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VERDER VERLOOP TWEEDE TRIMESTER
De week voor de krokusvakantie (8 tot en met 12 februari) wordt een ‘afkoelingsweek’ met afstandsonderwijs voor alle leerlingen in het secundair onderwijs. Dit betekent dat onze leerlingen via Teams beschikbaar moeten zijn tijdens de schooluren
(van 8.25 uur tot 15.55 uur, volgens hun uurrooster) voor het volgen van les of het
uitvoeren van opdrachten onder online toezicht van hun leraar.
Het is de eerste keer dit schooljaar dat er voor de leerlingen van de eerste graad een
volledige week afstandsonderwijs zal zijn. In de laatste dagen van januari kregen zij
daarom een opfrissing over het gebruik van Teams en de chatetiquette.
De leerlingen nemen hun boeken en cursussen in de week van 1-5 februari mee naar
huis.
Onder voorbehoud van nieuwe beslissingen die het Overlegcomité de komende dagen en weken kan nemen, is er na de vakantie opnieuw voltijds onderwijs op school
voor de eerste graad en zetten we het systeem van afwisselend contact- en afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad verder. Dat schema hebben we omwille
van de ‘afkoelingsweek’ bijgestuurd:

Nieuwsbrief De Bron

1

AGENDA
FEBRUARI 2021
Ma. 01/02 08:25
08:25
09:20
10:30
13:15
14:10
15:05
Di. 02/02 08:25
08:30
Wo. 03/02 08:25
09:20
10:15
11:10
Vr. 05/02 08:25
08:25
10:30
10:30

3ECO4a – medisch onderzoek (CLB)
1A06 – opfrissen gebruik Teams
1A07 – opfrissen gebruik Teams
1A08 – opfrissen gebruik Teams
2KTGa-b – opfrissen gebruik Teams
2KTLa – opfrissen gebruik Teams
1A09 – opfrissen gebruik Teams
zesdes – gekoppeld vak (afstandsonderwijs)
3GRI/GRL/LAT5a – medisch onderzoek (CLB)
2KTLb-c – opfrissen gebruik Teams
2KTLd – opfrissen gebruik Teams
2MTWa – opfrissen gebruik Teams
2MTWb-c – opfrissen gebruik Teams
3WET – wetenschapsdag
2MTWd – opfrissen gebruik Teams
2MTWe – opfrissen gebruik Teams
eerste en tweede graad – dagwerkkaart (klaspost/Schoolonline)
Ma. 08/02 >>>> afstandsonderwijs via Teams voor alle leerlingen
Do. 11/02 19:00 zesdes – infoavond hoger onderwijs (via Teams)

KROKUSVAKANTIE
Maandag 15 februari – zondag 21 februari

STUDIEKEUZE HOGER ONDERWIJS ZESDES
In januari doorliepen de zesdejaars het Columbustraject dat hen wegwijs maakt in
hun interesses, voorkeuren en sterktes met het oog op hogere studies. Op donderdag 11 februari kunnen onze leerlingen in gesprek gaan met oud-leerlingen over hun
ervaringen met het hoger onderwijs en de studierichtingen waarin onze leerlingen
geïnteresseerd zijn. De infoavond verloopt deze keer digitaal. We zijn onze oud-leerlingen dankbaar dat ze onze zesdes op die manier te woord willen staan!
Op vrijdag 2 april is er een oudercontact dat in functie staat van de oriëntering hoger
onderwijs.
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PROEFWERKEN TWEEDE TRIMESTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1A01-05: woe 24 maart – di 30 maart
1A06-09: di 23 maart – di 30 maart
2GRL/KTL: ma 22 maart – di 30 maart
2MTW: di 23 maart – di 30 maart
3GRI: woe 24 maart – di 30 maart
3GRL/HWE/LAT4-5: do 25 maart – di 30 maart
3WET: vrij 26 maart – di 30 maart
4GRL: woe 24 maart – di 30 maart
4GRI/HWE/LAT4-5: do 25 maart – di 30 maart
4WET: vrij 26 maart – di 30 maart

Voor de leerlingen van het vijfde en het zesde jaar zijn er geen proefwerken.

