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NIEUWSBRIEF 04 – zondag 5 april 2020 
  
Geachte ouders, 
Beste leerling 
 
 
We hebben allen – onze hele samenleving – intense weken achter de rug. Niemand had kunnen vermoeden dat de 
voorbije weken van de christelijke vastentijd zo zouden verlopen. En het kan ook nog wel even duren. We weten het 
eigenlijk niet. Het zijn vreemde tijden. Alles gebeurt en we hebben weinig te kiezen, omringd door tragiek, verbinding, 
verwarring en verstilling.   
 
Ondertussen breekt de lente in al haar kracht door terwijl een virus onszelf en de 
hele wereld in zijn greep houdt. De lente wist van niets.  
[Ma la primavera non sapeva nulla – Irene Vella, Facebook, 11 maart 2020] 
 
Buiten schijnt de zon, de vogels zijn actief en zingen volop, alle voorjaarsbloemen 
komen in bloei. De natuur lacht ons toe en nodigt ons uit om in het licht te komen.  
 
Het wordt toch Pasen: het verhaal van de steen die is weggerold op die stille 
paasmorgen, het verhaal van de mens Jezus die de grenzen van het mogelijke heeft verlegd. 
Pasen blijft het feest van het onverhoopte: nieuw en ander leven is altijd mogelijk wanneer de steen van de dood, van 
onze angst en twijfel is weggerold. Ontdekken wie we als mens zijn, wat essentieel is en wat we kunnen betekenen voor 
de ander.  
Dat verhaal houden we ook nu niet stil op het college. Wij zijn graag ‘paasmensen’ die het leven zien in een ‘ander’ 
perspectief, waar we er voor elkaar zijn. We versterken vandaag de inspiratie die een mensenleven zin geeft: geloof, hoop 
en liefde. Het wordt een bijzondere paastijd: rust in tijden van onrust.  
 
We wensen u allen, jong en oud, een deugddoende paasvakantie toe en een goede gezondheid voor uzelf en voor elkaar.  
 
De opvoeders en de leerkrachten 
 
Dries Bekaert, Carla Obin, Kris Pouseele 
directie Klein Seminarie 
 

 
DANKJEWEL  
“The future depends on what you do today" [Mahatma Gandhi] 

Dankjewel aan onze opvoeders, leerkrachten en medewerkers: zij zochten 
verschillende wegen om onze jonge mensen ‘bij de les’ te houden, te motiveren 
voor hun schoolwerk en hen uit te dagen. Wat het college vandaag kan 
waarmaken, biedt vertrouwen en toekomst voor de samenleving.  

Dankjewel aan onze leerlingen die de studieopdrachten met inzet vervullen en contact blijven houden met de 
leerkrachten en met elkaar. 

Dankjewel aan u, beste ouder, voor uw volgehouden medewerking bij de organisatie van het ‘thuis’ leren van uw zoon of 
dochter. 
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PAASVAKANTIE 
Het onthaal van het college is tijdens de paasvakantie enkel open op vrijdag 17 april van 8.30 - 12.00 uur en van 13.30 – 
16.30 uur. De directie is op school aanwezig. 

Leerlingen kunnen persoonlijk materiaal enkel op afspraak komen ophalen zodat dit veilig volgens de verplichte 
coronamaatregelen kan verlopen. Deze afspraak wordt verder digitaal geregeld. U krijgt in de tweede week van de 
paasvakantie hierover een apart e-mailbericht.  

Hebt u nog een vraag of wilt u de directie bereiken, dan stuurt u een e-mailbericht naar de directeur voor een telefonische 
afspraak: directie.kleinseminarie@sint-michiel.be. 
 
CLB bereikbaar in de paasvakantie 
Het Vrij CLB Trikant is tijdens de paasvakantie elke werkdag tussen 8.30 en 12.00 u. telefonisch bereikbaar. Je kunt via het 
algemeen nummer een CLB-medewerker bereiken. Er zijn altijd enkele medewerkers beschikbaar voor telefonisch en 
online contact.  
Ook de CLBCh@t blijft beschikbaar en wordt uitgebreid op maandag (niet op paasmaandag), dinsdag, woensdag en 
donderdag telkens van 14.00 - 21.00 uur:  www.clbchat.be. 
 
