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MIDDAGACTIVITEITEN

 

EERSTE GRAAD

www.sintbavogent.be

2022-2023

https://www.sintbavogent.be/


Wat kan je verwachten?

Badminton

Badminton is niet zomaar een racketsport: het is de snelste racketsport ter wereld! 
Een shuttle, twee rackets en een veld met een net: meer heb je niet nodig om badminton te spelen!
Doe je ook mee met deze leuke en uitdagende sport?

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke week op maandag, dinsdag of donderdag van 12.15 tot 12.55 uur. De planning wijzigt
wekelijks en wordt via de schermen gecommuniceerd. 
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar toon.vanlierde@sbhg.be.

Je hoeft niet in te schrijven voor deze activiteit.  

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:toon.vanlierde@sbhg.be


Wat kan je verwachten?

Bavo's boekenbabbel

Heb je de leeskriebel helemaal te pakken? Zoek je een rustige plek om in je laatste boek te duiken in
het midden van een drukke schooldag? Kom dan zeker eens naar de 'Bavo's boekenbabbel'!
Anders dan bij een gewone leesclub houden we ons niet aan één vast boek, maar kies jij zelf je
favoriet. Aan het eind van iedere sessie delen we onze beste leestips, dus je keert steeds huiswaarts
met nieuwe inspiratie.

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke maandag van 12.35 tot 13.05 uur.
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar chloe.verbruggen@sbhg.be.

Je kan je inschrijven voor de wekelijkse boekenclub via deze link. Deze activiteit loopt tot het einde
van het schooljaar. 

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:chloe.verbruggen@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUOVVONTRaNEdDNEpFMVFROU9aNE1aSjdKTi4u


Wat kan je verwachten?

Crea-atelier

Ben je graag creatief bezig? Wil je je eigen armbandjes of oorringen maken? Mooie kaartjes maken
met handlettering of een eigen droogbloemenkrans? Dan kan je zeker je creativiteit kwijt in deze
middagactiviteit!  

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke dinsdag van 12.35 tot 13.05 uur (tot eind januari). 
Prijs? € 12,50  (via de schoolrekening), alle materiaal is inbegrepen in deze prijs.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar celien.bourgeois@sbhg.be.

Inschrijven voor deze creatieve activiteit kan via dit formulier. Er kunnen maximum 20 leerlingen
deelnemen. De creatieve ateliers lopen tot eind januari.

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:celien.bourgeois@sbhg.be
mailto:celien.bourgeois@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUOVVONTRaNEdDNEpFMVFROU9aNE1aSjdKTi4u


Wat kan je verwachten?

Dactylo

Gezien de technologische vooruitgang van onze maatschappij is de vaardigheid blind typen
essentieel voor ieder kind. Daarnaast behoren de eindtermen ‘digitale competentie en mediawijsheid’
tot de sleutelcompetenties van het secundair onderwijs. Daarom bieden we de mogelijkheid om op
school dactylo (Typ10) te volgen.
Thuis kan je verder oefenen via de online-module. De leerkracht volgt de individuele evolutie op van
alle leerlingen en kan eventueel bijsturen.

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Je kan de lessen volgen op maandag-, dinsdag-, donderdag- of vrijdagvoormiddag, telkens
van 12.35 tot 13.05 uur (data volgen na inschrijving).
Prijs? € 35 voor 10 lessen (via de schoolrekening). 
Benodigdheden? je laptop.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar sint.bavohumaniora@sbhg.be.

Inschrijven kan via deze link. Nadat je bent ingeschreven krijg je te horen in welke groep je
terechtkomt en welke dag de 10 lessen doorgaan. Er kunnen maximum 20 leerlingen deelnemen per
sessie.

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:sint.bavohumaniora@sbhg.be
mailto:sint.bavohumaniora@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUOVVONTRaNEdDNEpFMVFROU9aNE1aSjdKTi4u


Wat kan je verwachten?

Dans

Lowie Deseyne, choreograaf en dansleerkracht, heeft hij al meermaals opgetreden als danser voor
verschillende wedstrijden, shows en tv-programma's, waaronder Belgiums Got Talent. Lowie is
voornamelijk een Urban danser en probeert zich te verdiepen in verschillende dansstijlen. Ook op
workshops in binnen- en buitenland tracht hij zijn kennis en ervaring te delen met anderen om zo ook
deel uit te maken van hun groei en inspiratie. Kriebelt het bij jou ook om samen met Louis te komen
dansen?

