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NIEUW SCHOOLJAAR GOED VAN START
Bij de start van het
schooljaar mogen we 970
leerlingen op onze school
verwelkomen; onder hen
liefst 203 eerstejaars. Zij
leerden op hun eerste
schooldag hun peter of
meter kennen: een leerling uit het zesde jaar die
hen de kneepjes van De
Bron zal leren en hen een
extra houvast zal bieden
op onze school. Het personeelsteam voor het schooljaar 2017-2018 is er eveneens
klaar voor!

CLIL OPNIEUW GROOT SUCCES
Sinds vorig schooljaar bieden we in De Bron CLIL aan: Content and Language Integrated Learning. Het betekent dat leerlingen in het eerste, tweede, derde en vierde jaar
één vak en in het vijfde jaar een project in het Engels kunnen volgen.
In het eerste jaar heeft 70,6 % van onze leerlingen gekozen voor geschiedenis in het
Engels, in het tweede jaar gaat 51,5 % voor een Engelse cursus natuurwetenschappen, in het derde jaar kiest 82,3 % voor aardrijkskunde in het Engels, en in het vierde
jaar noteren we 91,7 % van het totaal aantal leerlingen voor de Engelse cursus godsdienst. Alle 108 vijfdejaars die in aanmerking komen voor een project economie of
toegepaste wetenschappen gaan in op het aanbod. In totaal volgen dit schooljaar 597
leerlingen een CLIL-cursus!
We wensen iedereen een mooi en leerrijk schooljaar! Good luck!
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EVALUATIE MODERNE VREEMDE TALEN
Voor de moderne vreemde talen (Duits, Engels en Frans) hanteren we vanaf dit
schooljaar het systeem van gespreide evaluatie. Deze beslissing vloeit voort uit wat
de leerplannen voor deze vakken voorstellen. Concreet betekent dit dat op basis van
verschillende testen en opdrachten leerlingen voorbereid worden op grotere geïntegreerde toetsen en op taaltaken. Aan het eind van elk trimester/semester is er ook
nog een evaluatiemoment (het voormalige ‘proefwerk’). Daarin wordt niet per definitie alle leerstof van het voorbije trimester getest, maar een selectie van de leerstof,
al dan niet in de vorm van een taaltaak.
Het onderscheid tussen kennis en vaardigheden valt weg, net als de termen dagelijks
werk en proefwerk. In plaats daarvan maken we een onderscheid tussen aan de ene
kant reproductie (het reproduceren van kennis) en transfer (de kennis of vaardigheden in nieuwe contexten gebruiken) en aan de andere kant communicatief-creatieve
taaltaken. Dit laatste houdt in dat kennis en vaardigheden geïntegreerd opgevraagd
worden in opdrachten die van de leerling een zekere creativiteit vergen (bv. het
schrijven van een brief, het houden van een redevoering etc.).
Integratie van kennis en vaardigheden houdt verder in dat het resultaat van de evaluatiemomenten en de vakgebonden attitudes voortaan in één cijfer op de tussentijdse rapporten en het jaarrapport uitgedrukt wordt.

SCHATTEN VAN MENSEN
Pastorale werkgroep De Ark lanceerde tijdens de startvieringen
op vrijdag 1 september het jaarthema ‘Schatten van mensen’:
Een schooljaar lang gaan we op zoek naar allemaal schatten: schatten van mensen,
culturen, gebouwen en plaatsen, schatten van kennis … We krijgen de kans om elkaar
anders te zien en de schatten in elkaar te ontdekken. We maken werk van een school
waar waar elke jongere dankzij zijn verscheidenheid een schat aan talenten is.
De Ark is verantwoordelijk voor bezinningsmomenten aan het begin van het schooljaar, voor Kerstmis en voor de proefwerkenperiode in juni. We bieden een luisterend
oor aan leerlingen die te maken hebben met rouw en verdriet. De Bron ijvert daarnaast ook voor een meer solidaire wereld door het organiseren van allerhande acties.

