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Blikvangers

Een bruisend jaar!
De nieuwjaarsreceptie in de Calfac op maandag 8 januari was
erg sfeervol. Het feestcomité
zorgde voor een gezellige ‘aankleding’ van de zaal. Een powerpointmontage met beelden van
fiere mama’s en papa’s met hun
2006-kindje zette de toon:
privé en schoolleven zijn niet helemaal gescheiden van
elkaar. In de nieuwjaarstoespraak van algemeen directeur Walter Roggeman kwam deze gedachte eveneens
aan bod. De uitgebreide groep nieuwe leerkrachten
zorgde daarna voor een optreden en de toneelgroep motiveerde de aanwezigen om kaarten voor de voorstelling
van Titus te kopen. Na afloop van de receptie schoof een
uitgebreide groep – naar jaarlijkse traditie – aan in het
Chinees restaurant (een oud-leerling!) op de Markt. De
nieuwjaarsspeech ‘letterlijk’? – Zie blz. 3

eind. De toneelploeg –
pal achter de regisseur
(ze droegen hem op
handen!) – ging er voluit voor. Toch verwachtte de ploeg verdeelde
meningen over het eindresultaat. Hoe het ook zij, de samenhorigheid en het engagement van de uitgebreide ploeg verdient van op alle
banken applaus. – Zie blz. 32

Onze buren
Meest opvallend zijn de contacten met onze partners van
het schoolproject in Vilnius in Litouwen en in Grudziadz in Polen. Maar er zijn ook de Nederlanders bij ons
op school. De stand van zaken en de toekomstplannen
van SJKS en internationale contacten en een vraaggesprek met Collegekezen op onze schoolbanken in de rubriek ‘Onze buren’. – Zie blz. 39

www.sjks.be

Lokaal 72

Meer en meer mensen
beschikken over een toegang tot het internet. De
uitbouw van de schoolwebsite kon niet op zich
laten wachten. Met vereende krachten werd een nieuw concept bedacht en uitgewerkt: een dynamische website waarop praktische info en achtergrondinformatie samen met nieuwsflashes
beantwoorden aan de vragen en de nieuwsgierigheid
van de bezoeker. Ondertussen is de nieuwe site drie
maanden on line. De cijfers met het aantal bezoekers bewijzen dat velen de weg naar de site reeds gevonden
hebben. – Zie blz. 7

Beste lezer, ga er even rustig
voor zitten en geniet van de onnavolgbare vertelstijl waarin
Herman Schack je getuige laat
zijn van zijn avontuurlijke zoektocht naar passende klasversiering voor zijn lokaal 172. Een
dosis weemoed, een schep herinneringen, een portie realiteit en een klets humor zijn
de ingrediënten voor Schackiaans proza. – Zie blz.
48

Project
mondelinge
geschiedenis
Het is een ambitieus project,
maar na goed overleg en geschraagd door erg veel motivatie en vakmanschap van de vakleerkrachten (Nederlands en geschiedenis) zijn we er gerust in:
het project mondelinge geschiedenis wordt een van de
hoogtepunten in de voorbereiding naar het dubbeleeuwfeest 2007–2008. Alle leerlingen van het eindjaar
gaan per duo aan de slag. Ze bereiden een interview voor
met een oud-leerling, oud-directielid, oud-voorzitter
van het schoolbestuur, ... en verwerken dit op een historisch verantwoorde manier. Het eindresultaat: afgewerkte interviews waaruit we onder andere kunnen putten
voor de jubileumpublicatie (verschijningsdatum 9 mei
2008). – Zie blz. 24

Titus
De hoeveelheid energie die leerlingen en leerkrachten
stopten in de voorbereiding van de voorstelling van Titus was erg groot. Kort voor de premièrevoorstelling
werden nog wijzigingen aangebracht; geen sinecure
voor amateurs. Regisseur Jan Geers stuurde bij tot op het

Drie op een rij?
Leerkracht Patrick Meersschaert
is een krak. Vorige jaar behaalde
hij de wereldtitel mountainbike
bij de masters. Dit jaar herhaalde hij die prestatie na een hectisch avontuur in Canada. Patrick hoopt dit jaar nogmaals te
schitteren. “Drie opeenvolgende wereldtitels? Dat deden niet veel Belgen me voor”,
verraadt zijn motivatie.
Nu reeds te noteren: op het grote feestweekend (200
jaar SJKS) eind november 2007 organiseert Patrick een
SJKS-mountainbiketocht in de streek. In de trui van wereldkampioen? – Zie blz. 53

Haïti
Generaties SJKS-leerlingen verkochten pronostieken ten voordele van het werk van pater Fivez in Haïti. Thomassique in
Haïti en het alfabetiseringsproject zaaiden kiemen van solidariteit. Jaren later hoorden vele
leerlingen van het tweede jaar
het begeesterende verhaal van de missionaris van Scheut
op de bezinningsdagen in Heywijck. Op 6 november
overleed pater Marc Fivez op 78-jarige leeftijd in KesselLo. – Zie blz. 75

Blikvangers
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Op de vooravond van
een dubbeleeuwfeest
Tempus fugit. De schooljaren gaan open en voor je het
weet komt de eindstreep van eind juni reeds in het vizier. Zo gaat het nu en zo zal het ook wel in de voorbije
199 jaar in onze school geweest zijn. Leerlingen komen
en na zes jaar (hé, zitten die nu reeds in het eindjaar!)
gaan ze en exploreren nieuwe horizonten.

Geachte lezer

Door de groei van de school in de laatste zeven jaar kwamen vele jonge en dynamische krachten het personeelsgild versterken. Hun jeugdigheid, frisse ideeën en ondernemingszin versterken ongetwijfeld de dynamiek en
de snelheid waarmee alles gaat.
De tijdsgeest en de communicatiemiddelen die daarbij
horen (gsm, mail, internet, ...) scheppen nieuwe mogelijkheden en zorgen eveneens voor stroomversnellingen.
Tegelijk plaatsen ze school en ouders voor nieuwe uitdagingen.

Tijd nemen
Het jubileumjaar 2007-2008 nodigt uit – los van het
dagdagelijkse (snelle) ritme – een wijle ter plaatse halt te
houden. Tijd nemen om achterom te kijken; tijd nemen
om terug te koppelen; tijd nemen om de vertrouwde paden te koesteren én met warmte de sterke punten te vertalen in routes voor de toekomst.
We willen het jubileumjaar 2007-2008 zo organiseren
dat we én terugblikken op een waardevol verleden én
ons jubileumjaar aangrijpen als een hefboom voor de
toekomst.

200 jaar komt dichterbij
De voorbereidingen voor het dubbeleeuwfeest zijn volop aan de gang. Willen we immers volgend schooljaar
met z’n allen genieten van het feestjaar dan moeten we
dit schooljaar alles zo goed mogelijk voorbereiden!
De vele werkgroepen en de stuurgroep 2008 hebben al
veel werk verzet. Het programma nadert de definitieve
plooi. Het belooft een gevarieerd aanbod te worden van
muziek en woord, van samenwerking met oud-leerlingen, van pedagogische blikvangers, van sportieve uitdagingen en van creatieve feestvreugde. Ondertussen bewaken we dat het gedegen ‘gewone schoolwerk’ niet
onder vuur komt te liggen.
Gedurende de eerste maanden van 2007 willen we de
plannen van het programma grondig bespreken op de
leerlingenraden! We verwachten veel van hun inbreng
en sturen de plannen ongetwijfeld nog bij.
De zoektocht naar sponsors verloopt gestaag. Zeven
hoofdsponsors gaven reeds hun jawoord. Met andere
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bedrijven kwamen we ook tot een overeenkomst of zijn
de besprekingen in een vergevorderd stadium. De eerste
bestellingen en contracten komen er aan; de definitieve
afspraken met medewerkers kunnen gemaakt worden.
Uiteraard houden we via College Info en Ic Hou de leerlingen en ouders op de hoogte van de ‘feestplanning’.
Op de homepage van de website (www.sjks.be) kan u
een blauwdruk van het programma bekijken. Nogmaals:
niets is echt definitief, maar het plan geeft u er wel een
idee van welke richting we uitgaan: een feest voor en
door al wie met ons College verbonden is, met aandacht
voor creativiteit en kwaliteit en met zorg voor iedereen
die meewerkt aan onze school als toekomstgerichte leeren leefomgeving.

Ic Hou met jubileumlintje
Voor Ic Hou zal het eeuwfeest ingrijpend zijn (vormgeving, inhoud, formaat, ...). Ic Hou wordt volgend
schooljaar ingepast in een reeks jubileumpublicaties die
verzameld in een heuse jubileumbox een blijvend souvenir zullen vormen van het feestjaar en van 200 jaar
College.
Ondertussen hebt u nummer 83 van ons schoolmagazine in de hand. We hopen, geachte lezer, dat u er de polsslag in voelt van het schoolleven: informatief, creatief,
boeiend, verrassend, gericht op de toekomst en met hier
en daar een knipoog.
DVR

Schoolwerk = teamwerk
Leerstof doorgronden en verwerken vergt rust en concentratie. In die zin is studeren soms een eenzame aangelegenheid. Anderzijds heeft de laatste jaren naast zelfstudie, samenwerken aan een gezamenlijke opdracht
aan belang gewonnen. Het vak seminaries in de 3de
graad, het vakoverschrijdend project mondelinge getuigenissen, de werkgroepen die aan de slag zijn voor het
internationaal project, ... Studeren vandaag is (ook) samen studeren en leren.
Het zou erg jammer zijn dat door nieuwe pedagogische
accenten de eigen aanpak van iedere leerkracht aan
kracht zou inboeten. Toch is ook hier een koerswijziging merkbaar, die het kind niet met het badwater weggooit. Door een intensere werking van de vakgroepen
groeit de samenwerking tussen vakgenoten en is bijvoorbeeld een gezamenlijke planning en het sleutelen
aan gezamenlijke examens al lang geen uitzondering
meer. Lesgeven vandaag is (ook) samen lesgeven en samenwerken.
De coaching van een klassenleraar die zijn pupillen kent;
de persoonlijke aanpak van een leerkracht die een leerling écht verder helpt; het luisterende oor en open hart
dat steun biedt: niets van dit alles mag door welke
nieuwlichterij ook aan de kant geschoven worden. In

dat geval boeren we er op
achteruit.
Zoals bij het studeren en lesgeven is er echter ook hier
een facet dat aan belang won.
Remediëring, studiecoaching
en de expertise van een ervaren cel leerlingenbegeleiding
trachten in nauw overleg met
de leerling én de ouders leerlingen die het moeilijk hebben een duwtje in de rug te
geven.
Geen verpampering, maar
een poging tot begeleiding.
Soms door een kordate, doortastende hand, soms door de
fluwelen handschoen of door
veel geduld.
Begeleiding vandaag is (ook) trachten om vanuit meerdere invalshoeken die steun te geven die het beste aansluit bij iedere leerling.
De kans op het hoogste rendement – voor de leerprestaties en voor het welbevinden – is wellicht het grootst als
teamgericht werk leidt naar maatwerk. Maatwerk vanuit
een gezamenlijke zorg en deskundigheid en mét een visie die – getoetst aan de evoluties en tendensen van de
maatschappij – iedere leerling helpt te groeien.
Schoolwerk vandaag is teamwerk.
DVR

Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2007 – Calfac

Aan het begin van een
bruisend jaar!
Beste collega’s
Mijn allerbeste wensen voor 2007. Dat is de voorbije dagen al vaak uitgesproken, soms als formule zonder er
veel bij na te denken.
Mijn allerbeste wensen voor 2007! Ik wil hier even kort
toelichten wat dat voor mij, voor onze school betekent.

In goede en kwade dagen
Mijn wensen voor 2007 voor ons korps als hecht team.
In een hecht team leven collega’s mee met de vreugde in
elkaars privé-leven. En vreugde zal er zijn: bij mijn weten kunnen we al zeker vier geboorten verwachten. Dat
is prima voor de koppels in kwestie, maar dat is ook
goed voor onze kleuterschool. Die kan daardoor nog
verdergroeien.
>>>

Traditie: ‘Chinees’ na de nieuwjaarsreceptie
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Actua

Maar 2007 zal wellicht niet enkel vreugde brengen. Er
zal ook verdriet zijn in het privé-leven van een aantal
collega’s. Gelukkig weten we dat niet concreet vooraf,
maar allicht zal 2007 niet anders zijn dan de andere jaren. In die perioden van verdriet en pijn heeft de steun
en het medeleven van de collega’s een grote betekenis. Ik
weet uit eigen ervaring en ook van vele collega’s dat ons
korps op dat punt een goede traditie heeft. Er is een
spontane persoonlijke bekommermis van collega’s om
hun medecollega’s bij ziekte, bij het verlies van een familielid,... Maar mag ik in deze context toch een oproep
doen om met meer collega’s aanwezig te zijn op een uitvaartdienst of tijdens de mis voor de overledenen? Ik
weet het wel: we hebben allemaal een druk leven, we
staan er niet altijd bij stil, maar voor de collega in kwestie is en blijft het toch een echte steun en een teken van
goede teamgeest als er veel collega’s aanwezig zijn!
Ik heb mijn wensen voor 2007 eerst op jullie privé-leven gericht, precies omdat ik dat voor ieder van ons zo
belangrijk vind. In zekere zin is dat privé-leven niet te
scheiden van ons functioneren in ons professioneel leven, zeker niet in een beroep dat zoveel persoonlijk engagement vraagt. De steun en de vreugde uit ons privéleven dragen we mee in onze dagelijkse taak hier op
school.

In dezelfde geest blijven werken
Voor die taak hier op school heb ik voor ieder van jullie
maar één wens: dat we in 2007 onze goede samenwerking mogen verderzetten: kleuterschool, lagere school,
bijzondere lagere school, internaat, keuken, middelbare
school, secretariaat... oud en jong, mekaar ondersteunen en bemoedigen om met een open, kritische geest,
maar met een positieve ingesteldheid zorg te dragen
voor onze leerlingen. Hoe jonger, hoe meer zorg ze nodig hebben! Zorg is dan nog ruimer dan leerzorg. Het is
de zorg voor de hele persoonlijkheid van de jonge mens.
Een zware, maar belangrijke taak. We staan er gelukkig
niet alleen voor. De ouders zijn onze partners. Met hen
moeten we goed communiceren. Met hen moeten we
op zoek naar wat best is voor hun zoon of dochter. Daarom zijn de oudercontacten van de volgende weken zo
belangrijk.
Misschien heb ik nu wel al wat vaak het woord ‘zorg’ gebruikt. Samen school maken is veel meer dan zorgen,
dan zorg dragen voor... Het is ook mekaar steunen, mekaar een schouderklopje geven. Als we Klasse mogen geloven hechten leerkrachten meer belang aan dat schouderklopje dan aan een loonsverhoging. Uit diezelfde enquête bleek ook dat directies dat schouderklopje vaak
vergeten te geven. Dat deed wat pijn... Het is wellicht
wel waar. Laten we daar als directieteam dan al onmiddellijk iets aan doen.

Een pluim!
Ik kan jullie alleszins vertellen dat ik wàt fier was op jullie toen ik onze resultaten in PISA 2006 inkeek. Onze
vijftienjarige leerlingen hebben het opnieuw schitterend gedaan: alweer nummer één in Vlaanderen voor
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wiskunde en bij de absolute top voor wetenschappen en
leesvaardigheid. Dat is een pluim voor onze personeelsleden van de basisschool en van de humaniora!
Maar er zijn niet enkel die schitterende resultaten. Er is
ook de waardering door de ouders.
Ook de leerkrachten van Jonatan mogen terecht fier zijn
op hun prestaties. De mooie resultaten die hun oudleerlingen behalen in het secundair zijn daar het tastbare
bewijs van. Maar vooral de blijvende appreciatie van die
oud-leerlingen en hun ouders zijn meer dan meer dan
hartverwarmend.

Een feestjaar!
Dat is iets om te vieren. En feesten en vieren gaan we
doen in 2007 en 2008. De voorbije maanden is er al
door velen vergaderd en voorbereid. De volgende maanden zullen we nog intenser met de voorbereiding van
dat bruisend jubileumjaar moeten bezig zijn. Dat zal van
ieder van ons extra inspanningen vragen, maar dat is helemaal niet erg. Het enthousiasme werkt aanstekelijk. Iedereen is nieuwsgierig naar de laatste stand van zaken.
We beseffen dat goede communicatie met alle betrokkenen van het allergrootste belang is. Toch willen we de
mailboxen van de personeelsleden niet laten uitpuilen
met allerlei verslagen van allerhande werkgroepen. We
opteren eerder voor het beschikbaar stellen van informatie voor wie wil (op de website en op de server)
en we plannen alleszins een informatievergadering voor
alle personeelsleden (van kleuterschool over internaat
en keuken tot middelbaar) op maandag 26 maart om
16 uur.
Het vieren van 200 jaar College wordt geen doel op
zich! Het moet een aanzet zijn om met een hecht team
nog vele jaren enthousiast te werken aan de toekomst
van onze jonge mensen. Dat is mijn vurigste wens voor
2007 en daarop wil ik met jullie allemaal samen het glas
heffen.
W.8
ROGGEMAN

Resultaat PISA2006 bevestigt PISA2000 en PISA2003

Opnieuw de nummer één
voor wiskunde!

Voor de Vlaamse steekproef werden in 2006 door het lot
162 vestigingsplaatsen van secundaire scholen aangeduid. Binnen die scholen werden onder de 15-jarigen
opnieuw willekeurig een 35-tal leerlingen uitgekozen.
Voor onze school bestond die toevallige groep uit 34
leerlingen:
4 Grieks-Latijn
2 leerlingen
4 Humane wetenschappen 5 leerlingen
4 Latijn
8 leerlingen
5 Latijn-wiskunde
1 leerling
4 Sport
10 leerlingen
4 Wetenschappen
8 leerlingen
Elke school krijgt ter vergelijking de anonieme informatie over vijf ‘referentiescholen’. Dat zijn scholen waarvan de samenstelling van de leerlingengroep vergelijkbaar is met die van de eigen school.

Op de eerste plaats
Half december kregen we een eerste bundel met feedback over de resultaten. En ... fantastisch nieuws!
Precies zoals in 2000 en 2003 staan wij voor wiskunde
opnieuw op nummer één! Ook voor wetenschappen
staan we helemaal bovenaan. Voor lezen moeten we één
referentieschool laten voorgaan.

We moeten er wel op wijzen dat het hier gaat om een
voorlopig rapport, waarbij enkel rekening gehouden
werd met het aantal juiste antwoorden, maar niet met de
moeilijkheidsgraad van de vragen. Dat was ook zo bij de
vorige edities. De ervaring leert dat de definitieve resultaten voor onze school nauwelijks verschilden. In maart
2008 mogen wij het definitieve rapport verwachten, samen met de resultaten van alle deelnemende landen.
Dan zullen we merken of Vlaanderen zijn internationale
toppositie behouden heeft.

Proficiat leerlingen
Op vrijdag 12 januari nodigden de directie en SJKScoördinator Riggy Van de Wiele alle leerlingen uit die
hadden deelgenomen aan het PISA-onderzoek. De leerlingen (en hun ouders) kregen de bundel met de eerste
feedback en een pluim voor hun topprestatie!

Goed voor de sterken,
sterk voor de zwakkeren
Uit PISA2006 blijkt dat onze school goed is voor de sterken. Uit andere gegevens weten we dat we ook sterk zijn
voor de zwakken. Beide elementen zijn even belangrijk
om na 200 jaar Collegegeschiedenis nog kwaliteit te
blijven leveren voor de toekomst!
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Actua

Voor de derde keer op rij staat onze school aan de top van Vlaanderen
in het internationale PISA-onderzoek. PISA staat voor Programme for
International Student Assessment en wordt om de drie jaar over de hele
wereld door de OESO georganiseerd.

ic
hou Pneumatica en elektronica

Proeftuin technologie
derde graad: groot succes!
In het kader van ‘Accent op talent’, later omgedoopt tot ‘Proeftuinen’,
hebben drie ASO-scholen het initiatief genomen om hun leerlingen van
het vijfde jaar Wetenschappen-wiskunde binnen de vrije ruimte het vak
technologie aan te bieden. 5WEWIa1 en 5WEWIa2 van onze school volgen af
en toe les in VTS.

Actua

Het vak technologie is opgedeeld in pneumatica en elektronica en wordt in de TSO-school VTS gegeven door
twee gespecialiseerde leerkrachten. Leerlingen ervaren
dat TSO ook behoorlijk moeilijk kan zijn, dat technologie een belangrijk aspect is van onze moderne samenleving. De muren tussen ASO en TSO worden op die manier een beetje gesloopt.

Hoe het begonnen is
Vorig schooljaar werd vanuit onze school het initiatief genomen om binnen de proeftuin technologie een concreet
project voor leerlingen van de derde graad uit te werken.
Dit project zou verscheidene bedoelingen hebben: een positief beeld van TSO-vakken meegeven aan ASO-leerlingen, technologie naar voren schuiven als belangrijke cultuurfactor in onze westerse maatschappij, leerlingen stimuleren om voor hun verdere studies ook aan technologische beroepen te denken, leerlingen van ASO en TSO met
elkaar in contact brengen als evenwaardige partners.
We hebben ons op de eerste plaats gericht naar ASO-leerlingen met een sterk pakket natuurwetenschappen en wiskunde en met nog vrije ruimte in hun lessenrooster. Zo
kwamen we uit bij de richting Wetenschappen-wiskunde
met zes uur wiskunde. Alle ASO-scholen werden uitgenodigd om aan dit project mee te werken. Omwille van eigen
projecten binnen de vrije ruimte konden twee ASO-scholen niet deelnemen, maar met Humaniora Berkenboom,
Broederschool en College zijn we op 1 september van wal
gestoken. Vanzelfsprekend moesten we ook TSO-scholen
als partner hebben. Graag hadden we drie verschillende
deelprojecten aangeboden: een in de biologische sector,
een in de scheikundige en een in de elektromechanische.
Jammer genoeg kon enkel VTS op ons verzoek ingaan.

Het concrete project
Op 1 september jl. zijn we dus met tachtig leerlingen
5WEWIa uit drie ASO-scholen gestart met een tweejarig
project: ‘het maken van een pneumatisch orgel’. Als
voorbereidende fase volgen de leerlingen een half jaar
pneumatica en een half jaar elektronica. Daarvoor wordt
de klasgroep gesplitst in twee groepjes van een twaalftal
leerlingen. Die volgen op hetzelfde ogenblik een van
beide vakken en halfweg het schooljaar wisselen de vakleerkrachten van groepje. In de regel vinden de lessen
plaats op donderdagnamiddag om de drie weken. Door
het groot aantal inschrijvingen in 5WEWIa in het College werden hier twee klassen gemaakt en een van die
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klassen krijgt les op woensdagnamiddag en die hebben
dan op donderdagnamiddag een vrije namiddag.
De lessen pneumatica worden gegeven door de heer
Marc Verhulst en de lessen elektronica door de heer
Wim De Bie, beiden leerkracht aan de Vrije Technische
Scholen. Vanuit de ASO-scholen worden de leerlingen
begeleid door hun eigen leerkracht fysica. Voor onze
school zijn dat mevrouw Liesbeth Gijsels en de heer
Wim Maes. Doordat zij de lessen bijwonen, weten zij
wat de leerlingen als leerstof krijgen. Ze leren zelf ook
mee met de leerlingen en ze zoeken tijdens hun lessen
fysica aanknopingspunten met deze lessen technologie.

Enthousiasme alom
Half december hielden leerkrachten en directieleden van
de betrokken scholen een evaluatievergadering. Over het
algemeen waren de lesgevers erg tevreden over hun
ASO-leerlingen. Ze vonden het een rijke ervaring. Ze
merkten op dat die ASO-leerlingen voor sommige aspecten wel wat konden leren van TSO-leerlingen. Daarom is het jammer dat wij hen niet samen in de klas kunnen brengen. Dan zouden de TSO-leerlingen met ASOleerlingen kunnen samenwerken en van elkaar leren.
Jammer dat de lessenroosters van TSO eivol zitten en
niet over een vrije ruimte beschikken.
Via de begeleidende leerkrachten van de ASO-scholen
vernamen we dat de meeste leerlingen ook belangstelling hebben en enthousiast zijn over dit experiment.
Ook bij de ouders van deze leerlingen is er enkel tevre>>>

denheid en lof voor dit initiatief. Naar het einde van het
tweede semester zullen we zeker de leerlingen zelf
rechtstreeks bij de evaluatie moeten betrekken.

Grote belangstelling vanuit
het departement onderwijs
Onze proeftuin technologie derde graad is zeker niet aan
de aandacht van de beleidsverantwoordelijken ontsnapt.
Zowel binnen de themagroep ‘Sensibilisering voor technologie’ van de Koning Boudewijnstichting als binnen
het departement onderwijs zelf wordt ons project als een
model van ‘meer techniek in de algemene vorming’ naar
voren geschoven. In opdracht van het departement zijn er
op woensdag 17 januari opnamen gemaakt door de regionale zender AVS voor het programma Oost@work. De
uitzendingen zijn gepland van 28 januari af, zowel op AVS
als op TV-Oost (nieuwe naam voor Kanaal 3).

En de toekomst?
Dit is zeker niet voldoende. We moeten op deze weg
voortgaan. Voor de leerlingen die nu in het vijfde jaar aan

dit experiment deelnemen, wil dat zeggen dat ze volgend
jaar het vervolg van de cursussen krijgen, met als eindresultaat het bouwen van een pneumatisch orgel. Dat einddoel kunnen ze ondertussen al bewonderen, want tijdens
vorig schooljaar hebben de leerlingen van 6 Elektromechanica dat al gerealiseerd. Maar de initiatiefnemers willen
graag nog verdergaan. Daarom zal de werkgroep binnenkort opnieuw samenkomen om te onderzoeken of er geen
andere ASO-scholen willen aansluiten, of er geen andere
TSO-scholen andere modules kunnen aanbieden, of we
toch alsnog samenwerking tussen TSO-leerlingen en ASOleerlingen kunnen realiseren. Door een klein onderzoek
willen we ook nagaan of dit vak technologie de studiekeuze van die tachtig betrokken leerlingen beïnvloed heeft ten
gunste van hoger onderwijs in de wetenschappen en technologie. Door grotere bekendheid te geven aan deze proeftuin willen wij ook bij andere leerlingen, ouders en leerkrachten de positieve belangstelling voor technologie aanwakkeren en de waardering voor TSO vergroten. Dit artikel wil daartoe een bijdrage leveren.
WR

Actua

www.sjks.be

Nieuwe website SJKS!
Vanaf 2 oktober werd de volledige
vernieuwde website van onze
school operationeel. De website
wil een bijdrage leveren om de
communicatie tussen leerlingen,
ouders en personeelsleden te
optimaliseren. Tegelijk wil de
site aan alle belangstellenden
een beeld geven van het
Collegeleven anno 2007!
Na een eerste brainstorming waarbij ook leerlingen een
belangrijke inbreng hadden, werd vanaf eind augustus
écht werk gemaakt van een nieuwe site. Ondertussen is
de site vier maanden on line en raken we stilaan op
kruissnelheid.

Met dank aan
de technische ploeg
De deskundige inbreng van Martijn Loth (6LMT) en de
programmeerkwaliteiten van informaticaleraar Davy De
Coninck en de assistentie van de andere twee leden van
het SJKS-ICT-team Stefaan Van Hove en Wim Vandervreken lieten toe om de redactionele wensen te realiseren.
Een welgemeend woord van dank voor hun inzet en engagement!

Dynamisch
We opteerden voor een dynamische website en probeerden op de site informatie te plaatsen voor geïnteresseerden die onze school willen leren kennen én voor diegenen die de school erg goed kennen. Veel algemene in-

formatie: structuur van de school, visieteksten, inspraakorganen, wie is wie, praktische info (contactpersonen, ligging), enz. De site is ook een open boek over
het dagelijkse schoolleven met ‘Prikbord’ en vooral actuele ‘Nieuwsflash’ en ‘Spotlight’ op de homepage.
Op vraag van velen: het menu en de schoolkalender (update iedere vrijdagnamiddag).
Op de homepage staat eveneens een link naar EloV
(Elektronische leeromgeving Vlaanderen): een platform
dat door een groeiende groep leerkrachten en leerlingen
wordt gebruikt. Voor alle leerlingen van onze school is
er een door de school betaald account beschikbaar.
(In het OLC zijn (voor schooltaken) pc’s met internet beschikbaar op
maandag, dinsdag en donderdag tot 17 uur voor alle leerlingen)
Met de nieuwe www.sjks.be hopen we een bijdrage te
leveren om (intern en extern) makkelijker en efficiënter
te informeren en te communiceren.
DVR
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ic
hou Studiecoaching

Actief luisteren, plustaal en
goed afgebakende doelen

Actua

Alsof vier oudercontactavonden in
januari nog niet genoeg zijn
vroegen we op een vergadering in
december aan onze studiecoaches
om zich op woensdag 10 januari
’s avonds vrij te houden voor een
aantal gesprekken met leerlingen
die misschien in aanmerking komen
voor de studiecoaching!
Zoals de voorbije jaren werd ook nu weer tijdens de
klassenraden eind december (wij spreken graag over de
predeliberaties) verschillende keren door collega’s voorgesteld om bepaalde leerlingen te coachen omdat zij
omwille van een minder goede studiemethode eigenlijk
onder hun niveau presteren.