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? 10 lessen op vrijdag van 12.35 tot 13.05 uur (data volgen na inschrijving).
Prijs? € 30 voor 10 lessen (via de schoolrekening). 

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar dirk.debaere@sbhg.be.

Zin om te dansen? Schrijf je dan in voor 10 lessen dans via deze link. 

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:dirk.debaere@sbhg.be
mailto:dirk.debaere@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUOVVONTRaNEdDNEpFMVFROU9aNE1aSjdKTi4u


Wat kan je verwachten?

English club

Engels? Een toffe taal, maar het is gemakkelijker om te luisteren dan te spreken, toch? Laten we daar
wat op oefenen. Join the club en spring over je eigen drempel. Leer vlot communiceren, leer spontane
babbels doen in het Engels waarbij je luistert en met elkaar in gesprek gaat, over alles wat je
bezighoudt!
Een actuele gebeurtenis die je raakte? Interesting! Let’ talk about it.
Een leuk liedje dat je graag beter leert begrijpen? Nice! Let’s listen and discuss.
Een idool wiens achtergrond je wil uitspitten? Fascinating! Let’s do some digging!
Een inspirerende ervaring die je wil delen? Please do, we are all ears!

I’ll see you soon?

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke maandag van 12.35 tot 13.05 uur.
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar eliza.ide@sbhg.be.

Je kan je inschrijven voor de English club via dit formulier. Je schrijft in voor een volledig schooljaar.

Tweede jaar

https://www.sintbavogent.be/
mailto:eliza.ide@sbhg.be
mailto:eliza.ide@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUOVVONTRaNEdDNEpFMVFROU9aNE1aSjdKTi4u


Wat kan je verwachten?

Gezelschapsspelletjes

Daag onder de middag je vrienden uit in een spel of kom een nieuw kaart- of bordspel uitproberen.
De dobbelstenen zijn opgeblonken, de kaarten geschud. Een variabel aanbod van spellen ligt op jullie
te wachten.

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke vrijdag van 12.35 tot 13.05 uur. 
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar greta.ryckaert@sbhg.be.

Je hoeft je voor deze middagactiviteit niet in te schrijven.

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:greta.ryckaert@sbhg.be
mailto:greta.ryckaert@sbhg.be


Wat kan je verwachten?

Just dance

Just dance is hét ultieme dansspel! Zoek je de perfecte activiteit waarmee je op de nieuwste hits kunt
dansen en vooral veel plezier kunt maken met je vrienden? Dan is deze middagactiviteit iets voor jou!

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke week op maandag, dinsdag of donderdag van 12.15 tot 12.55 uur. De planning wijzigt
wekelijks en wordt via de schermen gecommuniceerd. 
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar toon.vanlierde@sbhg.be.

Je hoeft niet in te schrijven voor deze activiteit.  

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:toon.vanlierde@sbhg.be


Wat kan je verwachten?

MOS

There's no planet B!
Ben jij ook geboeid door het milieu, de dieren en de natuur?
Wil jij graag meer leren over het milieu en hoe wij er bewust mee om kunnen gaan?
Heb jij ideeën om onze school nog groener te maken?
Dan is deze middagactiviteit zeker iets voor jou!
De bedoeling is om bij te leren, elkaar te inspireren en er praktisch mee aan de slag te gaan.

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke maandag van 12.35 tot 13.05 uur. 
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar laure.cruyt@sbhg.be.

Wil jij helpen om van onze school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te
maken? Schrijf je dan hier in. Deze activiteit loopt tot het einde van het schooljaar.

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:laure.cruyt@sbhg.be
mailto:laure.cruyt@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUOVVONTRaNEdDNEpFMVFROU9aNE1aSjdKTi4u


Wat kan je verwachten?

Omnisport

Tijdens omnisport kan je van verschillende teamsporten proeven. We richten ons vooral op balsporten
zoals basketbal, voetbal,... Dit is slechts een greep uit het ruime aanbod. Wil je graag verschillende
balsporten uitproberen, kom dan zeker eens langs!

Praktisch

Inschrijven

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar toon.vanlierde@sbhg.be.

Je hoeft niet in te schrijven voor deze activiteit. 

Eerste graad

Wanneer? Elke week op maandag, dinsdag of donderdag van 12.15 tot 12.55 uur. De planning wijzigt
wekelijks en wordt via de schermen gecommuniceerd. 
Prijs? Deze activiteit is gratis.

https://www.sintbavogent.be/
mailto:toon.vanlierde@sbhg.be


Wat kan je verwachten?

