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UITNODIGING OUDERCONTACT
Beste ouder(s), uw zoon of dochter is nu al enkele weken ver in het eerste trimester.
We informeren u graag over de tussentijdse resultaten en het welbevinden van uw
kind op een eerste oudercontact op vrijdag 26 oktober 2018, van 16.15 uur tot 19.30
uur. U kan er met de klassenleerkracht de eerste ervaringen bespreken en er desgewenst een gesprek voeren met de leerlingenbegeleiding.
Om het oudercontact zo goed mogelijk te kunnen organiseren, vragen we u om het
tijdstip van uw voorkeur in te vullen op het kaartje dat bij deze nieuwsbrief steekt.
Wil de kaart ook invullen als u niet aanwezig kunt zijn. Gelieve deze antwoordkaart
via uw zoon/dochter ten laatste op maandag 15 oktober terug te bezorgen aan de
klassenleerkracht. Hij/zij laat u dan het juiste tijdstip weten.
Mogen wij u vragen om u zo goed mogelijk aan de afspraak te houden, of bij wijziging
de klassenleerkracht of het onthaal te verwittigen?

CONTROLE PERSOONSGEGEVENS
We willen u eveneens vragen om de persoonsgegevens van uw zoon/dochter en uzelf
op bijgevoegd document te controleren en deze fiche – al dan niet aangepast – terug
te bezorgen. Alvast dank voor uw medewerking!
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ALLE PROJECTEN BEKROOND
We kregen het nieuws dat alle eTwinningprojecten
van vorig schooljaar, waarbij leerlingen (digitaal) samenwerken met leeftijdsgenoten uit Europa, een nationaal kwaliteitslabel krijgen! Een bijzondere eer
voor onze school. Het gaat om drie wetenschapsprojecten en het Buurklassenproject waarbij enkele eerstejaars betrokken waren.
De Europese Marie Curie Prijs die onze vierdejaars
vorig schooljaar wonnen voor een eTwinningproject
wordt eind oktober uitgereikt in Warschau.
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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.
Alle leerlingen uit de eerste graad krijgen klassikale lessen leren leren. In deze lessen
leren de leerlingen hoe ze de leerstof beter kunnen verwerken. De nadruk ligt in de
eerste plaats 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.
In het eerste jaar besteden we zeven lessen aan leren
leren. De leerbegeleidsters werken samen met de leerlingen aan hun studieplanning, -methode en -organisatie. We helpen hen ook om hun toetsen en proefwerken voor te bereiden. Deze lessen worden gegeven binnen het vak leer- en leefsleutels.
In het tweede jaar zijn er drie lessen leren leren voorzien. We begeleiden onze leerlingen vooral bij 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.
De eerste- en tweedejaars worden begeleid door mw. Goemaere. Afhankelijk van
de noden wordt er individueel of in groep
afgesproken.
Ook in de tweede en derde graad doen we
aan leerbegeleiding: Mw. Almey geeft individuele begeleiding aan leerlingen van het
derde tot het zesde jaar.
We willen er wel op wijzen dat leerbegeleiding niet betekent dat er vakgebonden
bijles wordt gegeven. Leerlingen mogen geen systematische en intensieve begeleiding op alle studievlakken verwachten. Het aantal sessies beperkt zich dan ook tot
twee of drie.
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Het is in de eerste plaats de bedoeling dat de leerlingen leren om hun leerproces in
eigen handen te nemen. Leren leren helpt hen hierbij door concrete (niet vakgebonden) studieproblemen gericht aan te pakken, zoals samen een planning opmaken en
evalueren en leren samenvatten. Als we leerbegeleiding opstarten, dan verwachten
we dat de leerling steeds aanwezig is op de afgesproken momenten en bereid is om
mee te werken.

LEERLINGENBEGELEIDING
Naar school komt men niet enkel om te leren, men leeft
er ook. 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, mw. Almey en mw. Goemaere willen steeds
een luisterend oor zijn en ondersteunen waar nodig. Natuurlijk gebeurt dit met de
nodige discretie. Wanneer dit nodig blijkt, 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 (leren leren)
VCLB-team (tel. 051 42 66 42)
• mw. Goemaere (eerste graad)
• mw. Breye (psychologisch assistente)
joke.goemaere@molenland.be
vanesse.breye@clbtielt.be
• mw. Almey (tweede en derde graad) • mw. Van Hoey (arts)
inge.almey@molenland.be
miekevanhoey@clbtielt.be
• mw. Provoost (arts)
Leerlingbegeleidsters
hilde.provoost@clbtielt.be
ste
• mw. Debacker (1 graad)
• mw. Huys (verpleegkundige)
sibille.debacker@molenland.be
katrien.huys@clbtielt.be
de
• mw. Goemaere (2 graad)
joke.goemaere@molenland.be
• mw. Almey (3de graad)
inge.almey@molenland.be
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AGENDA

OKTOBER 2018
Di.

Wo.
Do.

Vr.
Ma.

Di.

Wo.

Do.

Vr.
Di.