Persoonsgebonden aanpak
Wij hebben ondertussen al enkele jaren ervaring met deze vorm van remediëring en de studiecoaching heeft z’n
plaats gevonden in het geheel van begeleidingstrajecten
die wij aan onze leerlingen aanbieden. Ons uitgangspunt blijft dat het van cruciaal belang is om een leerling
die problemen heeft op de voor hem of haar meest geschikte manier te helpen: soms betekent dit dat je iemand moet verplichten om op school te komen studeren, anderen zijn veel meer gebaat met een vakgerichte
remediëring, terwijl nog anderen van ons soms het advies krijgen om van studierichting te veranderen en, zoals vermeld, een beperkt aantal leerlingen kunnen we
helpen via studiecoaching. Onlangs lazen we in de krant
dat een bekend psychiater zei dat de beste tip die hij ooit
kreeg in het middelbaar onderwijs, de suggestie was om
zijn problemen zelf op te lossen; en allicht is dit voor
een aantal leerlingen zeer juist!

Positieve ingesteldheid
Het is onze overtuiging dat geen enkel middel dat hierboven vermeld werd wonderen kan verrichten en dat het
welslagen van welke vorm van begeleiding ook afhankelijk
is van de mate waarin de verschillende actoren positief
willen meewerken: de leerling, zijn ouders én de leerkrachten (en hier zet ik de klassenleraar zonder enige twijfel op de eerste plaats). Slechts wanneer alle partners in het
opvoedingsproces samenwerken, kan je hopen dat je succes hebt met je begeleiding. Aan de lezer van ons schoolmagazine willen we graag enkele tips meegeven waardoor
je ook als ouder een coach kan zijn voor je kind.

Tips voor ouders
In de allereerste plaats is het erg belangrijk dat je als vader of moeder actief luistert naar je kind(eren): op die
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manier geef je hen de kans en vooral de ruimte om ook
over minder gemakkelijke zaken met jou te spreken.
Ook is het erg belangrijk dat je probeert om (met mijn
verontschuldigingen voor het modewoord) plustaal te
hanteren: met een positieve stimulans kan je zoveel
meer bereiken dan met negatieve kritiek.
Daarnaast kan je trachten om steeds concrete, afgebakende en haalbare doelen te formuleren voor je kind: er
is niets zo frustrerend voor een kind dan te trachten te
voldoen aan de vragen (soms zijn dit eisen) van papa of
mama wanneer je beseft dat het veel te hoog gegrepen
is: hoe dikwijls hebben we al niet aan ouders het verhaal
verteld van de sportieve jongeman die zo ongelooflijk
zijn best doet op de voetbaltrainingen, maar er niet aan
moet denken om in het eerste elftal van Anderlecht te
spelen. Laat die jongen maar meevoetballen in een bescheiden ploeg waar hij (letterlijk en/of figuurlijk) kan
scoren: dat zal hem meer voldoening schenken dan
bankzitter te zijn bij een sterkere ploeg.
Naarmate kinderen ouder worden, moet je ook trachten
hun zelfverantwoordelijkheid te stimuleren: daar waar
je misschien nog regelmatig naast je zoon of dochter
gaat zitten als die in het eerste jaar van het middelbaar
zit, ga je meer en meer vanop afstand de studies van je
kind volgen als het wat ouder wordt: je wordt meer en
meer de coach die langs de zijlijn staat en vooral zal aanmoedigen en stimuleren wanneer het iets moeilijker
gaat. Je hebt hierbij allicht af en toe het gevoel dat het
niet eenvoudig is om los te laten, maar uiteindelijk is dit
de enige manier om je kind zelfstandig te laten worden
en eigenlijk werken wij op school op dezelfde manier:
van heel sterk geleid in een eerste jaartje naar begeleid
zelfstandig werken in de derde graad en dit zou de titel
kunnen zijn van een andere bijdrage, maar daarvoor
moet je wachten tot ons volgende nummer verschijnt...
M. BUYTAERT

Rapporten en leerlingenvolgsysteem

Schoolonline is een
prachtig softwarepakket
Vanaf dit schooljaar beschikt onze school over een webbased softwarepakket voor de rapporten en het leerlingenvolgsysteem. De implementatie
verliep erg vlot. De voordelen en vele mogelijkheden van ‘schoolonline’
betekenen een stap voorwaarts voor rapportering en beheer en
communicatie i.v.m. het leerlingvolgsysteem.
Zonder in technische termen te vervallen, verduidelijken we toch enkele aspecten van het programma.

Vooral voor de klassenleraars is dit een enorme winst:
die kan nu gelijk wanneer een stand van zaken opvragen
van z’n leerlingen (vroeger moest je daarvoor wachten
tot er een nieuw rapport werd uitgedeeld)

Leerlingenvolgsysteem
Toen ik vier jaar geleden naar een studiedag ging in
Erezée, kon ik meerijden met een collega uit Wetteren
die zich net een nieuwe wagen had aangeschaft met, jawel, een ingebouwd GPS-toestel. Ik feliciteerde hem
met zijn nieuwe auto, maar zei niets over de GPS omdat
ik niet echt ten volle dat toestel vertrouwde (voor de
heel jonge lezers: GPS stond zo’n vier jaar geleden nog
in de kinderschoenen en was vrij exclusief...) maar u
raadt het al: wij werden perfect naar onze bestemming
geleid door een vriendelijke dame van boven de Moerdijk.
Hetzelfde zenuwachtig gevoel had ik dit schooljaar eind
september toen voor de allereerste keer alle rapporten
van onze leerlingen via ons nieuw rapportprogramma
schoolonline werden afgeprint: zou dit wel allemaal in
orde zijn? Dit vraagt allicht enige verduidelijking en toelichting.

Verkenningsronde
Nadat we vorig jaar uitgebreid met enkele collega’s een
aantal rapportprogramma’s met leerlingenvolgsysteem
hadden uitgetest, werd op onze school gekozen voor het
reeds genoemde schoolonline: een softwarepakket dat
ons enorm veel mogelijkheden biedt en dat ongetwijfeld onze leerlingenbegeleiding nog sterker zal maken.

Aangezien een rapport per definitie gekoppeld is aan een
leerling, hebben we van bij de start ook gewerkt met het
leerlingenvolgsysteem: een aparte module die bij dit
pakket beschikbaar was.
Dit geeft ons de mogelijkheid om op een heel overzichtelijke manier alle relevante informatie over alle leerlingen ter beschikking te hebben: niet alleen vinden we
hier de verslagen van de klassenraden, maar bijvoorbeeld ook belangrijke info over leerstoornissen (denk
maar aan leerlingen die dyslexie hebben bijvoorbeeld)
wordt hier verzameld en beschikbaar gesteld voor bevoegden, want het spreekt voor zich dat bij dit programma gewerkt wordt met verschillende gebruikersgroepen
die een aantal specifieke rechten en mogelijkheden hebben.
Zo kan een collega die op het secretariaat werkt andere
gegevens raadplegen dan een vakleerkracht of klassenleraar.
Wanneer we in de toekomst dit pakket ook zullen gebruiken voor de volledige leerlingenadministratie, publiceren we in Ic Hou een vervolg op dit artikel.
M. BUYTAERT
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Rapportprogramma
In de allereerste plaats wordt het programma gebruikt
als rapportprogramma. Vanaf dit schooljaar kan elke
leerkracht zijn punten beheren via dit pakket; dit kan zowel op school als thuis omdat het een webbased pakket
is waar je enkel een internetverbinding voor nodig hebt.
Op die manier kunnen collega’s eigenlijk op elk ogenblik in het schooljaar een goed overzicht krijgen van de
prestaties van hun leerlingen.

ic
hou Oud-leerlinge Laura De Clercq woont in Zuid-Afrika

Het is er veel rustiger
dan in België
Toen Laura De Clercq (2 LA ‘05-’06) in maart vorig jaar met haar gezin
naar het zonnige Zuid-Afrika verhuisde, durfde niemand hopen dat ze
ooit nog aan het regenachtige, koude (nou ja!) België zou terugdenken.
Maar kijk, sinds ze vertrok, hield ze ons via brieven en e-mails op de
hoogte van het reilen en zeilen in Afrika en tijdens de kerstvakantie
was ze zelfs opnieuw even in het land.

Actua Post

Wij zochten haar op om te weten te komen of een mens
nu echt gelukkiger wordt van veel Afrikaanse zon. En
hoe kwam VTM voor een rubriek in het programma
Splash bij hen terecht?
Laura, wat zijn nu de grootste verschillen
tussen Belgiê, het land waar je 14 jaar gewoond
en geleefd hebt, en Zuid-Afrika?

Wat me direct opviel was dat de mensen in Zuid-Afrika
veel vriendelijker zijn dan in België. Dit heeft waarschijnlijk vooral met de levenswijze van de mensen te
maken. Ze doen alles veel rustiger en ze genieten van het
weer en de mooie natuur. Daarnaast viel me vooral het
bergachtige landschap op, een groot verschil met de
heuveltjes in de Vlaamse Ardennen.

Izixhosa
In je mails vertelde je dat ook het eten je zo enorm
beviel. Wat is tot nog toe het lekkerste gerecht
dat je daar hebt gegeten?

Bobotie! Dit is een Zuid-Afrikaans ovengerecht dat bestaat uit een mengsel van gehakt en verschillende specerijen waaronder kerrie en waarover een mengsel van
melk en eieren gegoten wordt.
Vooral in de streek rond Kaap de Goede Hoop is dit een
populair gerecht. Sommige Belgische gerechten mis ik
wel hoor, zoals de echte smoskes. In Zuid-Afrika zijn die
veel te ‘wak’ om echt lekker te zijn.
Ik veronderstel dat ze daar het woord smos niet
gebruiken. Hoe zit het met de talen in het gebied
waar je nu woont?

Er wordt waar ik woon vooral ‘Izixhosa’ gesproken, een
soort Nederlands. Het rare is dat alles letterlijk wordt
uitgesproken zoals het gespeld staat. Even aanpassen,
maar nu heb ik het onder de knie. Op school spreken we
trouwens Engels.
In december was je te zien in het VTM-programma
Splash. Ze filmden hoe ex-miss België Virginie
Claes bij jullie in het zwembad zat om eigenlijk
hetzelfde te doen wat wij hier nu aan het doen
zijn, namelijk polsen of het daar leuker is dan hier.
Hoe kwam VTM eigenlijk bij jullie terecht?
En hoe was Virginie?
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Via een beurs van Vlamingen in Zuid-Afrika (Vliza) wist
VTM dat wij verhuisd waren. Mijn vader heeft ook nog
veel contacten in België. Voor zijn farmaceutisch bedrijf
heeft hij immers nog veel klanten in België en van het
een kwam het ander. De televisieploeg heeft drie uur gefilmd voor dat korte stukje, maar het was absoluut een
leuke ervaring.
Ook Virginie viel heel goed mee. We hebben eerst een
rondleiding gegeven op het resort, de Estate waar we
wonen. Zij die naar de reportage hebben gekeken, konden merken dat het in Afrika heel anders leven is dan in
België: een golfbaan in je achtertuin, bewaking aan je
voordeur, een maid die in huis helpt... dat wilden ze natuurlijk allemaal filmen. We hebben de dag afgesloten in
een gezellig restaurantje met de hele tv-ploeg.

Via internet
Hoe hou je eigenlijk het makkelijkst contact
met het thuisfront?

E-mail is natuurlijk de eenvoudigste manier om een lang
verhaal te vertellen en iedereen op de hoogte te houden,
>>>

maar ik maak ook vaak gebruik van Skype, een programma waarmee je kunt telefoneren via het internet. Veel
goedkoper dan gewoon bellen, al is een gsm, net als in
België, in Zuid-Afrika onmisbaar geworden.
Als afsluiter de belangrijkste vraag:
ben je nu gelukkiger?

Ja! In die zin dat het leven hier meer comfortabel en relaxed is. Ik spreek meer dan in België buiten de schooluren af met mijn vriendinnen, gewoon om wat rond te
hangen. En niet onbelangrijk: het leven is hier minder
duur dan in België. Ik kan het iedereen alvast aanraden!
We zullen het in overweging nemen, Laura.
Dankie vir onderhoud en mooi loop!
SH

Wordt geserveerd met rijst, kokosmeel,
chutney en gehakte noten.

Ingrediënten
2 sneden wit brood
250ml melk
1kg gehakt
1 grote ui, gesneden
2 eetlepel masalakerrie
1 theelepel ketoembar (kruid)
1 mespunt kruidnagelpoeder
1/2 theelepel versgemalen peper
1 theelepel zout
2-3 eetlepel citroensap
75g rozijnen
50g gehakte amandelen
1 eetlepel abrikozenchutney
1 theelepel gedroogde gemengde kruiden
(munt en oregano)
3 eieren
5 citroenblaadjes

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 180°C. Vet een rechthoekige ovenschaal van 1 kilo inhoud in.
Week het brood in een beetje van de melk. Vermeng het gehakt met het fijngemaakt brood, ui,
knoflook, specerijen, peper, zout, citroensap, rozijnen, amandelen, chutney en kruiden. Druk
het gehakt uit in de schaal.
Klop de eieren los met de resterende melk en giet
dit over het gehakt. Druk de citroenblaadjes in de
bovenlaag en bak de bobotie in circa 45 min
gaar; de bovenkant moet lichtbruin zijn.
‘Smakelik’!
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Bobotie

ic
hou 15, 20, 21 en 22 september

Ouders maakten kennis
met klassenleraars

Nieuwsflashes

In september werden alle ouders uitgenodigd op een oudervergadering.
De directie focuste op enkele prioriteiten; centraal stond evenwel
een kennismaking met de klassenleraar en de specifieke werking in
het jaar waarin zoon of dochter nu zit.
Tijdens de oudervergaderingen legde de directie de nadruk op de zorg voor leerlingen. Tevens werden het
Open Leercentrum en de vernieuwde website in de kijker geplaatst. Aandacht ging ook naar het elektronisch
gegenereerde rapport waarop meer informatie een
plaats vindt. Transparantie, klemtoon op het leerproces,
situering van resultaten in de klasgroep en het nastreven
van een grotere betrokkenheid van leerlingen bij hun
rapport kenmerken het vernieuwde rapport.

De klassenleraar is de spil
De klassenleraars van het 1ste tot het 5de jaar spraken de
ouders toe in een klaslokaal. Meer dan eens werd het een
klasgesprek waarbij ouders een belangrijke inbreng hadden. De specifieke activiteiten en uitdagingen van ieder
jaar kwamen aan bod.
Voor de ouders van leerlingen van het 6de jaar is er een
ander programma. De avond is een belangrijke schakel
in een stappenplan i.v.m. het maken van een goede studiekeuze. Diensthoofd secundair onderwijs Raf Boelen

confronteert de ouders met cijfermateriaal over slaagkansen, wijst op keuzestrategieën en geeft informatie
over de Ba(chelor)Ma(ster)structuur.
Alle oudervergaderingen werden afgesloten in de Calfac
met een gezellige babbel en een glaasje fruitsap of wijn
van de Wereldwinkel.

27 september

OLC en BIB krijgen kleurtje
Gewapend met rol en kwast gaven 4 ijverige leerkrachten de muren van het
Open Leercentrum een kleurtje. Het Open Leercentrum – ook de thuishaven
van de schoolbib – ziet er groener en frisser uit!
Er is echter meer dan een nieuw kleurtje. Die week werden nieuwe woordenboeken aangekocht: Nederlands/
Frans en Frans/Nederlands; Duits/Nederlands en Nederlands/Duits; Nederlands/Engels en Engels/Nederlands. Uiteraard werden ook digitale versies aangekocht.
Die worden geïnstalleerd op de pc’s in het OLC. Een
groene woordenlijst (boek en digitaal) behoren voortaan ook tot het standaardmateriaal van het OLC.
De ordening van de naslagwerken werd eveneens onder
de loep genomen.
Dit schooljaar willen we meer aandacht schenken aan
het Open Leercentrum. Daarom kregen drie leerkrach-
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ten in hun weekopdracht drie lesuren ‘OLC’. Ze zorgen
ervoor dat op de volle schooldagen het OLC open is van
12.45 uur tot 16.45 uur (vrijdag tot 16 uur) .

Bijscholen en helpen
Naast praktische ondersteuning voor leerkrachten en
leerlingen bij het gebruik van het OLC willen zij zich dit
schooljaar ook bijscholen in de didactische mogelijkheden van leren in een Open Leercentrum.
An De Wilde, Evy D’heer en Chris Van Walle zullen
dan ook niet nalaten hun collega’s te briefen over de
mogelijkheden van het OLC. Ze staan ook steeds klaar
>>>

2 oktober Pedagogische studiedag

Guido Vanheeswijck
plaatste vraagtekens
Begin oktober maakten alle personeelsleden van het College tijd om na te
denken over wat hun eigen handelen inspireert en wat onze school tot een
´katholieke school´ maakt.
Dit is geen makkelijke uitdaging voor een pedagogische
studiedag, wel een uiterst boeiende.

Genuanceerde benadering
Vanheeswijck trachtte in een eerste deel het ‘christelijke
element’ bespreekbaar maken. Het was geenszins de bedoeling om een ‘katholieke saus’ uit te gieten over de
145 (dikwijls erg jonge) personeelsleden (71 traden pas
de voorbije 7 jaren in dienst). Op een zorgvuldige manier werd echter getracht – authentiek, met zin voor realiteit en met de focus op onderwijs – om na te denken
en vraagtekens te plaatsen bij zingeving en inspiratie.
Onverschilligheid is uit den boze.

Doorbomen in kleine groep
Na de pauze werd er in beperkte groepjes aan de hand

van een aantal ‘prikkelende vragen’ doorgeboomd over
dit onderwerp. In een afsluitend plenum kreeg ieder
groepje de gelegenheid een vraag te stellen aan de spreker.
De pedagogische studiedag werd traditiegetrouw afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Januari 2007:
logo voor OLC
Het Open Leercentrum nam dit jaar een nieuwe
start; het lokaal kreeg een mooi kleurtje, maar
een eigen logo ontbrak. De leerlingen van het
derde jaar werkten in de lessen plastische opvoeding een eigen logo uit. Niet makkelijk, aangezien het logo eenvoudig, krachtig en creatief
moet zijn.

om leerlingen een handje toe te steken bij een taak in
het OLC.
Het gebruik van de pc’s wordt bijgehouden in een logboek. De aanwezigheid van leerlingen in het OLC buiten
de lesuren wordt genoteerd in de schoolagenda.

Ilse Van Caekenberghe maakte met de ontwerpen
van Gilles Van Remoortel (3Wb), Jordi Van der
Gucht (3Wa) en Alex De Groot (3Wa) een definitief ontwerp.
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De spreker die zorgde voor de ‘geestelijke boterham’ was
niet de minste. Prof. Guido Vanheeswijck is doctor in de
wijsbegeerte en licentiaat in de Germaanse Filologie.
Hij doceert metafyscia, cultuur- en godsdienstfilosofie
aan de UA en de KUL.
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Panda: weerbaarheid
van leerlingen vergroten
Alle leerlingen van het derde jaar woonden in twee groepen de
theatervoorstelling Panda bij in het Museumtheater. Na de voorstelling
volgde een bespreking per klasgroep. Op dinsdagavond speelde ZamZam
de productie voor ouders, na afloop eveneens gevolgd door een gesprek.

Nieuwsflashes

De programmatie van deze theatervoorstelling kadert in
de aanpak relationele seksuele vorming (RSV) en drugpreventie van de school. Niet zonder enige aarzeling
stelde de werkgroep RSV-drugs voor om de voorstelling
Panda voor alle leerlingen van het derde jaar te brengen.
Adjunct-directeur Marc Buytaert: “Enerzijds breng je
het gebruik van softdrugs ter sprake daar waar het onderwerp (soms) nog ver van het bed van de jongeren is;
anderzijds is het 3de jaar een cruciale leeftijd waarop
jongeren soms – 15-jarigen zijn een erg heterogene
groep – in aanraking komen met ‘verslaving’. Het gaat
trouwens over veel meer dan alleen maar softdrugs.”
Omdat de voorstelling nergens choqueert en de dialogen en de personages erg herkenbaar waren, werd geoordeeld dat mits voldoende tijd voor een goed klasgesprek na de voorstelling men deze voorstelling niet kon
laten voorbijgaan.

Verslaving véél breder
Een goede keuze zo bleek. De meeste leerlingen waren
opgetogen over de voorstelling. Uit de klasgesprekken
met de leerlingen bleek dat ze ‘verslaving’ veel breder
aanvoelden dan het geëxperimenteer met een joint. Ook
alcohol en rookverslaving, verslaving aan werk en aan de
pc en internet kwamen ter sprake. Communicatie of het
onvermogen tot communicatie (met ouders) eveneens.
Sabine Goethals van ZamZam: “We willen jongeren
vooral laten nadenken. Wie zich niet goed voelt in zijn
vel is kwetsbaarder; een goede communicatie met de
ouders is van erg groot belang.”

Grootouder als
vertrouwenspersoon
In het gesprek na de voorstelling met de ouders wees
leerlingenbegeleider Herman Schack op de belangrijke
rol die grootouders soms spelen als vertrouwensfiguren
en onderstreepte hij dat de leerlingen bereid waren over
dit onderwerp een open gesprek te voeren. Samen met
de andere leden van de RSV-werkgroep en de klassenleraars begeleidde hij de klasgesprekken.
Sleutelgedachte in het hele gebeuren is het opvoeden tot
weerbaarheid, tot het maken van keuzes en het durven
en kunnen nee zeggen.
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Van de RSV-druggroep maken ook ouders deel uit. Een
mama die een tweeling in het derde jaar heeft getuigde:
“De voorstelling was een goede insteek voor een gesprek met de kinderen. Ze zetten inderdaad hun eerste
voorzichtige stapjes naar een fuif en drinken hun eerste
glas ... De kinderen vonden de voorstelling herkenbaar
en begrepen dat het eigenlijk ging over opkomen voor
jezelf en beseffen dat je zelf een keuze moet maken.”
“Openheid tot gesprek en jongeren wijzen op hun keuzemogelijkheid is de juiste strategie en veel beter dan
het waarschuwende vingertje”, vulde CLB-medewerkster Karen Vantilborgh aan.

Lessen in weerbaarheid
Leerlingenbegeleider Isabelle Van Lemmens: “Tijdens
de vormingsdag van het 3de jaar komt weerbaarheid in
de ruimste zin ook aan bod. In het 5de jaar worden in
dezelfde context de leerlingen tijdens de vormingsdagen
uitgenodigd erg kritisch na te denken over hun eigen
houding en keuzes.”
Nog dit: Sabine Goethals van ZamZam gaf de leerlingen
van het 3de jaar een pluim voor hun luisterbereidheid!

9 oktober

Collegefietsen
klaar voor gebruik
Vanaf nu kunnen leerlingen van de eerste graad van het College een fiets
gebruiken om de verplaatsing naar het zwembad te maken voor het
wekelijks uurtje zwemmen. De twaalf tweedehandsfietsen werden betaald
door het oudercomité.

De leerlingen rijden gedisciplineerd in groep en dragen
allen een felgeel veiligheidsvestje.

Idee van ouders
Tijdens de oudervergaderingen in september merkten
ouders van leerlingen die op grote afstand van de school
wonen op, dat het niet eenvoudig was voor dochter- of
zoonlief om op de ‘zwemdagen’ met de fiets naar school

te komen. Ze suggereerden de aanschaf van Collegefietsen.
De schooldirectie ging onmiddellijk in op de suggestie
en met de steun van het oudercomité werden 13 tweedehandsfietsen aangekocht. Geen nieuwe, blitse bolides,
maar allemaal fietsen die verkeerstechnisch in orde zijn.
Ondertussen kregen de kaders van de Collegebikes een
opvallend kleurtje. De meeste fietsen zijn damesfietsen.
“Die kunnen ze allemaal gebruiken, hé”, aldus de bijdehandse leverancier.
Het is de bedoeling dat de Collegefietsen vooral gebruikt
zullen worden voor de verplaatsingen naar het Sinbad.
Uiteraard kunnen en zullen ze ook gebruikt worden als
noodoplossing bij fietsuitstappen of voor leerlingen die
pech hebben met hun eigen fiets.

Op vrijdag 20 oktober kregen
de 13 nieuwe collegefietsen een
kleurtje. Leerlingen van het
eerste jaar plakten de stalen
rossen zorgvuldig af en gingen
daarna enthousiast aan de slag
met de spuitbus. Het resultaat
mag (zal) gezien worden!
Met de financiële steun van het oudercomité werden
13 tweedehandse fietsen aangekocht.
Een bergplaats voor de fietsen werd in orde gebracht en er
werden fietssloten aangekocht. In de bergplaats staat ook
een koffer met daarin 25 veiligheidsvestjes, zodat een fietsende klasgroep veiliger de openbare weg op kan.
Onder impuls van de leraressen plastische opvoeding
Ilse Van Caekenberghe en Marijke Van Damme gingen
klassen van het eerste jaar aan de slag.
De eerstejaars gaven de ‘nieuwe’ fietsen een opvallende
kleur: fris appelgroen! De fietsen zijn door hun blitse

kleur onmiddellijk herkenbaar. De kleur (in combinatie
met de veiligheidsvestjes) vergroot eveneens de veiligheid.
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Vanaf dit schooljaar krijgen alle leerlingen van de eerste
graad in het vak LO jaarlijks tien zwemlessen in Sinbad.
De leerlingen van het eerste jaar maken de verplaatsing
naar het zwembad met de bus; de tweedejaars fietsen
naar het zwembad.
Het leerplan lichamelijke opvoeding benadrukt dat ‘het
zich op een verkeersveilige manier heen en terug verplaatsen naar de sportinfrastructuur’ een doelstelling op
zich is.
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Bib verrast en verwent!

Nieuwsflashes

In alle bibliotheken in heel Vlaanderen en Brussel werd de rode loper
uitgerold en werden alle bezoekers stevig in de watten gelegd...
Ook in SJKS wilde de bib-ploeg niet nalaten onze bibliotheekbezoekers
te verrassen!

Al sinds het begin van het schooljaar konden de lezers
’s middags rustig een boek lezen in de pas geschilderde
schoolbibliotheek – OLC (Open Leercentrum). Een
boek ontlenen was echter niet meteen mogelijk. Op
maandag 16 oktober ging de schoolbib echter officieel
van start.
Alle leerlingen van onze school kunnen vanaf die dag
boeken ontlenen. Aangezien die formele opening samenviel met de bibliotheekweek in Vlaanderen en Brussel, wilden wij onze lezers ook een beetje verwennen.

Verwennen?
Een verrassing! Een prijs?
Wie in de week van 16 tot 20 oktober ‘06 in onze bibliotheek binnensprong en meedeed aan het ‘leesspel’
maakte kans op een mooie prijs. Het spel bestond erin
een als geschenk ingepakt boek mee te nemen naar huis.
Het was een verrassing: je nam een boek mee zonder te
weten waarover het zou gaan (een ‘Wereldwinkelsnoep-
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je’ kreeg je er gratis bovenop!). Thuis opende je het pakje en daarna ... las je het boek binnen de drie weken uit.
Je schreef vervolgens een persoonlijke commentaar op
de in het pakje ingesloten fiche. Je bezorgde je fiche ten
laatste op vrijdag 10 november aan de bibliotheekmedewerkers, zodat zij je gegevens in de tomboladoos konden steken.
Alle fiches werden uitgehangen op een grote rol in de
schoolbibliotheek: ons superlogboek. Op maandag
13 november werd de winnaar bekend gemaakt: Saida
Bouras (1Ac). De winnares kreeg het nieuwste boek van
Dirk Bracke. De cover is van Marijke Meersman (leerlingen van de derdes bezochten haar tentoonstelling in De
Zaat in Temse)!

Winnares wedstrijd bibliotheek

Buitenbeen
voor Saida Bouras
Waarom heb je aan deze wedstrijd deelgenomen?

Ik kom regelmatig een bezoekje brengen aan de schoolbib, want ik ben een echte boekenwurm. Deze wedstrijd
sprak mij ook enorm aan, omdat een verslag schrijven
een leuke uitdaging voor me is. Ik ben dus met veel plezier in mijn pen gekropen.
Wat vind je van dit initiatief?

Ik vind het een zeer leuke activiteit! Ik had zoiets nog
niet meegemaakt op mijn vorige school, dus dit was een
nieuwe én fijne ervaring.
Zou jij iets aan de leesopdracht veranderen?
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De opdracht bevatte leuke en afwisselende vraagjes. Het
verbaast me dat er niet meer leerlingen hebben deelgenomen aan deze wedstrijd, want heel erg moeilijk was
het eigenlijk niet. Misschien kan er wel nog een creatieve opdracht aan de leesopgave gekoppeld worden, zoals
een tekening maken bij het boek. Op die manier trek je
ook de leerlingen aan die niet zo graag schrijven.
Een troostprijs voor alle deelnemers die niet gewonnen
hebben, zou ook erg leuk zijn.
Hoe heb jij ‘de week van de bibliotheek’ ervaren?