POSTERBEURS op maandag 2 en dinsdag 3 oktober
Tijdens de posterbeurs ten voordele van de Tieltse Sint-Vincentiusvereniging zorgt
Muurkranten voor een uitgebreid aanbod. De beurs is open tijdens de voormiddagpauze en tussen de middag. Maandag is er ook verkoop tussen 16 uur en 16.30 uur.
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PLANNINGSAGENDA
Net zoals alle Tieltse scholen werkt ook De Bron met een planningsagenda. Dit betekent dat leerlingen niet per lesuur het lesonderwerp invullen: de lesonderwerpen zijn
op Schoolonline te raadplegen. In plaats daarvan ligt de focus op het plannen: leerlingen noteren in de agenda wanneer ze een toets of overhoring hebben, een taak
moeten indienen of iets moeten meebrengen voor een bepaald vak. Ze kunnen per
dag ook noteren wat ze zullen doen aan studiewerk en taken.
Welke TOETS /
OVERHORING
heb ik vandaag?

Welke TAAK
moet ik deze
dag indienen?

Wat moet ik op
deze dag
MEEBRENGEN?

Wat zal ik deze dag DOEN?
Taak maken – studeren – … (CONCREET!)

De rubrieken communicatie en remediëring zijn ook in de agenda opgenomen; voor
remediëring is er daarenboven een extra stickerblad gekleefd op de binnenkant van
de achterflap. Met dit blad krijgen leerling en ouders meteen een overzicht van alle
remediëringsinitiatieven die tijdens het schooljaar hebben plaatsgehad. In de agenda
handtekenen de ouders voor kennisname van resultaten van DW-kaarten, attitudekaarten en tri-of semesterrapporten.
De schoolagenda is een belangrijk werkinstrument voor leerlingen en communicatiemiddel tussen school en ouders. Mogen we vragen om de agenda dan ook regelmatig in te kijken en wekelijks te handtekenen? Alvast dank voor de medewerking!

PROJECT 5HWE EN MIVALTI TIELT
Ook dit schooljaar zullen leerlingen uit het
vijfde jaar humane wetenschappen en cliënten van Milvati Tielt tweewekelijks op dinsdagvoormiddag werken aan een gezamenlijk
plastisch-creatief project.
Wat dit project concreet wordt, is nog een
vraagteken, maar belangrijker dan het ‘eindproduct’ is de weg daarheen. Het zal zowel
voor onze leerlingen als voor de mensen van Mivalti een sterke ervaring worden en
een goede oefening in sociale vaardigheden. We wensen hen veel succes!
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AGENDA

SEPTEMBER 2017
Ma. 11/09 13:25
14:15
15:05
Di. 12/09 08:25
14:15
15:05
Wo. 13/09 08:00

Ma. 18/09

Di. 19/09
Wo. 20/09
Do. 21/09
Vr.

22/09

Di.

26/09

Wo. 27/09
Vr. 29/09
Ma. 02/10

1MODd-e – initiatie ICT
1MODb – initiatie ICT
1MODc – initiatie ICT
zesdes – projecten
1LATb – initiatie ICT
1LATc – initiatie ICT
2GRLb-c – extra sportdag (prijs gewonnen, Surfers’ Paradise
Knokke-Heist)
08:25 1LATa – medisch toezicht (VCLB)
08:25 4WETa-b – didactische dagexcursie chemie en biologie (provinciaal domein Lippensgoed Bulskampveld, Beernem)
08:25 1MODb/LATd – didactische dagexcursie (provinciaal domein
Lippensgoed Bulskampveld, Beernem)
16:10 kennismakingsmoment schoolvoorstelling (L0.03)
14:15 1MOD – verkeerswandeling
08:25 1LATb – medisch toezicht (VCLB)
08:25 International Teachers’ Conference (Erasmus+) (De Bron)
14:15 1LAT – verkeerswandeling
SPORTDAG VOOR ALLE LEERLINGEN (programma: zie p. 6)
07:45 2MODa-b-c-d-e – Dikkebus
07:45 2GRL/LAT/MODf – Beernem
07:45 deel vierdes – Oudenaarde
07:45 deel vierdes – Waregem
07:45 vijfdes – Celles
08:00 derdes – Diksmuide
08:15 eerstes – Oostduinkerke – Nieuwpoort
08:15 zesdes – Jabbeke
08:25 International Teachers’ Conference (Erasmus+) (De Bron)
>>>> eerstes en zesdes – Légertest (De Ponte)
08:25 zesdes – project
08:25 1LATc – medisch toezicht (VCLB)
10:05 eerste en tweede graad – dagwerkkaart
>>>> Posterbeurs De Ark
08:25 1MODa/LATc – didactische dagexcursie (provinciaal domein
Lippensgoed Bulskampveld, Beernem)
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Di.

