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ENGLISH IN ACTION
Net als vorig schooljaar organiseren we van
maandag 19 tot en met vrijdag 23 augustus samen met het Britse taalinstituut
English in Action een zomercursus Engels
op school. De cursus is toegankelijk voor
toekomstige en huidige eerstejaars, en
voor huidige tweede- en derdejaars.
De cursus wordt geleid door een team native speakers uit Canterbury en kan een
meerwaarde betekenen bij het aanvatten of verderzetten van een CLIL-traject.
Wie inschrijft, krijgt vijf dagen lang zes lesuren per dag een intensief Engels taalbad
en wordt ook ondergedompeld in de Britse cultuur. De Engelstalige docenten werken
sterk interactief, met dialoog, discussies, quiz, presentaties, rollenspel en sketches.
Elke leerling krijgt een English in Action-werkboek, een pen en een map. Aan het eind
van de week ontvangt elke deelnemer een certificaat. De cursus wordt afgesloten
met een show op vrijdag 23 augustus om 15 uur.
Meer info is te vinden op onze website of via de leraar Engels.
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OPENSCHOOLDAG 11 MEI
Op de infonamiddag voor twaalfjarigen eind februari
mochten we reeds een 200-tal kandidaat-leerlingen verwelkomen en heel wat lagere scholen brachten in de
loop van het tweede trimester met hun zesdeklassers
een bezoekje aan onze school.
We kijken nu uit naar onze openschooldag op zaterdag
11 mei vanaf 14 uur. Alvast welkom!
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WAT NA …
EEN STUDIEKEUZE MAKEN
Na de paasvakantie zetten we de laatste rechte
lijn in richting einde schooljaar. Naar goede gewoonte willen we in de loop van het derde trimester onze leerlingen van het tweede en vierde
jaar wegwijs maken in de richtingen die zij volgend schooljaar kunnen kiezen.
In het tweede jaar wordt in de lessen leefsleutels concreet gewerkt rond studiekeuze
in drie fases. In een eerste, verkennende fase staat men stil bij de manier waarop
keuzes gemaakt worden. Kies je weloverwogen? Houd je rekening met de keuze van
vrienden? Mag je van je ouders alles zelf kiezen? In de daaropvolgende theoretische
fase belichten we de diverse onderwijsvormen in het secundair. Vragen als ‘Wat is
het verschil tussen aso en tso?’ en ‘Welke richtingen kun je volgen in het kso en bso?’
krijgen een antwoord. In de concretiserende fase ten slotte worden knopen doorgehakt: welke studierichting geniet je voorkeur, wat vinden je ouders van je studiekeuze, wat houdt die studierichting precies in? Voor het maken van hun studiekeuze
kunnen de leerlingen ook terecht op www.onderwijskiezer.be en op www.opstapnaar.be.

WAT NA DE EERSTE GRAAD?
Op woensdagvoormiddag 24 april is er voor leerlingen het infomoment ‘Wat na de
eerste graad?’. Op donderdag 2 mei is er een vakkenbeurs waarbij enkele vierdejaars
concrete uitleg geven over het typische van de stamvakken, welke vaardigheden en
capaciteiten deze veronderstellen en dergelijke meer.
Ouders zijn welkom op donderdag 9 mei om 16.15 uur voor meer informatie en een
oudercontact. De uitnodiging vindt u bij het rapport van uw zoon/dochter.

WAT NA DE TWEEDE GRAAD?
Er was reeds een algemeen infomoment voor de leerlingen van het vierde jaar op
dinsdag 19 maart. De vakkenbeurs waarbij leerlingen van het zesde jaar toelichting
geven bij de studierichtingbepalende vakken vindt plaats op donderdag 25 april.
Om de blik zo open mogelijk te houden bieden we ook de workshop ‘studierichtingen
in het tso’ aan waarbij de andere Tieltse scholen uit onze scholengroep toelichting
geven over hun studieaanbod.
Voor de ouders is er een infomoment gevolgd door een oudercontact op vrijdag 26
april vanaf 16.15 uur. De uitnodigingen hiervoor werden reeds verspreid.
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AGENDA