Ik vond het heel erg fijn dat de bib eens in de kijker
stond. Er lopen nog heel veel leerlingen rond op school
die nog nooit een bezoekje brachten aan de bib. Door
‘de week van de bibliotheek’ vinden ze sneller hun weg.
Volgend jaar mag die feestperiode nog wat langer duren.
De snoepjes en cadeautjes maakten het bezoekje nog
aantrekkelijker!
Alleen vond ik het spijtig dat die feestweek net in de vastenperiode viel, zo kon ik niet eten van al dat lekkers.
Met welk boek heb je deelgenomen aan
deze wedstrijd?

Ik heb mijn mening gegeven over het boek ‘Bekentenissen van het meisje met de gigantische kont’ van Melissa
Kantor. Ik vond het een heel goed en humoristisch boek.

• JE VINDT ER MEER DAN JE ZOEKT •

Wat heb je nu gewonnen door deel te nemen
aan deze wedstrijd?

Ik heb het boek ‘Buitenbeen’ van Dirk Bracke gewonnen! Ik lees zijn boeken heel graag, dus ik heb het al gelezen, maar dat geeft niet. Nu kan ik het herlezen, wanneer ik wil! Deze prijs krijgt zeker een mooi plaatsje op
mijn kamer.
I. CALLEWAERT
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Op bezoek in El Fath:
kleine moskee, groot hart

Nieuwsflashes

In het kader van de week van de diversiteit en in samenwerking met
het Lokaal Overleg Platform (LOP) zetten de Sint-Niklase moskeeën hun
deuren open voor leerlingen van basis- en secundaire scholen. Onze
school ging graag op het aanbod in. Het werd een hartelijke ontmoeting.

26 leerlingen, 2 leerkrachten en een directielid spoedden zich vrijdagavond – even voor zonsondergang – in
de richting van de moskee El Fath aan de Leopold II-Laan
in Sint-Niklaas. De moskee is van herkomst Magreb. Het
zijn dan ook voornamelijk Marokkaanse moslims die er
komen bidden en de moskee gebruiken voor een deel
van hun socio-culturele leven.

Voorbereid en gemotiveerd
De uitnodiging richtte zich vooral naar leerlingen van
de eerste graad. De SJKS-godsdienstleerkrachten kaartten het initiatief in hun klassen aan; door een afzonderlijke samenkomst vooraf peilden ze naar de interesse bij
de jongeren. Het was dan ook een oprecht geïnteresseerde groep die op pad ging.
El Fath had naar aanleiding van de ramadan een Eyptische imam op bezoek. Nadat kort de betekenis van de
ramadan was toegelicht, reciteerde de imam enkele
bladzijden uit de Koran.
Daarna lichtte een jonge moslim de pijlers en geloofsopdrachten van het moslimgeloof toe. De leerlingen kregen ook de kans om enkele vragen te stellen.

Na het avondgebed presenteerden de gastheren een uitgebreide – en erg smakelijke – iftar-maaltijd.

De wil om elkaar te leren kennen
De imam en de vice-president waren erg opgetogen
over de belangstelling en de reactie op hun uitnodiging.
De vice-president bleek een erg bescheiden en innemend man te zijn. Dr. Allal Boutajangout werkt als artsonderzoeker in de New York University – school of medicine. Hij blijft echter de stad waar hij opgroeide trouw
en komt regelmatig op bezoek in Sint-Niklaas. Eind oktober bezocht hij zijn moeder in Marokko.
Dr. Allal benadrukte het belang van elkaar beter te leren
kennen en was zich erg goed bewust van zijn voorbeeldfunctie voor jongeren van zijn eigen gemeenschap.
Wat ook beklijft zijn de woorden van een oudere moslim: “We hebben een kleine moskee, maar – met de armen wijd open – met een groot hart. Jullie zijn altijd
welkom om eens langs te komen bij ons. We zijn uiteindelijk allemaal maar gewone mensen.”
Op de terugweg bleek aan de reacties van de leerlingen
dat het bezoek zijn effect niet had gemist. De bezoekers
waren blij dat ze eens achter de
moskeedeur mochten kijken en
verrast over de geloofsijver en de
vriendelijkheid van de moslims.
Door het beter leren kennen van de
andere, stelden ze zich ook vragen
over hun eigen geloofsovertuiging.
Jezelf en je eigen identiteit beter
leren kennen door de respectvolle
ontmoeting met een andere overtuiging is een boeiende en leerzame ervaring.
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Voeding en beweging
in de kijker

Begin november organiseerde het LOGO-Waasland de studiedag
‘Op weg naar een gezonde school’ op het stadhuis van Sint-Niklaas.
Twee directieleden en drie leerkrachten namen deel aan de studiedag.
Naast interessante achtergrondinformatie was er ook ruimte om kennis te maken met tal van partners die hun educatief steentje bijdragen op het terrein van ‘gezondheid’.

Van gezondheidseducatie naar
gezondheidsbevordering
Gezondheidscoördinator bij de VLOR, Greet Caris, benadrukte dat ‘op weg naar een gezonde school’ een
planning op lange termijn vraagt. Greet Caris: “We evolueren van gezondheidseducatie naar gezondheidsbevordering. Na een analyse van de context kunnen scholen aan een eigen tempo interventieplannen opstellen.”
Een realistische aanpak is maar mogelijk als men in het
streven naar gezondheidsbevordering prioriteiten legt.
Voeding en beweging wordt als eerste prioriteit naar voren geschoven.
Op onze school hebben we reeds een aantal stappen gezet in deze context. Donderdag = fruitdag is ongetwijfeld een blikvanger.
Het departement onderwijs wil graag dat tegen 1 september 2007 alle scholen werk maken van een gezondheidsbeleid. Men hoedt zich echter voor een administratieve rompslomp en uitgebreide plannenmakerij, maar
gelooft in de autonomie en de creativiteit van scholen.

Onontbeerlijk om gezondheidsbevordering op school
slaagkansen te geven is de medewerking van de ouders.
Uiteraard moet er ook een breed draagvlak ontstaan
door overleg met personeelsleden en leerlingen.
De deelnemers aan de studiedag van onze school staken
na afloop de koppen nog even bij elkaar. Er werd afgesproken om deze maand – samen met de vakcoördinator
LO – te overleggen en een sneuvelnota te maken. Die
kan worden besproken op de leerlingenraden, de pedagogische raad, het Lokaal Overlegcomité, de werkgroep
Groene School ... Op de vergadering van het oudercomité van woensdag 8 november kwam ‘Op weg naar een
gezonde school’ eveneens aan bod.

Met bescheiden, maar zekere tred
Zonder overhaasting, maar met kleine stappen willen we
werk maken van gezondheidsbevordering op onze
school. Zeker weten.
In de College Info nr. 4 publiceerden we ondertussen
uitvoerig de concrete plannen: een campagne i.v.m.
water (Water mag, water kan) en een loopprogramma
‘’t College loopt’. Beide staan klaar in de startblokken.
Verslag hierover in het juninummer van Ic Hou.
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VTS en College
samen Op-Stap
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In het Centrum Deeltijds Onderwijs volgen 170 leerlingen een opleiding
in diverse beroepenvelden. Met een combinatie van de schoolbanken, de
werkvloer én maatwerk krijgen de jongeren kansen om aan de slag te kunnen.

Het C-team, een ‘leerbedrijf’, pakt momenteel de ramen
in het College onder handen!
Op-Stap is een initiatief van de VTS, de thuishaven van
het Deeltijds Onderwijs. Bart Van Hecke, coördinator
van CDO: “We bieden een opleiding in diverse beroepenvelden, variërend van metselaar tot keukenhulp en
winkelbediende. Met Op-Stap is het de bedoeling om
jongeren aan werk te helpen. Het is een voortraject voor
jongeren uit het Deeltijds Onderwijs.”
De leerlingen hebben twee dagen les en gaan drie dagen
werken. De band tussen school en werk is rechtstreekser
zodat de drempel naar écht werk lager wordt.
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In samenwerking met Unizo, de organisatie voor zelfstandige ondernemingen, wil het C-team – een dienstencentrum-leerbedrijf – kleine en grote klussen aanpakken. Het College is een klant.

Ramen onder handen pakken
Onder de leiding van een schilder-technisch begeleider
pakken de leerlingen-werknemers de ramen aan boven
de Calfac. Die kunnen best een beurt gebruiken.
Afschuren, herstellen en de ondergrond verfklaar maken
en daarna een nieuwe verflaag. Puik werk!

Vanaf 13 november

Dagelijks 8 x 8 kranten
in Open Leercentrum!
Ook onze school maakt gebruik van het Kranten in de klasaanbod (KIK)
om leerlingen op een creatieve en kritische manier te laten kennismaken
met de verschillende Vlaamse kranten.
Vanaf nu tot eind juni wordt dagelijks
een karrenvracht kranten aan de SJKSpoort geleverd.
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Concreet betekent dit dat de leerlingen
gratis gebruik kunnen maken van: De
Morgen, De Standaard, Gazet Van Antwerpen, Het Belang Van Limburg, Het
Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Het
Volk en De Tijd.
Met gratis didactisch materiaal verhoogt
Kranten in de Klas het pedagogische
comfort. De kant-en-klare opdrachtenbundels Flits en Blits zijn respectievelijk
gericht op 10- tot 14-jarigen en op 14plussers. De kranten bevinden zich in het
Open Leercentrum.
Leerkrachten kunnen met hun leerlingen
naar het Open Leercentrum (OLC) komen om daar met de kranten te werken
of ze kunnen hun leerlingen een opdracht geven die zij in het OLC komen
maken.
Leerlingen kunnen tijdens de openingsuren in het OLC terecht om de kranten te
lezen of opdrachten te maken.
Op alle volle schooldagen (tot 17 uur, behalve vrijdag
tot 16 uur) is in het OLC permanente ondersteuning
door de OLC-ploeg: drie leerkrachten die de werking
van het OLC coördineren en stimuleren.
Kranten in de Klas (KIK) wordt stilaan een vaste waarde
in de Vlaamse klaslokalen. Ook dit jaar introduceert de
Vlaamse Dagbladpers leerlingen uit het middelbaar onderwijs in het Vlaamse krantenlandschap. Daarvoor
krijgt KIK de financiële ondersteuning van Vlaams minister van Media Geert Bourgeois en Vlaams minister
van Onderwijs Frank Vandenbroucke.
De vraag naar Kranten in de Klas is groot. Vorig schooljaar gingen in een mum van tijd bijna 1 miljoen exemplaren de deur uit. De Vlaamse Dagbladpers en de overheid stunten dit jaar door ongeveer 1,7 miljoen kranten
aan te bieden.
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Hoort wie klopt daar!
De leerlingen van het eerste jaar werden op het verkeerde been gezet.
Een toespraak van de directie – goede raad voor de examens! – werd
onderbroken door een bezoek van dé grote kindervriend.
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Vóór de groentjes van de humaniora
de examenreeks startten, zorgde de
Sint voor lachende gezichten.
Sinterklaas in hoogst eigen persoon,
zwarte pieten met een hoog ‘opvoedersgehalte’ en leerkrachten die zich
voor de gelegenheid verkleedden in
Bart Peeters Sinterklaaskapoentjes ...
Meer is er niet nodig om de meer dan
220 eerstejaars een schitterend uurtje
entertainment te bezorgen. Nog even
ontspannen voor de examens beginnen.

Leerkrachten
in pyama
Het 6de lesuur kregen de leerlingen
van het 1ste jaar een berichtje in de
klas: ‘Het laatste lesuur verzamelen
voor de feestzaal. De directie wil nog
enkele tips geven i.v.m. de komende
examenreeks.’ Zaak van de leerlingen
gerust te stellen en ervoor te zorgen
dat iedereen vol zelfvertrouwen aan
de proefwerkenreeks kon beginnen.
Het jonge volkje spitste de oren toen een indrukwekkende speech begon. Na enkele minuten werd de directeur
echter onderbroken door gerinkel van zijn gsm. Hij
moest dringend weg, want er was een belangrijke gast
... Seconden later kwam Sinterklaas met zijn vertrouwde
helpers binnen. Lachsalvo’s en enthousiasme alom.
Een gelegenheidskoor van verklede leerkrachten zorgt
ieder jaar voor een topmoment. Gekleed in pyama en
met slaapmuts vertolken ze met brio de rol van volbloed-gelovigen.

Greatest hits
Daarna volgt een zangstonde uit de oude doos. De Sint
‘greatest hits’ passeren de revue.
Halfweg ‘placeert’ de Sint een woordje. Hij speelt in op
de actualiteit en bovenal, hij wenst aan alle jonge meisjes
en jongens een schitterende examenreeks. Hij bracht
ook een klok mee. Die krijgt een plaatsje op de speelplaats.
Met het lied ‘Dorkomtor’ – een versie van ‘Zie ginds
komt de stoomboot’ in het ‘Sinnekloase’ dialect – werd
de zangstonde afgerond. De laatste strofe willen we u
niet onthouden:
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“Dorzindor ook gaste van ons ieste jaor
moa almoal die mjiesters en juffras zoe roar
ze zingen nen ure veur dien goeie sint
awaal dastcollege: altijd goe gezind”
Op het einde van de feestelijke afsluiter van de lessenreeks van het eerste semester kregen alle leerlingen van
hun klassenleraar – het zijn allemaal brave kinderen! –
nog een pakje speculoos.
De Sint, zijn pieten en de volwassen supporters ‘evalueerden’ – toen de rust was weergekeerd – na 16 uur de
gebeurtenissen.
Het gezellig samenzijn van de leerkrachten van het eerste jaar is evenzeer als het bezoek van de Sint een echte
traditie. Momenten om te koesteren.

Op de vooravond van 1 januari 2007

Roken? Nee, dankjewel!
Dat roken de gezondheid schaadt, is geen nieuws. Dat de wetgeving die
roken verbiedt in openbare plaatsen (uiteraard ook scholen) goed wordt
toegepast, is een grote sprong voorwaarts.
Tabakspreventie blijft een belangrijk onderdeel van het
gezondheidsbevorderend beleid van onze school.

Actie rookvrije klassen
De actie Rookvrije Klassen (leerlingen 2de jaar) en de
deelname aan een onderzoek i.v.m. tabakspreventie bewijzen dit.

Nieuwsflashes

De leerlingen van het 2de jaar engageerden zich om als
klasgroep niet te experimenteren met roken en ‘neen’ te
zeggen tegen het gebruik van tabak.
In een begeleidende folder van Logo-Waasland worden
ouders op hun voorbeeldfunctie gewezen. De invloed
van de rokende ouder is niet te onderschatten!

Onderzoek
Onderzoekster Saskia Decuman (RUG-studente) onderzoekt het tabaksbeleid in Vlaamse scholen. De studente
gezondheidsvoorlichting en -bevordering stelde ook in
onze school vragen aan leerlingen, leerkrachten en directie. Ze beloofde ons de resultaten van haar onderzoek
te bezorgen.
Saskia Decuman uit Aalter zit momenteel in de tweede
licentie Medisch-Sociale wetenschappen, optie Gezondheidsvoorlichting en -bevordering (universiteit Gent).
Onder begeleiding van Prof. Dr. Lea Maes is ze bezig met
het uitvoeren van een onderzoek in het kader van haar
scriptie.

Prorest

Het onderzoek heeft betrekking op het tabaksbeleid in
Vlaamse secundaire scholen. Een aantal scholen (directie, leerkrachten en een groepje leerlingen) kregen een
vragenlijst toegestuurd.
Saskia: “Deze studie peilt naar de mate van implementatie van het tabaksbeleid op de school (algemene afspraken, schoolreglement, bijzondere acties, ‘uitzonderingen’, ...). Na het invullen van de vragenlijst werd een interview georganiseerd op school met dezelfde actoren.
Op die manier wordt getracht na te gaan of de vragenlijst op een goede manier de implementatie meet, hoe
deze implementatie verloopt en welke barrières eventueel worden ervaren. Het College was bereid hieraan mee
te werken en engageerde ook een aantal leerkrachten en
leerlingen. Op donderdag 30 november 2006 kreeg ik
de kans om de verschillende actoren te interviewen op
school. De resultaten van deze school zullen in de toekomst worden verwerkt samen met deze van een viertal
andere scholen.”

Geerakker 8 • 1840 Londerzeel

www.prorest.be
Website: www.harvest.be

NIEUWSFLASHES: DVR
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hou Project Nederlands-geschiedenis:

mondelinge getuigenissen

Zesdejaars leggen levende
Collegegeschiedenis vast

Actua

Weet u nog in welk klaslokaal uw allereerste schooldag in het College
zich afspeelde? En kan u nog haarfijn navertellen welke straffen uw
favoriete superior of subregent zoal gaven? Dergelijke herinneringen
zijn meestal nergens opgeschreven, maar blijven sluimeren in het
geheugen en worden sporadisch of helemaal niet meer opgediept.
Nochtans vormen ze onschatbare informatiebronnen
over het dagelijks leven van deze school. In een vakoverschrijdend project van de vakken Nederlands en geschiedenis waaieren de leerlingen van het zesde jaar dit
schooljaar uit om deze verhalen, deze levendige kijk op
de school vast te leggen.

Putten uit unieke bronnen
De aanleiding voor dit project is uiteraard het jubileumjaar 2008. In de aanloop naar dit feestjaar is al heel veel
energie gestoken in het historisch geheugen van de
school.
Oud-leerling Koen Verstraeten heeft het vorige schooljaar in het kader van zijn opleiding archivistiek en hedendaags documentbeheer als stage het College-archief
geordend. Dit schooljaar kan hij daar dankzij een projectsubsidie van de Vlaamse gemeenschap een vervolg
aan breien.
Maar de officiële documenten van het archief schieten
vaak te kort om het verleden van de school in al zijn
facetten in beeld te brengen. Je vindt er het eerste
schoolreglement, maar niet hoe dat reglement in de
praktijk werkte. Op een personeelslijst zal je tevergeefs
zoeken naar de bijnaam van deze of gene leraar. En de
palmaressen bevatten alle namen van de oud-leerlingen,
maar je leest er niet of de leerlingen zich hier thuis voelden en welke band ze hadden met hun leerkrachten.
Dat soort herinneringen leeft voort in het geheugen van
oud-leerlingen, leerkrachten, opvoeders van het internaat, medewerkers van het secretariaat, oud-directieleden, ... De viering van tweehonderd jaar College bood
de ideale gelegenheid om deze unieke bronnen aan te
boren.

Aan de slag
Gelukkig moesten we het warm water niet uitvinden.
Andere scholen hebben met succes gelijkaardige initiatieven genomen. Het atheneum van Aarschot was de absolute pionier, en in het Sint-Lodewijkscollege van Lokeren heeft onze oud-leerling Jan Debbaut (GL 1979) met
succes een gelijkaardig project mondelinge geschiedenis
opgestart.
Bovendien konden we rekenen op de enthousiaste en
professionele ondersteuning van Björn Rzoska, historicus verbonden aan het Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Hij is een absolute specialist terzake, en heeft onze
zesdejaars ingewijd in de methode van de mondelinge
geschiedenis.
Dat is nodig, want het gaat om een waardevolle, maar tegelijk complexe oefening. De leerlingen moeten zich
eerst en vooral inwerken in de materie. De huidige zesdejaars weten niet meer wat een superior of een provisor is en hebben een heel ander dagritme en regime dan
enkele decennia geleden. In die zin zal de confrontatie
met het verleden hen stof tot nadenken geven over hun
eigen situatie.
Iemand interviewen is bovendien niet evident. De leerlingen worden er per tweeën op uitgestuurd en krijgen
enkele thema’s mee die ze zeker moeten behandelen tijdens het interview. Het vraagt echter een grondige voorbereiding om zo’n gesprek op een vlotte manier te laten
verlopen, maar toch inhoudelijk de informatie los te
krijgen die je nodig hebt. Het is een heel intensief moment van taalinteractie, waarbij de concentratie niet mag
verslappen.

Taalvaardig en kritisch
Na het interview volgt misschien wel de belangrijkste
stap: het moment waarop de leerlingen de verzamelde
informatie moeten verwerken. Het gesprek moet uitvloeien in een persklaar interview, dat geschreven is in
een vlotte schrijftaal, maar waar de spontaniteit van een
gesprek toch nog in doorschemert. Deze taalvaardigheid
moeten ze combineren met de kritische zin van de journalist en historicus. Niet toevallig dook dat laatste aspect
op in enkele nieuwjaarseditorialen van tijdschriften en
>>>
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Mondelinge geschiedenis is in

Het boek zegt minstens even veel over wat toen als geschiedenis beschouwd werd: het verhaal van de belangrijkste keerpunten in het verleden van de school. De uitbouw van de school als instelling staat centraal. De laatste decennia zijn historici echter andere invalshoeken op
de geschiedenis gaan verkennen. De aandacht is verschoven naar de dagdagelijkse gebeurtenissen, de zogenaamde geschiedenis van onderuit. Ook minder feitelijke aspecten, zoals mentaliteiten, worden meer voor het
voetlicht gebracht.
Steeds meer gaan professionele historici de hort op –
met opnametoestel en microfoon in de aanslag – om
vervlogen herinneringen vast te leggen. De populariteit
van de zogenaamde methode van de mondelinge geschiedenis heeft verschillende oorzaken. Vaak schieten
de officiële, geschreven of audiovisuele bronnen tekort
om een gebeurtenis goed te kunnen inschatten. Zo heeft
het historisch onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog
een heel nieuwe impuls gekregen, met onderzoeken
waarin gepeild werd naar de herinnering aan Amerikaanse bombardementen, de houding tegenover oorlogsburgemeesters of de ervaringen van Oostfronters.
kranten als het centrale voornemen van de redacties voor
2007. Wie denkt aan enkele uitschuivers van vorig jaar,
kan alleen maar hopen dat de daad ook bij het woord gevoegd wordt.
Woorden en herinneringen van getuigen zijn immers
kwetsbaar. Er kunnen spontane misverstanden of weglatingen opduiken, straffe verhalen worden aangedikt,
maar evengoed kan er om strategische redenen informatie verzwegen worden. Vooral dit aspect van de opdracht, het kritisch omgaan met taal en historische informatie, vormt een bekroning van de lessen Nederlands
en geschiedenis in het eindjaar.
Het eindresultaat verwachten we rond de paasvakantie. In totaal zal het archief dan verrijkt zijn met ongeveer 75 unieke verhalen van oud-leerlingen en oudpersoneelsleden. Dankzij de zesdejaars kunnen we dan
tijdens het jubileumjaar op een levendige manier terugblikken op het rijke verleden van de school, aan de
hand van ontroerende, indringende of grappige getuigenissen.
T. DE PAEPE

Ten tweede vat je met deze methode beter de volkscultuur, waarover weinig geschreven is. Filologen waren er
al vroeg bij om de rijkdom van de snel verdwijnende
dialecten vast te leggen. Vandaag worden projecten opgestart over de vroegere volkssport bij uitstek, duivenmelken, en wordt de nakende herdenking van expo ’58
aangegrepen om te onderzoeken hoe de Belgische bevolking dat evenement beleefd heeft.
De oorspronkelijk heel negatieve houding van historici
tegenover gesproken bronnen is daardoor verdwenen,
wat niet betekent dat de kritische zin naar de achtergrond is verschoven. Alleen moet de traditionele kritische houding tegenover geschreven bronnen anders ingevuld worden.
Trouwens, in de eerste Ic Hou’s uit de jaren vijftig was er
aandacht voor geschiedenis van onderuit! De eerste
hoofdredacteurs, Dries Morel en Cyriel Coupé, organiseerden per post enquêtes bij oud-leerlingen over hun
retorica-leerkrachten of de subregenten. Dan toch niets
nieuws onder de zon? Al zullen de zesdejaars daar anders over denken.
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Actua

Het is fantastisch om te bladeren door het boek dat Gaston Faelens geschreven heeft naar aanleiding van het
eerste eeuwfeest van wat toen nog het Klein-Seminarie
was, in 1908. In een lijvig en heel gedocumenteerd
werk overloopt hij de belangrijkste momenten van een
bijwijlen woelige periode: de oprichting van het KleinSeminarie door bisschop de Broglie, de sluiting ervan en
de definitieve opstart. Bisschoppen en superiors passeren de revue, beslissingen van de gemeenteraad en notariaatsdocumenten worden opgediept, en de eerste reglementen worden uitvoerig weergegeven.

ic
hou Marcel Van Buynder nieuwe voorzitter schoolbestuur

Dankuwel Guido Roels!
Oud-leraar en voormalig secretaris van het schoolbestuur
Marcel Van Buynder is de nieuwe voorzitter van ons schoolbestuur
(voluit: het diocesaan schoolcomité Sint-Niklaas vzw).
Op 22 september nam Guido Roels afscheid als voorzitter. In een zonovergoten binnentuin en in aanwezigheid
van het schoolbestuur (tot voor kort sprak men over ‘inrichtende macht’) en de directie hield de nieuwe voorzitter een toespraak ter gelegenheid van de ambtsbeëindiging van zijn voorganger.
“Geachte voorzitter,
Beste Guido,

Actua

Reeds vele maanden geleden hebt u de wens uitgedrukt wat meer vrije
ruimte te maken in uw flink gevulde agenda. Nu is de beslissing gevallen:
minder afspraken en vergaderingen, snoeien waar te veel is.
Weloverwogen snoeiwerk levert betere vruchten op, en ook, wat er als laatste
is bijgekomen, gaat er het eerst weer uit. Daar is niets tegen in te brengen.
Juni 2001: u treedt aan als voorzitter van het schoolbestuur, (en ik, roekeloos, word uw secretaris). Maar er kwam al heel gauw een uitstekende samenwerking tot stand. Het is een feit dat wij vijf jaar lang in de
beste verstandhouding hebben kunnen werken. Daar wil ik u, beste Guido, oprecht voor danken.
En ik veroorloof mij te spreken in naam van alle bestuurders en directeurs:
wij allen moeten u oprecht danken voor die sfeer van openheid en vrije mening waarin wij hebben gewerkt. Wij hebben uw omzichtigheid gewaardeerd, uw respect voor meningen, uw geduld om te luisteren, uw milde oordeel over mensen en over wat ze met wisselende kansen tot stand brengen.
Tijdens die vijf jaren van uw voorzitterschap is er heel wat gebeurd in onze scholen:
– we denken even terug aan het sluiten van Sint-Rochus,
– maar dat werd goedgemaakt met het openen van een kleuterafdeling
intra muros,
– bij die muren is het ondertussen niet gebleven: er kwam een K-gebouw
bij,
– in Jonatan is een omvangrijk moderniseringsproject op gang gebracht,
– er was een flinke, zelfs zorgwekkende toename van de schoolbevolking,
– en dat alles werd gekruid met de onvermijdelijke financiële spanning.
Wie zou nog durven beweren dat het verstrekken van onderwijs een zaak
van routine is? Het lijkt wel een hindernissenrit, zoiets als hordenlopen,
maar dan met onvoorziene sprongen.
Met voldoening denk ik nu terug aan de vele keren dat wij aan tafel zaten, aan een tafel vol papieren, wel te verstaan, sleutelend aan agenda’s,
slijpend aan verslagen, verdiept in dossiers en mededelingen.
U nam geen beslissing tenzij na grondige overweging en met voorzichtigheid ten aanzien van anderen, wie het ook mochten zijn. En daarbij zocht
u altijd naar een redelijke weg middenin de wildgroei van de regelgeving.
Na gedaan werk, hebben we ons af en toe begeven aan, zoniet bezondigd
aan onderwijshervorming en, tussendoor, zelfs aan wereldverbetering.
Hoe dan ook, wij konden aan elkaar onze frustraties kwijt en dat is toch
een grote zegening in het leven.

Marcel Van Buynder, Guido Roels en mevrouw Roels.
In juni 2001 stelde het schoolbestuur Guido Roels aan als
voorzitter. Na een rijk gevulde loopbaan als leraar wiskunde
(Bisschoppelijke Normaalschool in de Kasteelstraat), begeleider
wiskunde en later hoofdbegeleider van ons bisdom betekende
dit een zoveelste belangrijke engagement.

