
 

 

 

Ruusbroecinfo editie 1 vierentwintigste jaargang, maandag 3 september 2018 

 
Ruusbroecinfo verschijnt op geregelde tijdstippen voor de leerlingen, hun ouders, personeelsleden en sympathisanten van het Jan-van-Ruusbroeckollege en 

staat ook op de schoolsite www.ruusbroec.be. De redactieploeg bestaat uit het directieteam: de directeur, mevrouw V. Thielemans, en de adjuncten, 
mevrouw I. Willems en de heer D. Wastiels. Hun pen wordt  vaak ondersteund door (oud-)leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en leerlingen. 

 
 

 

LIEF EN LEED 

Mevrouw De Smet (leerkracht wiskunde, leef- en leersleutels en sociale statistiek) stapte op het einde 
van de zomer in het huwelijksbootje. We wensen het jonge bruidspaar, de heer en mevrouw Vanherck-
De Smet, alle geluk samen! 
 

Wij gedenken de moeder van mevrouw Van Steenwinckel (leerkracht Nederlands, Engels), de moeder 
van mevrouw Van Poyer (leerkracht chemie), de vader van de heer De Smet (oud-leerkracht), de 
schoonvader van mevrouw Heyvaert (leerkracht L.O.), de grootmoeder van Jens De Leus (5 ECMT), de 
grootvader van Laure Van Den Block (2LB). 
Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de milde gedachten der 

herinnering.  

                                                                                                                                                            Ward Bruyninckx 

● ● ●  Van de redactie  ● ● ● 

We willen onze leerlingen uitdagen om hun talenten voluit te ontwikkelen. We moedigen hen aan om 

het beste uit zichzelf te halen op intellectueel, artistiek, technisch, sociaal, religieus en sportief gebied. 

Op die manier tonen we respect voor de kwaliteiten van elke leerling. 

Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan de anderen, maar om talenten ten dienste te stellen van 

medemensen. Groei is nooit gericht op zelfontplooiing alleen, maar ook gericht op het welzijn van de 

andere en de wereld. We dagen leerlingen uit tot meer naastenliefde, dienstbaarheid en solidariteit. 

Het is de bedoeling dat leerlingen hun eigen interesses ontdekken, hun eigen verlangens op het spoor 

komen. Mede daarom bieden onze scholen een breed scala van buiten-klassikale activiteiten aan. 

Omdat in deze activiteiten zo veel mogelijk andere talenten aangesproken worden, vormen ze een 

essentieel deel van onze opvoeding.  

Beweging 3 uit het ignatiaans opvoedingsproject 

We wensen iedereen een boeiend schooljaar en hopen dat iedereen zich snel 

thuis mag voelen binnen de schoolmuren. We maken er samen een goed  jaar 

van. Draag jij ook je steentje bij? 

● ● ● 

http://www.ruusbroec.be/


 

 

WELKOM 

Naast de 166 eerstejaars verwelkomen we enkele nieuwe personeelsleden: 

➢ mevrouw I. Willems, adjunct-directeur 

➢ de heer W. Caron, studiemeester 

➢ mevrouw G. Lefevre, leerkracht Frans 

➢ de heer J. Wera, leerkracht fysica, wiskunde en chemie. 

 

SNEL TE ACTIVEREN 

Alle leerlingen krijgen op de eerste schooldag heel wat informatie van hun klassenleerkracht. We 

stoppen ook enkele documenten in hun boekentas. Om zoveel mogelijk zonder papier te kunnen 

communiceren, is het belangrijk dat zowel de leerlingen als de ouder(s) de Smartschoolaccounts 

activeren. We raden aan dit niet uit te stellen en vandaag nog of tijdens de eerste schoolweek de 

accounts te activeren volgens onderstaande richtlijnen. Zowel de leerling als de ouder(s) moeten een 

eigen account aanmaken. Sommige informatie is voor beide partijen bestemd, andere enkel voor de 

leerling respectievelijk de ouder(s). 

 

Richtlijnen voor het activeren van de leerlingenaccount: 

1ste jaar 

De klassenleerkracht bezorgt de leerlingen van het eerste jaar op de eerste schooldag hun persoonlijke 

Smartschoolaccount en tevens het account voor hun ouders. De nodige stappen om het account te 

activeren worden schriftelijk toegevoegd. Tijdens de ouderavond van 27 september 2018 worden de 

richtlijnen nog eens herhaald. 

2de t.e.m. 6de jaar 

De leerlingen behouden hun account van vorig jaar. Degene die zich niet kunnen aanmelden op 

Smartschool, worden verzocht een ander account aan te vragen bij dhr. J. Van der Cruijce, de ICT-

coördinator.  

 

Richtlijnen voor het activeren van de ouderaccount(s): 

Alle ouders ontvangen via hun (oudste) kind een nieuw én voorlopig Smartschoolaccount. Het is de 

bedoeling dat dit account zo snel mogelijk persoonlijk wordt gemaakt. 

