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Beste oud-leerling

De oud-leerlingenbond van het Klein Seminnrie gaat een nieuw knlenderjonr

in. De beheerraad en de directie van de school wensen u en uw familie alle

vrede en geluk toe, mnar bovennl wensen wii owe vereniging een boeiend

werkjanr toe.

De oud-leerlingenhond stelt Zich vooreerst tot doel het contact tussen de oud'

leerlingen onderltng te bevorderen. Hoe vaak eindigt een gesprek tussen

vroegere.klasgenoten niet met de conclusie lwe Zouden nog eets moeten

samenkornen..." Praktische bezwaren zorgen er vank voor dnt dit voomemen

een wensdroom blijft. Danrom wordt iaarliiks o.a. DE OUDLEESLINGENDAG

(op II NIvEMBER) georganiseerd.

Daarnaast wit de oud-Ieerlingenbond het contact tussen de oud-leerlingen en

het huidige college bewaren. Vonk hebben wii als oud-lcerling geen idee

nrcer van het hedendangse reilen en Zeilen in de school. Velen van ons wercn

niet hoe het college zich heefi Mngepgt (of moeten Mnpossen) ann de huidi'

ge behoeftenvan de mnntsclnppij. De oud-leerlingendng en de publicatie van

ons TIJDSCHRIFT Zorgen voor het cOntACt tUSsen het college vbn 'vandnag' en

hnnr leerlingen van' eertiids'.

voor dit alles is uw steun en medewerking mttr dnn welkom. wii zien uit

naar uw inschijving in de otil-leerlingenbond. Elke oud-Ieerling die lid

wordt van de vereniging, kriigt het tiidschrifi viermanl per iaar thuis besteld.

Wanrop wacht u om lid te worden?

Uw uoattTSCHAP en uw AANqBZIGHEID op Atn of meerdcre activiteiten

dragen er zeker toe bii dnt de otd-Ieerlingenbond lun groeien en bloeien.

Met enige fierheid te behoren tot de schoolgemeensclnp van het Klein Semi'

narie groeten wij u van hnrte.

Michel Vulsteke

v oo rzi t t e r O ud- I e e r li nge nb ond

Krtstiann Pouseele

dire cteur Klein Seminarie
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LIDMAATSCHAP en BESTUUR

Lidmaatschap

Wij zijn verheugd dat elk jaar een zeer groot aantal oudleerlingen sponraan
reageren op onze oproep om het lidgeld te betalen. De vereniging maken we
toch samen groot.

Ondanks de slechte conjunctuur en de stijgende papierprijs kunnen wij het

lidmaatschap van orze oud-leerlingenbond op hetzelfde bedrag als de vorige
jaren behouden.

Leden betalen Sfi) fr.
Wie een extra steun wil geven, betaalt 7fi) fr. als beschermlid.
Voor het tarief van 1fi)0 fr. wordt u ere-lid.

De abonnees die voor 1998 hun lidgeld nog detjehbett-heEal(vinden hierbij
een brief en een overschrijvingsformulier waarmee u uw persoonlijke bijdra-
ge kan storten.

De leden die hun lidmaatschap reeds betaalden, vinden bij dit berichtenblad
g€6n overschrijviqgsformulier.

Bestuur oudJeerlingenbond

Een organisatie leeft maar als er een stevige structuur wordt uitgebouwd. De
beheerraad is een ploeg oud-leerlingen die viermaal per jaar in een vergade-

ring de activiteiten plannen, voorbereiden en uitwerken.
Onze vereniging staat op een kentering der tijden, zoals zoveel in onze sa-

menleving en ook in het onderwijs. Het bestuur wil de belangrijke verande-
ringen in het Klein Seminarie ook de komende jaren ondersteunen. We
nodigen daarom oud-leerlingen van de verschillende periodes uit om onze
rangen te vervoegen: u kunt mee onze vereniging haar tweede adem geven.

Wie in het bestuur wil meewerken, neenlt contact op met de heer Michel
Vulsteke (051120 36 9l), de heer Johan Plets (051/ 22 49 28) of directeur
Kris Pouseele (051/ 22 15 24).

Met onze welgemeende dank !
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UITNODIGING

Geachte oud-leerling, beste vriend

De oud-leerlingenbond en het Klein Seminaie

organiseren het 3e Colloquium Jeugd en Ondernemen

op zaterdag 18 april 1998.

Hoelang nog zullen wij de technologische revolutie en de enorme groei van

het kennisaanbod kunnen bolwerken? Is voortdurende innovatis ggn kans of

een bedreiging? Betekenen alle vernieuwingen een reele vooruitgang? Is er

leven na de Euro? Moeten wij nog vreemde talen leren of spreekt iedereen

voortaan Nederlands? Kunnen wij nog vertrouwen in het gerechterlijk appa-

raat?

Het is een greep uit de vele vragen die aan bod komen op het derde colloqui-

um Jeugd en Ondernemen dat plaatsvindt op zaterdag 18 april in het Klein

Seminarie.