03/10 >>>> Posterbeurs De Ark
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)
Vr. 06/10 08:25 pedagogische studiedag (leerlingen zijn lesvrij)

KALENDER SCHOOLSPORT EERSTE TRIMESTER
Wo. 27/09 12:30 veldloopdag
Wo. 04/10 13:00 derde graad – interscolair voetbal
Wo. 11/10 12:30 provinciaal kampioenschap cross
13:00 interscolair tafeltennis
Di. 17/10 16:30 interscolair badminton
Wo. 18/10 13:00 scholieren meisjes – SVS volleybal
Wo. 25/10 13:00 jongens eerste graad – intersc. minivoetbal
Wo. 15/11 12:30 Vlaams kampioenschap cross
13:00 jongens tweede gr. – intersc. minivoetbal
Ma. 20/11 16:30 interscolair volleybal
Wo. 23/11 13:00 scholieren meisjes – SVS volleybal

domein Watewy
sportterrein Tielt
Roeselare
De Ponte
De Ponte
De Ponte
Sint-Niklaas
De Ponte
De Ponte

OPENINGSUREN ONTHAAL
Het onthaal van onze school is open op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30
uur tot 18.00 uur, op woensdag van 07.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 07.30
uur tot 16.30 uur. U kan ons ook steeds telefonisch bereiken op 051 42 49 00.

SCHOOLTONEEL 2018
In 2018 staan enkele leerlingen van het vierde tot en met het zesde jaar
op de planken met een eigenzinnige theatervoorstelling, gebaseerd op de tekst ‘De
Jossen’ van Tom Lanoye en in een regie van Steven Duyck. De voorstellingen vinden
plaats op vrijdagavond 9 en zondagnamiddag 11 maart in OC Vondel in Meulebeke.
Vierdes, vijfdes of zesdes die zich kandidaat willen stellen om deel te nemen aan dit
mooie project kunnen dit laten weten aan mw. Sibille Debacker via het inschrijvingsformulier dat via de klaspost verspreid werd of via het onthaal. Er is een kennismakingsmoment op maandag 18 september om 16.10 uur in vergaderzaal L0.03.
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SPORTDAG
VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2017
Eerstes

OOSTDUINKERKE en NIEUWPOORT
 zwemmen in het Sunaquapark met
reuzenglijbaan, jetstream en bubbelbaden
 stevige strandwandeling
Tweedes

DIKKEBUS en BEERNEM
 Dikkebus (2MODa-b-c-d-e): hindernispiste, vlottenrace, muurklimmen, boogschieten
 Beernem (2GRL/LAT/MODf): hindernispiste, deathride, BMX-circuit, muurklimmen, boogschieten
Derdes

DIKSMUIDE
 billenkartocht, vlottentocht en kajakken

Vierdes

WAREGEM en OUDENAARDE
 Waregem (deel vierdes): tennisinitiatie,
spinning, minivoetbal, floorball, squash,
badminton
 Oudenaarde (deel vierdes): badminton,
tafeltennis, beachtennis, floorball, squash,
tennis, spinning
Vijfdes

Zesdes

CELLES (Henegouwen)

JABBEKE KLEIN STRAND

 Waterpolokajak, archerytag,
boogschieten en speleo, bubbleball, expeditie Robinson, teambuilding games, wipeout
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NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
De eerste vergadering van de Ouderraad vindt plaats op maandag 25 september om
20.00 u. in De Bron. Hartelijk welkom aan alle ouders die vrijblijvend kennis willen
maken met de Ouderraad! Contacteer ons gerust via onze website (www.ouderraaddebron.be) of via onze leden; de lijst vindt u terug op de website.

