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WELKOM IN DE BRON!
Geachte ouder(s), beste leerling
Het einde van de vakantie is in zicht. Nog twee weken en een nieuw schooljaar vangt
aan. We hopen dat jullie met volle teugen genoten hebben van de vakantie en dat
jullie de nodige energie opgedaan hebben om met overtuiging aan de start te verschijnen. We heten iedereen van harte welkom! We kijken er daarenboven naar uit om
onze nieuwe leerlingen te leren kennen!
Om jullie op de hoogte te houden van alles wat tijdens het jaar in onze school gebeurt,
bezorgen wij jullie elke maand een nieuwsbrief. Mogen we vragen om deze eerste
nieuwsbrief aandachtig te lezen? Hij bevat heel wat praktische informatie die kan helpen om vlotjes de eerste schooldagen door te komen. Het eerste luik is bestemd voor
alle leerlingen die nieuw zijn in De Bron. De daaropvolgende items belangen al onze
leerlingen aan, zowel de nieuwkomers als de ‘ervaringsdeskundigen’.
Wie deze nieuwsbrief verliest, vindt hem op www.debrontielt.be onder ‘publicaties’.
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ONTHAALAVOND NIEUWE LEERLINGEN
Op de drempel van het nieuwe schooljaar laat De Bron haar nieuwe leerlingen graag
kennismaken met de school en de klassenleerkrachten. Daarom organiseren we op
donderdagavond 30 augustus een onthaalavond voor alle nieuwe leerlingen van
het eerste tot en met het zesde jaar. Een uitnodiging vinden betrokken ouders als aparte bijlage bij deze brief.
Na een welkomstwoord geeft de directie wat algemene
informatie over het schoolleven en de indeling van de
klassen. Daarna neemt de klassenleerkracht leerlingen
en ouders mee naar het klaslokaal voor wat praktische
informatie over het verloop van de eerste schooldagen.
Ter afronding kan er bij een drankje in het restaurant
verder kennisgemaakt worden.
We willen hiermee onze nieuwe leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun
eerste schooldag in een nieuwe omgeving. De ervaring leert dat dit initiatief een
heuse ijsbreker is die het pad effent voor de eerste schooldagen. We durven daarom
aan te dringen op aanwezigheid.
De school is toegankelijk via de hoofdingang, Hulstplein 32. Er is parkeergelegenheid
op het Hulstplein en in de aanpalende straten.

AANVANGSUREN EN ONTVANGSTRUIMTES
✓ 18.30 u. – R0.02 – leerlingen van de eerste Latijnse (1 LAT)
✓ 18.30 u. – L0.02 – nieuwe leerlingen van het tweede tot en met zesde jaar
✓ 19.15 u. – R0.02 – leerlingen van de eerste moderne (1 MOD)

MAANDAG 3 SEPTEMBER: BACK TO SCHOOL
De eerstejaars worden om 8.20
uur op school verwacht, alle andere leerlingen om 10.20 uur.
De eerste schooldag staat in het
teken van kennismaking, afspraken, administratie, schoolfotografie (klasfoto en individuele foto) en
een pastoraal moment.
Alle leerlingen brengen best een
notitieblok en schrijfgerei mee.
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MIDDAGPAUZE: OP SCHOOL OF THUIS?
Als bijlage bij deze nieuwsbrief steekt een voorgedrukte invulkaart waarop aangeduid moet worden op welke dagen van de week de leerlingen ’s middags op school
zullen eten of naar huis zullen gaan.
Wie bij het begin van het schooljaar ingeschreven is om tijdens de middagpauze op
school te lunchen, of wie naar huis gaat en dus als extern geregistreerd staat, houdt
zich hier het hele schooljaar aan. Het is een absolute must te weten wie ‘s middags
op school is, dit om redenen van veiligheid en praktische organisatie van het eetgebeuren.
We verwachten dat de externen zich tijdens de middagpauze naar huis begeven. Zo
niet, kan de school niet aansprakelijk zijn voor verkeersongevallen. De dekking van
de schoolverzekering geldt alleen als de leerlingen rechtstreeks, zonder oponthoud,
de veiligste weg tussen thuis en school en omgekeerd afleggen. Omgekeerd kunnen
we moeilijk een maaltijd voorzien voor leerlingen die voor die dag in de week als
extern geregistreerd staan.
Slechts in heel uitzonderlijke omstandigheden staat de directie uitzonderingen toe
op voorwaarde dat dit tijdig (enkele dagen op voorhand) en aan de hand van een
gedetailleerde schriftelijke motivatie van de ouders ter attentie van de directie wordt
aangevraagd.
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MIDDAGMAAL OP SCHOOL
Het staat de leerlingen vrij om al dan niet hun persoonlijke lunchpakket mee te brengen. Warme maaltijden van buitenaf meebrengen staan we niet toe.
Aan de drankfonteintjes in het restaurant en op de speelplaats is er voor iedereen
gratis drinkwater verkrijgbaar.
In het schoolrestaurant bereidt en serveert cateringpartner Scolarest ons dagelijks verse gerechten. De leerlingen bepalen zelf de samenstelling van hun maaltijd. De volledige maaltijd
bestaat uit soep, een hoofdgerecht en dessert.
Enkel soep of alleen een hoofdmaaltijd kan ook.
Voor het hoofdgerecht is er keuze tussen een hoofdmaaltijd (twee opties), een vegetarische schotel en een koude dagschotel. Zelf een belegd broodje samenstellen met
gezonde producten is evenmin een probleem. Wie in de avondstudie blijft, kan na
het zevende lesuur ook genieten van een vieruurtje.
Een volledig middagmaal (soep, warme schotel
en dessert) kost € 5,80, een dagschotel € 4,80
en een koude dagschotel € 3,90. Het broodjesaanbod: belegd € 3,00, onbelegd € 1,00, dagverse soep € 1,00, dessert € 1,00, vieruurtje
€ 1,40, smaakwater € 1,40 per flesje.
Het weekmenu vind je telkens op de website
(www.debrontielt.be/home/restaurant).

