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Beste oud-leerling
beste vriend

U bent een trouwe lezer van Eertijds, en voor u biedt dit Berichtenblad

tussendoor wat informatie over het Klein Seminarie vandaag en zijn oud-

leerlingenbond.

U vindt in dit BescsrENBLAD:

* Er is een woordje van de directeur bijhet 195ste schooljaar van het

Klein Seminarie.

* U vindt wat informatie over Het Klein seminarie vandaag en mor-
gen: enkele cijfergegevens betreffende onze school en een blik op

enkele schitterende Prestaties

Afhankelijk van uw retoricajaar vindt u hierbij ook uitnodigingen voor:

- de Oud-leerlingendag op zondag 11 november 2001

- de Terugkomavond voor de Jong oud-leerlingen op zaterdag 17

november 2001

Ook dit berichtenblad ittustreert dat het Kein Seminarie en de oud'leer-

tingenbond een ge'ngageerde rot btiiven vervullen tot op vandaag via

verschiltende initiatieven in het verlengde van wat wii in 'ons college'

hebben meegekregen.
Wij waarderen ten zeerste uw vriendschap voor het Klein Seminarie en

zijn oud-teertingenbond. Die vriendschap willen we versterken door ons

tijdschrift en onze initiatieven.

De redactie
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B:J DE ACTUAL:TE:T

ONDERW:」SPROBLEMAT:EK

Elk schooljaar heeft zijn eigen dynamiek: zijn bemoedigende ervaringen,
zijn zuchten van teleurstelling, maar vooral zijn vele inzet. Met de ploeg
leerkrachten, opvoeders, personeel en directie werken we in en rond de
aloude gebouwen van de Campus Klein Seminarie een jaar lang opnieuw
aan een ruimte waar jonge mensen hart en geest kunnen vinden.

Van het onderwijs en de school wordt veel verwacht, en terecht, vanwege
de ouders, vanwege de samenleving, vanwege de leerlingen zelf. Maar
het draagvlak van leerkrachten en directie is geen oneindige oceaan waar
zomaar in alle windstreken kan op gevaren worden. Onze maatschappij
huldigt de 'individuele vrijheid'meer en meer als enig ordewoord en wordt
zo een woelige zee. Het schip van het onderwijs dreigt er zijn koers en
zijn diepte te verliezen. Dat hebben de voorbije onderwijsstakingen (van
juni en oktober) toch duidelijk gemaakt.
De aanslepende CAO Vl-onderhandelingen van vorig schooljaar hebben
uiteindelijk een akkoord opgeleverd waar de verschillende partijen (subsi-
di€rende overheid en personeel) zich konden in vinden. Tijdens de zo-
mervakantie werd door de vakbonden, de koepel van het Katholiek On-
derwijs en de overheid nog hard gewerkt om de laatste hindernissen uit
de weg te ruimen en zo het nieuwe schooljaar in alle rust te laten starten.

Maar zoals u uit de media kon horen, is de rust in het onderwijslandschap
van zeer korle duur. Begin september besliste de Vlaamse Regering
eenzijdig, zonder voorafgaand sociaal overleg, om de uitstapregeling in
het onderuvijs te wijzigen. Met het argument van het nijpende lerarentekort
wil zij tegelijk ook een besparing afdwingen van ruim 1 miljard, precies bij
die personeelsgroep (de oudere leerkrachten) die sinds jaar en dag hun
ziel en hun inzet hebben gegeven voor een sterk veranderend onderwijs.
Alle onderwijsbetrokkenen betreuren ten zeerste de abruptheid waarmee
de maatregel werd aangekondigd en de wijze waarop ze wordt gesteld.

De bestaande uitstapregeling (zgn. TBS55+) geeft aan personeelsleden
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in het onderwijs de mogelijkheid om vervroegd vanaf de leeftijd van 55

jaar uit te stappen. Deze regeling is een noodzakelijk vangnet voor die

oudere collega's die de dagelijkse en steeds toenemende werkdruk niet

aankunnen en zich niet langer kunnen motiveren voor de job' Het stelsel

TBS55+ is geen vervroegde pensionering: men krijgt een wachtgeld (ca'

620/o van de wedde) en pas vanaf 60 jaar verkr'rjgt men de gewone pensi-

onering.