APRIL 2019
Wo. 03/04 >>>>

eerstes, tweedes, derdes en vierdes – klassenraden (lesvrije
dag voor de leerlingen)
>>>> groep zesdes – meerdaagse studiereis Rome (t.e.m. 09/04)
Do. 04/04 >>>> groep zesdes – meerdaagse studiereis Madrid (t.e.m. 09/04)
en Stockholm (t.e.m. 07/04)
>>>> alle leerlingen – klassenraden (lesvrije dag)
Vr. 05/04 12:00 derdes en vierdes – sponsorloop ten voordele van Banglabari
vzw, gevolgd door rapportuitreiking
13:30 eerstes en tweedes – sponsorloop ten voordele van Banglabari
vzw, gevolgd door rapportuitreiking
16:15 oudercontact voor eerste- en derdejaars (tot 19.30 uur)

PAASVAKANTIE
zaterdag 6 april – zondag 21 april
Ma. 22/04 >>>> Paasmaandag (lesvrije dag)
Di. 23/04 07:45 5WEW6a/WEW8/LWE – didactische dagexcursie geschiedenis
(Zonnebeke en Passendale)
Wo. 24/04 08:25 tweedes – algemene infosessie ‘Wat na de eerste graad?’
Do. 25/04 07:40 5LMT/GRL/LWI/GWI/MWI – didactische excursie Junior College Taal (Stripmuseum + Art Mural Brussel)
09:00 zesdes – Acoustic Power (Concertgebouw Brugge)
15:05 vierdes – vakdomeinenbeurs
Vr. 26/04 07:40 5EMT/LMT/EWI/GWI/LWI/GRL – didactische excursie geschiedenis (Zonnebeke)
08:25 3ECO4b/5b – gastlezing ‘Ondernemerschap en marktonderzoek’ door Stijn De Rammelaere
16:15 vierdes – infoavond met oudercontact in functie van studiekeuze (tot 20.00 uur)
Ma. 29/04 07:40 5HWE/WEW6b/MWE/MWI – didactische excursie geschiedenis (Zonnebeke)
08:00 6HWEa-b/LMT/EMTb/GRL – geografische excursie Vlaamse Ardennen
Di. 30/04 08:00 6WEW6b/WEW8/EMTa – geogr. excursie Vlaamse Ardennen
08:25 zesdes – projecten
Wo. 01/05 >>>> Dag van de Arbeid (lesvrije dag)
Nieuwsbrief De Bron

3

OLYMPIADENIEUWS
✓ Romy Delafontaine (4LAT5a) en Phebe Verbrugghe (4WETa) plaatsten zich voor
de tweede ronde van de Vlaamse Jeugdolympiade Natuurwetenschappen op zaterdag 27 april aan de KU Leuven.
✓ Wannes Dewulf (6WEW8) gaat door naar de finale van de Vlaamse biologieolympiade op zaterdag 27 april aan de UGent. Wannes is een van de 18 finalisten op
173 leerlingen die deelnamen aan de tweede ronde.

ERASMUS+
In het kader van het uitwisselingsproject Erasmus+ verwelkomden we van maandag 25 tot en met vrijdag 29 maart onze buitenlandse partners uit Lyon en Madrid
in De Bron. Op maandag 25 maart was er officiële ontvangst door het Tieltse stadsbestuur in het stadhuis. De uitwisselingsweek vond plaats onder de noemer ‘The
Broaden Horizons Challenges’ en daagde leerlingen uit om na te denken over de grenzen die aan ongebreideld reizen gesteld kunnen worden. Op het programma stond
ook een bezoek aan het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren.

INZAMELACTIE VOOR
DE DOORGANG
Nadat ze zelf een bezoek brachten aan De
Doorgang, de Tieltse afdeling van de SintVincentiusvereniging die maandelijks voedsel bedeelt aan 150 tot 200 gezinnen in
de Tieltse regio, organiseerden de leerlingen van 4HWE in maart een inzamelactie
van voedings- en verzorgingsproducten. In totaal werden liefst 1549 producten ingezameld voor De Doorgang. Dat betekent dat alle ‘Bronners’ en hun ouders gemiddeld 1,5 producten geschonken hebben aan de Tieltse voedselbedeling! Hartelijk
dank!
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