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Beste oud-leerling

Het schooljaar l99GI96 is reeds een stuk geschiedenis en een nieuw school-

jaar dient zich ann. Ook voor de Oud-leertingenbond begint een werftiaar. In

het spoor van de riike traditie von het college wordcn nieuwe initiatieven

genonrcn. U vindt hierover in dit berichtenblnd neer informatie'

Wie de school vanuit ziin verleden kent, weet dat het Klein Semirurie ziin

verantvvoordelijkheid voor de sanenleving furfi opnemen. Hii weet evenzeer

dat het college niet zomoar tegennet wil Ia nun aan de belneften van diezelf-

de samenleving. Wii willen ons onderwiis niet lnten versmachten in de op'

dringeigheidvan onze huid.ige consumptieve levercsfeer. Het Klein kmirurie

kiest veeleer voor de bosisopdracht van eke humntiora: de nrcnseliiklrcid

bevorderen. Jonge mensen 'mcer mcns' Iaten worden, hen helpen opgroeien

tot innerlijk vrije mercen die in staat ziin hun weg te vinden in de van* on-

overzichtetijk geworden wereld. Ook al is het onderwiis deel van dc verande-

rende mnatsclwppij, gocd onderwiis wil nger doen dan de klippen onaeilen

van technologie en ecornmisch winstbeiag, von fudividwlisme en effici4ntie.

Goed onderwijs wil samenlung brengen in de werkeliiklteid. Goed onderwiis

wit bakens plantsen enjonge nrcnsen stapstenen aanreiken zodat zii zelf be-

wust hun weg hnnen kieZen. Dat is de grote kwsliteit wurrumr Sestreefd

wordt in onze school en die bliih in de vele positieve evahnties van oud'

leerlingen over hun collegeiaren.

Wij danken dat alles aan het engagement van zovele leerkrachten en opvoe-

ders, niet enkel voor een degetiilce opleiding van de leerlingen, maar ook voor

hwt persoonliike groei. 
,

De ottd-leerlingenbond van het Klein Semiruie wil de direUie en het perso-

neel van het college btiivend stewren in hun eerliike en volgehouden inspan-

ning om het beste bii de ionge nrcnsen op te weftlcen en vooral ook wakker te

houden.

In de hoop u tussen de vele vienden van het Klein Semirurie te mogen be-

groeten, teken wij van lnne.

Michel Vukteke

voonitter

Kristiaan Pouseele

directeur
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lIITNODIGING

vanwege het Klein Seminarie Roesehre,
de Oud,Le e r lin g enb ond,

het Amant Vjnckefonds,

de Missiebond Roesehre

Beste oud-leraar, oud-leerling,
beste collega en missievriend

Joris is thuis. In de voorbije grote vakantie heeft hij in zijn familie- en vrien-
denkring zijn gouden priesterjubileum gevierd. En strak, eind oktober,
vertrekt hij terug naar Peru. Roeselare, waar hij les gaf van '53 tot ,65, wil
hem echter niet laten weggaan zonder aan u de kans te geven om hem te
ontmoeten.

U wordt haneluk uitgenodigd op rtijdag lf oktober va f f9
iniecultuurHatvan het Klein Seminarie (ingang via de Botermarkt).
E.H. Joris Deleye verwacht ons!

collega wilfried Lachat brengt de projectie van een korte film (20') over het
werkgebied Peru. En er is een gezellig samen-zijn brj pot en pint. u ontmoet
er vast ook vroegere klasgenoten en oudleraars, priesters en leken.

wie niet aanwezig kan zijn en Joris toch een steun in de rug wil geven, kan
een storting maken bij de Kredietbank veurne 476-4311749-94 op naam van
Joris Deleye.

We rekenen erop dat je erbij zult zijn!

Met vriendelijke groeten

Kistiaan Pouseele, directeur Klein Seminaie
Michel Vulstekc, voorzitter Oud-Leertingenbond
E.H. Lde Monbaliu, pronntor Amnat Vjnckefonds
Jan D e s met, mi s s i ev e rantwoorde lij ke Roe s e lnre

EEN
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E.H. Joris Delel'e, pelgrim op de Peruviaanse zandv'egen

In lrct laatste numtner van EERTIJDS (28e iS, nr.2 - jurti 1996) heeft Lieven

Vandekerckltove (retorico 1964) hem passend getypeerd.