Digitale problemen of geen internet 
Om afstandsonderwijs in de College Online periode te organiseren, moet uw zoon of dochter gebruik kunnen maken van 
een pc of een laptop voor de komende College Online periode. We hopen dat er in elk gezin voldoende mogelijkheden zijn 
en wensen u hierbij te ondersteunen.   
Ondervindt uw zoon of dochter problemen met de internetverbinding of zijn er thuis maar beperkte mogelijkheden voor 
internet of voor laptop- of computergebruik, wil dan zeker contact opnemen met directeur C. Obin (carla.obin@sint-
michiel.be of gsm 0475 60 92 71). We werken samen met u een oplossing uit. 
 
Enquête van de leerlingenraad – Jouw welbevinden tijdens ‘College Online’ 
De voorbije weken hebben onze leerkrachten zich gefocust op het online aansturen en begeleiden van het leerproces van 
onze leerlingen. Hoe hebben de leerlingen dit ervaren? 
Het presidium heeft een enquête over ‘College Online’ op Smartschool geplaatst. Al meer dan 50% van de leerlingen heeft 
zijn stem laten horen en de enquête ingevuld. De enquête loopt tot 8 april. 
Dankjewel aan de leerlingenraad voor dit initiatief! 
 
Enkele suggesties ter inspiratie 
De paasvakantie (04/04-19/04) is vakantietijd. College Online wordt dan even College Offline, althans voor de 
schoolopdrachten. In de paasvakantie worden geen nieuwe (korte noch langlopende) opdrachten gegeven. 

Nu de paasvakantie door de coronamaatregelen een speciale tijd wordt, biedt het Klein Seminarie enkele suggesties voor 
deze vakantietijd. 

• De vraag van vandaag 
Op de Facebookpagina van Presidium Klein Seminarie Roeselare verschijnt dagelijks een wetenschappelijk weetje in 
deze speciale tijden. Interessant!  https://www.facebook.com/pg/presidiumkleinseminarieroeselare/posts/ 

• College Online Challenges ! 
De opvoeders lanceren tijdens de vakantieperiode een vervolg op de College Challenges! Benieuwd?   
Raadpleeg zeker het vak Opvoeders (in Smartschool) en DOE MEE! 

• De Kangoeroe wiskundewedstrijd gaat online! 
24 leuke reken-, denk- en puzzelvraagjes voor de leerlingen van de 1ste graad. 
MEEDOEN via de berichtgeving op Smartschool vanaf maandag 6 april. 
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HET VERDERE VERLOOP van het schooljaar 2019-2020 
 
We wachten samen met u, geachte ouders en leerlingen, de maatregelen van de overheid af. We houden u na Pasen via 
een volgende nieuwsbrief op de hoogte van onze concrete onderwijspraktijk voor het derde trimester.  
We bereiden intussen een nieuwe periode van College Online voor en engageren ons voor een fair afronden van dit 
schooljaar. 
 
 
Pedagogische reizen en excursies, toneelbezoeken, etc. > afgelast 
Traditioneel staan de pedagogische reizen en excursies (1ste, 2de en 3de graad) in april en mei gepland. Ook verschillende 
andere extra-murosactiviteiten staan op de schoolkalender. We zijn genoodzaakt om alle reizen, excursies, 
toneelbezoeken, etc. te annuleren.  
Ook de Kasseltocht (een traditie voor onze eerstejaars!) kunnen wij niet laten doorgaan. Wij sluiten niet uit dat er later 
een alternatief kan georganiseerd worden.  
De omstandigheden verplichten ons er toe om alle activiteiten af te gelasten. Het 3de trimester zal straks voor iedereen 
een onverwacht perspectief krijgen.    
 
Open school 2020: info & beleving > uitgesteld 
Na de paasvakantie verwelkomen we graag onze kandidaat-leerlingen in het Klein Seminarie om hen te informeren over 
ons studieaanbod en onze pedagogische aanpak. In de huidige omstandigheden stellen we onze ‘Open school’ uit.  
We plannen de infodag voor de 12-jarigen in de tweede helft van mei en plannen mogelijke alternatieven.   
We communiceren de nieuwe data zo snel als mogelijk via onze website, Facebook en Instagram. 
De leerlingen van de 1stes en de 2des en de ambassadeurs worden op zondag 26 april dus niet op school verwacht. 
 