Wo.
Vr.

09/10 08:25 zesdes – projecten
08:30 meisjes 1LAT/MOD – eerste vaccinatie HPV baarmoederhalskanker (R0.11)
15:05 eerste graad – interscolair badminton (De Ponte)
10/10 12:30 provinciaal kampioenschap cross (Roeselare)
13:00 scholieren jongens – SVS voetbal
11/10 08:25 1LAT, 2GRL/LAT – georganiseerde toets hoofdvak
10:25 2MODc-d-e-f/LATb-c – auteurslezing Marc De Bel (R0.02)
13:25 2MODa-b/LATa/GRLa-b – auteurslezing Marc De Bel (R0.02)
12/10 16:15 strafstudie
15/10 >>>> 6HWE – inleefdagen ‘Hoe anders is anders?’ (t.e.m. 17/10)
08:25 3ECO4a/ECO5a – medisch onderzoek (VCLB)
08:25 eerste graad – georganiseerde toets hoofdvak
16/10 08:25 1LATa-b-c-d-e/MODf – veldwerk landschap en bos (provinciaal
domein Bulskampveld)
16:30 tweede en derde graad – interscolair badminton (De Ponte)
17/10 08:25 eerste graad – georganiseerde toets hoofdvak
10:00 prijsuitreiking eTwinningwedstrijd (Brussel)
13:00 interscolair tafeltennis (De Ponte)
18/10 08:25 1MODa-b-c-d-e – veldwerk landschap en bos (provinciaal domein Bulskampveld)
08:25 5MWE/WEW6a – workshop storytelling
19/10 >>>> Dag van de Jeugdbeweging
08:25 eerste graad – georganiseerde toets hoofdvak
23/10 08:25 3ECO4b/ECO5b – medisch onderzoek (VCLB)
08:25 zesdes – projecten
08:25 project ‘Tweede Wereldoorlog en film’ – bezoek aan reflectieruimte Vinkt 1940
08:25 project psychologie – demonstratie intelligentietest
24/10 >>>> klassenraden (leerlingen zijn lesvrij)
26/10 08:25 6EMTb/EWI – voordracht ‘Echtheidskenmerken van eurobiljetten’
13:25 6EMTa – voordracht ‘Echtheidskenmerken van eurobiljetten’
16:00 oudercontact met klassenleerkracht (tot 19.30 uur)
16:15 strafstudie
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HERFSTVAKANTIE
Ma. 05/11 08:25 3GRLa-b/HWEb/LAT4a-b – medisch onderzoek (VCLB)
Di. 06/11 09:50 eerstes – theatervoorstelling ‘Meisjes van Krijt’ (Europahal)
13:00 tweedes – theatervoorstelling ‘Meisjes van Krijt’ (Europahal)

TOETSEN IN DE EERSTE GRAAD
Onze eerste- en tweedejaars worden in oktober voor hun belangrijkste vakken op
kennis en vaardigheden getest. Voor die toetsen trekken we twee lesuren uit op donderdag 11 (alleen voor 1LAT, 2LAT en 2GRL), maandag 15, woensdag 17 en vrijdag
19 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 26 oktober.

PILOOTPROJECT MET DE TIELTSE BIB
De 25 leerlingen van 5MWE en 5WEW6b werken in hun lessen Nederlands een pilootproject uit i.s.m. de Bibliotheek van Tielt. ‘Vriendschap’
zal het centrale thema zijn van de Jeugdboekenmaand 2019. Onze leerlingen kregen
de opdracht per twee een audio-opname aan te leveren waarin iemand een boeiend,
memorabel of ontroerend verhaal over vriendschap vertelt. Tijdens de Jeugdboekenmaand, die loopt van 1 tot 31 maart 2019, zullen deze verhalen te beluisteren zijn in
de Bibliotheek van Tielt (https://www.iedereenleest.be/jeugdboekenmaand).
Twee gastdocenten werden aangezocht om bij ons op school een workshop te begeleiden. Op donderdag 18 oktober geeft oud-leerlinge Sylvie Marie de workshop ‘Storytelling’ en op woensdag 16 januari komt ICT-specialist Gino Vanherweghe langs om
onze leerlingen op weg te helpen met het opnameprogramma ‘Audacity’.

GEEN LES OP WOENSDAGVOORMIDDAG 24/10
Omwille van klassenraden op woensdag 24 oktober zijn alle leerlingen lesvrij.

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Tijdens het oudercontact op 26 oktober verkoopt de ouderraad opnieuw lekkere wafeltjes! Wie een pak wafeltjes koopt, ondersteunt financieel projecten van de ouderraad voor de school. Alvast hartelijk bedankt!
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AVONDSTUDIE OPNIEUW DRUK BEVOLKT
Een meerderheid van onze leerlingen blijft in de avondstudie. We vertrouwen erop
dat deze leerlingen zich correct gedragen, in stilte studeren en zich aan de wekelijkse
routine houden zoals zij die meegedeeld hebben, behoudens voorafgaande mededeling van de wettige reden van afwezigheid (via voorgedrukt formulier).

