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VOORWOORD
Beste ouder(s)
Uw zoon of dochter is nu al enkele weken ver
in het eerste trimester. De dagelijkse routine zit
er stilaan in, zelfs in deze coronatijden.
In deze nieuwsbrief vertellen we u meer over de aanpak van leer- en leerlingenbegeleiding in De Bron, stellen we onze ouderraad voor en hebben we fijn nieuws te melden over de eTwinningprojecten van vorig schooljaar. Deze projecten lieten heel wat
van onze leerlingen toe om via digitale weg met leeftijdsgenoten uit onze partnerscholen in Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland samen te werken.
Nu het schooljaar goed en wel op gang getrokken is, informeren we u graag over de
tussentijdse resultaten en het welbevinden van uw kind(eren) op een eerste oudercontact op vrijdag 30 oktober 2020. Dit oudercontact zal digitaal verlopen, op afspraak met de klassenleraar.
Tegelijkertijd zijn we benieuwd naar uw feedback over de werking van onze school.
In de loop van de maand oktober zal u van ons via digitale weg (e-mail met link) een
ruime bevraging ontvangen. Voor ouders van eerstejaars voorzien we en bevraging
in het derde trimester. Op basis hiervan kunnen we – waar wenselijk en mogelijk –
bijsturen voor het huidige schooljaar en de toekomst. Alvast onze dank om uw mening en visie kenbaar te maken.
Mogen we u eveneens vragen om de persoonsgegevens van uw dochter/zoon en
uzelf op bijgevoegd document te controleren en deze fiche – zelfs indien alle gegevens correct zijn – terug te bezorgen tegen ten laatste vrijdag 23 oktober (via de klassenleraar).
Met vriendelijke groeten
Directie en personeel van De Bron
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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.
Voor alle leerlingen uit de eerste graad is er een aanbod leren leren. We geven onder
andere tips mee over hoe leerlingen de leerstof beter kunnen verwerken. De nadruk
ligt 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.
Voor onze eerstejaars was er begin september een projectvoormiddag. De leerbegeleidsters werkten samen
met de leerlingen aan studieplanning en -organisatie,
en de leerlingen kregen tips over het gebruik van hun
locker. In oktober volgt nog een les waarin een stappenplan voor een goede studiemethode aangereikt wordt.
In het tweede jaar zijn er verspreid over het schooljaar drie lessen leren leren. De
focus in deze sessies ligt vooral op 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.

LEERBEGELEIDSTERS
De eerstejaars worden begeleid door mw. Sibille Debacker en de tweedejaars door mw. Charlien Ver Eecke. Afhankelijk van de noden wordt er individueel of in groep
afgesproken.
Ook in de tweede en derde graad doen we aan leerbegeleiding: mw. Joke Goemaere
geeft individuele begeleiding aan de leerlingen van het derde en het vierde jaar, mw.
Almey volgt de leerlingen van het vijfde en het zesde jaar op.
We wijzen er nog even op dat leerbegeleiding niet gelijk staat met vakgebonden bijles; wel zetten we hen op weg om het anders en beter te doen. Leerlingen mogen
van de leerbegeleiding dus geen systematische en intensieve begeleiding op alle studievlakken verwachten.
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In de eerste plaats willen we dat leerlingen leren om hun leerproces in eigen handen
te nemen. De sessies Leren leren helpen hen hierbij door concrete (niet vakgebonden) studieproblemen gericht aan te pakken, zoals samen een planning opmaken en
evalueren en leren samenvatten. Wanneer we leerbegeleiding opstarten, dan verwachten we dat de leerling steeds aanwezig is op de afgesproken momenten en bereid is om mee te werken.

LEERLINGENBEGELEIDING
Op school wordt niet alleen geleerd, maar ook geleefd.
Ook op dat vlak willen wij de leerlingen helpen. Zitten
ze met iets in de maag? Loopt het aanpassen niet zo
vlot? Zijn er problemen thuis waarover ze eens met iemand willen praten? Zijn ze het slachtoffer van pesterijen? Voelen ze zich niet goed in hun vel? …
Leerlingenbegeleidsters mw. Debacker (eerste graad), mw. Goemaere (tweede
graad) en mw. Almey (derde graad) willen steeds een luisterend oor zijn en ondersteunen waar dat kan. Natuurlijk gebeurt dit met de gepaste discretie. Wanneer nodig, verwijzen we de leerling door naar de externe begeleiders van het VCLB. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de leerling en/of de ouders.