De oud-leerlingenbond wil met dit initiatief de afstand tussen de jongeren en

de ondernemingen zo veel mogelijk verkleinen. De talrijke positieve reacties

van zowel ondernemers als studenten na de twee vorige edities stimuleren ons

om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Dit jaar staat het colloquium in het teken van'Vlannderen in Europa'. Bent

u ondernemer, zelfstandige, bediende of student en wilt u in een open dialoog

treden met de praktijkervaring van succesvolle ondernemers en zelfstandigen

uit Vlaanderen, dat is dit colloquium ook voor u bestemd.

Deelnemen is gratis en inschrijven kan met de bijgevoegde antwoordkaart'

Reageer snel want het aantal plaatsen is beperkt.

U bent welkont !
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Het Klein Seminarie vandaag en morgen

Het l9le schooljaar van het Klein Seminnrie is reeds hnlfweg. De lessen en

toetsen, punten en ropporten nemen het grootste deel van onze tijd in beslag,

zo staat het in de leerphnnen. Manr het schooljaar vindt ook zijn dynnmiek

in de gevarieerde activiteiten doorheen het gewone schoolleven van onze

kerlingen. Een kleine greep uit het rijke schoolse leven.

t Vluchten? Wat een pest!

Bovenstaande titel is niet meer dan een samenvatting van wat in de eerste

graad tijdens de bezinningsdagen (november 1997) is behandeld. Het eerste
jaar boog zich traditioneel over levende verhalen uit het Oude Testament en

nam vandaaruit diverse vluchtmechanismen kritisch onder de loep. Het

tweede jaar schaarde zich rond het thema 'pesten'. Beide jaren leerden dat

vluchten noch pesten een oplossing biedt. Ook niet het ene voor het andere.

* Augustijnen in de kijker

De succesvolle tentoonstelling liet 160 objecten zien aan 945 leerlingen en

690 volwassenen (de 180 genodigden van de openingsplechtigheid niet meege-

rekend). Vooral de verrassing was aangenaam bij de bezoekers: verwachtten

zij een saai ogende, beperkte, schoolse voorstelling? Weinigen hebben in
iedergeval gedacht dat er zoveel informatie en bronnenmateriaal bestond over
de Roeselaarse Augustijnen. Alle verhoudingen in acht genomen genoot de

expo een talrijk, zeer geinteresseerd en voor de gidsen dus dankbaar publiek.

Het is een opsteker dat Dirk Leyder, doctorandus en aan het rijksarchief
verbonden - hij sprak tijdens de openingszitting-, "lijn verwachtingen over-

toffen" wist. De man, die al een studie over de Orde in Autwerpen naakte
en alles wat met het Augustijnse verleden in Vlaanderen te maken heeft,

inventariseert, was behoorlijk onder de indruk van de recente ontdekking van

veertien documenten in het schoolarchief betreffende de Roeselaarse Ausustii-
nen.
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De Augustijnen zelf spraken bij monde van hun pater provinciaal hun tevre-

denheid uit. Een bezoekster, die anoniem wenste te blijven, deed zelfs een

schneking aan de school: een Regel van Augustinus uit het midden van de l9e

eeuw.

Algemeen richtten de lovende reacties zich formeel op de verzorgde omkade-

ring, de affiche & uitnodiging en, inhoudehjk, op de authentieke stukken, de

d'uidende tektpanelen en z'eker de'Roeselanrse benadering'van de

Augustijnen-historiek.

* Leeszaal SintJozef

De leeszaal Sint-Jozef is zijn tweede werkjaar bezig in een ruimte die in alle

opzichten uitnodigt om naar een boek te grijpen. Ook u, oud-leerling, kan de

ruime rekken mee vullen. Kunt u waardevol naslagwerk of tijdschrift kwijt,

dan neemt u best contact op met de bibliothecais (051122.15.24). We zullen

uw schenking dankbaar aanvaarden tot blijvende herinnering'

Leerlingen krijgen binnenkort ook de mogelijkheid om tijdens de middagpau-

ze op internel te surfen. Enkele maltimedia-computers staan er ter beschik-

king.

* Het Klein Seminarie in Europa

Met de tweede editie van het uitwisselingsproject voor de Sdejaars krijgt het

accent op Europa in o11ze derde graad een dehnitieve vornt. Met het Noord-

Duitse Westersteje it het Amnterland (ten zuiden van Brenten) onderhoudt

het Klein Seminarie nauwe vriendschapsbanden. In september 1997 nestelden

zich 2l leerlingen uit Westerstede in Roeselare: to live ard leam. Thenta

was: oorlug en vrecle. Die Groote Oorlog..., en kerkhoven: wat hebben zij,

de leerlirrgelt. gevoelcl'? "That' leunrctl ultout dffirent:es", antwoordde de

heer Deltaus van Gynlllasiunt Westerstede.