Op Smartschool gebruiken we  

- Skore (voor de rapporten),  

- Intradesk (voor informatie: schoolreglement, sportdag, menu warme maaltijden, brieven, 

examenreeksen …),  

- het berichtensysteem (voor communicatie met de leerkracht; dit berichtensysteem start op 

initiatief van de leerkracht), 

- de contactgegevens (bv. telefoonnummer van de school), 

- de kalender (schoolkalender die je per jaar, maand, week of dag kan raadplegen), 

- de vakken (informatie voor verschillende vakken) enz. 

Het is duidelijk dat dit een onmisbaar platform is! 

 

 



 

 

WARM ETEN OP SCHOOL 

Vanaf maandag 10 september kan je ’s middags een warme maaltijd gebruiken.  We namen onze tijd om 

een marktonderzoek te doen en sloten een overeenkomst met een nieuwe traiteur. We kiezen voor 

soep, hoofdmaaltijd en dessert. Het maandmenu wordt vooraf medegedeeld en je kan per dag of voor 

een hele maand bestellen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Voor een warme maaltijd betaal je 

€ 5. 

Natuurlijk kan je ter plekke ook alleen een kom soep, een flesje fruitsap of een appel kopen. Een broodje 

moet je vooraf bestellen.  

’s Middags mag je nooit de school verlaten om in een winkel in de buurt iets te gaan kopen. Dit strookt 

niet met ons schoolreglement en zo'n wandeling is ook niet gedekt door de verzekering. 

We wensen ook opnieuw slaatjes aan te bieden. Dat is blijkbaar niet courant in scholen. De 

traiteurdienst werkt eraan. 

Op de strookjesbladen vind je alle informatie. Komt het water je al in de mond? 

In het winkeltje kan je tijdens de kleine pauzes een wafel/koek kopen en aan de waterfonteintjes kan 

iedereen naar hartenlust water tappen. Voldoende drinken is immers gezond! 

 

MODERNISERING S.O.  

Niet enkel op school, ook in de media kon je de term modernisering secundair onderwijs horen. Vanaf 1 

september 2019 start deze vernieuwing voor de eerstejaars, daarna zal ze doorlopen in de volgende 

jaren. Dat betekent dat in juni 2025 de eerste leerlingen volgens de nieuwe leerplannen en eindtermen 

zullen afstuderen. Wij zullen zowel leerlingen als ouders te gepasten tijde informeren over de 

nieuwigheden. 
 

DE LIJN- ABONNEMENT VOOR JONGEREN 

De beste manier om openbaar vervoer te stimuleren is mensen de kans geven om het uit te proberen. 

Daarom wil De Lijn kinderen die de overstap maken naar het eerste jaar middelbaar onderwijs en nog 

geen lopend abonnement hebben voor de periode van 1/9/2018 tot 30/09/2018, een gratis 

netabonnement aanbieden gedurende de maand september. Informeer bij De Lijn, dit is het proberen 

waard!                                                                                                                                                           

De school wil iedereen, jong en oud, ook aanmoedigen om met de fiets naar school te komen. Zoals ze 

dat doen met de leerlingen die de tram nemen, kunnen de oudere leerlingen de jonge fietsers op 

sleeptouw nemen. 

 

OUDERAVOND 2de jaar 

De klassenleerkrachten van het tweede jaar wensen hun werking voor te stellen op dinsdagavond 11 

september. Het is ook een gelegenheid om de ouders van de klasgenoten van uw kind te ontmoeten en 

afsluitend na te praten in onze bar. We starten in het auditorium  om 19.30 uur en trekken nadien 

samen met de klassenleerkracht naar de klas van uw zoon of dochter (zie ook uitnodigingsbrief). 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRAATCAFE 

Het oudercomité is een actieve groep ouders. Zij komen met een nieuw initiatief. Ouders die binnen de 

familie, vrienden, buren … geen kinderen hebben die in het secundair onderwijs zitten, voelen zich soms 

wat onwennig nu hun oudste kind naar de ‘grote’ school gaat. Heel vrijblijvend kunnen zij voor een 

babbel naar school komen tijdens het oudercafé op dinsdag 11 september. 

 

OUDERAVOND 1ste jaar 

De ouders van het eerste jaar nodigen we graag uit tijdens de eerste gemeenschappelijke ouderavond 

op donderdag 27 september vanaf 19.30 uur (de uitnodigingsbrief volgt). Het is belangrijk dat zoveel 

mogelijk ouders die avond aanwezig zijn. Misschien kan je de datum al met stip aankruisen in je agenda. 

Binnen ons college zetten we hard in op de pedagogische driehoek jongere-ouder-school. De kinderen 

komen donderdagavond 27 september zelf niet mee naar school.  

 

 

IN DE KIJKER 

Tijdens de laatste vakantieweek besteden enkele zesdejaars al verschillende uurtjes van hun vrije tijd op school. 

Zij willen de nieuwe leerlingen een mooie schoolstart bezorgen! 

 