BETAALKAART
Betalen gebeurt met een betaalkaart. Nieuwe leerlingen ontvangen eind augustus
thuis een brief van de centrale diensten van de vzw Katholiek Secundair Onderwijs
Tielt-Ruiselede, met daarin de nodige instructies voor de ingebruikname van de kaart
en werking van het systeem.
Wie bij een laag saldo op de betaalkaart een automatische e-mailmelding wil ontvangen, surft naar http://www.ksotr.be/ogm. Na aanmelden met OGM-code en kaartnummer, vult men het e-mailadres in en het saldo vanaf wanneer men verwittigd wil
worden. Na het aanvinken van ‘ja’ bij ‘melding actief’ en na het bewaren, is het automatische systeem actief.
In geval van problemen met de betaalkaart kan je terecht op het nummer
051 42 71 92 of via e-mail naar betaalkaart@molenland.be.
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AVONDSTUDIE OP SCHOOL
Op maandag, dinsdag en donderdag biedt De Bron aan zijn leerlingen avondstudie
aan van 16.30 u. tot 18.00 uur. Op woensdagnamiddag en vrijdagavond is er geen
avondstudie. De studie kan voortijdig verlaten worden om een bus of een trein te
halen, of om persoonlijke redenen (bv. kunst- of muziekacademie), en dat om
17.15 uur en om 17.45 uur.
De eerste avondstudie is op donderdag 13 september. Er is geen avondstudie de
eerste dag na een vakantieperiode van één of twee weken (dus na de herfstvakantie,
kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie): maandag 5 november 2018, maandag 7 januari 2019, maandag 11 maart 2019 en dinsdag 23 april 2019.
De avondstudie valt ook weg daags voor een vrije dag, een vakantiedag, sportdag en
schoolreis. Er is ook geen avondstudie op de dag van een didactische excursie die
duurt tot minstens 16 uur.
Een avondstudie is pas zinvol, als we er de rust en stilte kunnen handhaven. Voortdurende wissels of uitzonderingssituaties zijn vanuit die optiek niet bevorderlijk. Mogen we u daarom in het belang van een gezond studieklimaat voor uw kind vragen
om mee te werken aan een regelmatig studieritme en slechts in uitzonderlijke gevallen occasionele kwijtschelding van avondstudie aan te vragen?
In dat uitzonderlijke geval gebeurt de schriftelijke aanvraag op voorhand en uitsluitend op de voorgedrukte briefjes die aan de leerling bij de eerste avondstudie bezorgd worden. We behouden ons het recht voor om na vijf ongeldige of onwettige
afwezigheden de reservatie voor de avondstudie voor de rest van het schooljaar te
schrappen. In geval van ziekte volstaat uiteraard een telefoontje de dag zelf.
Voor de avondstudie steekt bij deze nieuwsbrief een invulkaart. Wie geen studie
volgt, wordt toch gevraagd om de hiervoor passende rubriek op de kaart in te vullen.
De leerlingen bezorgen deze kaart samen met de inschrijvingskaart voor het middagmaal aan hun klassenleerkracht op maandag 3 september.