NOG EVEN ALLE GEGEVENS OP EEN RIJTJE
Leerbegeleidsters
• mw. Debacker (eerste jaar)
sibille.debacker@molenland.be
• mw. Ver Eecke (tweede jaar)
charlien.vereecke@molenland.be
• mw. Goemaere (tweede graad)
joke.goemaere@molenland.be
• mw. Almey (derde graad)
inge.almey@molenland.be
Leerlingenbegeleidsters
• mw. Debacker (eerste graad)
sibille.debacker@molenland.be
• mw. Goemaere (tweede graad)
joke.goemaere@molenland.be
• mw. Almey (derde graad)
inge.almey@molenland.be
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VCLB-team (tel. 051 42 66 42)
• mw. Breye (psychologisch assistente)
vanesse.breye@clbtielt.be
• mw. Van Hoey (arts)
mieke.vanhoey@clbtielt.be
• mw. Huys (verpleegkundige)
katrien.huys@clbtielt.be
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AGENDA

OKTOBER 2020
Do. 01/10 08:25
Vr. 02/10 08:25
09:20
10:30
Ma. 05/10 >>>>
Di. 06/10 08:25
10:30
13:15
13:15
14:10
14:10
15:05
15:05
Do. 08/10 08:25
10:30
13:15
Vr. 09/10 08:25
09:20
10:30
14:10
15:05
Ma. 12/10 09:20
10:30
10:30
11:20
12:20
Wo. 14/10 12:15
Do. 15/10 08:25
10:30
13:15
Ma. 19/10 08:25
08:25
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4ECO5a/LAT5b – contactmoment CLB
1A02 – les leren leren
1A01 – les leren leren
1A04 – les leren leren
pedagogische studiedag (lesvrije dag voor leerlingen)
4HWEa-b – contactmoment CLB
2MTWd – workshop leren leren
2MTWb-c – workshop leren leren
1A08 – les leren leren
2KTLb-c – workshop leren leren
1A07 – les leren leren
2KTLa – workshop leren leren
1A03 – les leren leren
1A01-02-03-04 –
verkeerswandeling centrum Tielt
1A05-06-07-08-09 – verkeerswandeling centrum Tielt
2MTWe – workshop leren leren
2KTLd – workshop leren leren
2MTWa – workshop leren leren
1A05 – les leren leren
1A09 – les leren leren
1A06 – les leren leren
6WEW6-8 – infomoment hoger onderwijs
6EMT/EWI/GRL/GWI/HWE/LMT/LWE/LWI/MWE/MWI – infomoment hoger onderwijs
6WEW6-8 – Columbustraject
2KTGa-b – workshop leren leren
6EMT/EWI/GRL/GWI/HWE/LMT/LWE/LWI/MWE/MWI – Columbustraject
digitale prijsuitreiking eTwinning (voor betrokken leerlingen)
1A06-07-08-09 en 2KTGa-b/KTLa-b-c-d – toets hoofdvak
1A01-02 – eerste HPV-vaccinatie
1A03-04-05 – eerste HPV-vaccinatie
4WETa-b – contactmoment CLB
eerste en tweede jaar – toets hoofdvak
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Di.

20/10 08:25
13:15
Wo. 21/10 08:25
Vr. 23/10 >>>>
08:25
Wo. 28/10 08:25
Vr. 30/10 10:30
16:00

1A06-07-08 – eerste HPV-vaccinatie
1A09 – eerste HPV-vaccinatie
eerste en tweede jaar – toets hoofdvak
Dag van de jeugdbeweging
eerste en tweede jaar – toets hoofdvak
begeleidende klassenraden (lesvrije dag voor alle leerlingen)
dagwerkkaart voor alle leerlingen (via klaspost)
digitaal oudercontact met klassenleraar

HERFSTVAKANTIE
Maandag 2 november – zondag 8 november
Wo. 11/11 >>>>

Wapenstilstand (lesvrije dag)

STAPPENPLAN CORONA-QUARANTAINE
We ontwikkelden een stappenplan in verband met de lesopvolging van/voor leerlingen die in quarantaine zijn n.a.v. contact met een persoon die besmet is met COVID-19 of die zelf COVID-positief getest zijn. Het stappenplan geeft instructies aan de
vakleraars, leerlingen in quarantaine en hun klasgenoten.
U vindt dit plan op onze website: https://www.debrontielt.be/nieuws/stappenplancorona-quarantaine.html.