Het personeel op het terrein (leerkrachten en directies) vraagt de Vlaam-

se regering uitdrukkelijk het sociaal overleg volwaardig te respecteren en

geen maatregelen te nemen die het onderwijsberoep nog onaantrekkelij-

ker maken. De herwaardering van het lerarenambt en de kwaliteit van

het onderwijs is met andere maatregelen gediend.

Als daarbij het politiek onderwijsbeleid via netvervaging langzaam en

vaak geruisloos alles wil gaan 'ontkleuren', verliest het katholiek onder-

wijs straks het recht om juist aan de vorming van jonge mensen veel kleur

te geven.
Toch zullen de katholieke scholen in de regio blijven kiezen voor een

werksfeer en een huisstijl waar de kwaliteit van het onderwijs gedragen

wordt door grote deskundigheid en goede werkvoorwaarden maar even-

zeer door diepere motivatie en grote innerlijke kracht. Wij kiezen immers

voor scholen met een ziel en een groot hart waar we de goede dingen

nog 'goed' kunnen doen.

Het geheim van de goede leerkracht en opvoeder die zijn leerlingen niet

in zwart-wit ziet, maar met veel kleur en eigenheid. Het geheim van de

goede keuken die zorg draagt voor lekker eten en dagelijks kwaliteit le-

vert. Het geheim van de onderhoudsploeg die zich alle moeite getroost

om het schoonmaakwerk heel vaak opnieuw te doen. Het geheim van het

directieteam en haar medewerkers dat mekaar in verantwoordelijkheid en

collegiale samenwerking vindt. Dat geheim willen we vandaag en morgen

in het Klein Seminarie bewaren dankzij de mensen die er werken en le-

ven en die er dag na dag hun toewijding, hun inzet en hun tijd aan jonge

mensen geven.

Kris Pouseele, directeu r
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Her Ktetr,t Seutrunnte woRDT

Rurrure vooR HART & cEesr.

Het eerste trimester van een nieuw schooljaar is volop aan de gang.
Leerlingen en leerkrachten hebben elkaar reeds kunnen vinden in het
vele dagelijkse werk van de les maar ook in enkele andere activiteiten.
De voorbije sportdag en de uitwisselingsweek met Hongarije en Duitsland
zorgden in elk geval voor een deugddoende en ontspannende ervaring
voor vele leerlingen. 'Goed lesgeven' en 'leven bieden op de school' is
voor ons concreet werk maken van ons nieuw motto 'Ruimte voor harT
en geest'.

KLEIN SEI.41NARl=

Onder dit motto werken Barnum en het Klein Seminarie vanaf 1 sep-
tember 2001 nauw samen om aan jonge mensen uit de regio Roeselare-
Ardooie kwalitatief en dynamisch onderwijs te bieden in de klassieke en
moderne humaniora.
"Ruimte voor geest": beide scholen kiezen met de gedreven lerarengroep
voor een brede vorming in literatuur, wetenschap en cultuur. Een school
blfft bI uitstek de plaats waar je kennis kan opdoen. Jongeren nieuwsgie-
rig maken en blijvend motiveren is dan ook ons engagement.
"Ruimte voor haft" : onze scholen werken ten volle aan een schoolsfeer
van hartelijke omgang, dialoog en solidariteit, respect en inzet. Op een
eigentijdse manier en in bruisende activiteiten roepen we de leerlingen op
tot een levensstijl die jongeren ten goede komt.
Barnum & het Klein Seminarie willen zo "ruimte voor hari en geest" zijn
om leerlingen te laten groeien tot bekwame en veelzijdige jonge mensen.
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Verruimd directieteam
Met de bedoeling een grotere omkadering (directie en ondersteunend

personeel) te cre€ren heeft het Klein Seminarie de eerste graad admini-

skatief afgesplitst. Met ingang van 1 september 2001 is mevrouw carine

Lefevere, tot vorig jaar adjunct-directeur in het Technisch lnstituut Heilige

Elisabeth te Roeselare, aangesteld tot directeur van de eerste graad.