Het is vrxlr tle schorll en tle leerlingcn eell -urettsverleggettd elt ctlttfitlltterentl



pr(iect dat in ziju veelzijdigheid en gelaagdheid nroeilijk sanlen te varren is.

Maar beslist, het Europaproject geefi een nteerwaarde aar) ons 'huntaniora'-

onderwijs.

Straks in april gaan orue leerlingeu voor een week naar Duitsland voor een

tegenbezoek.

* Cultuurdag zesdejaars

'Kan cultuur de v,ereld redden? ' vroeg de Europese culturele hoofdstad

Antwerpen zich enkele jaren geleden af. Zonder de vraag te willen beant-

woorden, is het toch nodig om af en toe de tijd te doen stoppen en een slokje

cultuur te pakken: om even oog en oor te hebben voor wat het leven kleurt,

voor het belang van het nutteloze.

Frederik Leroy en enkele medestanders van het schoolparlement knutselden

daarom een Cultuurvoormiddag in mekaar, waar lessen en leraars moesten

wijken voor Johan Vandenbroucke, oud-leerling, recensent en auteur die onze

zesdejaars meevoerde achter de schermen van het literaire wereldje. Waar
lichamelijke opvoeding moest wijken voor postmoderne dans en Afrikaanse

ritmes. Waar lessen Nederlands werden vervangen door initiaties in de

Japanse po€zie en monologen over het theater door Guido L"u*"..,. 
Wua.

klassieke muziek bakzeil haalde tegenover techno-klanken en lessen filmesthe-

tica leven^secht werden onder leiding van gelauwerd cineast Lieven Debrau-

wer en plastische kunsten bezield werden door Geert Vanallemeersch. En

waar mimekunstenaar Carloconi bewees dat stilte veelzeggende communicatie

oplevert en Jan Van Audenaerde en leraar Peter Malisse aantoonden dat

humor en cabaret binnen ieders bereik liggen.

* Bouwen aan een school

Graag wordt van een school gezegd dat zij meer moet zijn dan een gebouw

alleen. Juist, maar ook de infrastructuur eist haar aandacht op. Reeds enkele
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jaren is de campus ten prooi aan kraan, graafmachine en een leger vaklui.

Na de bouw van Malnchiet en het nieuwe toilettencomplex, volgden de inrich-

ting van een nieuwe bibliotheek en leeszaal en vooral de grondwerken voor de

waterzuivering van de Mandel in opdracht van Aquafin'

Doorheen de 'nieuwe poort' heeft de Dreef terug haar vertrouwde aanblik,

maar intussen wordt de speelplaats aan de Botermnrkt aangepakt om er de

nutsvoorzieningen te plaatsen voor de nieuwe keuken. De bouw van het

keukencomp'lex is reeds ver gevorderd. Het nieuwe gebouw voor een restau-

rant met zelfbediening zal in verbinding staan met de oude refters. In het

souterrain worden tenslotte de bestaande keukeninrichting en -accommodatie

ontmanteld: de ruimtes worden volledig herschikt in functie van de nieuwe

keuken. Dit alles om op I september 1998 in functie te zijn.

In het Zuidstroot-gebotw is dan weer chauffage, watervoorziening en ver-

luchtingssysteem vernieuwd. Zo kunnen de lagere school en de eerstejaars

humaniora in meer optimale omstandigheden leren en leven. Een grondige

opknapbeurt van het interieur en de vervangirg van de vensters en ramen zijn

gepland voor de komende jaren.

Zoals men bij een mens spreekt van 'eeil gezonde geest in een Sezond Ii-

chaam', zo klopt het hart van een school pas tenvolle als ook de materiele

omkadering optimaal is.

* En het gemengd onderwijs?

Een revolutie, dachten sontmigen. Gewoon een evolutie, zo blijkt. Voor

vele jongeren is het eigenlijk niet nieuw. Voor anderen is het toch even

wennen. Op de speelplaats laten sommige jongens al eens het voetballen. In

de studietijd blijken de meisjes minstens even plichtsbewust. Hun concentra-

tie werkt zelfs aanstekelijk: een heilzaant ef'fect voor enkele jorgens'l
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x Het schoolfeest

Op zondag 17 mei vanaf 14.00 uur gooit het Klein Seminarie zijn deuren

weer opeu. Ook u. oud-leerling, bent er hartelijk welkom. Dit jaar is geko-

zen voor het thenra 'Sport'en we kunnen u nu reeds verklappen dat het een

wervelende reeks activiteiten wordt met show, toneel, een spectaculaire

attractie, en talrijke binnen- en buitenanimaties in en rond de sportzaal, het

voetbalveld, de praktijkhal en de 'botaniek'.

Aan de oud-leerlingen van de laatste 5 jaar doen we een wanne oproep om

die zondagnamiddag nog eens langs te komen naar het Klein Seminarie. Het

wordt vast een gezellig weerzien en een aangename namiddag.

*iilfr
f(aaHtcnF
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