
is tot alle data die hierin aanwezig zijn.
Op http://edu.ksotr.be zijn ook handleidingen terug te vinden over het gebruik van
webmail en van OneDrive (= de beschikbare schijfruimte in de Cloud) en over de installatie van een e-mailaccount in Outlook.

TEACHERS’ CONFERENCE
Op donderdag 21 en vrijdag 22 september
waren collega’s uit onze partnerscholen binnen het internationaal Erasmus+-programma
te gast op onze school. Het ging om collega’s
uit Finland, Oostenrijk, Frankrijk en Spanje. Op
het programma van de internationale conferentie stonden onder andere workshops over e-Twinning en ‘Inclusion’.
Meer informatie over de uitwisselingen en de andere Europese projecten van dit
schooljaar volgt in latere nieuwsbrieven.

TERUGBLIK SPORTDAG
Voor al onze leerlingen was er op vrijdag 22 september
sportdag. Heel wat meer foto’s zijn te vinden op onze
Facebookpagina!
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