TOETSEN IN DE EERSTE GRAAD
Onze eerste- en tweedejaars worden in oktober voor de vakken Frans, Nederlands,
wiskunde en klassieke talen in een georganiseerd systeem op kennis en vaardigheden
getest. Voor die toetsen trekken we twee lesuren uit op donderdag 15 (enkel voor
1A06-07-08-09, 2KTGa-b en 2KTLa-b-c-d), maandag 19, woensdag 21 en vrijdag 23
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 30 oktober.

LESVRIJE DAGEN VOOR ALLE LEERLINGEN
✓ maandag 5 oktober: pedagogische studiedag
✓ woensdag 28 oktober: begeleidende klassenraden
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STUDIEKEUZE HOGER ONDERWIJS
Op maandag 12 oktober komt het VCLB langs op school om onze zesdejaars wegwijs te maken in het hoger onderwijs.
We starten bovendien nu reeds het Columbustraject op. Deze exploratietool, ontwikkeld door de Vlaamse hogescholen en universiteiten,
wil het studiekeuzeproces van laatstejaars versterken. Via Columbus
verkennen leerlingen hun eigen interesses en mogelijkheden en krijgen ze een globaal zicht op hun voorkeuren en sterktes met het oog
op verder studeren in het hoger onderwijs.
Wie nu al op zoek wil naar informatie over verder studeren en het maken van een
studiekeuze, kan terecht op onderstaande links van Universiteit Gent en KU Leuven.
Op onze schoolwebsite zijn ook de websitelinks terug te vinden van de hogescholen
waar onze leerlingen doorgaans voor kiezen.
✓ In oktober publiceert Universiteit Gent op www.UGent.be/durfdenkenstudiekeuze een speciale editie van haar communitymagazine gericht aan laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs. Het magazine geeft info, tips en tools en
laat zesdejaars al even proeven van wat studeren aan de UGent inhoudt.
✓ Het Luci-platform van KU Leuven (www.luci.be) biedt handige online hulp bij het
maken van een studiekeuze. Leerlingen kunnen er academische vaardigheden testen en het hoger onderwijs, het opleidingsaanbod en hun toekomst verkennen.
Op www.kuleuven.be/toekomstigestudenten vinden ze informatie over openlesdagen en infomomenten, en kunnen ze infobrochures downloaden.
✓ Wat de hogescholen betreft, kiezen onze leerlingen in hoofdzaak voor een opleiding aan katholieke hogeschool VIVES, Howest, HoGent en de Arteveldehogeschool. Alle informatie over studieaanbod en infodagen is terug te vinden op de
websites van deze instellingen.
De West-Vlaamse SID IN-beurs, waarop alle instellingen van het hoger onderwijs hun
aanbod voorstellen, vindt plaats van donderdag 21 tot en met zaterdag 23 januari
2021 in Kortrijk Xpo. Omwille van het coronavirus zal deze SID-in er anders uitzien.
Het ministerie van Onderwijs en Vorming bekijkt momenteel de digitale en fysieke
mogelijkheden.

