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GAZETTE
Sint-Bernardusinstituut

Kalender

Mededelingen
Leerlingenraad

Maandag 16 oktober
16.00 Klassenraden*
Dinsdag 17 oktober
8.25 Zwemmen 1e
10.20 Zwemmen 2e
Woensdag 18 oktober
13.30 Jeugdsportproject
Donderdag 19 oktober
15.45 SiBe-proper 1d
Vrijdag 20 oktober
Puntenkaart 2
Dag van de jeugdbeweging
16.00 Dactylo
Maandag 23 oktober
Bezoek tentoonstelling
Magritte*
Dinsdag 24 oktober
8.25 Zwemmen 1f
10.20 Zwemmen 1g
Donderdag 26 oktober
8.45 Oktoberviering
16.00 Oudercontact attituderapport*

De leerlingenraad komt ongeveer maandelijks samen. De leerlingen werden per
klas verkozen. Uit de leerlingenraad zijn twee leerlingen gekozen die de
leerlingen vertegenwoordigen in de schoolraad.
Observatie- en lesstage
Gedurende het schooljaar komen op geregelde tijdstippen stagiairs de school
bezoeken. Meestal komen ze eerst een aantal les volgen (observeren) om
nadien zelf les te geven. Ze doen dit steeds onder begeleiding van een ervaren
leraar van de school. Nu en dan komt een mentor van de hogeschool even langs
om de lessen van de stagiair te evalueren.
Klassenraden
Op geregelde tijdstippen worden klassenraden georganiseerd. Tijdens een
klassenraad nemen de leerkrachten de tijd om alle leerlingen van de school
even te bespreken. Hoe loopt het momenteel? Zijn er problemen te melden?
Moet er opvolging worden georganiseerd? Zijn de resultaten oké? Zijn er
leerlingen die zich minder gelukkig voelen? Ook de positieve bemerkingen
krijgen hun plaats. Tijdens de klassenraden van midden oktober nemen we
vooral de tijd om te bespreken of onze leerlingen zich momenteel goed voelen
op onze school.
Oudercontact
Op donderdag 26 oktober vindt ons eerste oudercontact plaats. U kunt een
afspraak maken met de klassenleraar via Smartschool. Meer info volgt.
Bezoek tentoonstelling Magritte
De leerlingen van het eerste jaar zullen de Magritte-tentoonstelling bezoeken
tijdens de les P.O.

Vrijdag 27 oktober
16.00 Dactylo
28 okt- 5 nov.
Herfstvakantie

VZW Katholiek Onderwijs K-H-Z
Sportlaan 4, 8300 K-H

050/607927

info@sibe.be

www.sibe.be
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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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Gazetje
Herfstvakantie
Voila, de eerste periode zit erop. Geniet volop van een weekje rust en we
hopen dat je de tijd zult vinden voor een frisse herfstwandeling. Na de
vakantie zien we jullie allemaal terug om de spurt naar het einde van het
eerste trimester in te zetten.

050/607927

info@sibe.be

www.sibe.be