Wanneer ik bij u thuis in de huiskamer kwam, stond de radio er afgestemd op Radio Klara, u weet wel, geachte toehoorders, de opvolger van
Radio 3. Boze tongen beweerden dat 3 sloeg op het aantal luisteraars.
Welnu, daarvan zijn er dus twee gekend geraakt, op heterdaad betrapt op
luisteren in de Hovenierssstraat te Sint-Niklaas. Van de derde is vooralsnog geen spoor.
Bij één van zulke gelegenheden hebt u mij de strijkkwartetten van Prokofiev aanbevolen; ik heb uw raad opgevolgd en die leemte goedgemaakt, tot
mijn grote tevredenheid. Een andere keer waren de Vier letzte Lieder van
Richard Strauss te horen, een van de subliemste monumenten uit de muziekgeschiedenis.
Zoveel is duidelijk, Guido: u bent niet alleen de snelle sportman op het
tennisveld, niet alleen de wandelaar in de machtige eenzaamheid van de
Alpijnse bergpaden, – trouwens, ook daar hebben wij beiden een punt –
maar u bent ook een ervaren melomaan.
U moet weten, geachte vergadering, dat goede muziek hoog staat aangeschreven ten huize Roels, en niet alleen met woorden.
Daarom hebben wij voor u, als attentie en herinnering aan deze vijf jaren
voorzitterschap, een geschenk meegebracht in de vorm van een bon die u
kunt verzilveren in de muziek van uw keuze. Wij wensen u dan ook veel
kunstzinnige momenten toe.
Ten slotte laten wij u niet gaan zonder ook Inez te danken voor de goede zorgen
die zij, als huisvrouw op het thuisfront, aan onze voorzitter heeft besteed.”
In naam van de directieleden overhandigde algemeen
directeur Walter Roggeman aan Guido’s echtgenote een
boeket bloemen.
DVR
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Gemengd woonproject

Wonen op
de oude
schoolsite
Sint-Rochus

Actua

Vele generaties leerlingen
speelden er als kleutertje en/of
volgden er les in de lagere
school. In september 2002 was
het echter afgelopen. Het
schoolcomplex gevat tussen de
Mercatorstraat en Klein Hulst
sloot definitief de deuren.
Vandaag staat de site Sint-Rochus
aan de vooravond van een
ingrijpend nieuwbouwproject.
De gebouwen voldeden niet langer aan de veiligheidsnormen. Verhuizen was noodzakelijk. De kleuterschool
verhuisde op de eerste schooldag van 2002-2003. Een
week later verhuisde de enige overblijvende klas van de
lagere school.
Allen vonden onderdak in de gebouwen van het SintJozef-Klein-Seminarie.

Met de steun van
Grootstedenbeleid
De eigenaar Katholiek onderwijs in Waasland verkocht
het complex op 18 januari 2006 aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas.

den of kleine gezinnen (renovatie en verbouwing oude
schoolgebouw), twaalf bejaarden(huur)flats (nieuwbouw) en de renovatie van het bestaande jeugdlokaal
naar een polyvalente ruimte voor socio-culturele doeleinden.

Sint-Niklaas zag mogelijkheden in de site Sint-Rochus
als ‘inbreidingsgebied’. Het intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas voert het project uit in
overleg met de stad en de cel Grootstedenbeleid.

Het openbaar domein focust op een binnenplein waarin
de oude speelplaats een openbare groene ruimte wordt.
Er komt een voetgangersverbinding tussen de Mercatorstraat en Klein Hulst.

Voor dit project kan de stad genieten van 2,3 miljoen euro die de federale regering ter beschikking stelt in het
kader van het Grootstedenbeleid voor een gemengd
woonproject. Hoofddoelstelling van het Grootstedenbeleid: sociale en economische heropleving van de achtergebleven wijken.

DVR

Sociale mix
Het project beoogt een gemengd woonproject te zijn en
het samenleven te bevorderen van verschillende bewonersgroepen via verschillende woonvormen.
Het zal bestaan uit: acht ééngezins(koop)woningen
(nieuwbouw), tien kleine (koop)flats voor alleenstaan-
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Derde jaar in de bres voor
Poverello

Solidariteit

Van maandag 27 november tot
vrijdag 1 december organiseerde
het 3de jaar van het College een
inzameling van niet bederfbare
voedingswaren voor Poverello.
De producten konden ’s morgens
van 8u tot 8u25 achteraan in de
Collegekerk afgeleverd worden.

Met deze actie wilde de school in de adventsperiode
leerlingen enthousiast maken om iets concreets te doen
voor de Vierde Wereld. De organisatie was in handen
van de godsdienstleerkrachten Ilse Van Steelant en Chris
Van Walle. De stichter en bezieler van Poverello, Jan Vermeire (ret. ’36), is trouwens een oud-leerling van onze
school!
Chris Van Walle bezorgde ons het onderstaande leerrijke
vraaggesprek.
Hoe komen mensen in Poverello terecht?

Door allerlei problemen (financiële tegenslagen, spanningen in de familie, een depressie, alcoholisme, trauma’s uit het verleden) dreigt soms ... armoede. Ondanks
hulp van familie, vrienden, buren, sociale diensten,...
gaan mensen er onderdoor. De weg terug is onmogelijk
geworden, want alle bruggen zijn opgeblazen. Het tij is
niet gekeerd. Er bleef niets of niemand over. Wat rest?
‘Geborgenheid’ in de anonimiteit van de grootstad.
Van lotgenoten krijgen ze ‘interessante’ adressen waar ze
gratis of heel goedkoop kunnen eten, kledij of overnachting kunnen vinden. Een nachtmerrie om zo vlug
mogelijk te vergeten.

Warme maaltijden
Wat biedt Poverello aan?

Dagelijks worden er in de verschillende centra meer dan
700 warme maaltijden bereid en opgediend. In de Zuinigheidsstraat (Marollenwijk) in 1000 Brussel komen er
ongeveer 150 personen voor een warm middagmaal
(1 euro), een tas soep, een kop koffie of een frisdrank
(0,20 euro). Tevens kunnen er 30 personen overnachten.
Wie in Poverello toekomt, heeft op de eerste plaats nood
aan degelijke voeding, warme en propere kledij, overnachting, hygiënische en soms medische verzorging.
Daarna volgt een begeleiding om de administratieve
problemen op te lossen zodat men weer een identiteitskaart, een adres en een inkomen heeft. Hopelijk kan
men daarna weer op eigen benen leren staan.
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Opnieuw zin krijgen in het leven
Naast al deze materiële en praktische noden echter is er
vooral de behoefte om tot rust te komen, terug een
evenwicht te vinden en anderen te kunnen ontmoeten.
Wanneer mensen mogen ervaren dat ze toch geen mislukkeling zijn – ondanks de onmacht –, dat er toch nog
mensen om hen geven – ondanks hun zwakheid –, dat
ze toch nog iets voor anderen kunnen betekenen – ondanks de armoede –, krijgt hun leven opnieuw zin.
Deze ‘verandering’ bouwt men niet op in enkele maanden, het is een proces van vallen en opstaan.
De meeste bezoekers – 70% – hadden het vroeger goed
en leidden een ‘normaal’ leven tot op het ogenblik dat
het allemaal te veel werd. De andere 30% zijn opgegroeid in een kansarm milieu en zijn, ondanks de vele
pogingen van sociaal assistenten, opvoeders en leerkrachten, in de Vierde Wereld blijven hangen.

Wie geeft ... krijgt
Hoe werkt Poverello?

De werking wordt gedragen door 400 vrijwilligers die
zich regelmatig (van één dag tot verschillende dagen per
week) inzetten. Zij bereiden de maaltijden en doen al de
huishoudelijke taken. Zo komen zij op een spontane
manier in contact met de gasten en delen zij een stukje
van hun leven met elkaar.
De medewerkers stellen zich niet op als meerdere, als
degene die het beter weet. Discretie en uitnodigend vertrouwen zijn heel belangrijk in de houding van de vrijwilligers. Soms komt iemand pas na jaren vertellen
waarom hoe zij of hij in Poverello terechtgekomen is.
Een vrijwilligersorganisatie heeft ook beperkingen. Dit
houdt in dat sommige van de gasten doorverwezen worden naar sociale diensten en professionele begeleiding.
De Poverello-ervaring doet vele medewerkers nadenken
over de maatschappij en over hun eigen leven. Terwijl ze
gekomen waren om te geven, stellen ze vast dat ze op
een andere manier heel veel terugkrijgen.

Actie Welzijnszorg december 2006

Stop dumpen van mensen
in armoede
We zouden eens bij Welzijnszorg
moeten pleiten om hun actie niet
tijdens de maand december te
laten plaatsvinden. Examens
en campagnes, geen geslaagde
combinatie.

Verrassende examenvraag
Dit jaar hadden we het (lumineuze) idee om op elke
vuilbak van de school de slogan op te hangen: ‘Stop het
dumpen van mensen in armoede’.
We spraken af op de PAG-vergadering dat elke godsdienstleerkracht op zijn/haar examen de vraag zou stellen wat er op de vuilbakken te lezen is. Een opdracht die
test op alertheid en geheugen is niet onbelangrijk tijdens een examenperiode. Dat er niet veel punten mee te
verdienen waren, was vanzelfsprekend. Maar je bereikt
toch even alle leerlingen, die het ofwel gezien hadden,
ofwel achteraf gingen kijken (en dan verontwaardigd
kwamen zeggen dat het toch niet kon dat zoiets op een
examen werd gevraagd).
Dat niet iedereen even alert was geweest, is duidelijk als
ik je even laat meegenieten van onderstaande bloemlezing.

‘Geen gemoos of de prefect
maakt zich boos’
Nog braaf: ‘Beter leven in een gezonde omgeving’, ‘Stop
de honger van de armen onder ons’ (bijna juist). Een
leerling uit 6LWIb schrijft: ‘Ik mijd vuilbakken op
school, er ligt meer afval naast dan erin’.
Een geëngageerd meisje droomt dat erop staat: ‘Stop de
verstikking van de derde wereld.’
Ook ‘Donderdag = fruitdag’ was een geliefd antwoord.
Bezinnend schrijft iemand uit 5LWE: ‘Opruimen begint
bij jezelf’ en ook ‘Drugs verkopen mag niet’ laat het hart
van een opvoeder sneller slaan..
En dan de religieuze slogans die leerlingen erop droomden: ‘Recycleer, Jesus will love you for it’, ‘Jezus is het
geloof’’, ‘God is a DJ’, ‘God is overal, dus ook hier, houd
het dus proper’.
En de poëtische: ‘Geen afval op de grond, maar in mijn
mond’.
Pure Collegepoëzie klinkt als volgt: ‘Op de speelplaats
geen gemoos, of de prefect maakt zich boos’.
De bijna-uitdrukking ‘Schaadt het niet, dan baat het
niet’ is er eentje om te onthouden.

Maar ik kan niet anders dan afsluiten met de positieve
boodschap: ‘Voor alle vooruitgang is enthousiasme nodig’ en ‘Waar orde en tucht is, gaat het goed’.
Creatief, niet? Niet zo erg dus dat ze niet allemaal ‘Dump
geen armen’ genoteerd hadden.
T. VEREECKEN

Uit de campagne van Welzijnszorg

Leefloon ligt onder
armoedgrens
“We willen onze stem laten horen en samen met heel
veel mensen aan de mouw van politici trekken. We stellen vast dat het beleid niet krachtdadig genoeg is, dat
middelen en maatregelen versnipperd zijn en dat er onvoldoende geld voorzien wordt voor een grondige aanpak. Welzijnszorg eist daarom van politici dat ze:
– van armoede een topprioriteit maken en
– duidelijke sporen kiezen die efficiënt en resultaatgericht zijn,
– de inkomens en uitkeringen minstens optillen tot de
armoedegrens.
Want mensen in armoede hebben recht op goede huisvesting, een gezinsleven, gezondheidszorg, onderwijs...
Die rechten moeten het uitgangspunt zijn van het armoedebeleid. En zo’n beleid houdt ook herverdelende
maatregelen in: wat er is, moet rechtvaardiger verdeeld
worden. Het versterken van de sociale zekerheid staat op
de eerste plaats. Het kan immers niet dat een vervangingsinkomen onder de armoedegrens ligt. Het leefloon
bv. ligt 152 euro onder de armoedegrens.”

29

Solidariteit

Elk jaar opnieuw vinden we het thema van Welzijnszorg
meer dan de moeite waard om ter sprake te brengen bij
onze leerlingen, maar meestal is er geen les meer op dat
moment. Dit verplicht ons (= leden van de Pastorale
Animatiegroep (PAG)) tot het zoeken van alternatieven.

ic
hou Campagne Damiaanactie 26,27 en 28 januari

Solidariteit met
de kwetsbare medemens

Solidariteit

De Damiaanactie is op onze school al jarenlang thuis. De basisschool zet
zich al jaren in om de Damiaanactie te ondersteunen. Na een inleefreis
van een leerling en een leraar van onze school in Bangladesh in 2000 is
de Damiaanactie ook in het secundair een vaste waarde. In 2007 was dit
niet anders.
De Damiaanactie is voor vele leerlingen ‘de eerste opstap’ in een solidariteitscampagne. De combinatie van de
pragmatische aanpak – concrete, heldere projecten met
duidelijke doelstellingen (de strijd tegen lepra en tuberculose) – en de inspirerende figuur van pater Damiaan
raakt velen.

actieverpleger Constant. De film toont verhalen van solidaire mensen die zelf hun toekomst in handen nemen,
maar ook de rauwe realiteit van lepra (uitsluiting) en tuberculose (dood). In de godsdienstles volgde een nabespreking.

Damiaan aan de ingang van de kerk!

Dankzij de solidariteit van velen werd de verkoop van de
stiftenetuis ook dit jaar een succes.

Actieweek
In januari 2007 was Damiaan van de partij in SJKS.
Patrick Braem toverde een erg creatieve Sprankel tevoorschijn aan de ingang van de Collegkerk. Op de witte
borden deed hij met zwart papier, enkele spots en de rode Damiaanactie-vlinder, de geest en figuur van pater
Damiaan herleven. Je kon er niet naast kijken. Wat een
blikvanger!`
Aan alle leerlingen van het eerste jaar werd de campagnefilm ‘24 uur in Kinshasa’ getoond. De eerstejaars werden ondergedompeld in het dagelijkse leven van Kinshasa. De rode draad in de film is het werk van de Damiaan-

De personeelsleden en alle leerlingen (van het eerste
leerjaar van de basisschool tot het eindjaar) kochten
etuis.
Op zaterdag 27 januari boden 56 leerlingen van onze
school etuis aan bij de ingang van GB en Colruyt.
Vanaf 10 uur tot 16 uur (telkens voor 2 uur) vertrokken
ploegjes verkopers (leerlingen 2de en 3de graad) gehuld
in de klassieke Damiaanactie-outfit.
De uitvalsbasis is al vele jaren zaal Cécile in
de binnentuin van de
school. Een afsluitende babbel én enkele
smakelijke pannenkoeken zijn ondertussen eveneens klassiek.
In volgende College
Info vermelden we de
exacte opbrengst.
DVR
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Broederlijk Delen

Afrika heeft ook talent

Leerlingen van 5 en 6 zetten
zich belangeloos in om informatie op een leuke manier
door te geven, om te getuigen
over hun inzet en enthousiasme, om stil te worden en een
rakende tekst voor te lezen.
Onze keuze voor Broederlijk
Delen is niet toevallig. Deze
ngo biedt alle elementen aan
om van een solidariteitscampagne een geslaagd geheel te maken. De zorg voor de
mensen in het Zuiden zit geworteld in een verlangen
naar een mooiere, warmere en betere wereld voor iedereen. Hun vroegere slagzin ‘de wereld behoort aan iedereen’ was daar een mooi bewijs van.

Omdat het Zuiden plannen heeft
Momenteel vinden we onder het logo van BD de baseline ‘omdat het Zuiden plannen heeft’. Mensen in het
Zuiden zijn geen sukkelaars, maar mensen die verlangen
naar een leven dat mooi is om te leven. Vanuit deze spiritualiteit trachten we de boodschap over te brengen
naar de leerlingen en collega’s.
Elk jaar neemt Broederlijk Delen een aantal projecten die
ze in het licht zetten. Van daaruit wordt campagnemateriaal gemaakt, worden liederen geschreven en verzameld, wordt een politieke actie opgezet. Wij maken
dankbaar gebruik van dit materiaal: mooie reportages,
goede teksten, liturgische tips en gebeden. Het lijkt een
loftrompet of een reclamespot, maar het is vooral een
gemeend compliment naar de organisatie.

achtergrond van het dorre landschap dat er is. Toch is
wat hij zegt geen grootspraak. Zoals zowat iedereen hier,
is Salif lid van de Unie van Naamgroepen in Koumbri.
Samen met hun organisatie zijn de boeren dertig jaar geleden een koppige strijd begonnen tegen de honger en
de oprukkende woestijn. Hun ervaring en deskundigheid maakt vandaag het verschil. De dorheid van het
landschap is daarom niet meer permament. Het acht
maanden durende droge seizoen zorgt uiteraard voor
dorheid. Maar je kan ook groene bomen zien, vee dat
kan grazen, en velden die beschermd zijn tegen erosie.
Tijdens het regenseizoen kleurt het landschap groen.
Hier, in Koumbri, groeit de woestijn niet meer.
De boeren hebben het nochtans niet cadeau gekregen. In
de provincie Yatenga in het hoge noorden van Burkina Faso, is het klimaat grillig en de regenval schaars. Rotsachtige
heuvels wisselen af met zanderige terreinen en grote
schrale vlakten. Het landschap draagt sporen van sterke
erosie. Decennia van ontbossing en overbegrazing hebben
de kwetsbare bodem overgeleverd aan de extreme inwerking van wind, hitte en stortregens. De eens vruchtbare
gronden worden bedreigd door woestijnvorming. Het
grootste probleem van de regio is het chronische tekort
aan water. Zowat iedereen leeft hier van de landbouw.
Toch kan 90% van de bevolking niet volledig voorzien in
haar eigen voedselbehoeften. Hierdoor is er een grote plattelandsvlucht naar de steden of de buurlanden.
Een heel harde situatie, maar we zien dat vele mensen ter
plekke hun talent inzetten om het leven weer draaglijk
en zelfs mooi te maken. Honger wordt tegengegaan
door goede voorraadbeheersing, door het zoeken naar
juiste teelttechnieken en producten, door irrigatie van
percelen, door de bestrijding van de woestijnvorming
via bijvoorbeeld herbebossing.

De focus op Afrika
’Ik ben er zeker van:
met alles wat we hier nu doen,
ziet de toekomst er veelbelovend uit.
Morgen zal beter zijn dan vandaag,
zoals het vandaag beter is
dan in de jaren die achter ons liggen.
We kunnen ervoor zorgen
dat heel de bevolking
voldoende voedsel heeft,
van goede kwaliteit.
We zullen niet emigreren,
maar hier blijven.
We zullen leven in een aangename omgeving,
en een goed leven hebben.’

Betrokkenheid aub
Dit verhaal willen wij graag als voorbeeld voorstellen
aan onze leerlingen, om hen bewust maken van de
vechtlust van zovele mensen in het Zuiden. Hen ook attent maken op de mogelijkheden die elk van ons heeft
om dat kleine verschil te maken: om onverschilligheid
in betrokkenheid om te vormen, want enkel door een
wereldwijd bondgenootschap kan men een echte stem
geven aan de stemlozen. Dat zagen we ook vorig jaar in
de campagne rond de Filippijnen, waar de kleine bananenboeren van Sibulan op een eerlijke en ecologische
manier trachtten hun leven uit te bouwen.
We zullen het tijdens de campagne van BD op onze
school dan ook uitroepen en uitzingen: solidariteit is de
enige echte leven-gevende en duurzame weg.

Aan het woord is Salif, boer in Koumbri, Burkina Faso.
Zijn woorden klinken vreemd optimistisch tegen de

T. VEREECKEN
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Solidariteit

Zelfs vóór het starten van de actieperiode van Broederlijk Delen voel
je het al bruisen. De evenwichtige mengeling van informatie, animatie
en stil worden is een recept dat al vele jaren zijn kracht heeft bewezen
op onze school.

ic
hou SJKS en OLVP op de planken

Titus Andronicus: de extra’s

Podium

De flyer van het schooltoneel vermeldde het al droogweg. ‘Titus Andronicus
is een gruwelijke voorstelling.’ Kannibalisme, racisme, verkrachting,
verminking en rigoureuze, blinde wraakacties kruiden de intrige.

Marcus:
Ja
Tis triestig
Kweet het
Twas mij wa
We hebben hier staan vloeken
We hebben hier staan zweten
We hebben hier staan sterven
En veel propere praat is er uit ons mondeke nie
gekomen
Tbloed stroomde hier gewoon van de muren
Twas de haat die ons dreef
Twas de haat
De haat en de wraak
Nu weten we onderhand wel dat Shakespeare, die dit
stuk in zijn beginjaren uit zijn pen gewrongen zou hebben, zijn hand niet omdraaide voor een moord meer of
minder wanneer hij even niet meer wist waarheen met
zijn (zeer talrijke) personages – remember de slachtpartij op het einde van zijn pièce de résistance Hamlet.
Even grotesk en verregaand als Titus Andronicus is echter geen enkel stuk in Shakespeares latere werk. Eeuwenlang werd Titus eerder stiefmoederlijk behandeld. De
intrige heette te ingewikkeld en de bijwijlen gezellig
kabbelende bloedstroom, de uitgerukte tongen en afgehakte handen bleken voor menig regisseur onoverkomelijke scenografische struikelblokken.

Maar wij
Wij spelen toneel
Maar soms zijn der ook gasten
Gasten zo oud als mij
En die spelen geen toneel
Die haten zo hard
Da ze op nen dag een geweer pakken
Buiten wandelen
En schieten
En heel hard roepen
Heel hard roepen
En dan wordt ge stil
En prevelt ge: waarom

Bloody reality
Waarom haal je uitgerekend in het jaar 2007 één van de
gruwelijkste theaterteksten die ooit geschreven werden
opnieuw voor het voetlicht? In een schoolvoorstelling?!
De laatste scène reikt je de sleutel aan. Titus Andronicus
mag zich dan wel afspelen op het einde van het decadente Romeinse tijdperk, na het optrekken van de mistflarden word je op het kille beton van de eenentwintigste eeuw gesmakt. Titus gaat over nu.

Waarom worden kinderlijvekes aan flarden geschoten
Waarom
Waarom
En ik
ik
Ik weet het nie
Ik weet het echt nie

Het journaal van zeven uur serveert je dagelijks een
cocktail van blind geweld, uitzichtloze conflicten en geperverteerde macht. Bloody Mary? Bloody reality, ja!
www. youtube.com. Met een simpele muisklik ben je
bevoorrecht getuige van de executie van Saddam Hoessein. Even inloggen en klaar hangt de strop. Zelfs een
kind kan het. Kranten kunnen hun plezier niet op wanneer ze weer ‘ns een smeuïg schandaal over hun voorpagina’s kunnen uitstrijken. Mét sprekende foto’s.
Wie zei ook alweer dat Titus een gruwelijke voorstelling
was? Gelukkig is het ‘maar’ theater.
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Goed gek
Ook voor de speler is Titus een ervaring. De schrijver dezes waagt zich af en toe op de planken en door een speling van het lot belandde hij ook in deze productie, alwaar hij de grenzen van zijn eigen capaciteiten tot het
uiterste exploreerde.
De inhoud van het stuk en de personages zijn zo over the
top dat je ook in je manier van spelen alle emoties bijna
maximaal gaat uitvergroten. Er werd daardoor op de
>>>

Het cliché wil dat leerkrachten veel vakantie hebben. De
leerkrachten en leerlingen die tijdens de kerstvakantie
zwoegden om Titus te monteren, ontkrachtten dit cliché
op brutale wijze. Je moet wel goed gek zijn om je in zo’n
project te storten: enkel op de officiële feestdagen werd
de spelers wat rust gegund om op de valreep nog een
aantal cadeautjes voor de kerst in te slaan. Gelukkig
compenseert de sfeer heel wat.
De scheidslijn leerkracht-leerling vervaagt doorheen het
repetitieproces geleidelijk. Je werkt immers samen aan
een eindproduct waarvoor je allemaal even verantwoordelijk bent. Vooral dit gegeven maakt het schooltoneel
tot een bijzonder project dat, los van de kwaliteit van het
eindproduct, op educatief én didactisch vlak zijn waarde
jaar op jaar bewijst. Een project dat zich niet laat taxeren
in cijfers, tabellen of onderzoeken. Gelukkig maar.

Gedeletet
“Mannekens, ik ben niet bang van de schaar. Als het niet
werkt, dan gaat het eruit.” Aldus sprak regisseur Jan
Geers. En zo geschiedde. Na een eerste doorloop blijkt
het stuk meer dan twee uur te duren, terwijl het Jans bedoeling was het verhaal in maximaal anderhalf uur te
vertellen. Jan houdt immers van snelheid. Samen met
Wim Vandervreken, al enkele jaren de vaste en trouwe
luitenant van een bonte schare regisseurs, trekt hij zich
terug met schaar en tekst. Een halfuur later keren ze terug uit hun vrijwillige ballingschap.
“Bladzijde 10, 11, 12 en 13: schrappen. Scène 3: monoloog samenvatten in zes lijnen. Op bladzijde 30: enkel
de eerste zin. De rest: schrappen. Ehm, die ene scène –
die met de wafelbak – is wel grappig, maar brengt geen
nieuwe informatie: alles is al eens eerder gezegd. Ik ga
die scène eruit gooien.” Tientallen bladzijden tekst worden rigoureus gedeletet. In één sierlijke beweging
brengt Jan een stuk van een half uur terug tot twintig
minuten gebald theater. Het is altijd een beetje zweten:
geen enkele tekst of rol is heilig, geen scène veilig voor
Jan The cutter Geers. Al dat repetitiezweet voor niets vergoten? Neen: tijdens het spelen blijkt hij het bij elke beslissing bij het rechte eind te hebben. De schrappingen
komen de vaart in het stuk ten goede.

’t Is (maar) theater
Tegelijk is de vrijheid bij het spelen ongezien groot voor
schooltoneel: je mag naar believen de tekst naar je hand
zetten als dat past binnen de situatie. Als je de scènes
maar op het moment creëert en niet iets imiteert wat je
op een vorige repetitie gevonden hebt. Aanvankelijk is
deze manier van werken een beetje vreemd, maar eens je
eraan gewend bent, gaat er tijdens elke scène een nieuwe
wereld open. Maar: hoe gruwelijk de scène die je oproept ook is, je kan altijd uit je personage stappen en je
zelfgecreëerde wereld weer sluiten. Kon dat in de realiteit ook maar...
BN

De regisseur: Jan Geers
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duur niet meer gespeeld, maar geschuimbekt: bloed,
zweet en speeksel. Met geschaafde knieën en ellebogen,
talloze blauwe plekken en een stem als schuurpapier als
bewijzen van een intensieve, soms zelfs zenuwslopende
zoektocht. Titus is niet alleen een gruwelijke, maar ook
een intense voorstelling.

ic
hou Collegekerk: zaterdagavond 2 december

Prachtig Weihnachtsoratorium
door 75-jarige IDJ!
Het knapenkoor In Dulci Jubilo bracht het Weihnachtsoratorium van
Johann Sebastian Bach . Het werd een schitterend concert! Dit concert
werd georganiseerd om het 75-jarig jubileum van het koor in de muzikale
verf te zetten.
In Dulci Jubilo kon rekenen op de inbreng van bijzonder
goede solisten en een orkest met authentieke instrumenten, wat een historisch verantwoorde uitvoering garandeerde. Een volle Collegekerk genoot met volle teugen
van de muzikale topprestatie.

Podium

Onder bescherming van het hof
In Dulci Jubilo werd in 1931 gesticht door E.H. Gerard
Van Durme, en staat onder de Hoge Bescherming van
HH.MM. de Koning en de Koningin. De uitvoering van
het Weihnachtsoratorium was zonder meer een uniek
gebeuren om de kerstperiode op een culturele manier
aan te vangen!

Dirigent van IDJ:
Dieter Van Handenhoven
Waarom juist dit werk voor het jubileum?

In de planning van dit feestjaar is gekozen voor een
groots concert in de kersttijd. Dan kom je vanzelf bij het
Weihnachtsoratorium, vertaald Kerstoratorium, van J.S.
Bach terecht. Er is ook een andere reden: precies 25 jaar
geleden werd ditzelfde werk door het koor uitgevoerd in
de Collegekerk bij de viering van het 50-jarig jubileum.
Voor mezelf is er dan nog de extra dimensie dat ik toen
als knapensopraan meezong in het koor.
Hoe zit het met de inbreng van het orkest
en de solisten?

In feite is dit Weihnachtsoratorium, gecomponeerd in
1734, een reeks van 6 cantates. Daarvan voeren wij cantates 1, 3 en 6 uit vermits het programma anders te lang zou
worden. Een cantate is een afwisseling van koorgedeelten,
aria’s voor solisten en instrumentale tussenspelen. Voor dit
concert kunnen wij rekenen op de inbreng van bijzonder
goede solisten: Marie-Noëlle de Callataÿ (sopraan, laureate
van de Koningin Elisabethwedstrijd), Patrick Van Goethem
(altus), Jan Caals (tenor) en Huub Claessens (bas, eveneens laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd). Het orkest, Euterpe baroque Consort, speelt op authentieke
instrumenten, wat van deze uitvoering een historisch verantwoorde uitvoering maakt zoals ze ook in de tijd van
Bach zou kunnen geklonken hebben.

concerten per jaar in de Collegekerk te Sint-Niklaas, programmeerden we aanvankelijk minder grootschalige
projecten.
Hoogtepunt tot hiertoe was het kerstconcert vorig jaar
samen met Sandrine. Dit koorjubileum was echter de
gedroomde kans om eens een groter project uit te werken.
Reeds vroeg hadden we de eer het concert te mogen uitvoeren “onder de Hoge Bescherming van HH.MM. de
Koning en de Koningin”.
Ook voor de zangers is dit een enorme uitdaging. De instudering van de bijzonder moeilijke koorpartijen is al
gestart in januari. Pas de laatste 2 maanden zag je het geheel vorm krijgen en kon de afwerking beginnen.
Jij zong vroeger zelf mee in het koor. Zijn er nog
gemakkelijk nieuwe zangers te vinden?