EN VERDER
In de loop van 2021 bieden we onze laatstejaarsleerlingen de kans om in gesprek te
gaan met oud-leerlingen die de studierichting volgen waarin onze zesdes geïnteresseerd zijn. Er volgt ook nog een oudercontact waarop de studiekeuze hoger onderwijs
het centrale gespreksthema vormt.
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eTWINNINGPROJECTEN IN DE PRIJZEN
Eind september raakte bekend dat zo goed als alle eTwinningprojecten van vorig
schooljaar een nationaal kwaliteitslabel in de wacht hebben gesleept. Proficiat aan
de betrokken leerlingen en leerkrachten! Het gaat om de volgende projecten:
✓ From arches to parabolas, math in monuments: een wiskundeproject waarin leerlingen van 4LAT5a samenwerkten met een klas uit Frankrijk;
✓ Punkin Chunkin: just catapults, just physics: een fysicaproject van onze leerlingen
uit 3WET met een school uit Spanje;
✓ Smashing! Real-world clashes into physics classes: fysicaproject voor leerlingen uit
6WEW6 samen met een partnerschool uit Italië;
✓ Start-up challenge: economieproject met leerlingen uit 5EMT en EWI samen met
een school uit Italië;
✓ Is het een Warhol? Nee het is wiskunde: wiskundeproject met leerlingen uit
2MODc samen met onze partnerschool uit Nederland;
✓ Physics: savior of the planet: wetenschapsproject met 5LWE/MWE met een school
uit Italië;
✓ Jij en ik, samen de boom in: eTwinningproject naar aanleiding van het Buurklassenproject voor klas 2GRL met een klas uit onze partnerschool Thijcollege uit Nederland.
De twee laatste projecten kwamen trouwens ook als winnaar uit de bus. Op woensdag 14 oktober, tijdens een digitale prijsuitreiking, komen we te weten in welke categorie deze projecten een extra bekroning krijgen. De betrokken leerlingen kunnen
deze prijsuitreiking op school bijwonen (vanaf 12.15 uur).
Ook dit schooljaar staan verschillende eTwinningprojecten op stapel waarmee we
onze naam van eTwinning- en Europaschool willen blijven waarmaken.

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 (en vier andere toestellen) via een
geldige licentie gratis toegang tot Office 365, een abonnement dat o.a. bestaat uit
Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Skype en Access.
Wie dit wil installeren, surft naar login.microsoft.com en logt in met zijn/haar accountgegevens. Om het installatiebestand en de Office-apps te downloaden dient op
‘Office installeren’ geklikt te worden. Office 365 laat toe om de volgende apps te gebruiken: Outlook, OneDrive, OneNote, Teams, Sway, Forms … We motiveren leerlingen graag om zoveel mogelijk met deze programma’s te werken.
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NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
De ouderraad is een enthousiast team dat een viertal
keer per schooljaar samenkomt om te vergaderen en dat
enkele activiteiten verzorgt: een ijsjesverkoop tijdens de
opendeurdag, het bemannen van de bar tijdens de Bronquiz … Deze opbrengst gaat integraal naar projecten ten
voordele van onze leerlingen. Zo werd recent nog tuinmeubilair aangekocht. Bovendien is een goede communicatie met de directie een belangrijke troef.
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe leden. Geïnteresseerd? Kom gerust langs op onze
eerstvolgende vergadering op dinsdag 1 december om 20.00 uur in De Bron. Je kan
ons bereiken via ouderraaddebron@gmail.com.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
De Dag van de Jeugdbeweging is dit jaar aan z’n twintigste editie toe. Heel wat van onze leerlingen zijn lid van
een jeugdbeweging en sommigen nemen de verantwoordelijkheid van leid(st)er op. We danken hen oprecht voor dat engagement.
We nodigen al onze leerlingen op vrijdag 23 oktober graag uit om in het uniform van
hun jeugdbeweging naar school te komen.

MIKADO STELT ZICH VOOR
Dit schooljaar stellen wij jullie graag ‘Mikado’ voor. Een
minionderneming waar wij jullie pakketten, maar ook
losse producten aanbieden. Wil je iemand verrassen
voor zijn of haar verjaardag? Zoek je nog een tof kerstcadeau? Of ben je simpelweg je correctieroller of geodriehoek vergeten? We helpen je graag verder! We
werken hiervoor samen met Mivalti, het goede doel
waaraan wij onze winst zullen schenken. Door iets te
kopen bij ons, stimuleer je niet alleen ons leerproces,
maar steek je Mivalti ook een hart onder de riem! Hopelijk tot binnenkort!
Jelle De Ketele (6EMT), Milan Goethals (6EMT), Nathan Rammant (6EMT), Yenthe
Vandeputte (6EMT), Mattis Vankeirsbulck (6EMT), Mathieu Verstaen (6EMT), Julie
Delaere (6EWI), Ophélie Mahieu (6EWI), Joppe Steyaert (6EWI), Hercule Thiers
(6EWI), Rune Vervelghe (6EWI), Elodie Vandriessche (6HWEb).
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