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Mededelingen 
Cel leerlingenbegeleiding 

Op maandagmorgen komen Bram Deeren (CLB), Hilde Desmet (GOK-
coördinator), Gert Maene (directeur), Rik De Bree (adjunct), Jan Vanroose 
(leerlingenbegeleider) samen in de cel 'Leerlingenbegeleiding'. In deze 
vergadering worden de leerlingen die extra zorg vragen, besproken. Indien 
nodig worden concrete begeleidingsafspraken gemaakt. 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad komt ongeveer maandelijks samen. De leerlingen werden in 
elke klas verkozen. Uit de leerlingenraad worden twee leerlingen gekozen die de 
leerlingen vertegenwoordigen in de schoolraad. 

STEM-ontmoetingsdag 
In de ruimte waar vroeger de kleedkamers bij de sporthal waren, is nu het 
STEM-lokaal ondergebracht. Dankzij de grote inzet van de leraars die STEM 
geven, is het een prachtig lokaal geworden. Op dinsdag 8 november komen 
leraars en directies uit heel West-Vlaanderen onze school, en in het bijzonder 
het STEM-lokaal bezoeken. 

Observatie- en lesstage 
Gedurende het schooljaar komen stagiairs op geregelde tijdstippen de school 
bezoeken. Meestal komen ze eerst een aantal les volgen (observeren) om nadien 
dan les te geven. Ze geven steeds les onder begeleiding van een ervaren leraar 
van de school. Nu en dan komt een mentor van de hogeschool langs om de lessen 
van de stagiair te evalueren. 

Bezoek rusthuis STV 
In het kader van hun opleiding STV bezoeken de leerlingen van STV een 
rusthuis en besteden extra aandacht aan dementie naar aanleiding van de 
toneelvoorstelling 'Don Quichote'. 

Wapenstilstand 
Op vrijdag 11 november is er een herdenkingsviering in de Sint-Antoniuskerk.. 
(Zie Gazetje.) Leerlingen die aan deze mooie herdenking willen meewerken 
nemen best contact op met dhr. Segaert. 
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Kalender 

Maandag 7 november  
10.30 Cel leerlingenbegeleiding 
Geen avondstudie! 
 
Dinsdag 8 november 
Observatiestage 
8.25 Zwemmen 2a 
10.20 Zwemmen 1a 
12.05 Leerlingenraad 
STEM-ontmoetingsdag* 
19.30 Ouderraad 
 
Donderdag 10 november 
Bezoek rusthuis STV 
12.30 Basketbaltornooi  
15.45 SiBe-proper 1e 
 
Vrijdag 11 november 
Wapenstilstand: vrije dag 

Maandag 14 november 
Lesstage 
 
Dinsdag 15 november 
8.25 Zwemmen 2b 
10.20 Zwemmen 1b 
 
Donderdag 17 november 
12.25 BILL-actie 
12.30 Basketbaltornooi  
15.45 SiBe-proper 2a  
 
Vrijdag 18 november 
Puntenkaart 3 
16.00 Dactylo 

GAZETTE 
Sint-Bernardusinstituut
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Bill-actie 
Bill is een initiatief van stad Brugge, dat jongeren samen met CJP (Cultureel 
Jongeren Paspoort) wil aanzetten om kennis te maken met cultuur. Er is een 
uitgebreid aanbod voor alle jongeren. Op donderdag 17 november komen ze 
zich op een ludieke manier aan onze leerlingen voorstellen.  
 
Tweedaagse excursie naar Durbuy 
Onze tweedaagse excursie naar Durbuy voor de tweedejaars vindt dit jaar 
plaats op donderdag 1 en vrijdag 2 juni. De prijs hiervoor bedraagt 140 euro.  
De leerlingen van het 1e jaar hebben die dagen een excursie naar 
Bellewaerde en sportdag. 

Gazetje
Luisjes 
Er werd door een ongeruste ouder gevraagd om iedereen er nog even van op de hoogte te brengen dat er weer luisjes 
gevonden zijn bij een van onze leerlingen. Deze vakantie is het moment om dit even grondig te controleren en, indien nodig, 
te behandelen. Succes! 

Verkeersveiligheid 
Na de herfstvakantie zal het 's avonds vlugger donker zijn. We zullen dan ook starten met de verkoop van de fluo-hesjes. De 
fietsen werden deze week gecontroleerd door de lokale politie. Werk de werkpuntjes zo vlug mogelijk weg. Een veilige fiets is 
echt wel noodzakelijk om je veilig te begeven in het verkeer. 

Herfstvakantie  
Met de herfstvakantie komt meteen een einde aan de langste periode les zonder onderbreking van het hele schooljaar. Na 
bijna negen volle weken, is het echt tijd voor wat rust. Echt veel werken voor school hoeft niet, maar nu en dan wat tijd 
vrijmaken om je taken te maken, aangekondigde toetsen te studeren en wat voorbereidingen te maken voor de proefwerken 
op het einde van het eerste trimester, kan zeker geen kwaad. Na de herfstvakantie zijn er nog 5 weken les en dan beginnen 
de proefwerken alweer. 
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COLOFON 

Kalender: Gert Maene 
Taal: An Dhoore 
Redactie: Rik De Bree, Katrien De 
Groote, Jan Vanroose, Gert Maene 
Inhoud en eindredactie: Gert Maene 
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