Tegenwoordig telt het koor meer dan 50 zangers, afkomstig van heel wat scholen uit de stad en de randgemeenten. De interesse is er nog steeds. Met een gevarieerd programma op hoog niveau trachten we die
interesse op te wekken en aan te wakkeren. In het koorlandschap van Vlaanderen zijn knapenkoren met het uitsterven bedreigd. Daar is bij ons gelukkig niets van te
merken. Wij willen deze uitstraling graag behouden en
zullen er alles aan doen de toekomst van het koor te
waarborgen.

Broadway Classics
Wat brengt die (nabije) toekomst?

Een enorme uitdaging

In mei volgt het tweede luik van dit seizoen College
Concerten: er is dan een concert rond musicals (Broadway Classics), eveneens met het knapenkoor In Dulci Jubilo en de medewerking van de bariton Marc Meersman.
Volgend seizoen zal er naast een kerstconcert een nieuw
groot project zijn. Wij voeren dan in het kader van 200
jaar Sint-Jozef-Klein-Seminarie de ‘Messias’ van Georg
Friedrich Haendel uit. Een oratorium dat, net zoals het
Weihnachtsoratorium, reeds lang niet meer op het programma stond in Sint-Niklaas.

Zo een optreden vraagt waarschijnlijk heel wat
voorbereiding?

Meer informatie over In Dulci Jubilo vindt u door op
www.sjks.be door te klikken bij IDJ.

Het idee dateert al van meer dan een jaar geleden. Bij het
opstarten van de College Concerten, een cyclus van twee
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Leerling in de kijker

75 jaar IDJ

Staande ovatie
voor jonge pianist
Yannick Van de Velde(5 LWia)
speelde in de Singel
In de tweejaarlijkse Cantabile-pianowedstrijd voor de
jeugd was Yannick Van de Velde (5LWia) laureaat geworden in zijn categorie (hogere graad). Samen met
de twee laureaten van de andere reeksen mocht hij
het laureatenconcert spelen in de Blauwe Zaal van de
Singel in Antwerpen op zondag 19 november 2006.
Samen met het Symfonieorkest van Jeugd en Muziek
o.l.v. Ivo Venkov vertolkte hij het eerste deel van het
1ste pianoconcert van Tsjaikovski: allegro non troppo e molto maestoso. Hij deed dat met zoveel brio
dat hij een staande ovatie kreeg.
Voor ons (enkele leerkrachten en leerlingen van zijn
klas) was het een vreemde ervaring: de sterke emoties die deze muziek vanzelf al oproept werden vermengd met de verbazing om Yannick (altijd rustig,
zelfbewust en bescheiden) te zien veranderen in een
gedreven romanticus die de ganse Blauwe Zaal in zijn
ban hield.
Voor het ogenblik volgt Yannick na schooltijd lessen
aan het Conservatorium van Antwerpen in de klas
van Levente Kende en Heidi Hendrickx.
We horen nog van hem!
E. BIELEN
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ic
hou Joris van der Herten (4GL)

Componist met ambitie
Klassenleraar van 4GL, Peter Stabel, tipte ons: ‘Er zit muziek
in mijn klas’. Onze redacteur met een voorliefde voor
klassieke muziek, Jo Hermans, zette Klara aan de kant en
strikte – in volle examenvoorbereiding – de jonge componist.

Leerling in de kijker

Joris, je bent al een aantal jaren bezig
met compositie. Wat moeten wij ons daarbij
voorstellen?

Zowat iedere componist die ik tot nu toe ben tegengekomen geeft een eigen definitie aan componeren. Meestal
kom je de begrippen ‘klank’, ‘tijd’ en ‘vastleggen’ tegen
en dan voegt hij/zij er persoonlijke toetsen aan toe. In
mijn geval zijn dat sterke ritmische pulsen, impressionistische klankkleur en melodische impulsiviteit. Feit is
dat je verkeerd bezig bent als je precies weet hoe en
waarom je het doet. Vraag mij niet waarom ik ervoor
kies dagenlang mijzelf af te zonderen met een piano, een
bundeltje muziekpapier en een computer met een notatieprogramma om daarna 5 minuten muzikale compost
gecreëerd te hebben.
Gelukkig zijn er uitvoerders. En uiteindelijk zijn zij het
waarvoor componisten bestaan; wij schrijven materiaal
dat hun talent tot uiting doet komen (in mijn geval het –
NBE Nederlands Blazers Ensemble – en Dagmar Hofman, mijn pianist).
Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen?

Het is nu een kleine 4 jaar geleden dat ik begonnen ben
met componeren. In het 5de leerjaar van de basisschool
ontdekte ik Rachmaninoff en zag ik in dat er meer is dan
de grote Bach, Mozart en Beethoven en al die – eerlijk
gezegd soms doodsaaie – muziek die men vindt op ‘Best
of Classics’-cd’s.
Sindsdien ben ik verkocht. In het 6de kreeg ik een keyboard, daarna begon ik aan muziekschool en volgde ik
mijn eerste compositiestage. Nu zit ik in de finale van
een wedstrijd.

Nieuwjaarsconcert
Hoe kwam je ertoe deel te nemen aan
die wedstrijd in Nederland?

Het Nederlands Blazers Ensemble geeft ieder jaar op Nederland 3 een ‘alternatief’ nieuwjaarsconcert (lees: duizendmaal beter dan het Wiener Neujahrskonzert op
Eén) waarin steeds van 4 jonge componisten een werk
wordt uitgevoerd. ‘Op weg naar het Nieuwjaarsconcert’
is een wedstrijd specifiek gericht op jongeren tot 18 jaar
uit Nederland en, sinds 2006, ook uit België.

Kan je iets vertellen over je compositie?
Hoe begin je aan zoiets?

‘De Humanitate’ (vrij vertaald: over mens-zijn) is mijn
huidige ‘magnum opus’ (wat veel zegt over hoe belabberd de rest dan al niet is) en een exuberant pocketpianoconcert voor piano, blazersensemble en percussie
als lofzang op de mensheid. Dit jaar was het thema immers ‘Het Paradijs’ en mijn werk stelt dat dit in de eerste
plaats hier te zoeken is.
Schematisch gesteld vorderden de werkzaamheden als
volgt.
– Voorbereidend werk: heel het jaar door een hoop gepruts aan de piano en beluisteren en bekijken van opnames van alle soorten muziek;
– Componeren van de muziek: 1 week piano en computer;
– Nakijken: 4 maanden computer.
– Observeren – improviseren – noteren – corrigeren.
Klinkt allemaal hoogintellectueel, hoewel ik gewoon wat
zit ... te zoeken. Het voordeel van het feit dat ik nog nooit
muziektheorie heb gestudeerd, is dat ik alles op het gevoel
doe. Ik maak daardoor wel fouten, maar anderzijds levert
dit ook steeds opnieuw ideeën en uitdagingen.

Spannend afwachten
Is je werk ergens te beluisteren? Wie heeft
het uitgevoerd? Hoe is de selectie verlopen?

De selectie vond plaats in de muziekacademie van Antwerpen. Het was een hele belevenis: een hyperactieve
presentator en een swingend ensemble zorgden tussen
de uitvoeringen van de inzendingen voor een luchtige
noot in de wedstrijdspanning.
Alleen al daarom raad ik iedereen aan om mee te doen.
Daarenboven krijg je voor je deelname gratis tickets voor
het finaleconcert (dat doorging op 17 december in Vredenburg, Utrecht). Op dat concert zit ik met spanning te
wachten trouwens, want dan valt het verdict over wie op
1 januari het televisiescherm mag vullen. Hopelijk zal er
dan een kleine Belgische delegatie bij zijn.
En kunnen ook wij van je werk genieten?

Er zijn 2 regels: de compositie moet gaan over het vastgelegd thema en mag maximaal 5 minuten duren. Daarnaast zijn er geen beperkingen. Alles kan en alles mag
(en dat nemen ze heel letterlijk) én je mag gebruik maken van een professioneel blazersensemble. Je hebt daarom deelnemers van diverse pluimage: rappers, popzanger(e)s(sen), bands...
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Op de website van JongNBE (http://www.jongnbe.nl)
kan je naast vorige nieuwjaarsconcerten en tips over
componeren ook de inzendingen beluisteren, waaronder de mijne. Een liveopname kan je vinden op mijn
website (http://www.sibeliusmusic.com/cgi-bin/show_
score.pl?scoreid=93454 – hier kan je ook de partituur
bekijken).
>>>

Leerling in de kijker
Joris zette de uitvoering van zijn werk ‘De Humanitate’
(video-opname) op YouTube op de volgende url:
http://youtube.com/watch?v=GiRzHjG4XzQ,
waar het naar believen te beluisteren en te bekijken is.
JH

Naschrift
“Ik moet helaas melden dat ik niet op het nieuwjaarsconcert ben verschenen. Mijn stuk heeft wel een eervolle vermelding gekregen bij de uitslag (tezamen met
het stuk van Bram Kortekaas) en werd door verscheidene juryleden (overigens bestaande uit de orkestleden
zelf en een afgevaardigde van de VARA) geciteerd als
het beste. De vertegenwoordiger van de omroep heeft
echter het laatste woord gehad en daarom is er gekozen
voor songs en een filmmuziekachtig stuk. Zoals de leider van het NBE had gezegd over alle deelnemers: uiteindelijk is het niet meer kiezen qua kwaliteit, maar
kiezen wat het beste in het programma van dit jaar past.
En het was inderdaad appelen met peren vergelijken,
omdat iedere deelnemer uitblonk op z’n eigen wijze.
De conclusie is: het is absoluut voor herhaling vatbaar.
Misschien leden mijn schoolprestaties er wat onder,
maar de compensatie is dan ook enorm. Een uitvoering
voor groot publiek is immers niet eenvoudig te verkrijgen in deze dure wereld... en juist dat is wat een componist tot een componist maakt. Iemand die zijn muziek deelt.”
JORIS
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Collegepuzzels
Voor schrandere geesten en ijverige puzzelaars.
Oplossingen van deze puzzels op www.sjks.be bij Ic Hou februari 2007.

Verloren voorwerpen
Onze prefect meneer Heyninck heeft een probleem. Hij
heeft vier jassen gevonden. Er zijn echter vijf leerlingen
hun jas kwijt.
Sofie zegt: “Die groene jas zonder kap is niet van mij.”
Hans zegt: “Mijn jas heeft een kap en is niet rood.”
Marie zegt: “Die gele is van mij, die blauwe niet.”
Bart zegt: “De rode jas is niet van mij, en ook niet van
Alexander.”
Wie geeft hij de juiste jas terug?

Collegepuzzels

Wie was er eerst?
Aan de lerarenkamer staan drie leerlingen: Anne, Pieter
en Tineke. De leraar die opendoet spreekt Tineke aan,
maar ze heeft niet opgelet en weet niet of ze eerst aan de
beurt is. Daarom vraagt de leraar aan Pieter of hij nu aan
de beurt is. Maar Pieter weet het ook niet. Dan zegt Anne tegen Pieter: “Jij was eerst!”
Weet jij wie er het laatste binnenkwam?

Spiegels
Vier Skairomeisjes staan in een oefenruimte met alleen
maar spiegelwanden.
Hoeveel meisjes kan je zien?

En nu rekenen!
Welke drie getallen, bij elkaar opgeteld, geven hetzelfde
resultaat als dezelfde drie getallen die met elkaar worden
vermenigvuldigd?

?+?+?=?x?x?
In quarantaine
Mijnheer Smet wil negen leerlingen apart zetten. Hij
doet dit op de simpelste manier door twee vierkanten te
gebruiken als scheidingswanden. Hoe moet hij ze plaatsen?
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Negen driehoeken
Teken een grote letter ‘W’ op een stuk papier. Probeer,
door het tekenen van drie rechte lijnen door de letter W,
om 9 aparte driehoeken te genereren, dus zonder andere lijnen binnen de driehoeken.

Noorderburen aan het woord

Oranje vertrouwen

Onze buren

Rond de tafel twee redacteurs en een schare Nederlanders: de familie
Broekaart (Tobias, 6LWia; Quinten, 5WeWia1; Svelte, 3Wc; Selwyn, 2MWa)
uit Lamswaarde in Zeeland, Marie-Christine Wilking (5MWe) uit Hulst
in Zeeland en Heleen (3Lb) en Maarten (2GL) Van Hecke uit Noordeloos
in Zuid-Holland. Het resultaat: een geanimeerd gesprek over
gelijkenissen én verschillen.

De familie Broekaart volgde haar hele schoolcarrière
(van kleuterschool tot middelbaar) in België.
Marie-Christine zat in Hulst in de kleuterschool en stapte dan de grens over en Heleen en Maarten volgden een
deel van de lagere school in België en trokken dan in
noordelijke richting om hun lager onderwijs daar af te
ronden en zijn sinds het begin van het middelbaar intern in SJKS.

Schoolsysteem:
complex en zeer vrij
Dit is wellicht de échte reden waarom ze bij ons schoollopen. Het Nederlandse onderwijssysteem zit vrij ingewikkeld in mekaar. We besparen u de details.
De meeste Nederlandse scholieren volgen 4 jaar MAVO
(middelbaar algemeen voortgezet onderwijs), een soort
middelbare school die vooral praktijkgericht is en die
voorbereidt op 2 jaar beroepsonderwijs of op 2 jaar HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs).
Bij de serie middelbare scholen maakt men een onderscheid tussen het atheneum, best te vergelijken met ASO

zonder klassieke talen, en het gymnasium waar dan ook
klassieke talen worden onderwezen.
Het overhoringensysteem is veel ‘vriendelijker’: doorheen het jaar worden uitsluitend kleine toetsen gegeven
en alleen tijdens een soort proefwerkenweekje zijn er
enkele grotere overhoringen. Examens doe je slechts
over een zevental vakken op het einde van het 6de jaar.
Er is dan een schoolexamen dat iedere school zelf opstelt
en dat meetelt voor 50% van het totaal en een staatsexamen dat in alle middelbare scholen over gans het land
wordt gegeven en dat voor de overige 50% meetelt.
Bijna unaniem hadden ze het over de grote nonchalance
van het Nederlandse schoolsysteem. In Nederland kan
een leerling zonder veel problemen zijn lessenpakket
vrij samenstellen.
Ze moeten wel enkele vaste regels respecteren bij hun
keuze, maar je kan bijvoorbeeld zonder moeite Frans,
Engels, geschiedenis of aardrijkskunde uit je curriculum
laten verdwijnen en toch nog je einddiploma middelbaar onderwijs behalen.
>>>
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‘Belgische gevangenisscholen’
Als Nederlandse jongeren over Belgische scholen spreken, hebben ze het steevast over ‘de Belgische gevangenisscholen’.
Volgens onze SJKS-noorderburen mag er bij hen gerookt
worden op de speelplaats. (nvdr wellicht niet overal en
opgelet voor veralgemening)
Over ziekte wordt niet moeilijk gedaan: leerlingen kunnen zich gemakkelijk ziek melden en afwezig blijven.
Dat geldt trouwens ook voor leerkrachten: wanneer die
voor langere tijd afwezig zijn, wordt er niet eens voor
een vervanger gezorgd. De cursus gaat gewoon niet door
en de leerlingen mogen naar huis. Ook tijdens de speeltijden en over de middag mag je er vrij de school verlaten. De schoolpoort gaat nooit op slot, zodat spijbelen
wel erg gemakkelijk wordt.

Onze buren

Cultuurshock
Maarten en Heleen spreken Vlaams gedurende de
schoolweek, maar wanneer ze op vrijdagavond de grens

oversteken, schakelen ze vlot over op Hollands, kwestie
van niet té veel anders te zijn dan hun Nederlandse
vrienden.
Wij Belgen zijn wat gereserveerder, wat rustiger, we kijken liever eerst de kat uit de boom alvorens onze mening
te geven. Bij de Nederlanders weet je onmiddellijk wie
je voor je hebt. Ze zijn socialer, zeker minder verlegen en
vooral veel directer. Daardoor komen ze ook eerlijker
maar wel wat arroganter over.
Een Nederlander die een Belg karikaturaal wil voorstellen doet een Antwerpenaar na, terwijl een Belg het eerder heeft over die ‘klompendragende, arrogante en toch
wel erg gierige Nederlander’.
Vooral i.v.m. dat laatste kijken onze Nederlandse leerlingen toch wel wat meewarig neer op onze grote liefdadigheidsacties: bij onze ‘krenterige’ noorderburen
brengen zulke acties telkens weer veelvouden van de
Belgische cijfers op!
>>>

Mama Broekaart motiveert keuze:

Structuur en kwaliteit
Toen we mama Broekaart (Tobias, 6LWia; Quinten, 5WeWia1; Svelte, 3Wc;
Selwyn, 2MWa) vroegen om te reageren op onderstaande artikeltje uit
Brandpunt – het maandblad van de christelijke onderwijscentrale (COC),
de vakbond van het onderwijspersoneel – van december 2006 kregen we
een genuanceerd antwoord.
Staken om les te krijgen
Er zijn tijden geweest dat leerlingen en studenten in opstand kwamen tégen het onderwijs. “We don’t need no
education!”: kent u Pink Floyd nog?

Het Frieslandcollege heeft inmiddels het grootste deel
van de onderwijsvernieuwingen tijdelijk teruggedraaid,
meer organisatie en meer mankracht beloofd.
Herkent u deze toestand?

Maar de tijden veranderen. Onlangs was het Frieslandcollege in Heerenveen het toneel van een ware opstand
van de leerlingen. Doel van de actie: ‘Meer en beter onderwijs!’. De Friese leerlingen zetten hun school af met
linten, blokkeerden de ingang met auto’s en stuurden
aankomende docenten huiswaarts. “We zitten onze tijd
te verdoen op deze school”, aldus de 17-jarige woordvoerster Kiri Arndt. “Ik kwam heel vaak mokkende thuis
dat ik weer niets had gedaan. Er is hier totaal geen structuur. Lessen worden afgelast, examens worden onzorgvuldig gepland. Het grootste probleem was de invoering
van het ‘praktijkgestuurde onderwijs’ waarbij leerlingen
vooral zelfstandig zouden gaan werken. Nou ja, werken,
we zaten maar wat te niksen onder elkaar. Lessenroosters
waren er niet meer ... Geef ons a.u.b. les, geef ons goed
onderwijs. Dat is toch niet te veel gevraagd van een
school?
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Zeer zeker. Het is altijd mijn vrees geweest dat onze kinderen gingen behoren tot de ‘verloren generatie’. Al een
15-tal jaar maakt een onderwijsvernieuwer deel uit van
onze vriendenkring en het gemak waarmee men accepteert dat ‘trial and error’ een integraal onderdeel zijn van
een vernieuwingsproces is voor mij een brug te ver.
Onze kinderen volgden geen onderwijs in Nederland.
Het gebrek aan discipline, aan hygiëne (schoonmaken
was een taak van het onderwijzend personeel), aan
structuur (rondlopen in de klas, doen waar je zin in
hebt, ...) en kwaliteit van de leerkrachten was bepalend
voor onze keuze. Waarbij ik wel moet opmerken dat indien ik zelf niet in België was opgegroeid ik me van de
verschillen misschien niet zo bewust was geweest.

>>>

Maar dé shock zit in de ruimtelijke (wan)orde in België.
Vooral onze afschuwelijke lintbebouwing, de levensgevaarlijke fietspaden of wat er voor moet doorgaan, en
het gebrek aan open – natuurlijke – ruimte zijn een
doorn in hun Nederlandse oog.

Belgisch kruispunt
Onze Nederlandse vrienden spreken over een ‘Belgisch
kruispunt’. U fronst de wenkbrauwen? Wij, ook. Uitleg
dus.
Een Belgisch kruispunt dat is een kruispunt waar het
verkeer chaotisch en vooral gevaarlijk verloopt, bijvoorbeeld het kruispunt onder de spoorwegbrug van de

Volledig
vakkenpakket
Wij hebben voor het SJKS gekozen op basis van kwaliteit, maar we hebben wel een aantal jaren over deze keuze nagedacht omdat het logistiek nogal een impact heeft
op het leven van onze kinderen en ook omdat je ze uit
hun sociale omgeving haalt. We hebben dit in evenwicht
gebracht door ze in de streek te laten sporten.
Wat vooral zwaar woog, is dat men in Nederland geen volledig vakkenpakket doet. Men kiest een profiel en doet
voor zeven vakken examen. Wij vinden dit een beperking
in de kansen van de kinderen op gebied van hoger onderwijs (men moet al jong een profiel kiezen), maar zeer zeker ook naar algemene ontwikkeling toe.
Wat het zwaarst woog, was het nieuwe leersysteem. Vanaf
het derde jaar middelbaar doet men aan ‘zelfstudie’. We
hebben verleden jaar een meisje in huis gehad dat in Hulst
haar examenjaar VWO (voortgezet wetenschappelijk onderwijs) deed; zij besliste elke dag of ze naar school ging
of liever thuis werkte. Het feit dat men pubers deze ruimte
geeft, vind ik onverantwoord. Bovendien zijn de meeste
leraren niet opgeleid om dit soort onderwijs te verstrekken; het is een totaal andere aanpak.

Hofstraat en Driekoningenstraat in Sint-Niklaas. Wanneer een kruispunt in Nederland niet voldoet aan de
wensen van de weggebruikers, kalkt men de woorden
‘Belgisch kruispunt’ op de muur of op de baan!

Anijspoeder op de boterham
Tobias en Quinten vinden de Belgische keuken beter en
fijner dan de Nederlandse. Maar onze Nederlanders missen hier wel – u leest het goed – de culinaire diversiteit.
Zo is het Nederlandse visaanbod veel gevarieerder dan
het Belgische. Het smaken- en kleurenassortiment van
hagelslag (pure chocolade, appelparfum, perzikenparfum, roze, groen, ...) is ongeëvenaard, om dan nog van
de galerij pindakazen te zwijgen en van het anijspoeder
voor op de boterham.
JH & JO

We vinden het nog steeds een goede beslissing: de lat
ligt hoog, men treedt streng op tegen asociaal gedrag en
het lerarenkorps is gemotiveerd. Dat bevestigt de stelling
van de directeur op de introductieavond: dat er niet alleen een opleiding gegeven wordt, maar dat men ook
tracht waarden bij te brengen en door te geven. En al
wordt er wel al eens over en weer geplaagd, het blijft
toch echt binnen de perken.
Waarom zou u onze school aanraden aan
toekomstige Nederlandse kandidaten?
Of waarom niet?

Ik zou de school zeker aanraden, vooral op basis van de
kwaliteit van het onderwijs, de geboden structuur, de
inzet van het lerarenkorps, de breedte van het vakkenpakket en de nevenactiviteiten, en het feit dat men waarden en normen meegeeft. SJKS is een school waar kinderen zich veilig voelen.
Hartelijk bedankt voor deze eerlijke antwoorden.
JH

‘Een veilige school’!
Staat u nog altijd achter de keuze voor
onze school?

Gedegen onderwijs, een breed pakket aan vakken, een
kordate aanpak van pesten en het niet gedogen van
drugsgebruik maakten de keuze eenvoudiger. Het feit
dat er in Nederland softdrugs worden gerookt op het
schoolplein en dat niemand daar wakker van ligt, bezorgt mij nachtmerries.
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Nederlanders die in België schoollopen worden door
hun Nederlandse vrienden zonder meer geaccepteerd.
Belgen daarentegen noemen hun Nederlandse klasgenoten soms na jaren nog altijd ‘(H)ollander’. Deze ‘koosnaam’ beantwoorden onze Nederlanders met een actief
gedoogbeleid.

ic
hou Polen en Litouwers waren op bezoek in september 2006

Onze buren

Onze ‘New Neighbours’
op het College

Op zondag 24 september nam het laatste jaar van ons driejarig Comeniusproject ‘New Neighbours’ een aanvang. De Belgische gastgezinnen
ontvingen toen hun Poolse/Litouwse gasten op het College. 5 leerlingen
en 10 leerkrachten uit het voormalige oostblok beleefden in België een
verblijf vol afwisseling, emotie, ontspanning en inspanning.
Op maandag 25 september stond er in de voormiddag
een rondleiding door het College op het programma,
waarna de gastleerlingen een les konden bijwonen. Na
een internationale lunch volgde een stadswandeling in
Sint-Niklaas. Rond 16u liep die ten einde en konden de
leerlingen hun schreden huiswaarts richten.

Het project onder de loep
De begeleidende Belgische, Poolse en Litouwse leerkrachten lieten zich echter niet pramen en bogen zich al
vergaderend over de plannen voor het afsluitende jaar
van het internationaal project. De nadruk lag daarbij op
het sociale aspect van ons samenleven en de sociale verschillen tussen de Belgische, Poolse en Litouwse samenleving.
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Een erg drukke week
De daaropvolgende dag ging het met de trein richting
Brussel. Naast een stadsbezoek werden in onze hoofdstad ook het Museum voor Schone Kunsten en het parlement aangedaan.
Op woensdag werd er in de voormiddag duchtig doorgewerkt en overlegden de Belgische en de gastleerlingen
over de projecten die ze het komende jaar gezamenlijk
willen realiseren. De ideeën van de verschillende groepen om hun sociale thema’s aan te pakken kregen daarbij een vaste vorm. Na het drukke vergaderwerk mochten de leerlingen na de middag hun gasten animeren en
naar wij vernomen hebben is die animatie (waarin pizza
blijkbaar een hoofdrol speelde) opperbest verlopen.
>>>

New Neighbours the third

Programma september 2006
• Uur 3&4: Projectwerk met gastleerlingen en Belgische leerlingen.
– namiddag:
Iedereen vrij. We hopen erop dat de gastleerlingen
dan zelf voor enige (bowling-, fiets-, dans-, shop-,
...) animatie kunnen zorgen.

maandag 25/09

donderdag 28/09

– voormiddag:
• Uur 1&2: Kennismaking met de school. De rondleiding gebeurt door leerkrachten.
• Uur 3&4: Gastleerlingen volgen les bij verschillende leerkrachten.
– middag:
Om 12u05 pikken de gastheren & -dames hun gasten
op in de ruimte naast de ingang van de leraarskamer.
Daarna volgt een gezamenlijk (leerlingen, leerkrachten en gastheren & -dames) consumeren van het
lunchpakket van het gastgezin in AvW.
– namiddag:
stadswandeling-verkenning van Sint-Niklaas voor
onze gasten. Vrij om 16u05.
– 16u15:
Vergadering begeleidende leerkrachten van de drie
landen over de plannen voor het komende jaar als
voorbereiding voor dé ‘grote werkvergadering’ van
woensdagvoormiddag.

Gent: met sociale aspecten: MIAT-bezoek + bezichtiging
van enkele toeristische & historische highlights)

dinsdag 26/09
Brussel mét bezoek parlement.

woensdag 27/09

vrijdag 29/09
– voormiddag:
• (Sociaal) bezoek aan Antwerpen. Samenkomst in
de hal van het station om 8u15. Trein van 8u35. In
A’pen volgt dan de begeleide wandeling ‘Antwerpen multicultureel’ + uitleg over het Atlasgebouw
(met o.a. de integratiedienst voor allochtonen) en
de werking ervan.
• 14 uur: Terug in Sint-Niklaas.
– namiddag vanaf 14u15:
Overleg over en werken aan ideeën voor het projectjaar door leerkrachten en leerlingen.
– avond:
Gezellig samenzijn met ‘Vlaamsche Maaltijd’en indien gewenst ‘Vlaamsche liederen’ in de Calfac. Ook
de gastgezinnen worden hiervoor uitgenodigd.

zaterdag 30/09
– Ontvangst door stadsbestuur en receptie op het stadhuis voor iedereen die bij het project betrokken was.
+ ... afscheid

– voormiddag:
• Uur 1&2: voorstellen toonelementen vorige jaren
van & voor gasten
Donderdag was Gentdag, met een bezoek aan het Miat
(Museum voor industriële archeologie en textiel), wat
shoppingtijd, een stadswandeling, een bezoek aan het
Gravensteen en voor sommigen zelfs een boottochtje
doorheen de binnenstad.
Vrijdagvoormiddag werd Antwerpen aangedaan. Daar
volgde de begeleide wandeling ‘Antwerpen multicultureel’. Tijdens deze wandeling ging speciale aandacht
naar het Atlasgebouw – met o.a. de integratiedienst voor
allochtonen – en de werking ervan. Na de middag kwamen alle deelnemende leerlingen en alle begeleidende
leerkrachten nog eens bijeen om alle afspraken voor het
laatste New Neighboursjaar nog eens samen door te nemen en vast te leggen.
De dag werd aangenaam afgesloten met een bijeenkomst
in de Calfac voor gasten, leerkrachten en gastgezinnen,
waarbij lekker eten, gezellig kletsen en samen zingen de
hoofdingrediënten vormden.