SCHOOLONLINE
Ook dit schooljaar hebben ouders inzage in Schoolonline, meer
bepaald in de online leerlingenagenda, in de dagwerkkaarten en
rapporten en in het puntenboek. Vanaf dit schooljaar kunnen
ook leerlingen hun resultaten volgen in het puntenboek.
Ouders van nieuwe leerlingen krijgen hun login en paswoord via de brief als bijlage
bij deze nieuwsbrief. Wie problemen ondervindt bij het aanmelden kan mailen naar
dbr.schoolonline@molenland.be. Een handleiding is te vinden op onze website, in de
rubriek ‘Publicaties’.

VERPLICHTE TAALSCREENTEST
Net als vorig schooljaar worden alle leerlingen die zich voor het eerst in het secundair
onderwijs hebben ingeschreven, gescreend op hun taalvaardigheid. Op die manier
kan nagegaan worden of een leerling extra ondersteuning nodigt heeft voor taal.
Het onderzoek gebeurt in de loop van de maand september en kan tot gevolg hebben
dat de begeleidende klassenraad een aangepaste begeleiding aanbiedt. In dat geval
worden de ouders op de hoogte gebracht.

WERKZAAMHEDEN SCHOOLGEBOUW
Sinds de grote vakantie worden enkele daken
en goten van het schoolgebouw gerenoveerd.
Concreet betreft het de platte daken boven de
labo’s en de dakgoten en de kroonlijst met kolommen aan de voorzijde van het gebouw. De
werkzaamheden zouden tegen eind september afgerond moeten zijn. Verder vonden binnenin het gebouw schilderwerken plaats: de
trapgangen en –hallen van de rechtervleugel steken voortaan in een nieuw kleedje.
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INSCHRIJVEN RIJBEWIJS OP SCHOOL (ROS)
Op dinsdag 12 september ontvingen de zesdejaars een brief
in verband met rijbewijs op school (ROS). De school doet een
beroep op een externe deskundige die de leerlingen van het
laatste jaar gedurende acht uren (buiten de lesuren) de nodige
lessen geeft met gebruik van verantwoord didactisch materiaal. De leerlingen kunnen hun examen op school afleggen.
Belangrijk: niet enkel de laatstejaars, maar ook alle andere
leerlingen die geboren zijn in 2000 of vroeger mogen deelnemen. Wie wil inschrijven,
stuurt een mailtje naar dbr_ros@molenland.be ten laatste op vrijdag 22 september,
met daarin vermeld: voornaam en naam, vast adres, klas, geboorteplaats en -datum
en rijksregisternummer. Houd er rekening mee dat deelname 20 euro kost.

ENGLISH IN ACTION
Van 21 tot en met 25 augustus vond een zomercursus Engels plaats op onze school. Op
een speelse manier brachten Britse leerkrachten van English in Action uit Canterbury
toekomstige eerste- en tweedejaars die zich
voor de cursus inschreven, de basis van het
Engels bij. Tijdens de slotshow op vrijdagnamiddag konden de leerlingen tonen wat ze de voorbije week hadden geleerd. We
evalueren dit project zeer positief en plannen een nieuwe zomercursus Engels in augustus 2018.

PETER- EN METERACTIVITEIT
Om hen wat meer houvast te bieden en verder wegwijs te maken in De Bron, kregen de
eerstejaars op vrijdag 1 september een peter of meter uit het zesde jaar toegewezen.
Enkele activiteiten in de namiddag op de
eerste schooldag deden het ijs al breken …
We hopen dat onze eerstejaars zich snel
thuis kunnen voelen op onze school! Meer
foto’s zijn te vinden op Facebook!
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