機
機
ヽ
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UITNODIGING ME

Geachte oud-leerling, beste vriend,
Schrijf nu al zondng 2 mnnn 1@7 in uw nieuwe agenda.
De oud-leerkngenbond en het Klein kminarie
organiseren een SCHUBERTIADE
Op zondagnnmiddag om 16.00 uur.

wat is er mooier dan harten en zielen dichter bij elkaar te brengen rond een
kunstproject? De oud-leerlingenbond wil dan ook zijn geslaagde traditie van
de organisatie van tentoonstellingen en muziekrecitals verder zetten op zona
dae,2-wzfi.J:ULin een matineerecital met liederen en kamermuziek van de
Oostenrijlse romanticus Frary khuben.

Het jaar 1997 is immg6 een Schubertjaar. Franz Schubert werd Weehonderd
jaar geleden geboren. Hij heeft in zijn korre leven (1797-r&2s) zo een rijk
compositorisch werk gecrederd dat hij nog altijd in het centrum staat van het
concert- en recitalgebeuren. Zeker en nog meer dus in het Schubertjaar 19971

De oud-leerlingenbond nodigt oud-leerling Josnr BAERT, schuberwertolker
bij uitstek, san$er en zangpedagoog, uit om de vier aspecten uit de liedlunst
van Schubert vocaal te illustreren: liederen op het thema'natuur', liederen op
het thema 'liefde','balMen'en liederen met een breed,religieuze, ofrer-
toon. Hij wordt hierin begeleid door zijn vrouw, de Bulgaarse pianiste Rou-
MIANA suxtcrruvn. Deze twee kunstenaars hebben samen al een in-
druhvekkende reeks concerten, recitals, radio- en TV-optredens achter de
rug, en een even indruhvekkende discografie (o.a. een plaat met Goethe-
liederen bij Tzphyr, en een met liederen van Haydn, Mozaft en Beethoven bij
Pavane).

Joost vanbrussel zal de liederen naar po€zie en compositie toelichten, zodat
het publiek zich telkens optimaal kan inleven in de (veranderende) gemoeds-
stemming van po€zie en compositie.
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lIITNODIGING
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Ditjaar nodigen we de volgende uitgangsaren uit:

1936,1941,1946,1951,1956,1961,

1966,1971,1"6,1981,1986,1"1.

(V00r Wie niet de volledige cyclus volgde,geldt Js uitgttgttaar

het theoretisch laats“ jaarl.
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MAANDAG ll NOVEMBER 1996

Dejubil“ ssen van 1936,1946 en l"1(25 jaar,50jaar en 60jaar

afgesmdeerdl worden met hm partner reeds om 9.30 uur verwachtin

het Klein Seminarie aan de ko籠 etafel.Om 10.∞ uur start een rondlel‐

ding als kennismttdng met het modeme Kldn Semi田 正e.

Alle oud‐ leerlingei van de andere ultgangsJaren worden met hun parener

verwacht om ll.∞ sdpt v∞r hetvolgendc PROGRAMMA:

11.00 uur  Eucharistievlerlng in de Kerk vanhet Klein Seminarie,

v∞rgegaan door de priestes van dejubileuttaren en Op―

gems"rd d。。r hetjongellskoor Colliemando.
Deze vieFing wOrdt speciaal gehouden v∞ r de overleden

leerlingen,leerttachten en oud― leerlingen van het college.

12.∞ uur Croepsfoto van dejubileuttaren

12.00 ullr Aperitief in de Cultuurklas van het conege



13.00 uur Feestellike maaltiid in het Park Rodenbach, Langebrug-
straat te Roeselare.

Het feestmenu biedt u:* opgevulde snoeknetfrjne kruiden* nwlligatawrysoep
* parelhoenfilet'arcMduc' nctrtjke groentengarnituar
* gevulde iusjes 'profiteroles' wergoten met chocoladesaus
* trnkkn
dit alles vergezeld van Vz fles wijn per persoon.

Dit feestelijk €n smakelijk gebeuren wordt u aangeboden voor 1300 BF
per persoon, met voor de leden nog een speciad gelegenheidsaandenken

erbovenop.
Voor de 6chtjonge oud-leerlingen van l99l reduceren we deze prijs
naar eengunsttariefvan 1000 BF.

{ V66raf inschrijven is wel noodzakelijk en kan gebeuren met bijge-
voegde annpoordkaart, uiterldk tegen 30 oktober 1996 aanstaan-

de.
(Voor de retoricanen l99l is een aparte annvoordkaart voorzien).

{ Wil dan ook meteen uw bijdrage storten met het ingesloten stor-
tingsformulier op rekeningnurnmer Bank van Roeselare 712-
77m$9-54 van de Oud-leerli4genbond van het Klein Seminarie,
m€t de vermelding van uw uitgangsjaar en afdeling.

We verheugen ow in lpt weenien van klasgercten en oud-leranrs en
sturen u uue lnrtelijkc groet.