Afsluiter op stadhuis
Zaterdagvoormiddag vormde het decor voor het afscheid. Maar het was een afscheid in stijl. We werden
namelijk ontvangen op het stadhuis en mochten daar
luisteren naar retorische hoogstandjes van burgemeester
Willockx – die zelfs in volle verkiezingsstrijd voor ons
tijd maakte –, Marlena (uit Polen), Aukse (uit Litouwen)
en Dirk Hennebel (uit Ieper en Sint-Niklaas).
Nadat op de afsluitende receptie de laatste kiekjes genomen waren, was de tijd van afscheid definitief gekomen.
Alle bagage werd samengepakt en onze New Neighbours trokken terug oostwaarts.
Volgende en laatste etappe van ons Comeniusproject
wordt ons verblijf in de Litouwse hoofdstad Vilnius kort
na de paasvakantie. Ook daarvan kunt u in dit blad een
verslag verwachten ...
>>>
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zondag 24/09
– De gastgezinnen kunnen hun Poolse gasten vanaf
7u30 op school afhalen, via ingang Stationsstraat.
– De gastgezinnen kunnen hun Litouwse gasten vanaf
16u op school afhalen, via ingang Stationsstraat.
– De rest van de dag verblijven onze gasten bij de gastgezinnen.

ic
hou Ontvangst op het stadhuis

Being young in Europe
Dirk Hennebel begeleidt – samen met nog 5 leerkrachten – het internationaal schoolproject met Vilnius en Grudziadz van bij het begin.
Leerlingen en leerkrachten kunnen bij de leraar Engels ook steeds
terecht om een Engelse tekst na te lezen en te verbeteren.
Dirk Hennebel is de ‘vaste speecher’ van dit project. En dit is niet
alleen omdat hij de taal van Shakespeare zo goed beheerst. Eind
september verraste hij alle aanwezigen op de officiële ontvangst op
het stadhuis van Sint-Niklaas met een creatieve en rake toespraak.

Onze buren

De slottoespraak in het stadhuis richtte zich tot een grote groep: de burgemeester en de directie, de delegaties
uit Vilnius en Grudziadz, alle SJKS-leerlingen en hun
ouders (en de gastfamilies) die betrokken zijn bij het internationaal project, de begeleidende leerkrachten.
Dear Mr. Mayor,
Dear headmaster & deputy-headmaster,
Dear friends,
Our Polish and Lithuanian friends arrived last Sunday after an
exhausting bus trip from the outer edges of Europe. Well, exhausting of
course and undoubtedly for the older teachers in the party, but not for the
youngsters!
I must say I was very surprised to hear on Monday – they hadn’t been in
town for longer than 24 hours – that Pieter had already made
arrangements with Piotr and Mariusz for a return visit to Poland, with
his parents, next year. Ladies and gentlemen, if this is what ‘being young
in Europe’ means, then we’re going in the right direction.
On that very Monday, during the guided tour of this town – in the rain –
I was very surprised to learn that most young guests had already been
informed about, yea had already experienced the joys of life in the
student pubs in our Saint-Nicholas Square, the place to be for young
people in this town. Ladies and gentlemen, if this is what ‘being young in
Europe’ means, ... Right!
This week we have launched the third year of our New Neighbours
project. Many of the older New Neighbours remember how it all started
with representatives of the three countries meeting in Alden Biezen and
after that trying to convince their colleagues that it was a great idea to
embark on a project like this. I must, in all honesty, say that I have the
feeling that the enthusiasm with which the project started is still there,
has even grown stronger as we learnt to know each other better. Aren’t we
all eager to start working on the different themes? Aren’t we wondering
what the confrontation of emigrated and emigrating people will show?
Aren’t we waiting to learn how young people in the three countries prefer
to spend their spare time? And aren’t we looking forward to playing that
brand new party game about Poland, Lithuania and Belgium? I’ve run
out of oratorical questions now but if this is what we all feel, and if this
is part of ‘being young in Europe’, then we’re going in the right
direction.

experience. Of course, we had and we will have to cope with the
occasional problem or setback. Of course, we questioned and will
question certain aspects of the project. Of course, there are things we will
do differently this year. But I think that everybody who has ever been
involved and everybody who is involved has a warm and a good feeling at
this moment. For one thing, in a project like this, pupils and teachers
work together on equal terms: both groups are learning. We learn to
meet and work outside regular classroom situations, we learn to listen to
each other, to make arrangements, to carry out intentions, to organise
and in the meantime we learn about other people. People we would never
have met without the New Neighbours. Ladies and gentlemen, if this is
what ‘being young in Europe’ means, then we’re going in the right
direction.
But the best and warmest feeling is, of course, a result of what happened
here in this town this week and two years ago, and in Grudziadz last year
and two years ago and in Vilnius last year – and what will happen again
in Vilnius next spring, I’m sure – namely, Lithuanian, Polish and
Flemish boys and girls and teachers fraternizing. Virtual meetings via
the internet or writing e-mails may be very easy and useful, but nothing
compares to actually meeting the real people behind the messages. This is
a simple fact of life, true and correct in our everyday lives. It is even
more true and more correct when people of different nations are given the
opportunity to meet each other, to get to know each other and each
other’s customs and cultures. I think a project of this nature is an
important stimulus in the promotion of mutual understanding, the
promotion of tolerance and ultimately the promotion of peace. If this is
the result of ‘being young in Europe’, then we’re going in the right
direction.
That is why I would like to thank everybody who is contributing to the
success of the New Neighbours project: all the pupils who think it
worthwhile to invest a big part of their spare time in it, all the teachers
who equally think it worthwhile to invest a big part of their spare time
in it, the headmasters and their deputies for all the facilities we could
enjoy at our school – although I must say we would have liked... I think
I’ll keep this for later.
I certainly must not forget to thank our host families, who showed that
hospitality at short notice is not impossible. I mustn’t forget to thank the
European Union for its sponsorship, and the mayor and councillors of
this town for this reception.
If this is what living in Europe means, we’re going in the right direction.

How comes? Very simply because the ideas behind a project likes this are
basically all right and because working at a project like this is a great
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Thank you all, and see you later!

Wat na het driejarige schoolproject?

Internationale
toekomstplannen

Blauwdruk van het programma:
– Een analyse van de cijfers van Vlaamse scholen die
driemaal deelnamen aan PISA door prof. De Meyer
(RUG)
– PISA en de Europese context door Andreas Schleicher
(voorzitter PISA)
– Evolutie Vlaamse resultaten: opmerkingen-bedenkingen door Gaby Hostens (departement onderwijs)
– Getuigenis onderwijsverantwoordelijke uit Finland
(de Finnen scoren hoog in PISA én hebben geen ‘sociale kloof’)
Doelgroep: hoofdzakelijk eigen personeelsleden, maar ook
delegaties van directies en personeel van andere scholen

Bautsen en Terneuzen?

Zowel de leerlingen als de begeleidende leerkrachten
staken veel werkkracht in het schoolproject met de Polen
en de Litouwers. Het Comeniusproject was boeiend en
leerrijk; al wie er bij betrokken was, zal in lengte van jaren de goede herinneringen blijven bewaren.
Het project leerde ons ook waarop we moeten letten in
de toekomst.

Peter Stabel nam in november 2006 deel aan een contactseminarie internationale contacten in Alden Biesen.
Uit dat bezoek en de bespreking met de werkgroep kwamen volgende toekomstplannen:
– contact opnemen met de school Zeldenrust in Terneuzen (NL): interesse voor samenwerking 1ste graad;
– contacten en plannen voor bilateraal uitwisselingsproject met school in Bautsen (D) voor het 5de jaar
(30-tal lln.) gedurende de volgende twee schooljaren.
Wordt vervolgd.
DVR

Niet louter voor vrijwilligers
Op de pedagogische raad werden de aandachtspunten
voor de toekomst die de werkgroep internationale contacten formuleerde besproken.
Drie punten willen we hier vermelden.
In de toekomst willen we het werken met volledige klasgroepen nastreven. We willen tevens streven naar integratie in het programma en opbouw van de internationale contacten van het 1ste naar 6de jaar. Ten derde
moeten de opdrachten i.v.m. internationale projecten
een plaats krijgen als alternatieve opdracht voor ‘gewone’ taken.
Ondertussen zijn er ook reeds enkele concrete plannen
voor volgend schooljaar.

In het jubileumjaar
In 2007-2008 mikken we op een studiedag met internationale inslag. De studiedag kreeg als werktitel:
‘Kwaliteit en zorg in een Europese context’.

SJKS internationaal 2006-2007
Erik Bielen maakte een inventaris van de internationale contacten op dit moment in SJKS.
– 1ste jaar: geen internationale contacten
– 2de jaar: plan om volgend schooljaar voor
klassieke richtingen uitstap naar Xanten te
plannen
– 3de jaar: 1 dag naar Canterbury; voor vrijwilligers: reis begin juli naar de Cévennes
– 4de jaar: vanaf dit schooljaar daguitstap naar
Lille
– 5de jaar: vanaf dit schooljaar daguitstap naar
Aachen voor moderne talen; dit schooljaar en
de voorbije twee schooljaren – schoolproject
Comenius met scholen uit Vilnius in Litouwen
en Grudziadz in Polen
– 6de jaar: voor vrijwilligers: eindreis naar Italië
tijdens de paasvakantie
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Met de reis naar Vilnius eind april 2007 zetten we een punt achter een
driejarig Comenius schoolproject met Vilnius en Gudziadz. Uit dit
project distilleerden we aandachtspunten voor internationale projecten
in de toekomst. De eerste toekomstplannen krijgen reeds vorm.

ic
hou Nieuws uit de basisschool

Basisschool

Drie klasjes in eerste leerjaar!

De nieuwe kleuters en de leerlingen voor het eerste leerjaar
onderbreken hun vakantie op
26 augustus om even kennis te
maken met de juffen, de meesters,
de klasvriendjes. Van 1997 is
het geleden dat wij 3 klasjes
in het eerste leerjaar kunnen
presenteren!

Verkeersveiligheid
Agent Rob deed zijn opwachting bij de kleuters. Op de
speelplaats werden juf Katelijne en juf Els ware politieagenten en regelden ze het verkeer voor onze kleinsten.
Het eerste en tweede leerjaar ging de straat op om wat
praktijk op te doen, terwijl de andere klassen theorie
kregen in de klas zelf. Ons klein volkje weet zeker hoe
het moet, nu nog de ‘grote mensen’. Voorbeelden strekken!

e
Fauna en flora

En onze kleuterafdeling bloeit ook. In mei 2006 hebben
wij de honderdste kleuter kunnen verwelkomen! En ook
dit jaar ziet het er heel goed uit. Wij kunnen dit schooljaar starten met 5 volwaardige kleuterklassen.
Dat de basisschool leeft, bewijst ook de onderstaande selectie uit de uitgebreide activiteitentrommel.

%

Het eerste leerjaar trok als gewoonte met de trein naar de
Zoo van Antwerpen. Gidsen vertelden honderduit hoe
dieren uitermate handig kunnen zijn. Aansluitend werd
het een ware droomvlucht doorheen het dierenpark.
Het 6de leerjaar opteerde voor een leeruitstap naar ’t Zwin.
Ook het vierde had een neus voor de natuur. Zij gingen
op schattenjacht naar de Stropers in Stekene.

B
>>>
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Hoog bezoek

Jeugd en muziek bracht voor elk wat wils. De kleuters ontmoetten ‘Charlie en de trommelmeesters’, een ware
djembéhappening waarbij niemand stil kon zitten. ‘Carnaval der dieren’ werd voor het 1ste tot het 4de leerjaar gebracht. Het 5de en 6de leerjaar verkenden Folk-muziek.

n
Techniek staat
voor niets
Technopolis Mechelen kwam op bezoek in onze school
voor de derde kleuterklassertjes en de eerste leerjaren.
Op het programma: het poppentheater ‘Reuske’. Via
hun interactief, wetenschappelijk poppenspel werden
onze toeschouwers gevoelig gemaakt voor techniek:
drijven en zinken, heffen met een hefboom, evenwicht
zoeken en de werking van de zwaartekracht.

p

i
Leren leren
De kinderen en ouders van het 5de en 6de leerjaar werden vergast op een theaterlezing. De leerlingen werden
getransformeerd in enthousiaste acteurs, de ouders werden het publiek. De regie was in handen van Paul Maes,
een expert op het gebied van ‘Leren leren’. Hij bleek
eens te meer een bijzonder goed entertainer. Hopelijk
blijft zijn ‘les’ lang nazinderen.

.
Sporten...
dat moet je doen!
De veertiendaagse omnisport brengt steeds een 50-tal
sportievelingen samen op woensdagnamiddag om te genieten van sport en spel en heel veel speelkameraden.
Toffe sportmonitoren staan steeds bereidwillig ter beschikking. Wekelijks wordt er weer gezwommen door
onze kinderen. Nooit waren we met zoveel deelnemers
van onze school voor de veldloop op De Ster. Het College met de grootste delegatie van 80 kinderen, haalde
ook heel wat medailles binnen.

e

Kleur bekennen
Het vierde leerjaar B deed mee met de verkiezingen. Partijen en partijprogramma’s werden opgemaakt, een lijst
met verkiesbare plaatsen werd opgesteld en de ‘politici’
konden hun campagne voeren. Uiteindelijk werd het
schepencollege en de burgemeester verkozen. Collega
Willockx stond er zelfs aan op zijn ‘collega’ schriftelijk
te feliciteren. Het college van burgemeester en schepenen werd ook door de directeur ontvangen. Hij nam
hun eisenbundel in ontvangst en ging.... er werk van
maken.

V
Jazzy
Jazz at the College trok dit jaar een volle zaal. The Lazy
Jazzmen Band zorgde voor een topsfeer. De jazzavond:
een jaarlijks succesnummer.

Kerst in grandeur
Met de ganse lagere afdeling werd een kerstschaatshappening gehouden op de schaatsbaan van Kristallijn te
Gent. Het is steeds opmerkelijk hoe het kleine volkje
schuchter beginnend al heel vlug naar hartelust rondschaatst.
De laatste dag voor de kerstvakantie was voorbehouden
voor de kerstevocatie. Onze kinderen, versterkt met het
koor In Dulci Jubilo, brachten mooie kerstliederen. De
Collegekerk zat afgeladen vol met kinderen, ouders en
sympathisanten. Allen zakten nadien af naar de kerstmarkt op de speelplaats. Na her en der een koopje te
doen voor de kersttafel, bv. kerststukjes, gemaakt door
de kinderen, restten er nog heel wat natjes en droogjes.
Het goede doel waar de opbrengst van de kerstmarkt
naar toe ging, was dit jaar het educatief centrum The
Swallow in Gambia.

L

J. CRUYPLANDT
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Basisschool

Hier zit muziek in
‘Brieka Briek’, een poppenmusical, werd voor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar gebracht door
theater Tieret. De kinderen genoten.
‘Springbillies’ was een theatervoorstelling voor het 3de
en 4de leerjaar. Het werd een grappige, muzikale vertoning met een blank meisje en een neger en heel veel...
popcorn.
Verder genoot het zesde nog van ‘Ingeblikt’ en was het
3de leerjaar vol lof over ‘De pelikaanman’.

Sint-Niklaas, onze school en Sinterklaas hebben wel iets
met elkaar. Het eerste leerjaar bezocht het huis van de
Sint, het 2de leerjaar maakte de zoektocht in het centrum van de stad en kleuters en 1ste graad bouwden een
leuk Sinterklaasfeestje. De kleuters lieten zelfs de ouders
en grootouders meegenieten. De andere klassen werden
opgeschrikt door een binnenwippende Zwarte Piet die
met gulle hand lekkers deelde.

ic
hou Lokaal 172 onderging een metamorfose

Een dag om in te kaderen
Klasversiering! Altijd mijn zwak punt geweest. Stikjaloers op lagereschoolklassen. Jarenlang heb ik zelf mogen wegdromen bij de kleurige
platen van de ‘gewijde geschiedenis’, de reuzegrote landkaarten of
de historische tijdsbalk.

De historische tijdsbalk? Tegenwoordig: ‘het referentiekader’. Da’s een chic woord en de leerlingen begrijpen
het niet zo snel, dus twee vliegen in één klap, mooi meegenomen. In de lagere school werd de historische tijdsbalk zorgvuldig elke week aangevuld met feiten, data of
sprekende foto’s. Iedereen keer ernaar en verstond het.

sportactiviteiten allerhande en om het helemaal spannend en leuk te maken: de accenten in’t Frans. Het prikbord achteraan in de klas is wat leuker: foto’s van de eerste vriendschapsdag. Maar dan hebben we het wel gehad.

Zie hier: het metriek stelsel

Op die eerste vriendschapsdag in september worden
nochtans afspraken gemaakt omtrent klasversiering.
Leerlingen mogen van mij de klas met ‘vanalles’ versieren, maar het moet smaakvol zijn.

Knipoog

SK Beveren!
Vooraan steevast de dt-regels: ik drink nooit t, gij drinkt
altijd t, hij drinkt alleen t als hij tegenwoordig is, enzovoort. En de ‘uitbeeldingen’ van het metriek stelsel: decimeter, meter, 2 meter en 5 meter met als klap op de
vuurpijl de inhoudsmaten die werden uitgestald op ‘een
schap’ rechts van het (toen nog zwarte) bord: centiliter,
deciliter, liter en een klein emmertje van 5 liter.
Sinds ‘mijnen’ tijd is er wel wat veranderd in de versiering van de lagereschoolklassen, maar niets ten gronde
eigenlijk. Het aangename wordt nog steeds aan het didactisch nuttige gepaard. De kleuren zijn wat blitser geworden en de moderne onderwijzer maakt graag gebruik van de computer om zijn klas op te fleuren. Maar
het blijven klassen waar je je direct thuis voelt. Je stapt
zo’n klasje binnen en je voelt spijt dat je geen tien meer
bent.
En dan komen die lagereschoolsnotneuzen in de humaniora terecht. Pas op, niet dat daar geen gezellige lokalen
zijn waar je rustig kan wegdromen tijdens een saaie les.
Bij de prachtige foto’s van Jo Hermans droom je zo weg
naar de meest exotische vakantiebestemmingen en bij
de ‘Tintin en Afrique’ van Nicole De Cnyf kan je jezelf
snel verliezen in spannende reporterverhalen en tussen
de (bijna historische) klasfoto’s van Marc Smet kan je
makkelijk op zoek naar broer of zus.

Bold is beautiful
En bij Schack? Och, daar hangt niet veel stof tot wegdromen aan de muren. ‘Kaal is ook mooi’ lijkt wel zijn devies.
Ach ja, naast het bord hangt daar ook wel een reeks klasfoto’s van vroegere Collegegeneraties, maar hij heeft
nog altijd niet de goeie plakband gekocht, de gierigaard,
want er flapt wel altijd hier of daar een hoek van een foto naar beneden. En achter het bureau hangt een of andere uitbeelding van de stelling van Pythagoras: a kwadraat plus b kwadraat = c kwadraat. Spannend ....
Het prikbord aan de kant van de gang dient voor de info: een afgedankte Pokemonklok, de planner voor de
komende maand en inschrijvingsformulieren voor
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Harry Potter: oké. Narnya filmposter: niets op tegen.
Voetbalploegen liggen al wat moeilijker: ik heb het niet
zo voor die afgeborstelde, ‘bekakte’ Belgische eersteklasser wiens supervedetten er zelfs nog niet in slagen
het te halen van Borats Kazachstan.
Om mij gegarandeerd op de kast te jagen (ze is ook niet
erg hoog in mijn klas) moet je afkomen met een poster
van SK Beveren, mijn persoonlijke aarstvijand nummer
één. Die vete stamt nog uit de tijd van de Jean, de Schön,
Jean-Marie, Lisa en andere Marek Kusto’s. Die kennen
jullie niet meer hé, snotneuzen? Ik wel, want die hebben
een paar jaar (eigenlijk een paar decennia) lang mijn
Sint-Niklaas’ voetbalplezier vergald. Nog steeds die 1-6
van 1989 niet vergeten, zulle, met Van Ankeren en Van
Vossen.
En helemaal moeilijk heb ik het met posters van popsterren. Dat is er snel over. Wat té: té bil, té kont, té borst.
Want ja, waar worden die voornamelijk omhoog gehangen? Achteraan natuurlijk. En wie moet er dan het
grootste deel van de tijd naar kijken? Zeker niet de leerlingen! En ik heb ook mijn gevoelens, hé. Ik weet het, eigenlijk heb je als 50-plusser het recht niet meer om weg
te dromen bij een poster van Shakira, The Pussycat Dolls
of Beyoncé. Alhoewel.
Wat moet dat echter geven bij pubers? Neen, mijn klas
komt dat volk niet binnen. Normvervaging, het blijft
een strijd van elke dag.
Enfin, buiten die paar posters van de leerlingen heeft er
dus nog niet veel in mijn klas gehangen dat de moeite
waard was om speciaal voor naar school te komen.
April 2006 was voor mij het keerpunt.
Een nieuwe lente, een nieuw begin. Of zoals een oudcollega placht te zeggen: “’t Botten van ’t blad geeft de
kriebel aan ’t gat”. Ik zou er eens werk van maken, zie.
Mijn structureel versieringsprobleem ging ik zelf eens
aanpakken. Ik en ik alleen zou het overwinnen. Zonder
>>>

Knipoog
hulp van ‘den Boelen’ of Karen van ’t CLB. Ik ging voor
niet minder dan de top. Ik zou mijn collega’s eens een
poepje laten ruiken!

Op de Ramblas
Natuurlijk ging dat wat geld kosten: nieuwe posters en
kaders heb je nu eenmaal niet voor niets. Uiteraard is er
wat budgettaire ruimte voor wat klasversiering hier en
daar, maar als Roggeman al krampen krijgt bij de gedachte alleen al aan zijn energiefactuur, dan weet je ook
dat een aankoop van een Van Gogh niet te overwegen
valt.
Maar ook daar had ik een oplossing voor. Het konijn uit
mijn hoge hoed: Freddy Willockx zijne Ramblas. Als
hondstrouwe bezoeker van de wekelijkse rommelmarkt
op het Stationsplein zou het me toch moeten lukken wat
bruikbaars op de kop te tikken. En lukte het niet op zaterdagnamiddag in Sint-Niklaas, dan maar op zondagvoormiddag in Hamme of in Lokeren.
Ik kreeg een extra stimulans op de vakvergadering Frans.
Want we moesten wat doen aan de ‘francophonie’ op
school. Frans moest overal aanwezig zijn. Kaarten moesten er komen, en posters met landschappen en Franse
tekst. Ik zou er alvast voor gaan, op mij kon goeroe Peter
Stabel rekenen.

Chez Momo
En ziet, het wonder geschiedde. De eerste zaterdag van
mei: dikke prijs, je faisais mouche du premier coup.
Want in de buurt van de vliegende schotel van de Freddy
stond die zaterdag Gerard. Gerard van de zolderopruimingen. Gerard van: ’t Is hier zo goed als voor niets hé,
manneken. Mag ik er ook nog iets aan verdienen, ja?

Gerard met knecht Momo. Die mag alles uit- en weer inladen en af en toe een prul verkopen. Want de echte business, die is voor Gerard. Dat laat je toch niet over aan je
personeel, zeker.
Zie ik daar tussen al die rommel en brol die met een eufemisme ‘brocante’ genoemd wordt toch wel een kaart
van Frankrijk liggen zeker! En wat voor een! Een kaart op
linnen gedrukt, plus ou moins een vierkante meter
groot. Een prachtstuk. Carte routière de France. Uitgegeven door ‘Le Patriote Illustré’. Dat moet dus zoiets van
tussen de twee wereldoorlogen zijn, het Interbellum van
Balthau. Misschien nog in de auto gelegen van Poincaré
of Clémenceau of Pétain, wie zal het zeggen. Maar ja,
mijn budget is beperkt. Want ons Marie heeft de bui al
zien komen. Ons kot staat al vol met ouwen brol; als hij
nu nog voor ’t school gaat rommelen, zijn we nog niet
aan de vroege patatten.
Dus maar eens schuchter prijs gevraagd. Aan Momo.
Want Gerard maakt daar direct zo’n theaterstuk van. En
een Collegeleraar die met een rooie kop moet afdruipen
... Er zijn nu eenmaal grenzen aan het menselijk fatsoen,
nietwaar? Dus neem ik Momo even terzijde. Wat allochtoon-Frans spreken. Ca fait combien, cette vieille carte?
Met de nadruk op de v van vieille, van versleten. ‘Sit
oro’. Mijn hart springt op van vreugde, want die ‘sit oro’
is ver beneden de prijs. Ik moet toch een bedenkelijk gezicht trekken, want hij verandert van toon. Attendez, je
vais vous faire un bon prix. Cinq oro, parce que tu es
mon ami. Sindsdien heb ik nooit meer zo’n goeie ami
gehad. Momo pour président!
De cinq oro rap overhandigd en de kaart meegenomen.
Momo had ze in een plastiek zakje van ‘ouate thermogène’ gestoken (wie niet weet wat dat is, vraagt het maar
aan zijn bomma; in de jaren stillekes was dat dé remedie
>>>

49

ic
hou

Knipoog

tegen lage rugpijn, toen nog gewoon ‘’t geschot’ genoemd).
Ik was de koning te rijk. Mijn fietstocht huiswaarts was
voor mij een zegetocht als waren het de laatste meters
van Paris-Roubaix (om in de francophonie te blijven).
Iedereen was verbaasd. Het was in eenieders ogen een
prachtstuk. Zelfs mijn Marie was ontdaan. “Amaai, die
zou schoon staan daar op den trap naar ’t tweede”. ’t
Tweede? Niks tweede, op ’t eerste ja, in de gang van
d’eerstes, in lokaal 72, links van ’t bord, in plaats van Pythagoras met zijn onnozele stelling.
Natuurlijk kon ik ze niet zomaar aan de muur hangen.
On ne peut pas attacher une telle beauté avec de simples
punaises. Zoveel was duidelijk. Die kaart schreeuwde
om een kader. Dat was dus werk voor Dirk De Waele.
Onmiddellijk akkoord, natuurlijk. Als collega-rommelmarktschuimer kon hij moeilijk anders. Hij ging dat
eens rap regelen met Luc Bocklandt. ’t Zou wel voor na
de openschooldag zijn, want aan klussen klein en groot
was er geen gebrek.
Goed, die kaart van Frankrijk was dus zo goed als binnen, zoveel was duidelijk. Zou ik mijn vernieuwde klas
openen met een kleine receptie? Mischien al den drank
bestellen.
Toch nog even wachten daarmee. Openschooldag was
op 12 mei. Eens voorzichtig gepolst begin juni. Nog
geen nieuws van die kader? Die kader? Ah ja, dat glas
was al besteld, maar kwam maar niet binnen. ’t Was dan
ook een speciale maat: 91 op 101. (diepe zucht)

Geduld is een school-deugd
Nog eens gepolst in september ... een dikke twee maanden later. Jaja, Dirk De Wael had eens gebeld voor dat
glas, dat kon een van de komende dagen binnenkomen.
Dat zag er dus een werk van lange adem uit.
Ondertussen in september dan toch maar weer de traditionele vriendschapsdagfoto’s opgehangen. Ze wel met
wat meer ‘design’ opgehangen, kwestie van wat meer
van mijn prikbord te vullen (mijn veto tegen blote billen
en borsten was blijkbaar wat te duidelijk overgekomen
bij mijn verse lichting eerstejaartjes; klasversiering leek
voor hen niet zo belangrijk; ze zwierden liever met de
klasbal tijdens de leswisseling).
Begin oktober had ik weer prijs op het Stationsplein.
Twee grote kaders met posters ‘antique look’ van pakketboten. Met Franse tekst erop. Gekocht bij twee trezen
die er duidelijk vanaf wilden. Hoeveel? Vijf voor één?
Wel dan, acht voor de twee. En het zaakje was beklonken. En Dirk De Waele zag dat het goed was. Er moest
immers geen glas besteld worden. Dus was een seintje
naar Gilbert Maes (toen nog niet met pensioen) voldoende. Twee dagen later hingen ze al langs weerszijden
van mijn prikbord achteraan. En ook de leerlingen zagen
dat het goed was. Zelfs enkele collega’s merkten het op.
Uiteraard Sandra Vancauwenberghe: die is sowieso weg
van alles wat naar archief of museum ruikt. Maar ook
Kirsten Merckx sprak er mij over aan. “Sich, Hirman, da
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sin twee schoon posters, jong”. Eens positieve kritiek
van over ’t water. Ik was dus op goeie weg.

