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                                                                  Kapelle-op-den-Bos, 26 september 2011 

 

 

Geachte ouder(s) 

 

Maandag  3 oktober en dinsdag 4 oktober 2011 gaan de leerlingen van  het zesde jaar op 

bezinning. 

 

Nieuw is dat alle klassen op dezelfde dagen in verschillende centra deze bezinning 
meemaken in samenwerking met hun klastitularis en een externe begeleider. Met het 
samen zetten van de groepen trachten we de lesuitval in de derde graad tot een minimum 
te beperken. 
 

6 WWI A – 6 WWI B   

Don Bosco Oasecentrum 

 Hendrik Placestraat 44 

 1702 Groot-Bijgaarden 

 02 466 09 30 

 Verantwoordelijke bezinningscentrum: Wim Collin 

 Begeleidende leerkrachten: Mevr. Van Crombrugge en Dhr. Verschueren 

  

6 HUM B – 6 HUM C – 6 LWE - 6 MWE – 6 EWI  

 Sint-Pauluscentrum 

 Galgenstraat 32 

 3110 Rotselaar 

 016 58 05 76 

 Verantwoordelijke: Josée Jost  

Begeleidende leerkrachten: Dhr. Brouwers, Dhr. Stessels en Mevr. Moubax 

 

6 HUM A 

 Ontmoetingscentrum Eenheid 

 Aarschotsesteenweg 381-383 

 3111 Wezemaal 

 016 20 48 16 

 Verantwoordelijke: Monique Waelbers  

Begeleidende leerkrachten: Dhr. Biebau en Dhr. Van den Bossche 

 

6 GLA – 6 LMT – 6 LWI – 6 EMT A  

 Bezinningshuis Salvator 

 Molenstraat 54 

 3270 Scherpenheuvel 

 013 35 56 58 of 0473 50 73 78 

 Verantwoordelijke: P. René Gijbels 

 Begeleidende leerkrachten: Mevr. Moyson en Mevr. Borms 
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6 EMT B – 6 EMT C   

 Heidepark 

 Ommegangsdreef 63 

 9250 Waasmunster 

 052 46 00 73 

 Verantwoordelijke: Toon Scheirlinck  

 Begeleidende leerkrachten: Dhr. Mestdagh en Dhr. Konings 

 

  

Wij organiseren deze bezinning vanuit de christelijke schoolvisie die ondermeer stelt dat 

het waardevol is dat jonge mensen de gelegenheid krijgen om gedurende enkele dagen 

rustig en ernstig na te denken over de zin van hun leven.  

 

De leerlingen krijgen tijdens deze bezinning de ruimte om te reflecteren over hun 

levensvisie en levensopdracht, over de kwaliteiten van hun relatie en van hun liefde, over 

waarden die een mensenleven waarachtig maken en sieren. Een bezinning biedt 

bovendien de kans om meer verbonden te leren leven met God, maar het helpt ook om 

zichzelf en elkaar beter te leren kennen en te aanvaarden. 

 

Een tweedaags bezinning in een bezinningscentrum brengt uiteraard uitgaven met zich 

mee. Om het busvervoer, het verblijf en de begeleiding  te betalen, vragen wij u een 

bijdrage van circa 69,00 euro. Het precieze bedrag zal u terugvinden op de schoolrekening.  

 

Mocht het gebeuren dat uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn bij deze 

bezinningsactiviteit dan dient u deze afwezigheid vooraf te melden bij de directie. Samen 

met deze melding dient u binnen de veertien dagen een geldige wettiging van afwezigheid 

binnen te brengen op het secretariaat. Wanneer geen wettiging van afwezigheid wordt 

binnengebracht, zijn wij immers  genoodzaakt om de gemaakte niet-recupereerbare 

onkosten op de schoolrekening te plaatsen. Dank voor uw begrip. 

 

Tot slot zijn we er van overtuigd dat uw zoon of dochter bereid is deze bezinningsdagen 

ernstig mee te maken. 

 

Met vriendelijke  groeten 

 

 

 

 

Myriam Publie      Tim Houberechts 

Adjunct - Directeur 2de – 3de graad    Coördinator 3de graad 
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Bezinningsdagen voor de leerlingen van  
het 6de jaar 

 
 

1. FINANCIEEL?    

 de schoolverzekering dekt deze activiteit 

 op de schoolrekening wordt een bedrag van circa 69,00 euro aangerekend   

 een beetje zakgeld is nodig voor de drankjes tijdens het middagmaal en ’s avonds 

   

 

2. BENODIGDHEDEN? 

 handdoek en toiletgerief 

 lakens of slaapzak en kussensloop 

 schrijfgerief 

 pantoffels of aangepaste schoenen om in het bezinningshuis aan te trekken 

 wie geregeld medicatie nodig heeft, kan zich best wat voorzien… 

 sportieve kledij afhankelijk van een eventuele avondactiviteit 

 muziekinstrument voor een welklinkende noot tijdens een vrij moment  

 

 

  3. NIET GEWENST?   

 een GSM-toestel is niet gewenst tijdens de werkmomenten 

 het gebruik van privé audio- en videomateriaal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