Inschrijvingen nieuwe eerstejaars - schooljaar 2020-2021 
Het college bereidt ook de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar voor. Door de beperkende maatregelen wordt 
nagegaan of ook digitale inschrijvingen mogelijk zijn. U verneemt hierover binnenkort meer. 
 
Dwars over de Mandel > afgelast 
De editie 2020 van Dwars over de Mandel (15de editie) is afgelast. 577 leerlingen schreven zich reeds in en kregen bij hun 
inschrijvingen het unieke DodM 2020 -T-shirt. 
De inschrijvingsgelden (*) worden integraal overgemaakt aan het solidariteitsfonds waarmee het Klein Seminarie de 
onderwijsprojecten in de Lievensmissie ondersteunt. 

(*) Wie zijn inschrijvingsgeld wenst terug te krijgen, stuurt een e-mailbericht naar boekhouding.campus@sint-michiel.be met de 
naam en de klas van de leerling. Het creditbedrag van €2,15 wordt dan op de schoolrekening van juni verrekend. De bij de 
inschrijving geleverde T-shirt (kostprijs €2,85) kunnen we niet terugnemen.  

 
Nieuw! Grieks-wiskunde in het Klein Seminarie 
De programmatieaanvraag voor de studierichting Grieks-wiskunde ASO werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
Vanaf 1 september 2020 wordt het studieaanbod in het Klein Seminarie 3de graad dus uitgebreid. Wie in de 4des de 
studierichting Grieks-Latijn heeft gevolgd, kan nu de keuze maken uit Latijn-wiskunde of Grieks-wiskunde, telkens met 6u 
of 8u wiskunde en een versterkt pakket van wetenschappen. Grieks-wiskunde is een sterke richting die de talige component 
combineert met de sterk abstract-wiskundige en wetenschappelijke vakken. 
Een prima opleiding voor al wie in het hoger onderwijs alle richtingen wil open houden, van burgerlijk ingenieur, 
handelsingenieur over geneeskunde of tandarts naar de meer cultureel-menswetenschappelijke richtingen. Een aanrader 
voor leerlingen die geboeid zijn door wiskunde, wetenschappen en cultuur. 
 
Info over het studieaanbod in het Klein Seminarie en het studieadvies 
Na het eerste, het tweede en het vierde jaar staat uw zoon of dochter opnieuw voor een keuze. Overeenkomstig zijn/haar 
belangstelling, motivatie en aanleg voor talen, economie, wiskunde en wetenschappen zijn er verschillende mogelijkheden.  
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De infoavonden voor de ouders en de infomomenten voor de leerlingen zullen wellicht niet kunnen plaats vinden op de 
voorziene data. We zoeken intussen naar alternatieven om u voldoende te informeren over het studieaanbod in het Klein 
Seminarie. We berichten u hierover na de paasvakantie. 
 
Studieadvies voor zesdejaars 
Uw zoon of dochter heeft nog enkele maanden humaniora voor de boeg.  Naast de inspanningen voor een goed resultaat 
staan zij ook voor de uitdaging om een studiekeuze te maken. In de voorbije weken kon het initiatief Meet & Greet 
Professional niet georganiseerd worden. De klassenleraars willen onze zesdejaars toch zo goed mogelijk verder 
begeleiden. We gaan na hoe de klassenleraar in de maand mei het studieadvies van uw zoon of dochter met u kan 
bespreken. 
 
 
 
Geachte ouders, beste leerlingen, we sluiten het tweede trimester af. Het derde trimester ligt in het verschiet en krijgt 
door de omstandigheden een vreemd perspectief.  
We vertrouwen erop dat onze samenleving deze uitzonderlijk moeilijke situatie ten goede keert met creatieve en 
verantwoordelijke solidariteit. 
 
 
Het onderwijsteam Klein Seminarie 
 
D. Bekaert, C. Obin, K. Pouseele 
Directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als bomen uitbundig botten 
en de natuur uit haar winterslaap ontwaakt, 

hangt Pasen in de lucht. 
Het feest van de opstanding, 

‘van de verrijzenis’, zeggen wij - christenen. 
In mensentaal betekent dat: 

opnieuw gaan leven, 
hoop en perspectief! 
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