NIEUWE HANDBOEKEN
Op school bestelde handboeken kunnen worden afgehaald op
dinsdag 28 augustus tussen 15 uur en 18 uur. Betalen gebeurt
bij voorkeur elektronisch (met bankkaart type BANCONTACTMISTER CASH).
Breng zeker een boekenlijst mee ter controle.
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SPORTOUTFIT L.O.
Voor de lessen lichamelijke opvoeding dragen de leerlingen een
uniform T-shirt (met het logo van
De Bron) en een uniformshort.
De sportoutfit wordt op school
geleverd en via de schoolrekening vereffend.
Bij de eerstejaars gebeurt het aanpassen en afleveren tijdens de eerste les lichamelijke opvoeding.
Nieuwe leerlingen van het tweede tot en met het zesde jaar en andere leerlingen
die een nieuw exemplaar wensen, komen het aanpassen en bestellen in de gymzaal
op dinsdag 4 of op donderdag 6 september, telkens tussen 12.30 u. en 13.15 uur.

DOCUMENTEN INDIENEN OP 3 SEPTEMBER
Alle leerlingen dienen op de eerste schooldag
de ingevulde inschrijvingskaart in verband met
middagpauze en avondstudie in.
Je vindt dit document als bijlage bij deze
nieuwsbrief. Alle leerlingen moeten deze
kaart indienen, ook wie niet op school eet
en/of in de avondstudie blijft.

EXTRA VOOR ALLE NIEUWE LEERLINGEN
✓ Een kopie van het (eind)rapport van het vorige schooljaar;
✓ een kopie van de identiteitskaart (voor- en ommezijde) of – voor wie nog geen
identiteitskaart bezit – een kopie van de kids-ID;
✓ enkel voor de eerstejaars:
o kopie van het getuigschrift van het basisonderwijs (afhalen in basisschool),
o de originele BaSO-fiche met de overdracht van de zorggegevens van de basisschool naar het secundair onderwijs. Basisscholen die niet tot de regio
Tielt behoren, bezorgen je niet per definitie een dergelijke BaSO-fiche.
De documenten van de nieuwe leerlingen van het tweede tot en met het zesde jaar
die nodig zijn voor het persoonlijke dossier worden uitgewisseld tussen scholen onderling. Je hoeft dus niet zelf naar de vorige school te gaan om de getuigschriften op
te vragen.
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VERDELING EN SAMENSTELLING KLASGROEPEN
Het aantal klassen per studierichting wordt bepaald op
basis van het aantal ingeschreven leerlingen per studierichting en dat binnen de marges van een lesurenpakket dat we krijgen van de Vlaamse overheid. We
streven ernaar de omvang van de klasgroepen aanvaardbaar te houden, maar we kunnen niet voorkomen
dat dunbevolkte studierichtingen of klassen voor een
aantal vakken bij andere groepen moeten aansluiten.
Voor alle leerlingen van de eerste en de tweede graad
en voor de leerlingen van het vijfde jaar die voor een
opleiding met een CLIL-vak gekozen hebben, is CLIL het
eerste criterium bij de samenstelling van de klasgroepen. Omdat deze keuze bepalend is voor de klassamenstelling en klassenopsplitsing,
én omdat de overheid voor CLIL een bindend engagement voor de duur van het volledige schooljaar vereist, is vanaf 1 september absoluut geen overstap meer mogelijk
van CLIL naar niet-CLIL.
In aansluiting bij het CLIL-criterium hanteren we voor de klassamenstelling volgende
principes:
✓ Klassen worden samengesteld volgens het alfabetische criterium. Dat lijkt ons het
enige objectieve instrument om klasgroepen te vormen. We houden uiteraard rekening met een evenwichtige verdeling jongens/meisjes per klas.
✓ In de eerste moderne houden we ook rekening met de optie dramatische of manuele expressie.
✓ In het tweede jaar van de eerste graad herschikken we alle klassen, afhankelijk
van de keuze voor CLIL en de basisoptie Grieks-Latijn, Latijn of moderne wetenschappen, volgens het alfabetische principe.
✓ In de tweede en de derde graad behouden we in de mate van het mogelijke dezelfde klassamenstelling per graad, tenzij de keuze voor CLIL of een gewijzigd leerlingenaantal binnen de graad een hersamenstelling met zich meebrengt. In dat
geval hanteren we het alfabetische criterium.

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER
Wil je echt dicht op het Bronnieuws zitten? Volg ons dan op Facebook of via Twitter! Je vindt er, aangevuld met heel wat foto’s,
meteen de meest recente nieuwsberichten en aankondigingen!
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AGENDA – START SCHOOLJAAR 2018-2019
Di.
Do.
Ma.
Wo.
Do.
Vr.
Vr.