Uw klasv e rantwoorde lij ke
Het bestuur van de oud-leerlingenbmd
De direaie vanhet Klein Semirurie



・ド

Antwoordkaart (alleen voor retorica 1991)

De HcerrMevr.

adrcs

Uitgangsjaar IDL afdeling: .............. .......:.........

scbrijft in voor de feestelijke ontmoetingsdag van maandag ll november 1996

en betaalt op rekening 712-7702159-54 van de Ord-leerlingenbond

I persoon 2-pen0nen-

enkel de biidrage voor het feestrnaal O t OoO sr Oz ooO sr
het feesrmaal + het tidgeld 1997 O t soo gr Qz soo ar

Geheve uw kewe aan te baism a.u.b.

Venrcld bij w snning uw uitgangsjaar tn dc ofdehng.

Gelieve deze kaart gefrankeerd terug te shren v66r 30 olrober 1996.

Antwoordkaart

De Heer/Mevr.

adres

Uitgangsjaar 19,- afdeling:

schrijft in voor de feestelijke onfinoetingsdag van naandag 11 november 1996

en betaaft op rekening 712-7702159-54 van de Oud-leerlingenbond

I Persoon 2-ngn0nen-

enkel de blidrage voor her feestmaal O t :OO sr OZ 0OO sr
het feesrmaal * het lidgeld 1997 O t 900 sf Of tOO sf

Gelieve uw keuze ann te kaisen a.u,b.

VermeU bij uw stoning uw uitgangsjaar tn de afdeling.

Gelieve deze kaart geftankeerd terug te sturen v66r 30 oktober 1996.
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Deze tiental liederen worden afgewisseld met vioolmazie& van de Weense

meester, gebracht door Guonun VERcAIIPT, Hoger Diploma aan het Con-

servatorium van Brussel. Deze violiste was onlangs nog te horen als soliste

in een concert van Mozart tijdens het Festival van Vlaanderen en behoort tot

de beste violisten van de jongere Belgische generatie. Zij wordt aan het kla-

vier begeleid door Joosr VAI\BRUs$L.

Om dit matineerecital af te ronden wordt nadien nog in Weense sfeer een

kopje koffre met 'Sacher-torte' aangeboden. De oud-leerliqgenbond van het

Klein Seminarie €n Schubert houden van gezelligheid!

Herzlich willkommen !
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“EertttdS",tweemaal als tjdschri■ en tweemaal als berichtenblad.DaaHn

hoort allerlei informatie dluisi een waaler aan wetellswaardigheden van wel―

eeri contacten met Oud―leerlillgen in verre gebieden ёn informatie over het

Klein Seminarie van vandaag.ZO vertellen we cЮ k in een kOrte kroniek wat

er in het voorbue jaar in het c。 1lege is v∞rgevallen.Belangriike tOespraken

WOtten integraal opgenOmen.`Ee■ lds'bevat ook infomatie over de nOg
smderende Oud―sndenten.En afen me proberen we∞ k een wetenschappel増―
ke bttdrage in olls tjdschH■ Op te nemen.

Tevems vindt u er de aankOndiging en de info Over aHerhande activiteiten die

in het Klein SenlinaHe doorgaano We willen u zO de hartslag van onze school

laten vOelen.                   
・

WU Zien uit naar uw inschrii宙ng in de Oud■ eedingenbond.Het is slechts

door u in te schriiVen dat u ook de komende nummers van`Ee“
lds'Zult

ontvallgen.Elke oud‐ leerling die lid wOrdt van de veredging,kriigt het blad

thuis besteld.Waarop wacht u Om lid te worden?

呻

Leden betalen 500 fr。

Wie een extra steun wil geven,betaalt 700 fr.als beschermlid。          '
Voor het tarief van icxxl fro wordt u ere― lid.

Op bJgaande an“ ∞rdkaan bieden wu u,面 et_leden,de mogelukheid uw

Hdgdd 1997 tegduk te vereffenen.

興
Onze vere面 ging staat op een kenterillg der tJden,ZOals zOveel in Onze sa‐

menleving en ook in het onderwlJs. Het bestuur wil de belangnJke verande―

‖ngen in het Kldn Seminarie ook de komende jaren ondersteuneno We nodi‐

gen daarom oud‐ leerhngen van de verschillende periodes uit om onze rangen

te vervoegen:u kunt nlec onze vereniging haar tweede adem geven.

Gelievc hiervoor contact op te nemen met de heerヽ 4ichel Vulsteke(Tel.

051/203691)Of de heer Johan Plets(Tel.051/224928)
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IInt Kmtr.t SnMTNARm vANDAAc EN MoRGEN

Het Klein Seminarte is voor de lme keer een nieuw schooliaar gestan. We

hebben in het verleden een stevige yaditie van eeniongensschaol opgebouvttd.