WETENSCHAPSDAG VOOR 3WET
Op vrijdag 5 februari is er wetenschapsdag voor de leerlingen van 3WET. De dag staat
in het teken van leven op Mars. De leerlingen zullen zich verdiepen in actuele onderzoeken die lopen over reizen naar en leven op de rode planeet (NASA, Elon Musk,
Mars One …) en bekijken de film ‘The Martian’.
In de vakken biologie en fysica voeren de leerlingen experimenten uit die te maken
hebben met leven op onze planeet en op Mars. In de les chemie wordt gewerkt rond
voorwaarden om te kunnen overleven op Mars. Tot slot gaan de leerlingen na of de
film ‘The Martian’ wetenschappelijk correct is en krijgen ze even de kans om virtueel
rond te lopen op de rode planeet.
Het programma is een klein beetje bijgestuurd ten opzichte van vorig jaar om alles
coronaproof te kunnen laten verlopen.

SALDO BETAALKAART RESTAURANT
Ouders van wie de kinderen binnen de vzw KSO Tielt-Ruiselede school lopen en over
een betaalkaart voor schoolmaaltijden beschikken, kunnen voortaan de uitgaven via
deze betaalkaart online raadplegen en ook via email een verwittiging ontvangen als
het saldo onder een bepaalde waarde is gezakt. Deze service verloopt via de applicatie Click4food. Hoe dat moet, leest u in de gepersonaliseerde documenten bij deze
nieuwsbrief. Voorlopig kunt u – na activering - alleen het beschikbare saldo aflezen.
Van zodra de keuken weer actief is, kunt u er ook de afzonderlijke uitgaven van uw
zoon of dochter terugvinden.
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ONDERWIJSINSPECTIE OP BEZOEK
Op donderdag 14 januari was de onderwijsinspectie op ondersteunend bezoek in De Bron. De inspectie ging met het beleidsteam en een aantal leraars online in gesprek over de kwaliteitsontwikkeling sinds de vorige doorlichting. Hun bevindingen aan
het eind van de dag waren positief en bemoedigend. Tal van sterke punten voor onze
school op dat vlak. Maar uiteraard ook verder werk aan de winkel.

STELWEDSTRIJD DAVIDSFONDS
De tweede editie van het stelwedstrijd ‘Junior Journalist’ van
het Davidsfonds stond in het teken van ‘Schatten’. In de loop
van oktober en november konden leerlingen van de eerste
graad vrijwillig deelnemen aan deze wedstrijd die in verschillende middelbare scholen van Tielt georganiseerd werd. Op
zondag 24 januari vond de online proclamatie plaats. We zijn
fier te kunnen melden dat Jonas De Waegenaere (2MTWd) met
zijn verhaal ‘De schat van Boris Smirnoff’ de derde plaats heeft
behaald en een mooi boekenpakket in de wacht heeft gesleept. Proficiat, Jonas!

TAALTROFEE NEDERLANDS
Op vrijdag 29 januari namen de vierdejaars deel aan
de voorronde van Taaltrofee Nederlands, een uitdagende wedstrijd die het Nederlandse taalgevoel en de taalkennis van leerlingen test.
Taaltrofee is geen doorsnee spelling- of grammaticatest, maar eerder een ‘to-taal’proef die allerhande aspecten van het Nederlands belicht. Meter van de wedstrijd is
dit jaar de West-Vlaamse singer-songwriter, schrijfster en columniste Hannelore Bedert. De finale vindt – onder voorbehoud – plaats op 25 april in VIVES Kortrijk.

ZESDES WET ‘TITREREN’
De zesdejaarsleerlingen wetenschappen maakten in de
laatste januariweek kennis met een belangrijke labotechniek: titreren. Ze bepalen de concentratie van azijnzuur in
een fles huishoudazijn en gaan na of die voldoet aan de
warenwet. Ze bepalen ook de concentratie van acetylsalicylzuur in aspirine.
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