De twee scholen (Klein Seminarie 1 & Klein Seminarie) blijven uiteraard

een pedagogische entiteit vormen onder de naam Klein seminarie. Met

deze administratieve aanpassing wil de school de begeleiding van de

leerlingen verder uitbouwen en de pedagogische vernieuwingen opvol-

gen. De ruimere omkadering ondersteunt ook de samenwerking tussen

Barnum en het Klein Seminarie die sinds vorig jaar is opgestart'

Carine Lefevere, pedagogisch directeur

Marc Vandoorne, adjunct-directeur

Kristiaan Pouseele, directeur

directie Klein Seminarie
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Her Klerru SerurruRRre vANDAAG EN MoRGEN

Het Klein Seminarie is voor de 195e keer een nieuw schootjaar gestaft.
We hebben in het verleden een stevige traditie van jongensschoot opge-
bouwd. Straks, in juni 2002, verlaat de eerste 'gemengde' retorica het
college want op vandaag staan de deuren van het 1e tot het 6e jaar open
voor jongens dn meisyes.

We wensen echter de traditie verder uit te bouwen, 'met jonge mensen op
wegen van toekomst', in de 21 e eeuw.

Het college is opnieuw gestart met een groot aantal leerlingen: 1058 jong-
e mensen werden aan de goede zorgen van ons korps toevertrouwd. De
leerlingen konden vlot ondergebracht worden in 48 klassen.
Er zijn 232 leerlingen in het eerste jaar waarvan 92 meisjes: 6 klassen
Latijn en 4 klassen moderne. In het eerste jaar komt 46,55% van de
leerlingen uit Roeselare-centrum en Beveren; 12,5o/o uit Rumbeke en
Oekene; 29o/o uit de ruime Roeselaarse onderwijsregio.

Van de 1058 leerlingen zitten er 40,11o/o in de eerste, 31 ,78% in de twee-
de en 28,09% in de derde graad. Tussen het tweede jaar en het zesde
jaar volgen 39,7% van onze leerlingen een studierichting met Grieks
(Grieks-Latijn) of Latijn (Latijn-wiskunde, Latijn-moderne talen of Latijn-
wetenschappen) en 60,29% kiest een studierichting uit de moderne
humaniora (economie of wetenschappen).

f n het college zitten 322 meisjes in de zes jaren'. ze maken nu 30,36% uit
van de totale schoolbevolkino.

De gehele Campus Klein Seminarie biedt onderwijs (lager en middel-
baar) aan 1667 leerlingen; hiervan kiezen er 137 voor het internaat
(waarvan 33 jongens van het college).
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* LeeRutHeEN lN DE PRIJZEN

Bert Maddens (6WWla) schoot dit jaar de hoofdvogel af door de eerste

prijs weg te kapen in de 1/" Vlaamse biologie-olympiade. Meteen bes-

tendigt hij de uitstekende biologieprestaties van de school want het Klein

seminarie haalde ook in 1999 en in 2000 de laureaatstitelbinnen.

De winnaar mag het land vertegenwoordigen op de internationale olympi-

ade. Vorig jaar werd die gehouden in Turkije, het jaar voordien speelde

Zweden gastheer. "Zo'n buitenlandse uitstap zit er voor mij niet in", weet

Bert Maddens. "Dit jaar vindt de internationale olympiade immers plaats in

Brussel. Ter compensatie hangt een weekend Parijs in de lucht"'

Na de preselecties in Kortrijk mocht Bert Maddens met veertien andere

Vlaamse finalisten naar het eindexamen. "ln twee uren dienden wij pre-

cies 45 vragen op te lossen. Een aantal thema's kwam doorheen het

schooljaar al in klas aan bod. De vragen veronderstelden nogalwat door-

zicht en algemene kennis van veel basisbegrippen, maar ook het logisch

redeneren bood verschillende oplossingen. Tijdens de voorbereiding

kreeg ik hulp van leraars, verdiepte ik mij in vakliteratuur en ook de vier-

daagse stage in Antwerpen bleek leerrijk."

stijn Demar6 (6LWla) nam deelaan de vLEKHO's Spellingwedstriid voor

verstandige mensen en werd derde laureaat in het opstelonderdeel. Hij

kreeg samen met de felicitaties van de jury ook de nieuwe editie van het

Grote Woordenboek van Dale mee naar huis. op de achterkaft van dit

Contact leest u een passage uit het bekroonde opstel.