Scherven brengen geluk
Nu was ik niet meer te stoppen. Het ging me echter niet
snel genoeg en dus gooide ik me op het net. E-Bay, Kapaza en Tweedehands hielden me bijna dag en nacht bezig. En maar op zoek, en maar bieden, hopen en teleurgesteld worden. De gewone gang van ’t leven zowat.
Na lang zoeken had ik prijs: ene Paul Deroo uit Gullegem verkocht een Tintin: Le Crabe aux Pinces d’Or. Mét
kader voor de volle vijf euro. Een prikje. Da’s in Brussel
al snel 17 euro voor de poster alleen. Verzendingskosten
7,5 euro. Dat was niet veel. Want met de auto naar Gullegem? Daar moet ge oppassen, of ge rijdt van den bol.
Dat Paul het dus maar opstuurde.
Als bij wonder rommelde ik de volgende zondag in Lokeren nog een andere Tintin bijeen: Le Lotus bleu. Voor
de ronde som van één euro. Zonder kader uiteraard.
Maar kom, ne mens mag niet zagen op zo’n topmomenten, nietwaar!
Was ik nu compleet gelukkig? Ah nee, want ik had nog
steeds geen nieuws van mijn carte routière. En eigenlijk
begon ik me af te vragen of mijn kaart nog wel in goeie
handen was. Dus vroeg ik ze aan Luc, die ze prompt in
mijn vakje in de leraarskamer deponeerde. In ongeschonden staat. Kon ik er nog eens naar kijken.
Ik zou misschien beter zelf naar een kader beginnen uitkijken. Dus alle kaderzaken afgelopen. In Ikea: niks. Bij
Hema: noppes. Blokker: nada ... Ja, wel in speciaalzaken:
voor een struise 100 euro stak ze in een schone kader
achter glas. Maar dat kreeg ik bij de directie noch thuis
verkocht. Afwachten dus maar.
Een week later kwam Tintin uit Gullegem toe. Met een
postautootje. Ik hoorde van ver het glas al rinkelen onderin de nochtans professioneel aangebrachte verpakking.
Met heel veel engelengeduld en ware doodsverachting
heeft mijn vrouw alle glasscherven verwijderd. Want ja,
mijnheer moest nog een uurtje gaan presteren in ’t College, hé. Als mannen eens voor iets nodig zijn, dan zijn
ze weg. Maar kom: scherven brengen geluk en kader en
poster waren in meer dan behoorlijke staat.
Diezelfde namiddag vroeg Luc me of ik die kaart bij me
had. Want het glas was toegekomen en de kader zelf lag
al weken afgewerkt klaar. Dat werd dus maar ineensteken en ophangen. Wat moet er dan nog meer gebeuren
om ne mens gelukkig te maken?
Een zondags bezoekje aan de rommelmarkt in Lokeren
maakte me nog gelukkiger. Ik kon er een zeer oud reclamepaneel bijeenrommelen: 4, 70 meter lang, in redelijke staat, in groen, rood en zwart. Voor een prikje. Toch
voor een reclamebord, want meestal vragen ze daar
stukken van mensen voor. Toch nog even nadenken.
Overleggen met mijn financiële directie (zoals in de
meeste gezinnen met mijn vrouw dus). Ik moest maar
in de loop van de week eens bellen en dat zou van mij
>>>

baar flink wat druk op De Waele zijn ketel. Hij kent immers mijn klusverleden.
Er werd snelsnel een afspraak geregeld met Luc en Gilbert. Waarop Gilbert verkondigde dat hij nog nooit zo’n
lelijke reclamepanelen had gezien en Luc de mening was
toegedaan dat er wel erg veel gaten te boren vielen.
Daarvoor was toch het akkoord van de directie nodig.
Dan heb ik het opgegeven. Ik zag het niet meer zitten.
Hier was geen sprake meer van een depressie voor mij,
het was er gewoonweg over en naarmate het weekend
vorderde werden mijn terroristische plannen concreter.

zijn. Bleek die verkoper toch wel in Herne te wonen zeker! Da’s verdorie tegen het Tollembeek van Urbanus!
Zaterdag gaan ophalen.

Er gebeuren bijna ongelukken ...
Vrijdag kom ik Luc tegen. Nog geen kader voor mij? Zijn
gezicht spreekt boekdelen: dat glas was een halve centimeter te groot voor die kader. ’t Zou dus nog wat duren.
Zaterdag mijn bord gaan halen, gepolierd en in de was
gezet (wel met dat bord een paar lelijke krassen in een
keukenstoel gezet).
Het werd me allemaal teveel en ik gooide me op het net
om een ultieme mail naar de grote chef te sturen. (Ik
heb die mail nog.)

Vrijdagvoormiddag 22 december worden in het eerste
jaar na de kerstviering de rapporten uitgedeeld. Elke
klassenleraar doet dat in zijn eigen klaslokaal. Zenuwachtige leerlingen, maar ook verbaasd deze keer. Want er
is wel wat veranderd in onze klas. Verbazing ook wanneer de directeur in hoogsteigen persoon de klas binnenkomt en aankondigt dat er aan de klasversiering toch
nog iets ontbreekt. Daarop komen Dirk, Luc en Gilbert
binnen. Met mijn ingekaderde kaart.
Wat maakt een leraar gelukkig? Meer vakantiegeld? Een
hogere eindejaarspremie? Weddeverhoging? Bah neen,
de simpele dingen des levens. Wat meeval hier, een
schouderklopje daar. Voor mij was het alvast vrijdag
22 december. Een dag om ... in te kaderen.
H. SCHACK

Die krassen op de stoel waren ook de spreekwoordelijke
druppels voor mijn vrouw en ik mocht “al mijnen brol
zo rap mogelijk naar ’t College brengen vooraleer er ongelukken zouden gebeuren”.
Roggeman speelde het spel met de mail slim en gebaarde van krommenaas toen ik ‘mijnen brol’ in mijn klas
ging deponeren en aan Dirk De Waele vroeg of zijn
mannen dat dan eens konden ophangen. En als ze geen
tijd voor mij konden vrijmaken, zou ik desnoods zelf
wel wat gaten boren. Desnoods. Want mijn boorkunst is
legendarisch. Ik schiet al in ’t zweet bij de gedachte aan
boren alleen (geen slechte gedachten krijgen, hé), want
na het gat in de waterleiding waarbij onze stal flink onder water stond, is het boorvertrouwen helemaal zoek
geraakt. Dus dat idee van zelf te gaan boren zette blijk-

PS. Ook dit jaar zitten er nogal wat voetballertjes in mijn klas. Er hangt
al een kadertje met een wedstrijdbeeld uit de interland België-Engeland
uit 1931. Maar om aan hun verzuchtingen tegemoet te komen, wil ik er
wel nog een teamfoto bijhangen (neen, er zal niet meer moeten geboord
worden). Nee, geen Anderlecht, Club Brugge of Standard. En zeker geen
SK Beveren. Een foto van FC Gerda uit the early sixties. Mannen die voor
mekaar door een vuur gingen. Die niet droomden van een transfer naar
Barcelona na twee deftige passen en een schot binnen de vijf meter naast
het doel. Nee, als die tijdens de match droomden, dan was het van het
aantal pinten dat voor hen zou klaarstaan in de kantine. Herman De
Wilde, Rogerke De Cock, Neil Strobbe, de gebroeders De Cock en Mon
Merveille. En kijk dan maar eens goed naar die derde van rechts op de
tweede rij. Eric Gerets de Leeuw van Vlaanderen? Dan had je de Poes
Vijlders moeten zien spelen. Ook een verdediger, maar die ging zelfs door
een betonnen muur.
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Knipoog

Kerstgeschenk
Op donderdag 21 december ga ik mijn rapporten uit het
bureau in mijn klas halen. Groot is dan ook mijn verbazing als ik het licht aansteek en getroffen word door al
het moois dat mijn kale muren versiert: reclamebord en
al mijn andere bijeengerommelde kaders. Ik moet er
even bij gaan zitten – te mooi om waar te zijn. Puur genieten. Mijn kaart van Frankrijk hangt er nog niet bij,
maar nu mag ik niet meer zagen, natuurlijk. Hier is gewerkt.
En die ene kader, dat zal ook wel in orde komen, als dat
in 2007 gebeurt, zal ik al dik tevreden zijn. Want vandaag ben ik ne contente mens.

ic
hou Oud-leerling Bart Van Giel (6WEWI 2000)

Bart krijgt
Pluim voor De Regenboog

Oud-leerling in de kijker

De regionale televisiezender Kanaal 3 (Nu TV Oost) schonk De Pluim 2006
aan Bart Van Giel. Onze oud-leerling kreeg de prijs voor zijn inzet als
vrijwilliger voor De Regenboog. De Pluim erkent ‘wie zich echt inzet’
(het motto van de prijs).

De Regenboog bekommert zich om het welzijn van kinderen uit kansarme gezinnen. Elke zaterdagochtend
helpt De Regenboog zo’n dertig à vijftig kinderen bij het
maken van huiswerk. De kinderen worden thuis opgehaald.
Bart deelt zijn prijs met zijn collega-vrijwilligers van De
Regenboog (“zij hebben een even groot aandeel”). De
trofee in de vorm van een pluim krijgt dan ook een ereplaats in een van de lokaaltjes aan de Hofstraat in SintNiklaas.
De winnaar van De Pluim kreeg van Kanaal 3 en de Koning Boudewijnstichting een cheque van 2000 euro.
Naast het helpen bij schoolwerk besteedt De Regenboog
ook aandacht aan ontspanning. “De Prijs die we wonnen
met De Pluim willen we o.a. gebruiken om een uitstap te
sponsoren”, luidt het.
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Relaas van een onwaarschijnlijk zenuwslopende roadmovie

Patrick Meersschaert
opnieuw wereldkampioen!
Sun Peaks, Canada, is dit jaar het toneel voor het WK Mountainbike.
Op zondag 3 september 2006 verschijnt aan de start niemand minder
dan de wereldkampioen bij de Masters (40+) van vorig jaar: Patrick
Meersschaert, leraar economie in het College. Hij heeft één doel
voor ogen: opnieuw wereldkampioen worden.

Samen met oud-leraar wiskunde Etienne Van den Bossche en diens vrouw Maria reist Patrick naar het WK. Op
vrijdag 25 augustus begint het drietal – voorlopig welgemutst – aan een helse trip.

Een boterham met salami
Een fiets meenemen naar Canada, loopt dat
gesmeerd?

Gewoonlijk wel, maar uitgerekend dit keer liep alles in
het honderd. De eerste dagen van de week voor het WK
waren een echte nachtmerrie.
Vertel, Patrick.

De ellende begint vrijdagochtend in Zaventem: wij stappen op het vliegtuig naar Frankfurt, maar dat blijft gewoon op de tarmac staan. Een storm in Frankfurt houdt
vliegtuigen met die bestemming aan de grond omdat ze
er toch niet kunnen landen. Wij proberen kalm te blijven. Uiteindelijk stijgt ons vliegtuig op en zetten we
koers richting Duitsland. Wanneer we onze eerste bestemming naderen, blijkt er ‘file’ boven de luchthaven:
te veel vliegtuigen willen tegelijk in Frankfurt landen en
elk moet dus zijn beurt afwachten. Na een zenuwslopend halfuur rondjes vliegen boven de stad, is het aan
ons. Er blijft nauwelijks een half uur over om onze volgende vlucht te halen. Wij reppen ons als gekken door
die luchthaven en halen op het nippertje de ‘vlieger’
naar Canada.

Drie dagen stinken
En daar staan jullie dan ter bestemming:
zonder bagage, zonder fietsen.

Tijdens de vlucht realiseerde ik me al dat ik me niet meer
rustig mentaal zou kunnen voorbereiden op het WK. Als
ik al zou meerijden, want mijn fiets was inderdaad nergens te bespeuren.
Etienne: Dan beginnen enkele hectische en zenuwslopende dagen. De bagage naar Vancouver laten overkomen, blijkt gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Wij stappen eerst de ‘luggage corner’ binnen om te melden dat
>>>
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Leerkracht in de kijker

De toon is gezet?

Helaas wel! Wij komen gelukkig op het voorziene uur in
Calgari aan; daar hebben we een uurtje om de vlucht naar
Vancouver te halen, nog zo’n 1000 kilometer verder.
Maar de Canadese douane verwelkomt de reizigers niet
meteen hartelijk. Eerst moeten we onze bagage gaan ophalen – Canada controleert heel streng – en ermee langs
de douane passeren om allerlei documenten in te vullen.
Maar wat gebeurt er: onze bagage komt niet toe: geen kleren, geen fietsen. Behoorlijk vervelend! Als we op dat uurtje niet rond geraken, missen we meteen onze volgende
vlucht. We worden een beetje zenuwachtig. Om er toch
maar voor te zorgen dat wij zelf in Vancouver geraken –
onze bagage laten we dan maar opsturen – rushen we naar
de vertrekhal. Daar wacht ons de volgende onaangename
verrassing: een hond van de douane springt op de tas van
Etiennes vrouw. Daar zit nl. een boterham met salami in
en dat kan niet door de beugel. Door het risico op de verspreiding van MKZ wordt die boterham in beslag genomen. Dit is de aanleiding voor een nog grondiger onderzoek en dat levert de pijnlijke ontdekking op van de vier
smakelijke appeltjes – eigen kweek, nota bene – die ik in
mijn handbagage heb zitten. Die sappige hap zie ik tot
mijn grote ergernis aan mijn neus voorbijgaan, want de
Canadezen vrezen blijkbaar dat ik zo een appelziekte het
land zou kunnen binnenbrengen.
Etienne: Na dit incident blijven er nog maar enkele ogenblikken over om
het volgende vliegtuig te halen. De douaniers snappen wel dat wij erg gehaast zijn en sturen ons door een deur en een paar gangen die ons zogezegd
onmiddellijk bij het vliegtuig brengen. Maar wij komen terecht aan het
einde van een rij wachtenden van hier tot aan de overkant van het College. Wij hebben geen keus: we rennen iedereen voorbij en komen toch nog
aan bij het vliegtuig. Snel onze schoenen uitdoen, onze bagage inleveren –
en opnieuw moeten wij spullen in beslag laten nemen: dit keer de energierijke frisdranken die Patrick in zijn handbagage heeft zitten. Patrick
staat op ontploffen! Maar goed, even later zijn we op weg naar het WK!

Leerkracht in de kijker
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onze bagage zoek is. Men noteert onze gegevens en we vertrekken met de
belofte dat we op de hoogte gehouden worden. Nog dezelfde avond, ten
laatste zaterdagochtend, mochten we de fietsen verwachten, aldus het
luchthavenpersoneel. Ach, het WK wordt pas gereden ‘zondag over acht
dagen’. Alles komt in orde...
Voor we met de auto zo’n 500 kilometer doorreizen
naar Sun Peaks, het park waar het WK zal plaatsvinden,
verblijven we het weekend op hotel in Vancouver. Dat
geeft ons de gelegenheid om te acclimatiseren: wennen
aan het nieuwe uur en de nauwelijks draaglijke hitte. Het
was de bedoeling in Vancouver op het gemakje de benen
al eens los te rijden; daar komt nu niets van in huis. We
kunnen enkel wat wandelen, maar dat is eigenlijk ver
van de ideale voorbereiding op zo’n kampioenschap.
Etienne: Blijkbaar zijn ‘fietsspieren’ iets heel anders dan ‘wandelspieren’.
We hadden een prachtige omgeving om te wandelen, maar voor Patrick
mochten die wandelingen niet te lang duren omdat ze bepaalde spieren
zouden overbelasten. Het gevoel dat hij stram zou kunnen worden, moest
hij absoluut zien te vermijden.
Slaat de paniek dan niet toe? Een heel jaar
voorbereidingen vallen op een-twee-drie
in het water.

Ik ben dat weekend in Vancouver op van de zenuwen en
ik gedraag me natuurlijk bijzonder prikkelbaar. Ik kan
niets doen, ik heb zelf niets in de hand.
Etienne: Patrick belt zonder ophouden: dan de luchthaven, dan het thuisfront om hen op de hoogte te houden,... Soms krijgt hij amper verbinding; ik herinner me die telefooncel waar hij ik-weet-niet-hoeveel dollars ingestampt heeft zonder enig resultaat. In die omstandigheden is het
moeilijk je zelfbeheersing te bewaren.
Ook het contact met de luchthaven ergert mij mateloos.
Telkens krijg ik een andere medewerker aan de lijn en elke keer opnieuw moet ik mijn verhaal doen, mijn code
en mijn naam doorgeven. Tientallen keren moet ik uileggen hoe ze ‘Patrick Meersschaert’ moeten spellen.
Zoiets word je al snel kotsbeu. Het luchthavenpersoneel
blijkt duidelijk opgeleid om geïrriteerde reizigers te
woord te staan. Maar daarin zijn die mensen zo voorspelbaar dat ook dit een bron van ergernis wordt: na enkele telefoontjes weet je perfect dat ze nu gaan aankomen met “Thank you for your patience.” of “Thank you
for being so kind”. Kriegel word ik ervan! Wat de fietsen
betreft, blijft de situatie uitzichtloos. Zaterdagavond:
geen fietsen; zondagavond: hetzelfde liedje.
Etienne: Toch één klein gelukje: de bagage van mij en mijn vrouw komt
er in de loop van zondag door. Patrick heeft helaas alweer pech. Hij loopt
daardoor nog steeds in de kleren rond waarmee hij vertrokken is. Stel je
voor! Na een hele dag vliegen, ben je niet erg fris meer. En dan een weekend op de toppen van je tenen lopen dat het zweet je uitbreekt, in een hitte van rond de 35 graden. Patrick heeft daar echt twee dagen lopen stinken, om van zijn stoppelbaard nog maar te zwijgen.
En maandagochtend vertrekken jullie naar
Sun Peaks. Wat gedaan?

We brengen intussen de luchthaven op de hoogte van
ons vertrek en geven ons adres in Sun Peaks door. We
schakelen ook het hotelpersoneel in Vancouver in:
mochten mijn fietsen verkeerdelijk in Vancouver afgeleverd worden, dan zouden zij ervoor zorgen dat ze naar
Sun Peaks werden doorgestuurd.
Etienne: Sun Peaks is trouwens een skioord dat zo’n tien jaar geleden in
ontwikkeling is gebracht. Van een zestal huisjes is het intussen uitgegroeid tot een centrum waar 6000 skiërs kunnen logeren. In de zomer is
de natuur is er adembenemend; een droom voor wandelaars en fietsers.
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Terwijl we blijven wachten op mijn fietsen, koop ik maandagavond wat kledij in de dichtstbijzijnde stad. Zo kan ik
die ergernis toch alvast van me afschudden. Het huis waar
we logeren, valt gelukkig heel erg mee: het is ruim en verzorgd en we beschikken er over alle comfort. We krijgen er
het gezelschap van vijf Fransen die ook aan het WK deelnemen, toffe kerels waar we het best mee kunnen vinden.
We hebben elk onze eigen kamer en we delen de keuken.
Dat zorgt voor een aangename afleiding die de spanning
vlak voor het WK een beetje verlicht. En dan, op dinsdag,
is er eindelijk het goede nieuws waar ik zo reikhalzend
naar heb uitkeken: één van mijn fietsen komt toe, samen
met een paar koersschoenen, een broekje en een truitje. Ik
spring een gat in de lucht! Eindelijk actie.
Etienne: Dinsdag beginnen Patrick en de vijf Fransen hun fietsen in elkaar te steken: heel wat sleutelen en afstellen en het gaat daarbij zelfs om
millimeters. Tot de dag voor de wedstrijd houdt dat niet op: het versnellingsapparaat moet perfect afgesteld worden, de druk op de banden, de
remmen, de zithoogte van het zadel moeten optimaal zijn; hier en daar
worden nog kabeltjes vervangen. Het gaat om uiterste precisie. Ik maak
deze reis als ontspannen toerist mee, maar Patrick is nu alert en heel geconcentreerd. Ik heb vijf dagen lang over niets anders horen babbelen dan
over mountainbiken: een stelletje freaks bij elkaar.

Overkop
Wat eten en drinken die freaks zoal tijdens
die laatste spannende week?

Etienne: Mij is opgevallen dat sportmannen enorme hoeveelheden binnenspelen: Patrick at met gemak het dubbele op van wat een flinke eter
normaal gezien de baas kan. Naarmate de wedstrijd naderde, begon Patrick ook meer belang te hechten aan de juiste voeding.
De dagen voor zo’n zware wedstrijd eet ik veel koolhydraatrijke voeding, zoals pasta’s. Ik vermijd cafeïne de
eerste dagen, maar enkele dagen voor de wedstrijd geeft
een sterke kop koffie mij wel wat extra drive. Ook kraantjeswater drink ik dan niet meer omdat de chloor niet
bevorderlijk is voor een topprestatie. Ik verkies energierijke frisdrank. Voor de wedstrijd maak ik zelf mijn
drankjes in functie van het moment waarop ik ze drink;
de samenstelling van zo’n drankje voor in het begin van
de wedstrijd verschilt van die van de drankjes die ik later
nodig heb.
En een spuitje doping op het juiste moment?

Ik rij voor de volle honderd procent clean! Ik weet dat
heel wat van mijn concurrenten ‘pakken’; waar topsport
wordt beoefend, vind je doping. Ik blijf eraf! Ik ben het
bewijs dat je ook zonder doping wereldkampioen kan
worden. Ik ben trouwens niet meteen het type mountainbiker dat echt baat zou vinden bij doping. Ik moet
het niet zozeer van mijn kracht hebben – die kom ik eigenlijk te kort in vergelijking met veel ander mountainbikers – maar vooral van mijn techniek en mijn behendigheid. Wat ik tekortkom op vlak van kracht, maak ik
ruimschoots goed door mijn techniek.
Etienne: Het parcours is dit jaar op technisch gebied bijzonder zwaar: er zijn
veel steile hellingen en ontzettend moeilijke afdalingen. Daarin blinkt Patrick
uit. Het is uiteraard van groot belang het parcours goed te verkennen; ik ga
mee als assistent. Daar is me heel sterk van bijgebleven dat Patrick een hele
taaie is. Op een bepaald moment gaat hij over de kop tijdens een zware afdaling en bezeert zijn schouder. Niets ernstigs, maar de fiets moet onmiddellijk
aan de kant en de blessure moet meteen verzorgd worden met ijs. In de brandende hitte moet ik dus blokken ijs op Patricks schouder leggen; een normaal
mens zou een meter hoog springen! Patrick geeft een kwartier lang geen
krimp. Dan klautert hij terug op de fiets en rijdt verder.
>>>

ik minder kracht heb dan vele van mijn tegenstanders,
laat ik hen telkens wat meters inlopen tijdens de zware
klimpartijen, zodat zij zich kapot kunnen rijden. Bergop
ga ik nooit 100 procent voluit; slechts 99 procent, zeg
maar. Daardoor kan ik relatief fris aan de afdalingen beginnen. Afdalen over zo’n zwaar rotsparcours eist een
enorme techniek; doordat ik daarin het verschil kan maken, loop ik telkens een heel stuk uit. Ronde na ronde zie
ik mijn voorsprong vergroten. Na 1 uur en 45 minuten
zweten en zwoegen, ben ik opnieuw wereldkampioen.
Etienne: Patrick heeft dit jaar ook geen pech. Geen problemen met de
banden, de remmen of de versnellingen en gelukkig komt hij ook niet oog
in oog te staan met een beer op het parcours – sommige deelnemers worden werkelijk door een beer verrast.

Op zo’n moment wil ik die pijn niet voelen. Ik ben volledig gefocust en ik weet dat ik geen keuze heb. Als ik
die blessure niet onmiddellijk met ijs verzorg en de pijn
verbijt, krijg ik er last van tijdens de wedstrijd.
Je vertelde net dat het parcours heel zwaar was
en dat jij het niet meteen van pure kracht moet
hebben. Vergt een zwaar parcours sowieso niet
enorm veel kracht?

Wel, als het op klimmen aankomt,moet je een onderscheid maken: je kan klimmen op kracht, maar ook op
souplesse. Neem de relatief korte beklimmingen zoals in
de Ronde van Vlaanderen, waarbij renners met een
groot verzet die helling kunnen opvliegen; dat doen ze
op pure kracht. Anderzijds heb je de enorm steile en lange beklimmingen in het mountainbiken, of in bergritten van de Ronde van Frankrijk. Daar volstaat pure
kracht niet; zulke beklimmingen moet je op souplesse
rijden. Souplesse komt erop neer dat je het juiste ritme
vindt om met zo weinig mogelijk energie zo snel mogelijk de berg op te geraken.
Ik heb er dus geen moeite mee om op souplesse toch
heel gezwind een steile helling te nemen. Maar mountainbikers die daar nog kracht aan kunnen toevoegen,
hebben natuurlijk een voordeel.

Groot pak frieten
Dan is het zover: zondagmiddag, het startschot
weerklinkt boven het bloedhete en stoffige
Sun Peaks. De spanning is te snijden?

Etienne: Ik reis dit jaar mee om Patrick te assisteren tijdens de wedstrijd.
Ik moet de tijden van Patrick en zijn concurrenten opnemen en hem water en extra voeding aangeven. Een hele verantwoordelijkheid waarbij
niets fout mag gaan! Ik denk dat ik bij de start nerveuzer ben dan Patrick
zelf: ik heb zoiets nog nooit gedaan en ik heb schrik gekregen dat mijn
tijden niet zullen kloppen, of dat het me niet zal lukken Patrick op het
juiste moment een stukje voedsel of een drankje aan te geven.
Ik sta opgesteld in de ‘feed zone’ in de buurt van de startplaats en heb een
goed zicht op het verloop van de wedstrijd. Wanneer de renners vertrekken
in een verschrikkelijke wolk stof, zit Patrick in een zesde-zevende positie.
Ik vrees dat het een bikkelharde strijd zal worden. Maar na één ronde zit
Patrick al in het wiel van de leider; dat ziet er dus niet slecht uit.
De wedstrijd verloopt vrij gunstig voor mij. Tijdens de
eerste steile klim van de tweede ronde rij ik de leider,
een Oostenrijker die ik al meermaals heb geklopt, voorbij. Van dan af geef ik de koppositie niet meer uit handen. Ik doseer mijn krachten goed, zodat de achtervolgers mij niet meer te pakken kunnen krijgen. Aangezien

Etienne: Ik denk dat Patrick van die eerste momenten niet veel meer weet.
Wanneer ik hem in de armen neem vlak nadat hij over de aankomstlijn
is gereden – ik moet toegeven dat ik hem wel heel hard tegen me aandruk
– ‘ben ik hem bijna kwijt’. Hij heeft zich helemaal leeggereden en kan
nog nauwelijks op zijn benen staan. Maar de overwinningsroes laat natuurlijk niet lang op zich wachten: Patrick is dolblij.
Ik vier die avond mijn overwinning met een groot pak
frieten. Het was al lang geleden dat ik mij daaraan heb
bezondigd en ik kan je verzekeren dat ze mij ongelofelijk smaken.
En terwijl de roes je nog volop bedwelmt,
mag je meteen koffers pakken, want drie dagen
later sta je al voor de klas economie te geven...
Een beetje een anticlimax?

Anticlimax is nog zacht uitgedrukt. Maandag, de dag na
het WK, moeten we dat hele eind terug naar Vancouver
tuffen; daar nemen we ’s avonds nog het vliegtuig. De
dinsdag is meteen voorbij doordat we negen tijdzones
terugvliegen. Het is dinsdagavond wanneer we in Zaventem aankomen. Helemaal ontregeld kruip ik dan in bed;
de volgende dag moet ik immers op school zijn. Tenminste, dat denk ik, want door de nieuwe uurrooster, zo
blijkt op school, heb ik op woensdag mijn vrije voormiddag...
Bedankt, Patrick en Etienne voor dit interview.
We wensen jou, Patrick, nu alvast al een derde
zege op het WK Mountainbike 2007 in Frankrijk.
JO

Leerkracht in de kijker

De ontlading bij de overwinning is wellicht
onbeschrijflijk
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3de Humane
Wetenschappen erg actief
Op ontdekkingstocht in Antwerpen
Op vrijdag 24 november trokken beide klassen van het derde jaar Humane
Wetenschappen naar Antwerpen. De 31 jongens en meisjes zouden in
contact komen met heel wat verschillende culturen in één stad.

3HW in de kijker

De dag begon met een busreisje naar linkeroever, waar
we de door de voetgangerstunnel wandelden om het
stadscentrum te kunnen bereiken. Er werd naarstig gegokt op de lengte van de tunnel. Die bleek te schommelen tussen de 50 en 5000 meter, tot we aan de overkant
de feitelijke 572 meter zagen opgetekend.

Het etnografisch museum
Als je een museum associeert met het passief luisteren
naar een monotone gids, dan ben je nog nooit in het etnografisch museum geweest! Na een inleiding werd de
groep in subgroepjes van zo’n drie leerlingen gedeeld.
Met foto’s in de hand gingen leerlingen en leerkrachten
op zoek naar ‘hun’ land. De plaatselijke overgangsrituelen werden bestudeerd en verder uitgelegd door de
gids. De klasgroep sprak af in Tibet, waar de gids het bezoek afrondde.

Enkele leerlingen vonden De Meir zelfs het toppunt van
de dag!

Het centraal station
De omgeving rond het centraal station is een waar openluchtmuseum! De Noord-Afrikaanse buurt onderscheidt
zich van de Zuid-Afrikaanse of ‘zwarte’ omgeving van
Antwerpen.
Daartussen ligt Chinatown, een straat waar we onze
ogen uitkeken! Vooral de producten in de slagerij bleven
in vele hoofden hangen. Je kon er de gekste dingen kopen: van varkensoren tot koeienmagen, van kippenhartjes tot paardenogen, van gelakte eenden tot konijnenbaarmoedertjes...
Wie aan deze lekkernijen niet zo graag zijn geld besteedde, kon daarna terecht in de Joodse diamantwijk. Hoewel het moet gezegd dat ook hier alle geldbeugels netjes
gesloten bleven!