Schotse doedelzak

Op zoek naar een speciale uitdaging als middagactiviteit? Dan is dit zeker iets voor jou! Dit bijzondere
instrument wordt aangeleerd op een practice chanter. 
Je moet geen voorkennis notenleer hebben. Wat je moet kennen om de partituren te lezen wordt
aangeleerd tijdens lessen. 
Reken op 1 jaar om de vingerzetting en de verschillende soorten 'grace notes' aan te leren. Om dit alles
vlot te beheersen zal je ook thuis een tiental minuutjes per dag moeten oefenen. Op het einde van het
jaar leren we dan onze eerste tunes aan.
De overstap naar de Highland Bagpipe is voor de doorzetters en start volgend jaar. Dan moet je er wel
voor gaan: de overstap wordt vaak onderschat en je moet bovendien investeren in een eigen
instrument.

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke donderdag van 12.35 tot 13.05 uur.
Prijs? € 50 voor de practice chanter (via de schoolrekening).

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar jan.colson@sbhg.be.

Inschrijven voor deze bijzondere activiteit kan via deze link. Je schrijft in voor een volledig schooljaar.

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:jan.colson@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUOVVONTRaNEdDNEpFMVFROU9aNE1aSjdKTi4u


Wat kan je verwachten?

Schaakclub

Vergeet voetbal, darts en hordenlopen. De mooiste sport ter wereld is al zo’n slordige 6.000 jaar
schaak. Schaken is hét spel van koningen, keizers, presidenten, maharadja’s, grote kunstenaars… en
binnenkort ook voor leerlingen van Sint-Bavo.  
Een goede schaker speelt strategisch, durft risico’s te nemen en kan voorspellen wat de tegenspeler
denkt, voordat die het zelf denkt. Maar voordat je goed bent, moet je eerst honderd spelletjes verliezen.  
Deze activiteit is bedoeld voor zowel beginners als experten. De enige voorwaarde is dat je min of meer
weet hoe het spel in elkaar zit.

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke dinsdag van 12.35 tot 13.05 uur.
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar lennert.vandurme@sbhg.be.

Het is niet nodig om in te schrijven voor deze activiteit. Alle leerlingen uit de eerste graad zijn welkom,
en vergeet niet: iedere schaakspeler was ooit maar een beginner. 

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:lennert.vandurme@sbhg.be


Wat kan je verwachten?

STEM-atelier

Science, Technology, Engineering & Mathematics. 
Ben je benieuwd en wil je zelf aan de slag met enkele STEM-projecten? Kom dan zeker langs en duik in
de wondere wereld van wetenschap en engineering. 

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? 2 x per maand op dinsdag van 12.35 tot 13.05 uur (data volgen na inschrijving).
Prijs? € 10 (via de schoolrekening), alle materiaal is inbegrepen in deze prijs.
Benodigdheden? je laptop.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar niels.vandenborre@sbhg.be.

Je kan je inschrijven voor het STEM-atelier via dit formulier. Er worden maximum 10 leerlingen
toegelaten per groep. Leerlingen die de richting STEM of STEM-wetenschappen volgen, kunnen niet
inschrijven voor deze activiteit.

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:niels.vandenborre@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUOVVONTRaNEdDNEpFMVFROU9aNE1aSjdKTi4u


Wat kan je verwachten?

Tafeltennis

Wat ooit begon als een spelletje voor de gegoede Engelsman, is inmiddels uitgegroeid tot een heuse
sport die in zo'n beetje alle uithoeken van de wereld wordt gespeeld. Het doel van tafeltennis is om het
balletje met behulp van de bat, over het net op de tafelhelft van je tegenstander te slaan, op zo'n
manier dat hij de bal niet meer (correct) weet terug te slaan. Ga jij de uitdaging aan?

Praktisch

Inschrijven

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar toon.vanlierde@sbhg.be.

Je hoeft niet in te schrijven voor deze activiteit. 

Eerste graad

Wanneer? Elke week op maandag, dinsdag of donderdag van 12.15 tot 12.55 uur. De planning wijzigt
wekelijks en wordt via de schermen gecommuniceerd. 
Prijs? Deze activiteit is gratis.

https://www.tafeltennis.org/spelregels.htm
https://www.sintbavogent.be/
mailto:toon.vanlierde@sbhg.be


Wat kan je verwachten?