Reeds voor de 8e maal werd de vlaamse olympiade Latiin en Grieks

georganiseerd. opnieuw nam het Klein seminarie succesvol deel. Het

Arpino-comite dat de zaken behartigt 6n honoreert, feliciteerde onze sc

hool op 12 mei te Antwerpen met twee diploma's'

In de Klassikale Vertaalwedstrijd Vergilius 2001 werd 5LWlb uitgeroepen

als laureaat. 6GLA ging in de Klassieke Vertaalwedstrijd Plato 2001 lopen

met een eervolle vermelding.
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* WtsKuttoE-oLyMptAoe: eolrte 2001

De Vlaamse wiskundeolympiade richt zich tot de leerlingen van de drie
laatste jaren van het secundair onderwijs. Niemand ontkent het grote
belang van de positieve wetenschappen in de snelle ontwikkeling van
onze technologische maatschappij.
wiskunde dient zich daarbij aan als een ondersteunende taal en inspira-
tiebron voor meer en meer wetenschappen. Zo kennen biologie, lingu-
istiek en economie, door de vernieuwende inbreng van de'mathematica,,
de laatste decennia een grote bloei.
Een van de meest fundamentele aspecten van de wiskunde is de pro-
bleemoplossing. Precies dat aspect wil de olympiade bij de deelnemers
uittesten. Over 3 rondes treden zij met elkaar in competitie.

De eerste ronde - hierbij moeten de leerlingen 30 meerkeuzevragen
oplossen in 3 uur - werd 'gespeeld' op 17 januari 2001 ter plaatse op
school.
109 leerlingen van het Klein Seminarie namen deel. Voor heel Vlaande-
ren waren er dat 10.305 (uit 399 scholen), waarvan er 1190 toegelaten
werden tot de tweede ronde. Van onze school: 25.

De tweede ronde vond plaats op woensdag 7 maart 2001, zoals steeds,
voor heel de provincie, op de KULAK. Hier weer 30 meerkeuzevragen,
maar nu op te lossen in 2 uur tijd.
Na de tweede ronde werden er van onze school 3 leerlingen geselecteerd
voor de finale: Dimitri Carpentier (6LWlb), Steven Vancoillie (6WWta) en
William Vandenberghe (5 WWla).

Op woensdag 25 april 2001 traden Steven Vancoillie en William Van-
denberghe aan de KUL in competitie met de 80 andere finalisten. Op-
dracht : 4 'open'vragen oplossen binnen 3 uur.
Bij de proclamatie kreeg William Vandenberghe een aanmoedigingsprijs
en Steven Vancoillie een tweede prijs. Een uitzonderlijke prestatie. (Er
werden 4 eerste prijzen toegekend, T tweede prijzen, 10 derde prijzen en
aanmoedigingsprijzen).
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* MET DE KARDINAALSBEKER NAAR NUIS!

Dat de meisjes in het college hun mannetje kunnen staan is zeker- Nadat

vorig jaar succes werd geboekt in het minivoetbal, waren dit jaar de meis-

jes iadetten in het votteybal erg succesvol. In de S.V.S.-competitie liep

het niet zo lekker maar voor de Kardinaalsbeker stootten zij door naar de

finale.

op woensdag 30 mei trokken we naar Tongerlo om er de finale te betwis-

ten tegen Don Bosco Zwijnaarde. De eerste twee sets verliepen span-

nend maar werden beslecht in ons voordeel: 25 - 23 en 25 - 22. Hel zag

er dus best goed uit. Maar dan begon het wat tegen te vallen en werd de

derde set verloren met 18 - 25. De vierde set hadden we duidelijk in onze

handen. Met een voorsprong van 24 - 20 kon het haast niet meer mislo-

pen maar Zwijnaarde kwam terug opzetten en we gingen de boot in met

24 - 26. Duidelijk wat aangeslagen werd de beslissende vijfde set aang-

evat.Enge|ukkigVooronsdraaidedeploegWeeropvo|letoerenenwerd
de beslissende set binnengehaald met 15 - B. Een verdiende ovenarin-

ning.

Graag proficiat aan Julie Vermander (4LWla), An'Sofie Denturck

(4LW|a),KimDenturck(4LW|a),CatherinePype(4LW|c),Anne-Marie
vanvalckenborgh (3LWla), Marie Vermander (3LWla) en Marta So'

bolska (2LAb).
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