>>> BANGLABARI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dit schooljaar willen we via verschillende projecten geld
inzamelen om de inwoners van Bangladesh te helpen bij
het bouwen van een eigen huis. We doen dit via steun aan de vzw Banglabari.

>> REISVERSLAG VOOR LEERLINGEN
Op dinsdag 25 en woensdag 26 september vertelden Fien Demaecker (6WEW6a),
Wannes Dewulf (6WEW8) en Otte Rebry (6LWI) aan al onze leerlingen over hoe ze
hun inleefreis in Bangladesh in april 2018 hebben beleefd. Aan de hand van heel wat
fotomateriaal en boeiende verhalen werden onze leerlingen een klein beetje reisgezel en kregen ze een beeld van de verschillende projecten die de vzw Banglabari in
Bangladesh steunt om de armoede in het land te bestrijden.

>> POSTERBEURS BRENGT 936 EURO OP
Misschien zat de interessante voordracht die enkele dagen eerder gegeven werd er voor iets tussen, maar we noteerden voor de posterbeurs van
donderdag 27 en vrijdag 28 september met uitgebreid aanbod van Muurkranten aan posters,
(post)kaarten en armbandjes een opbrengst van liefst 936 euro.
Dit is een bijzonder mooie start van verschillende projecten die nog op til staan om
geld in het laatje te brengen voor de vzw Banglabari. Dank je wel aan iedereen die
reeds steunde!

>> TWEEDE BRONQUIZ
Omwille van het grote succes van onze eerste Bronquiz die in maart plaatsvond, komt
er een tweede editie op vrijdag 22 februari 2019. Net als vorig jaar gaat de opbrengst
naar vzw Banglabari. Meer informatie over hoe je kan inschrijven zal beschikbaar zijn
via onze Facebookpagina en onze website.
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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 en Access.
Om te installeren surf je naar login.microsoft.com. Je logt in met je accountgegevens
en klikt dan bovenaan het venster op ‘Office 365’. Je klikt vervolgens op ‘Office Apps
installeren’ om het installatiebestand te downloaden. Je start het installatiebestand
en volgt dan de stappen die op je scherm verschijnen. In Office 365 kan je gebruik
maken van apps zoals Outlook, OneDrive, OneNote, Teams, Sway, Forms … We motiveren je graag om zoveel mogelijk met deze programma’s te werken.

MINIONDERNEMING UIT DE STARTBLOKKEN
Ook dit jaar is een minionderneming actief op
onze school. De zesdejaars die het project daartoe volgen doopten hun bedrijf 'De Commerce'.
Ze laten jullie graag kennismaken met WestVlaamse streekproducten. Een eerste verkoopmoment vindt plaats op dinsdag 23 oktober op
de speelplaats. Onze miniondernemers brengen
hun producten ook aan de man op vrijdag 26 oktober tijdens het oudercontact.
Deelnemers zijn Siebe Commene, Lucas Debaere, Emma De Bels, Marie Debusschere,
Hélène De Laere, Mattie Lema, Marie Lemey (6EMTa), Julie Vanoosthuyze, Elke Vergote (6EMTb), Alessandro Vandecaveye (6EWI), Ine Coucke en Arthur Dejonckheere
(6WEW6).

PEER SUPPORT: talk2me
In het weekend van 29 september werden 19
van onze leerlingen opgeleid tot vertrouwensleerlingen. Ze vormen het team 'talk2me' en
willen er zijn voor hun medeleerlingen. Om de
groepsgeest te bevorderen werd een sleepover
georganiseerd op school. Onze 19 vertrouwensleerlingen vormen reeds een enthousiaste groep met veel plannen. U hoort er nog
van! Wie meer wil weten over Peer support in De Bron kan terecht op onze website.
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SPORT: VELDLOOPDAG
Op woensdag 26 september vond op recreatiedomein Watewy in Tielt de interscolaire
veldloopdag plaats. Onze leerlingen deden
hun uiterste best en slaagden erin om verschillende medailles binnen te halen. Proficiat en
dank je wel aan alle deelnemers: Nanou Vandaele (1LATe), Hanne Lamont (2GRLb), Kore
Tyberghien (2GRLb), Rhune Neirynck (2MODa), Cédric Vekeman (2MODb), Mateo
Vanhecke (2MODb), Helena Van Ael (2MODb), Andi Ujkani (2MODf), Lise Lamont
(3LAT5c), Marthe Devoldere (5HWE), Timon Boucké (5GRL) en Andreas Maton
(5WEW8).

TERUGBLIK SPORTDAG
Voor al onze leerlingen was er op vrijdag 21 september sportdag. Heel wat meer
foto’s zijn te vinden op onze Facebookpagina!

#DVDJB
Kom op vrijdag 19 oktober in het uniform van jouw
jeugdbeweging naar school en neem naar aanleiding
van de Dag van de Jeugdbeweging tijdens de middagpauze deel aan verschillende activiteiten in onze schooltuin!
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