Vandaag biedt een nieuwe uitdnging Zich aan. De deuren van de humaniora

staan voor het eerst open voor iongerw 0n nrcisies. De gewiizigde leefpato
nen in onze samenleving en de nieuwe accenten in de opvoeding van ionge
mensen sterlren ons in de keuZe voor gemengd onderwiis. We wercen echter

de troditie verder uit te bouwen, 'met ionge nrcnsen op wegenvon toekomst',

en zo de brug te slnan naar de 21e eeuw.

* Het Kleln Seminarie in cijfers

Het college is opnieuw gestart met een groot aantal leerli4gen, zij het in
totaal een tikkeltje minder dan vorig jaar. 7-o'n 879 jonge mensen werden aan

de goede zorgen van ons korps toevertrouwd. De leerlingen konden ruim

worden ondergebracht in 40 klassen.

Er zijn 175 leerlingen in het eerstejaar waarvan 35 meisjes: 4 klassen Latijn

en 4 klassen moderne. Het internaat telt 5Tjongens waarvanT eerstes. Inhet

eerste jaar komt 43,4 % van de leerlingen uit Roeselare-centrum en Beveren;

lO,9 % uit Rumbeke en Oekene; 23,4 % uit de Roeselaarse regio (Ardooie,

Koolskamp, lzegem, Staden, Moorslede, Hooglede) en22,3 % vanverderaf.

Van de 879 leerlingen zitten er 37,2 % in de eerste, 33,7 % in de tweede en

29 % in de derde graad. Tussen het weede jaar en het zesde iau volgen'7,2

% van onze leerliqgen een studierichting met Grieks (Griek-Latijn), in de

Lat[inse humaniora (Latijn-wistunde of Latijn-moderne talen of Latijn-we-

tenschappen) zit 34,1 % en 58,7 % kiest een studierichting uit de moderne

humaniora (economie of wetenschappen).

De gehele Campus Kl,ein Seminarie biedt onderwijs (lager en middelbaar)

aan 1562leerlingen; hiewan kiezen er 174 voor het internaat.
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* Van slaap- naar leerruimte

De titel oogt wellicht bizar, voor sommigen zelfs pleonastisch. Maar inder-
daad, de vroegere internaatsruimte 'Srnt Jwef genaamd, krijgt nu definitief
een nieuwe bestemming. vanaf september 1996 staat de volledig heringerich-
te ruimte ter beschikking van leerlingen en leerkrachten, individueel en in
klasverband. Zij kunnen er over de middag ofna de lessen studeren en infor-
matie opzoeken in de bibliotheek van nasl4gwerken of op de computer; klas-
groepen kunnen er aan ruime tafels samenwerken aan een of ander project...

Het is de opdracht van het secundair ondenvijs om de basiskennis over te
brengen bij de leerlingen. In onze wereld waarin de kennisexplosie zo sterk
toeneemt, zal het accent bij de kennisoverdracht meer moeten liggen op de
vaardigheden en de attindes die we bij leerlingen willen ontwikkelen, oefe-
nen en bevorderen. Dit kan o.m. door leerliqgen zelf actief te leren opzoeken,
door het persoonlijk en zelfstandig werk te vergroten, door wegen te tonen en
te laten zoeken naar de bronnen van kennis.

Een school met al zijn materi€le en didactische voorzieningen moet blijvend
evolueren naar een stimulerende en adequate leeromgeving. Het project
'Leeszaal' past binnen dit objectief en knoopt aan bij de traditie van onze

school: een gezond studieklimaat op school scheppen.

* De resultaten van onze retoricanen

De scores in het eerste jaar hoger onderwijs van oue retoricanen zijn zeer
behoorlijk: voor de klassieke humaniora vari€ren deze in de laatste vijf jaar
van 61 % tot76 %: voor de moderne humaniora van 56 % tot73 %.

Een vergelijking met andere scholen is moeilUk; voor het universitair onder-
wijs halen we als school in elk geval een hoge score. Vooral vanuit de econo-

mische afdeling zijn de slaagkansen in het hoger onderwijs de laatste jaren
verhoogd tegenover de jaren 1984-1989.

Van de retorica 1994 zijn73,5 % geslaagd in hun eerste jaar hoger onder-
wijs: 71,6 % slaagde in de universiteit; 75,5 % slaagde in het Hoger Onder-
w[is van het Lange Type (HOLT) en76,9 % slaagde in het Hoger Onderwijs
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van het Korte Type(HOKT)。

We wensen dle oud‐ leeningen v∞r de toekomst een ЫUvend Succes in hun

studieloopbaan toe.
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