Ukelele

Een ukelele is een klein 4-snarig gitaartje. Het is een vlot, sfeermakend instrument dat je zowel alleen
als in groep kunt gebruiken. 
Zoals elk jaar bieden we opnieuw lessen ukelele aan. Tijdens deze lessen kan je op een leuke manier
kennismaken met het instrument. Er is geen voorkennis van muziek vereist. De tien lessen worden
door professionele leerkrachten gegeven in workshopvorm.  

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Maandag of dinsdag van 12.35 tot 13.05 uur (data volgen na inschrijving).
Prijs? € 35 voor 10 lessen  (via de schoolrekening), gebruik ukelele tijdens de lessen is inbegrepen.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar dirk.debaere@sbhg.be.

Je kan je via dit formulier inschrijven om samen muziek te maken. Je schrijft in voor 10 lessen. De
ingeschreven leerlingen krijgen een ukelele in bruikleen tijdens de lessen.

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:dirk.debaere@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUOVVONTRaNEdDNEpFMVFROU9aNE1aSjdKTi4u


Wat kan je verwachten?

Vocal harmony

Kreeg je na het zien van Glee zin om je eigen Glee club op te starten? Is Pitch Perfect je favoriete film?
Zing je gewoon heel graag en wil je 1 keer per week een fijne middag beleven samen met andere
Bavootjes? Kies dan op dinsdagmiddag voor vocal harmony waar we de leukste popnummers samen
gaan zingen. Aarzel niet en schrijf je in. Het wordt heel fijn!

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke dinsdag van 12.35 tot 13.05 uur.
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar vanessa.salamon@sbhg.be.

Je kan je via dit formulier inschrijven om samen te zingen. Deze activiteit loopt tot het einde van het
schooljaar. 

Eerste graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:vanessa.salamon@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUOVVONTRaNEdDNEpFMVFROU9aNE1aSjdKTi4u


MIDDAGACTIVITEITEN

TWEEDE & DERDE GRAAD

www.sintbavogent.be

2022-2023

https://www.sintbavogent.be/


Wat kan je verwachten?

Bordspellen & schaak

Daag onder de middag je vrienden uit in een spel. Train je brein met een spannend potje schaak of
kom een nieuw kaart- of bordspel uitproberen.
De dobbelstenen zijn opgeblonken, de kaarten geschud. Een variabel aanbod van spellen ligt op jullie
te wachten.

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke dinsdag van 13.25 tot 13.55 uur.
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar elisabeth.debacker@sbhg.be.

Je hoeft niet in te schrijven voor deze activiteit.  

Tweede & derde graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:elisabeth.debacker@sbhg.be


Wat kan je verwachten?

Badminton

Badminton is niet zomaar een racketsport: het is de snelste racketsport ter wereld! 
Een shuttle, twee rackets en een veld met een net: meer heb je niet nodig om badminton te spelen!
Doe je ook mee met deze leuke en uitdagende sport?

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke donderdag van 13.10 tot 13.50 uur.
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar toon.vanlierde@sbhg.be.

Je hoeft niet in te schrijven voor deze activiteit.  

Tweede & derde graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:toon.vanlierde@sbhg.be


Wat kan je verwachten?

Dans

Lowie Deseyne, choreograaf en dansleerkracht, heeft hij al meermaals opgetreden als danser voor
verschillende wedstrijden, shows en tv-programma's, waaronder Belgiums Got Talent. Lowie is
voornamelijk een Urban danser en probeert zich te verdiepen in verschillende dansstijlen. Ook op
workshops in binnen- en buitenland tracht hij zijn kennis en ervaring te delen met anderen om zo ook
deel uit te maken van hun groei en inspiratie. Kriebelt het bij jou ook om samen met Louis te komen
dansen?

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Op vrijdag van 13.25 tot 13.55 uur (data volgen na inschrijving)
Prijs? € 30 voor 10 lessen (via de schoolrekening). 

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar dirk.debaere@sbhg.be.

Zin om te dansen? Schrijf je dan in voor 10 lessen via deze link. 

Tweede & derde graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:dirk.debaere@sbhg.be
mailto:dirk.debaere@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUMUJOUElCWjJIVE9BS001S1VDMjBUSlFQTy4u


Wat kan je verwachten?

Omnisport

Tijdens omnisport kan je van verschillende teamsporten proeven. Basketbal, voetbal, netbal,
baseball,... zijn slechts een greep uit het ruime aanbod. Wil je graag verschillende sporten uitproberen,
kom dan zeker eens langs!