28/08 15:00
19:00
30/08 18:30
19:15
03/09 >>>>
05/09 12:30
13/09 16:30
21/09 08:25
28/09 >>>>

afhalen van op school bestelde boeken (tot 18 uur)
LOC en schoolraad
onthaal ouders en leerlingen 1 LAT en 2de tot 6de jaar
onthaal ouders en leerlingen 1 MOD
start van het nieuwe schooljaar + schoolfotografie
schriftelijke proef i.v.m. vakantietaken
eerste avondstudie
SPORTDAG
dagwerkkaart voor leerlingen van de eerste en tweede graad

TOEGANGSWEGEN
1. De hoofdingang met de receptie bevindt zich op het Hulstplein 32. De
‘bruine deur’ is niet bestemd als toegangsdeur voor de leerlingen.
2. Leerlingen die te voet naar school komen, gebruiken de ingang via de
groene schuifpoort aan het Hulstplein
of de ingang via de tuin (J. Hostelaan).
3. Fietsers gebruiken altijd de ingang via
de tuin. Ze plaatsen hun fiets in de
overdekte fietsenstalling.
4. Bromfietsers gebruiken de ingang via
de groene poort op het Hulstplein. Ze parkeren hun bromfiets in de overdekte
stalling meteen links van de ingang. Bromfietsers stappen om veiligheidsredenen
af aan de schoolpoort.

VEILIG VERKEER GRAAG!
Mogen we ouders vragen om hun kind(eren) niet af te zetten
op het voetpad en zebrapad vlak voor de school? Dit veroorzaakt opstoppingen en creëert gevaarlijke situaties, in het bijzonder voor de fietsers!
Er zijn even verderop voldoende verkeersluwe plaatsen, zoals bijvoorbeeld de Felix
D’Hoopstraat en het Rameplein of de omliggende straten aan het Hulstplein, waar
kinderen uit de wagen kunnen stappen en op een veilige manier verder naar school
kunnen wandelen.
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EEN DOORDEWEEKSE DAG IN DE BRON
MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG
08:15
08:20

08:25
10:05
10:20

10:25
12:05
13:15
13:20

13:25
15:55
16:25
16:30
18:00

de leerlingen zijn op school aanwezig
de leerlingen van de eerste en tweede graad vormen rijen en vertrekken
naar hun klaslokaal onder begeleiding van de vakleerkracht
de leerlingen van de derde graad gaan rechtstreeks naar hun klaslokaal
begin van de lessen
pauze
de leerlingen van de eerste en tweede graad vormen rijen en vertrekken
naar hun klaslokaal onder begeleiding van de vakleerkracht
de leerlingen van de derde graad gaan rechtstreeks naar hun klaslokaal
begin van de lessen
middagpauze
de leerlingen zijn op school aanwezig
de leerlingen van de eerste en tweede graad vormen rijen en vertrekken
naar hun klaslokaal onder begeleiding van de vakleerkracht
de leerlingen van de derde graad gaan rechtstreeks naar hun klaslokaal
begin van de lessen
einde van de lessen
de leerlingen vormen een rij voor de studie
begin van de avondstudie
einde van de avondstudie

DINSDAG
Op dinsdag hebben de leerlingen van de eerste
graad en van bepaalde studierichtingen in de derde
graad (5LWE/WEW8 en 6LWE/WEW8) een achtste
lesuur.
Om 15.55 u. is er een korte onderbreking. Het achtste lesuur start om 16.10 u. en eindigt om 17.00 uur.
De avondstudie begint dan pas om 17.10 uur.

WOENSDAG
Op woensdag eindigen de lessen om 12.00 uur. De pauze om 10.05 u. is dan vijf minuten korter. Het derde lesuur vangt aan om 10.20 u. en het vierde lesuur eindigt om
12.00 uur.
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BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2018-2019
Vr.
Wo.
Vr.
Ma.
Vr.
Ma.
Vr.
Ma.
Vr.
Ma.
Vr.
Vr.
Ma.
Ma.
Vr.
Wo.
Do.
Vr.
Do.
Ma.
Do.
Vr.
Ma.
Di.
Vr.