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke vrijdag van 13.10 tot 13.50 uur.
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar toon.vanlierde@sbhg.be.

Je hoeft niet in te schrijven voor deze activiteit. 

Tweede & derde graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:toon.vanlierde@sbhg.be


Wat kan je verwachten?

Radio Bavo

Heb jij altijd al eens een sportmatch willen becommentariëren of het eten van de kok willen
recenseren? Kan Sint-Bavo volgens jou wel wat muzikale opvoeding over de 20s gebruiken? Breng jij
met je enthousiaste stem de sappigste primeurs live op de radio of werk je met jouw technische skills
toch liever achter de schermen? In dat geval ben jij misschien wel de reporter, sportcommentator,
monteur of hoofdredacteur die we zoeken voor Radio Bavo!

Samen bepalen we de content en al brainstormend en experimenterend in onze gloednieuwe
radiostudio werken we naar ons eindproject toe: een professionele podcast. 

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke dinsdag van 13.25 tot 13.55 uur.
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be

24

Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar camille.marynissen@sbhg.be.

Je kan je inschrijven om mee te werken aan Radio Bavo via dit formulier. Deze activiteit loopt tot het
einde van het schooljaar.

Tweede & derde graad

https://docs.google.com/document/d/1elhe6r7Sodt0q8oJza8t1GhCczGJYT2H_a5e-K3AScA/edit
https://www.sintbavogent.be/
mailto:camille.marynissen@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUMUJOUElCWjJIVE9BS001S1VDMjBUSlFQTy4u


Wat kan je verwachten?

Spaanse les

Hola chicos y chicas: de basis van het Spaans leren in een ontspannen sfeer: uitspraak, tellen, eten &
drinken, de weg wijzen, kledij, toerisme,... Heb je goede ideeën, dan kan dat ook aan bod komen! ¡Hasta
luego!

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke maandag- of vrijdagnamiddag van 13.25 tot 13.55 uur.
Prijs? Je betaalt enkel de kosten voor kopieën (via de schoolrekening). 

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar peter.vandriessche@sbhg.be.

Je kan je inschrijven via deze link. Je schrijf in voor een volledig schooljaar.

Tweede & derde graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:peter.vandriessche@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUMUJOUElCWjJIVE9BS001S1VDMjBUSlFQTy4u


Wat kan je verwachten?

Tafeltennis

Wat ooit begon als een spelletje voor de gegoede Engelsman, is inmiddels uitgegroeid tot een heuse
sport die in zo'n beetje alle uithoeken van de wereld wordt gespeeld. Het doel van tafeltennis is om het
balletje met behulp van de bat, over het net op de tafelhelft van je tegenstander te slaan, op zo'n
manier dat hij de bal niet meer (correct) weet terug te slaan. Ga jij de uitdaging aan?

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke maandag van 13.10 tot 13.50 uur.
Prijs? Deze activiteit is gratis.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar toon.vanlierde@sbhg.be.

Je hoeft niet in te schrijven voor deze activiteit. 

Tweede & derde graad

https://www.tafeltennis.org/spelregels.htm
https://www.sintbavogent.be/
mailto:toon.vanlierde@sbhg.be


Wat kan je verwachten?

Ukelele

Een ukelele is een klein 4-snarig gitaartje. Het is een vlot, sfeermakend instrument dat je zowel alleen
als in groep kunt gebruiken. 
Zoals elk jaar bieden we opnieuw lessen ukelele aan. Tijdens deze lessen kan je op een leuke manier
kennismaken met het instrument. Er is geen voorkennis van muziek vereist. De tien lessen worden
door professionele leerkrachten gegeven in workshopvorm.  

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Maandag of dinsdag van 13.25 tot 13.55 uur (data volgen na inschrijving).
Prijs? € 35 voor 10 lessen  (via de schoolrekening), gebruik ukelele is inbegrepen.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar dirk.debaere@sbhg.be.

Je kan je via dit formulier inschrijven om samen muziek te maken. Je schrijft in voor 10 lessen ukelele.
De ingeschreven leerlingen krijgen een ukelele in bruikleen tijdens de lessen. 

Tweede & derde graad

https://www.sintbavogent.be/
mailto:dirk.debaere@sbhg.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUMUJOUElCWjJIVE9BS001S1VDMjBUSlFQTy4u


MIDDAGACTIVITEITEN

BEELDATELIER SINT-LUCASACADEMIE

www.sintbavogent.be

2022-2023

https://www.sintbavogent.be/


Wat kan je verwachten?