21/09
24/10
26/10
29/10
21/12
24/12
01/02
04/02
01/03
04/03
15/03
05/04
08/04
22/04
26/04
01/05
02/05
03/05
09/05
20/05
30/05
31/05
10/06
25/06
28/06

>>>>
08:25
16:15
>>>>
16:15
>>>>
08:25
>>>>
19:30
>>>>
08:25
16:15
>>>>
>>>>
16:15
>>>>
>>>>
>>>>
16:15
16:15
>>>>
>>>>
>>>>
19:00
>>>>

sportdag
begeleidende klassenraden – lesvrije dag voor de leerlingen
oudercontact met klasleerkracht
herfstvakantie (tot en met zo. 04/11)
vrij oudercontact
kerstvakantie (tot en met zo. 06/01)
pedagogische studiedag – lesvrije dag voor de leerlingen
facultatieve vrije dag
tweede editie Bronquiz
krokusvakantie (tot en met zo. 10/03)
zesdes – 100 dagen
oudercontact voor eerste- en derdejaars
paasvakantie (tot en met zo. 21/04)
Paasmaandag (vrije dag)
infoavond en oudercontact ‘Wat na de tweede graad?’
Dag van de Arbeid (vrije dag)
vijfdes – tweedaagse uitstap naar Parijs (t.e.m. 03/05)
schoolreis eerste en tweede graad, verdiepingsdag voor 6des
infoavond en oudercontact ‘Wat na de eerste graad?’
infoavond ‘Wat na de eerste Latijnse?’
O.L.H.-Hemelvaart (vrije dag)
brugdag naar aanleiding van Hemelvaart
Pinkstermaandag (vrije dag)
zesdes – dankviering en proclamatie
eerstes tot vijfdes – rapportuitreiking en oudercontact

BANGLABARI
Vorig schooljaar ondernamen Wannes Dewulf
(5WEW8), Fien Demaecker (5WEW6a), Otte Rebry
(5LWI) en collega Kobe Nachtergaele een inleefreis
in Bangladesh. Ze verplaatsen zich ter plekke per
fiets en bezoeken er de verschillende lokale projecten van vzw Banglabari (www.banglabari.be).
Dit schooljaar engageren we ons als school ertoe om via verschillende acties geld in
te zamelen voor deze vzw die allerhande initiatieven onderneemt om de armoede in
Bangladesh te bestrijden en de leefbaarheid in het land te vergroten. Via onze verschillende communicatiekanalen houden we u verder op de hoogte.
Nieuwsbrief De Bron
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INFORMATIEVEILIGHEID EN PRIVACY
In het kader van de wetgeving Informatieveiligheid en privacy (GDPR of AVG) vragen
we voortaan elk schooljaar de uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van
persoonsgebonden gegevens en het gebruik van persoonseigen data.
Het gaat daarbij concreet om gegevens die gebruikt kunnen worden voor public relations, m.n. beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens excursies, activiteiten enz. en
dat gepubliceerd kan worden op het publieke gedeelte van de schoolwebsite, sociale
media (Facebook en Twitter), Druppel/The Bronx, de schoolbrochure, de infobrochure van scholengemeenschap Molenland …
Daarnaast worden ook toestemmingen gevraagd onder andere voor deelnames aan
peilingen, bevragingen, enquêtes en voor het vrijgeven van adresgegevens van vijfdes en zesdes aan instellingen in het hoger onderwijs.
We bezorgen een document ter aanstipping en ondertekening met daarop alle concrete informatie over de gegevensverwerking op onze school.

BUITENLANDSE REIZEN VOOR ZESDEJAARS
In De Bron bestaat al geruime tijd de traditie om de leerlingen uit het zesde jaar een
meerdaagse schoolreis aan te bieden tijdens de paasvakantie. Deze reis kadert in ons
opzet om het secundair onderwijs af te ronden met een cultureel aanbod met een
sociale meerwaarde. Leren gebeurt immers niet enkel binnen de schoolmuren.
Wij bieden opnieuw vier bestemmingen
aan: De Gaume, Italië, Madrid en Stockholm. Op 3 september krijgen de zesdejaars een infobrochure mee.
We leggen geen beperkingen qua aantallen per bestemming op. De uitwerking van
de reis gebeurt op basis van het aantal ingeschreven leerlingen. Op voorhand wordt
een voorstel van programma en richtprijs (plafondbedrag, all-in) opgemaakt. Om de
reizen economisch haalbaar te houden, wordt er wel een minimum aantal deelnemers van 12 leerlingen per bestemming vastgelegd. Het inschrijfgroepje van minder
dan 12 kandidaat-deelnemers mag dan opnieuw kiezen uit de andere bestemmingen.
De inschrijving gebeurt digitaal via Schoolonline, vanaf woensdag 5 september om
19 uur tot en met woensdag 12 september om 19 uur. De inschrijving wordt definitief na het indienen van de gehandtekende invulstrook, de kopie van de identiteitskaart en het overschrijven van het voorschot.
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We wensen iedereen nog een zeer fijn vakantie-einde toe
en hopen alvast op een vlotte samenwerking!
vanwege het directieteam en personeel van De Bron
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