Beeldatelier Sint-Lucasacademie

Als je een sterke verbeeldingskracht hebt en graag vormgeeft heb je het geknipte profiel om je
in te schrijven voor het beeldatelier aan de Sint-Lucas Academie.
Deze lessen worden door de Sint-Lucas Academie zelf georganiseerd. We verwijzen graag naar
deze flyer voor meer info.

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.
Waar? Lokaal 303.
Prijs? € 201 (basistarief), vermindering en kansentarief mogelijk.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@sintlucasacademie.be.

Je kan je online inschrijven via de website van de Sint-Lucasacademie. 

12-18 jaar

https://www.sintbavogent.be/uploads/humaniora/documents/flyers-beeldatelier-sint-bavo-2022-HR.pdf
mailto:dirk.debaere@sbhg.be
https://www.sintbavogent.be/
mailto:secretariaat@sintlucasacademie.be
https://www.sintlucasacademie.be/


MIDDAGACTIVITEITEN

 

OPEN LEERCENTRUM/BIBLIOHEEK

www.sintbavogent.be

2022-2023

https://www.sintbavogent.be/


Wat kan je verwachten?

Open leercentrum/biblioheek

De bibliotheekverantwoordelijke van onze school heet je van harte welkom en helpt je graag
verder bij je zoektocht naar informatie.
De uitleentermijn voor boeken is drie weken. Je kan de uitleentermijn verlengen aan de balie
van de bibliotheek als niemand anders dat boek reserveerde en indien je geen openstaande
boete hebt.
Naast het ontlenen van boeken ben in de bibliotheek welkom om rustig te lezen of te werken. 

Praktisch

Inschrijven

Wanneer? Elke dag van 12.30 tot 13 uur, 13.20 tot 13.50 en uur en 15.35 tot 17 uur (niet op vrijdag na
school).
Waar? De schoolbibliotheek bevindt zich op de tweede verdieping van het ‘De Schryvergebouw’.
Prijs? Je hoeft niet te betalen voor je lidmaatschap. Wanneer boeken te laat worden terug gebracht zal
je een boete ontvangen van € 0,05 per boek en per dag.

www.sintbavogent.be
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Contact

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar cathy.verbesselt@sbhg.be.

Aanmelden om lid te worden hoeft niet, alle leerlingen worden automatisch lid.

https://www.sintbavogent.be/
mailto:cathy.verbesselt@sbhg.be


MIDDAGACTIVITEITEN

 

LEERLINGENRAAD

www.sintbavogent.be

2022-2023

https://www.sintbavogent.be/


Wat kan je verwachten?

Leerlingenraad

Vanaf het tweede jaar kunnen onze leerlingen zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad.
De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen in de schoolraad. 

We organiseren allerlei activiteiten rond specifieke (thema)dagen zoals die van de
jeugdbeweging, leerkracht, Lichtmis en Schrijf-Ze-Vrijdag. 

Daarnaast organiseert de leerlingenraad vanaf oktober elke vrijdag een verkoop van
wereldwinkelproducten. 

We zijn ook een werkgroep die zich bezighoudt met het welbevinden van de leerlingen via een
meter-peterproject. 

Praktisch

Inschrijven/contact

De leerlingenraad vergadert elke maand met de hele groep. De 4 werkgroepen doen dat afhankelijk
van acties uiteraard meermaals. 

www.sintbavogent.be
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Je kan kandideren vanaf mei 2023 om volgend schooljaar toe te treden tot de leerlingenraad.
Momenteel zijn er geen vacante plaatsen. Voor inlichtingen en meer informatie kan je een mailtje
sturen naar simon.demets@sbhg.be en/of niels.vandenborre@sbhg.be.

Vanaf het tweede jaar

https://www.facebook.com/leerlingenraadbavo
https://www.sintbavogent.be/
mailto:simon.demets@sbhg.be
mailto:niels.vandenborre@sbhg.be


HUMANIORA

Let's
connect...

www.sintbavogent.be

https://www.instagram.com/sintbavohumaniora/?hl=nl
https://www.facebook.com/SintBavohumanioraGent/
https://www.tiktok.com/@sint_bavohumaniora
https://twitter.com/sintbavogent
https://www.youtube.com/channel/UCZVIuOpRKFfjtamqsMrEibA
https://www.linkedin.com/company/sint-bavohumaniora?originalSubdomain=be
https://www.sintbavogent.be/