De Meir
Het luchpakket en een frisdrankje nuttigden we in Den
Bengel, op de Antwerpse Grote Markt. Van daar ging het
richting centraal station. De Meir is een straat als geen
ander in Antwerpen en wat voor sommige leerlingen
stappen was, kan voor anderen gezien worden als wandelen, slenteren, of zelfs shoppen.

De dag werd afgesloten met een treinrit naar Sint-Niklaas. De sfeer was uitgelaten en de dag werd algemeen
als positief ervaren. Het weekend stond voor de deur en
dus kon iedereen zijn of haar belevenissen gaan delen
met vrienden en familie.
M. VAN VLIERBERGHE

Gedragswetenschappen & plastische opvoeding
‘Speelgoed kan de ontwikkeling positief stimuleren’. Veel meer hadden
de leerlingen van 3HW en de juffen PO en gedragswetenschappen niet nodig
om een boeiend vakoverschrijdend project uit te werken.
Een leuk project dat vorig jaar nog in zijn kinderschoenen stond, werd dit jaar door de leerlingen van de derde
Humane met succes gerealiseerd.
In de lessen gedragswetenschappen leren de leerlingen
over de ontwikkeling van het kind, zowel op psychisch
als motorisch gebied. Om de theorie in praktijk om te
zetten, kregen de leerlingen de opdracht om speelgoed
te bedenken voor een bepaalde doelgroep en dit uit te
werken tot een prototype in de lessen plastische opvoeding. Daarna moesten ze hun creatie aan de medeleerlingen en betrokken vakleerkrachten voorstellen.
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Knappe resultaten
De leerlingen motiveerden en argumenteerden op basis
van de aangeleerde theorie. Het werd een boeiend heen
en weer gesprek met kennis van zaken. Vele speeltjes waren zo goed bedacht en zo vakkundig uitgewerkt dat
mevrouw De Wolf en mevrouw Van Caekenberghe ze
bijna voor hun eigen kroost wilden gebruiken...
Op de openschooldag zullen ze beslist met plezier uitpakken met de resultaten.
Ilse Vancaekenberghe: “Intussen zijn we in de lessen PO
aan een nieuw project begonnen: we proberen een ori>>>

Vormingsdag tegen het licht

De leerlingen van de twee klassen 3HW verdeelden zich
ieder in twee groepen. De ene helft van de klas in een
rolstoel, de andere helft achter de rolstoel. Halfweg de
voormiddag werden de rollen omgekeerd.
Op het programma: doe-opdrachten en een sportactiviteit. Aan den lijve ervaren wat het betekent rolstoelgebruiker te zijn.
De dag na de vormingsdag kregen de leerlingen vier vragen voorgeschoteld; de klassenleraars vatten de antwoorden samen.

Wat heb ik bijgeleerd
tijdens de vormingsdag?
3HWa
– het is niet evident om als rolstoelgebruiker door het
leven te gaan
– niet alles is aangepast in de stad
– het is erg/frustrerend om niet mobiel te zijn
3HWb
– 10 leerlingen zegden dat het rolstoelgebruik op zich
interessant was.
– 9 leerlingen vonden de discriminerende reacties van
anderen opvallen (zowel overdreven betuttelende als
negerende reacties werden als negatief ervaren)
– 3 leerlingen haalden aan dat de klasgroep hechter geworden was door de activiteit.

Welke activiteit vond ik
het leukst? Waarom?
3HWa
In volgorde van meest naar minder frequent geantwoord:
– basketbal spelen
– ‘vrije’ opdrachten buiten de school
– samen iets eten en drinken
3HWb
– 2 leerlingen vonden rolstoelsbasket leuk omdat de
sfeer dan heel enthousiast was
– 13 positieve reacties omtrent de opdrachten die de
leerlingen in de stad moesten uitvoeren

Welke activiteit vond ik het
leerrijkst? Waarom?
3HWa
De opdrachten in de stad winnen met een ruime voorsprong op de andere activiteiten wat ‘leerwaarde’ betreft.
3HWb
Maar liefst dertien leerlingen vonden de opdrachtjes het
leerrijkst (toen werden ze door derden gezien als ‘echt’
gehandicapt en konden ze de werkelijke reacties beter
inschatten).
Werden ook vermeld: het basketspel (leerrijk omdat je
de moeilijkheden met manoeuvreren met de rolstoel
goed ervaart), de tocht van en naar school, klasgenoten
op een andere manier leren kennen. Zij ervaarden de
groepshechting als het leerrijkste moment van de dag.

Als ik de vormingsdag punten zou
moeten geven, dan verdiende hij
../10
gineel hinkelpad te bedenken. Dit willen we realiseren op de speelplaats van de kleuterschool. Wordt
dus vervolgd.

3HWa – 8,7
3HWb – 9,2
I. VAN STEELANT, M. VAN VLIERBERGHE
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3HW in de kijker

Er is de voorbereiding,
de activiteit zelf en er is ...
de evaluatie. Meer dan vroeger
wordt hier tijd aan besteed.
Een eerlijke evaluatie is
leerrijk voor alle partners
én toekomstgericht (hoe pakken
we het volgend jaar aan?).

ic
hou Abdijdagen in Vlaanderen en Wallonië

Het blijft een uitdaging
Zowat twintig vrijwilligers vormden een te grote groep om in
één abdij terecht te kunnen. Brecht is onze vaste stek, maar
West-Vleteren kon ons dit jaar niet herbergen. Daarom werd
in de Trappistenabdij in Scourmont, beter gekend als Chimay,
plaats gezocht en gevonden voor de halve groep.
Een aantal ervaringen van de leerlingen lopen gelijk bij
beide abdijen, sommige verschillen, en natuurlijk is ook
het aanvoelen binnen een abdij soms anders. Oordeelt u
zelf.

De abdijervaring gevat in enkele momenten en staakwoorden door Annelore en een vrij laconieke afsluiter
van Annabelle.

Brecht
Bezinning

en héél het klooster zal dan ook blijven doorgonzen in mij, op sommige
momenten sterker en op sommige momenten onvoelbaar.
(Alexander De Tey 6 LWIa)

De Trappistinnen van Brecht bezorgen onze leerlingen al
jarenlang een hartelijk onthaal. Vooral gastenzuster en
begeleidster bij ‘ora et labora’, zuster Teresia, blijft bij de
deelnemers in de herinnering hangen.
We werden vriendelijk ontvangen en kregen meteen warme chocomelk en
koekjes. De eerste mis was natuurlijk een grote aanpassing. De meisjes
mochten tussen de zusters gaan zitten (staan). Het was niet altijd gemakkelijk onze lach in bedwang te houden. Ook tijdens het eten, zonder
praten, was dat soms moeilijk. En dan: de tweede dag om vier uur je bed
uit, gelukkig niet voor heel lang. Later moest er ook gewerkt worden:
paadjes proper maken, onkruid wieden. Je merkte meteen dat zuster
Teresia een echte werkster is.
Stilaan zijn we tot rust gekomen en we werden spontaan stil – geen pijnlijke stilte maar één waarin je rustig kon nadenken over alles: problemen,
vrienden, familie...
Vooral zuster Teresia blijft ons bij: echt een (groot)moederfiguur. We
denken ook nog aan de tekst die ze op ons kaartje schreef: “Weet dat er
een hand ligt op je hart, je bent nooit alleen.”
(Sally Smet – Lotte Moens 6 HW)
De leerlingen koesteren natuurlijk bepaalde verwachtingen en hebben een al dan niet juist beeld van het abdijleven en wat je daar te wachten staat. Sommigen filosoferen daarover voor, tijdens en na hun verblijf.
Zoals Thom Yorke zingt in Analyse: “You traveled far / What have you
found / That there’s no time / There’s no time / To analyse / To think
things through / To make sense.” Bewust van deze gedachten ging ik tijd
vrijmaken, voor mezelf. Mijn best doen om me vrij te maken van de alledaagse gedachten. Tasten naar hetgeen ik meesleepte, al voor lange tijd,
maar niet had kunnen oplossen wegens dat gebrek aan tijd. Ook misschien door het ontkennen van het nut van het vrijmaken van tijd om te
analyseren, om zaken te overdenken. Misschien kan je wel denken zoals
Socrates “quid miraris nihil tibi peregrinationes prodesse, cum te circumferas? Premit te eadem causa quae expulit”. Een andere plaats op
zich helpt misschien niet je problemen te verwerken. Maar het is de tijd
die je op die plaats krijgt, die je helpt om alles te verwerken: de uren op
de kamer, in de kerk, bij de stille maaltijden. Je gaat jezelf op een nieuwe
manier aanvoelen, herontdekken. Het voelde fantastisch aan, het gaf een
enorm gevoel van vrijheid en eigenheid. Je werd persoonlijker in al je
handelingen, die rust uitstraalden. De inspirerende kracht van de zusters
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De stilte
- was soms lachwekkend (vooral als je juist het potje bosbessenconfituur
wil hebben dat helemaal aan het andere einde van de tafel staat).
- was vaak moeilijk en confronterend.
- was overal aanwezig, zelfs in de douches: niemand durfde ook maar één
neurie-geluidje maken.
Ongeloof en ...
De eerste morgen overspoelde een gevoel van ongeloof me: deze zusters
staan alle dagen om vier uur op voor een eerste wake, in hun wereld boordevol geloof.
... bewondering
Ook voel ik oneindig veel respect voor deze andere manier van leven, voor
die oude zusters die zich week in week uit openstellen voor nieuwe gasten
met een enorme warmte en hartelijkheid.
(Annelore De Cock 6 HW)
Het was een leuke ervaring, maar na drie dagen was ik eigenlijk blij dat
het gedaan was. De zusters waren zeer vriendelijk, en ook het werken was
best gezellig. De stille momenten vond ik moeilijk; zelfs al geraak je er na
een tijdje aan gewend. Geef mij toch maar het rumoer!
(Annabelle Vermeulen 6 HW)

Chimay
In deze abdij hadden de leerlingen een deels ander regime. Enerzijds volgden zij wel zoals hun collega’s in
Brecht de zeven officies (diensten) – door sommige
leerlingen ten onrechte allemaal ‘missen’ genoemd – en
de vier maaltijden in stilte. Anderzijds werd de tijd daartussen anders ingevuld. Zoals voor de leerlingen in
Brecht was ook hier gevraagd of er bepaalde klusjes waren – tot rust brengende handenarbeid... – maar die bleken er niet (toch niet voor ons). Ook werden hier zoals
in Brecht geen groepsgesprekken en andere gezamenlijke (bezinnings)activiteiten georganiseerd, wat verdeelde meningen oplevert.
Waarom voor drie dagen Scourmont kiezen i.p.v. simpelweg een dagje
Bornem? Op zoek naar een beetje uitdaging? Om 4u30 uit de veren is
>>>

Chimay

Brecht

Op verscheidene vlakken komen verwachtingen (niet)
uit: over de accommodatie, activiteit en vrije tijd, geluid
en stilte... De diensten brachten rust, en soms enige verwarring.
Ik kreeg in de abdij niet zozeer een beeld van armoede, maar het gevoel
van luxe. De gerenoveerde gebouwen, de tuin, het eten, de kamers en badkamers kwamen zeer boven mijn verwachtingen uit.
(Frederik Group 6 WEWIa)
Ik heb een beetje het gevoel gehad in een hotel te verblijven: veel comfort,
vrijheid, mooie kamers, een toffe groep.
(Stefanie Van Overloop 6 WEWIa)
De verscheidene diensten die we bijwoonden lieten me echt tot rust komen. In het begin vroeg ik me zelfs af waarom ik ook niet zo’n rustig leven leid, maar naar het einde toe al iets minder.
(Hannes Bruylandt 6 WEWIa)
Bij de diensten – uiteraard in het Frans – probeerden wij geconcentreerd
mee te volgen op een aantal losse blaadjes en in een psalmenboek. Het was
niet gemakkelijk om de verschillende soorten teksten tijdig te vinden, zodat velen na verloop van tijd gewoon luisterden naar de (monotone) melodieën.
(Koen Kaïret 6 WEWIb)
Enkele momenten van onverwachte humor brachten
een luchtiger toets tussen de stille periodes.
De voetballende Moskoviet.
Het was wel grappig om deze voor de rest teruggetrokken persoon nu eens
niet in statig habijt te zien, maar in voetbaloutfit. Een al te enthousiaste
omhaal deed het voorhoofd geen deugd!
Vertaling.
Een gepensioneerde pastoor vertaalt – ietwat aarzelend en geheel overbodig – de uitleg van de gastenpater van Frans naar Nederlands. Onze vragen vertaalt hij van Nederlands naar Frans. Bijna automatisch beginnen
wij onze vragen meteen in het Frans te stellen. Nu gaat de pastoor voor de
gastenpater naar het Nederlands vertalen: verwarring troef.
Communie.
Wie te communie wou gaan moest op voorhand een hostie klaarleggen.
Links en rechts vooraan stond een pater met een kelk met ‘het bloed van

Christus’. De genaamde F. had niet door dat hij daarin niet twee vingers
maar de hostie moest dopen.
(Koen Kaïret 6 WEWIb)
We sluiten af met nog enkele persoonlijke ervaringen en
eindgevoelens.
Het essentiële tijdens deze dagen was het gevoel voor de eerste keer in je leven met iets dergelijks geconfronteerd te worden. De beleving van het pure christelijke geloof is veel aantrekkelijker dan de flauwe afkooksels in
onze hedendaagse pluralistische maatschappij.
Het deed me de aantrekkingskracht van fundamentalisme (in al zijn
soorten) op jonge mensen begrijpen.
Je maakt dingen mee die je in het ‘gewone’ leven niet meer mogelijk
achtte. Ik denk aan de absolute rust, het in stilte terugvallen op jezelf of
het hypnotiserende effect van het monotone psalmengezang. Daarnaast
was er voldoende ruimte om plezier te maken en sociaal met elkaar bezig
te zijn. Dat is een absolute must, want op drie dagen tijd kan je geen levenswijze veranderen.
(Maxim De Cock 6 WEWIb)
De belevenis was nogal individueel, anders dan ik me had voorgesteld. Er
werd in groep niet echt gepraat over onderwerpen als vriendschap, liefde,
wat na het zesde jaar,... Ook hadden we weinig contact met de paters
zelf; behalve een gesprek met de gastenpater hebben we enkel op de laatste
dag toen we naar de bus gevoerd werden even met een pater gepraat.
Er werd van ons enkel verwacht dat we altijd aanwezig waren tijdens de
diensten. Daartussen waren geen activiteiten voorzien (buiten voetballen...). Ik vond dat zeer jammer, want de omgeving en de sfeer was er wel
om een leuke groepsactiviteit of groepsspel te organiseren.
Ik heb heel wat bijgeleerd, maar het had beter gekund als we met de
groep één geheel hadden gevormd.
(Jolien Groenwals 6 MWIa)
Ik ben met een goed gevoel van de abdij teruggekeerd na een aangenaam
verblijf en kennismaking met het abdijleven. Toch zou ik er absoluut niet
kunnen aarden. Zo had ik veel moeite met de akelige stilte doorheen het
gebouw. Ook is dat leven zeer individualistisch en vooral op gebed gericht. Voor mij staan sociaal contact en plezier centraal.
(Stefanie Van Overloop 6WEWIa)
Ik ben zeer blij om deze mooie ervaring. Once in a lifetime...
(Frederik Group 6 WEWIa)
SAMENSTELLING RDG

59

Bezinning

niet niks. Vrijdagmorgen nog vol enthousiasme richting kerk. Even bezinnen en dan zachtjes aan wakker worden onder een stomende douche.
Zaterdagmorgen was al andere koek! Een aantal keren een half uurtje terug tussen de lakens was welkom. Toch iets te laat gaan slapen?
(Tom Ryckx 6 WEWIb)

ic
hou Op pensioen

Gilbert Maes

Pensioen

Op 15 februari 2OO7 gaat Gilbert
met pensioen. Hij wordt dan 65 jaar.
In de Kasteelstraat en in de
Collegestraat samen was Gilbert
in het totaal 32 jaar aan de slag
als onderhoudsman.
Gilbert is op 1 augustus 1974 in dienst getreden in de Bisschoppelijke Normaalschool als onderhoudsman. Hij had
het ganse complex onder zijn bevoegdheid: de lokalen
van de lagere school, de humaniora, het pedagogisch hoger onderwijs, de keuken, de kapel en de privé-vertrekken
van de priesters en de zusters. Werk genoeg dus.
Na de afscheiding van het pedagogisch hoger onderwijs
in 1987 fuseerde in 1993 de middelbare afdeling met
het Sint-Jozef-Klein-Seminarie (beide bisschoppelijke
scholen).
In 1999 werden de lokalen in de Kasteelstraat verlaten
en verhuisden de leerlingen en het personeel naar de
Collegestraat. Ook Gilbert pakte zijn werktuigen in en
verliet zijn vertrouwde omgeving.

Gratis poweren
Dit was wel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het gedeelte van het gebouw dat de lokalen van de humaniora omvatte, de kapel, de keuken en de privé-vertrekken met de
bijhorende zolders en kelders die sinds 1873 in gebruik
waren, moesten volledig ontruimd worden. Restanten van
spaarzame vlijt van de zusters dienden uit de kelders gehaald te worden. Meubilair en ander materiaal dat misschien nog eens kon dienen – zo dachten de opeenvolgende priester-directeurs – moest vele verdiepingen naar beneden van de zolders gehaald worden. Gilbert had maanden aan een stuk gratis powertraining en ademde figuurlijk en letterlijk generaties geschiedenisstof in.
Het beste materiaal – datgene dat nog kon dienen –
bracht hij samen met Luc Bocklandt (de onderhoudsman van de Collegestraat) in verhuiswagens naar de Collegestraat. We herinneren ons nog wel de maandenlang
gevulde gangen rondom de Calfac.

Nogmaals een verhuis
Van bekomen was hier geen sprake. De nieuwbouw in
de Collegestraat was bijna klaar zodat de lagere school
naar de nieuwe lokalen kon verhuizen en de verlaten lokalen moesten ingericht worden voor de humaniora.
En in 2002 sloot de Sint-Rochusschool, waardoor het
weer verhuizen geblazen was. Ook daar moesten de lokalen leeggemaakt worden en werd ‘het bruikbare’
overgebracht.

Schilderen
Van de vele taken die Gilbert heeft uitgevoerd is schilderen zijn lievelingstaak. Een verouderd en vuil lokaal omtoveren in een frisse ruimte geeft hem veel voldoening.
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Hij heeft hier op school heel wat klaslokalen geschilderd, de lange gang, de traphal aan de kleuters, de kleine kapel, enz. (met voor de laatste twee de nodige zelf
opgebouwde constructies om tot aan het plafond te geraken). Graag had hij nog meer geschilderd maar de vele andere taken maakten dit niet mogelijk.
We wensen Gilbert een lang (en zijn vitaliteit kennende
twijfelen we daar niet aan) en een deugdoend pensioen en
hopen hem met regelmaat terug te zien in ons midden.
D. DE WAELE

De onderhoudstechniekers van de school zijn bij velen tamelijk
onbekend omdat zij veel werk verrichten buiten het gezichtsveld
of voor en na de schooluren en tijdens de vakanties. Hun job
vraagt een brede vakkennis op velerlei domeinen. Dit geldt ook
voor het keuken- en schoonmaakpersoneel en de conciërge. Ook
zij zijn onmisbare onderdelen die de motor van het schoolleven
doen draaien. Hoe zou het zijn indien lampen niet meer vervangen zouden worden, vuilnisbakken niet geledigd, drankautomaten niet opgevuld, voetballen niet meer van de daken worden gehaald, tapijten niet meer worden uitgerold in de feestzaal en podia niet meer worden opgesteld? Hoe zou het zijn indien de klaslokalen, de refters en de internenkamers niet worden schoongemaakt, de ruiten niet worden gewassen, de toiletten geen toiletpapier zouden krijgen, de speelplaatsen niet meer worden geveegd
en de tuin niet onderhouden? Hoe zou je het vinden als je ’s morgens geen smos meer kan bestellen en er geen soep of warme
maaltijden meer worden gemaakt en alle vaat niet meer netjes
wordt afgewassen en opgeborgen? Hoe zou het schoolleven zijn
indien om 17 uur de school zou gesloten worden en er geen weekendactiviteiten meer kunnen plaatshebben?
Zonder deze mensen kunnen wij geen school draaiende houden en
zouden veel activiteiten die wij nu normaal vinden dienen stopgezet te worden. Het is dan ook ieders plicht om deze personeelsleden hun taken niet nodeloos te verzwaren door onachtzaamheid
en het nodige respect te betonen voor de gedane arbeid. Zo draagt
iedereen bij tot het zich goed voelen op onze school.

Nieuwe SJKS-gezichten

Mathias(alias Michiel):
“It’s matches, sir.”
Hello there, ik ben Daan De prins. Ik liet me voor het eerst
horen tijdens een warme zomermaand in 1978. Na mijn
middelbare studies (Latijn-Wetenschappen) trok ik naar
de universiteit. Het was altijd al mijn ambitie geweest
leerkracht te worden en toen ik vier jaar later als Germanist afstudeerde, duurde het niet lang vooraleer ik de eerste leerlingen onder mijn hoede kreeg. In 2005 ben ik getrouwd met Deborah. Naast kersverse leerkracht op SJKS,
ben ik ook kersvers vader – in oktober werd ik de trotse
vader van onze prachtige dochter Lisa. Ondanks menig
slapeloze nacht, is het een schat van een kind en zijn mijn
vrouw en ik werkelijk dol op haar. In mijn vrije tijd (als er
die al is...) houd ik me graag bezig met gitaarbouw, muziek maken, tijd spenderen met m’n vrouw en dochter, af
en toe eens sporten, een goed boek lezen of een filmpje
bekijken. Mijn loopbaan als leerkracht begon zes jaar geleden in een Antwerpse technische school. Daar heb ik zes
jaar Nederlands en Engels gegeven. Ik deed het graag,
maar na enkele jaren voelde ik toch dat het beter was om

dichter bij huis te gaan werken. Een aangenaam sollicitatiegesprek in augustus luidde het begin van een nieuwe
ervaring in, zo bleek, want ik werd aangeworven als leraar
Nederlands en Engels. Het lot van een leerkracht betekent
meer dan verbeteren alleen, zo bleek. Aangezien september voor mij niet alleen een nieuw schooljaar betekende,
maar ook elk gezicht van leerlingen en collega’s nieuw
was, evenals de vele klaslokalen, moest ik alle mogelijke
mnemotechnische middeltjes uit de kast halen. Ik stond
dus weer voor de onmogelijke opdracht om in enkele dagen tijd meer dan honderd namen uit m’n hoofd te leren
en ze in verband te brengen met het juiste gezicht. Hoe
zeer ik ook mijn best deed, toch bleek één jongen uit 4Wa
het slachtoffer te zijn van het feit dat mijn naamkunde het
af en toe liet afweten. Matthias heet hij. Weken aan een
stuk noemde ik hem doodleuk ‘Michiel’. ‘It’s matches,
sir,’ bleef hij maar zeggen. Ik begreep niet meteen wat lucifers met het lesonderwerp te maken hadden. Behoorlijk
gênant vond ik het, toen ik mijn vergissing bemerkte. Gelukkig nam Matthias het me niet kwalijk. Althans, dat verzekerde hij me toch.

Naam: De Wolf
Voornaam: Ellen
Geboortedatum: 27 april 1973
Geboorteplaats: Sint-Niklaas
Sterrenbeeld: stier
Burgerlijke staat: gehuwd, 3 kinderen
Hobby’s: balsporten, leren, bergtochten
Diploma: licentiaat politieke en sociale
wetenschappen, postgraduaat journalistiek
Opdracht in SJKS: 9 uur gedragswetenschappen

Het eerste jaar? Dat is overleven
Hoe banaal het ook moge klinken, mijn allereerste indruk
van het College heeft veel te maken met de gebouwen die
ik de eerste dag binnenstapte. De grote lange kloostergang,
de mismeesterde calfac, de protserige ontvangstzaal en de
blik van ongetwijfeld betekenisvolle geestelijken, vereeuwigd in talloze standbeelden en schilderijen, ... ik werd er
allerminst warm van. Het glaasje wijn die eerste dag, ter
verwelkoming van de nieuwe leerkrachten, kon dit niet
onmiddellijk verhelpen. Tijdens de rondleiding echter
bleek dat het College een school met een rijke geschiedenis was die toch ook verrassend modern uit de hoek kon
komen, dat zijn directeur allesbehalve een formeel man

was en dat het met de nieuwe leerkrachten al zeker zou
klikken. Vooral dat laatste bleek van kapitaal belang toen
duidelijk werd dat voltijds lesgeven de eerste weken
zwaarder woog dan ieder van ons had kunnen voorzien.
Hoe bereid je een dag van zeven lesuren voor als je de dag
tevoren nog van nul moet beginnen en gemiddeld 1u tijd
nodig hebt per lesuur dat je moet voorbereiden? Gewoon:
je steekt de kinderen in bed en begint eraan. En als je dan
om middernacht nog aan je bureautje zit, denk je aan die
andere nieuwe leerkrachten en aan de directeur, die tijdens
de kennismakingsronde in augustus zei: ‘Het eerste jaar
lesgeven, dat is gewoon overleven.’
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Ken je ze al?

Naam: De prins
Voornaam: Daan
Geboortedatum: 1978
Geboorteplaats: Wilrijk
Sterrenbeeld: leeuw
Burgerlijke staat: gehuwd met Deborah
Hobby’s: muziek, sport, film, lezen
Diploma: germaanse filologie
Opdracht in SJKS: leerkracht Nederlands en
Engels met een lesopdracht in het vierde
en zesde jaar

ic
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Ken je ze al?

Naam: Delarbre
Voornaam: Ann
Geboortedatum: 17 september 1964
Geboorteplaats: Mol
Burgerlijke staat: getrouwd met Marc De Boom,
mama van Cedric (°1991), Noor (°1994) en
Viggo (°2004)
Woonplaats: Beveren
Hobby’s? Wat zijn dat? Tegenwoordig is ontspannen immers een zeldzaam gebeuren. Hopelijk zal
dat wel veranderen, en dan kan ik mijn groene
vingers terug bovenhalen, mij wagen aan een culinair hoogstandje, of mij uitleven op de djembé.
Wat ik moeilijk kan missen zijn onze jaarlijkse
bergtrips. Daar kan ik even alles vergeten en mij
concentreren op mijn doel op dat moment: een
goeie pint boven in de berghut. Het toppunt van
genieten! Het geluk zit in de kleine dingen ...
Diploma: burgerlijk ingenieur elektronica
(afgestudeerd in 1987)
Lesopdracht: wiskunde in vierdes en vijfdes

Late roeping
Het aandeel van onze familie wordt steeds groter op
school. Na mijn zoon en dochter heb ook ik mijn intrede
gedaan op het SJKS. Maar dan wel in een andere rol en
vanuit een ander gezichtspunt welteverstaan. Een late roeping kan je mijn nieuwe job dus wel noemen. Hoewel de
drang om les te gaan geven altijd bestaan heeft, heb ik die
stem in mij al die tijd niet echt gevolgd. Gedurende ongeveer 12 jaar heb ik mijn sporen verdiend in de bedrijfswereld, en 6 jaar lang heb ik de grillen getrotseerd van ingenieursstudenten op Groep T (Leuven). En nu word ik

door de leerlingen op SJKS als nieuweling al ‘oud’ genoemd. Angstaanjagend, maar tegelijkertijd ook normaal
als je zelf kinderen van dezelfde leeftijd als zij hebt. Toch
blijft de jeugdigheid in mij dankzij onze kleinste spruit
van 2 jaar, en beleven we het leven als jong gezin voor een
tweede maal. Ondertussen hebben de leerlingen mij al
eens getest op mijn gehoor. Ze beweerden dat een bepaald
geluid niet gehoord kon worden door mensen boven de
dertig. Natuurlijk hoorde ik niks... Hilariteit alom uiteraard. Als nieuwe leerkracht moet je aanvankelijk ook een
hele leerschool doorlopen. De eerste dagen krijg je een
hele collectie papiertjes en briefjes voorgeschoteld, waarvan je je afvraagt of ze wel of niet ondertekend en afgegeven moeten worden en wanneer... Je krijgt heel wat onder
je neus geduwd waarvan je niet weet wat ermee aan te
vangen. Je moet dan maar vertrouwen op wat de leerlingen je vertellen. Gelukkig had ik vorig schooljaar tijdens
mijn interimopdracht in het derde trimester op dat gebied al veel geleerd.

Naam: De Geyter
Voornaam: Joke
Geboortedatum: 16 april 1981
Geboorteplaats: Gent
Sterrenbeeld: ram
Burgerlijke staat: samenwonend
Hobby’s: een filmpje meepikken, lezen, een glas
drinken met vrienden, af en toe joggen (zou
dringend weer de draad moeten oppikken.....),
reisjes maken....
Diploma: regent Frans, Engels, Nederlands;
licentiaat romaanse Frans-Spaans
Opdracht in SJKS: Frans in de 2des en de 3des

Goede herinnering aan Heywijck
Om meteen met de deur in huis te vallen: aan deze eerste maanden klaspraktijk hou ik toch wel een pak herinneringen en anekdotes over, maar of die allemaal even
sappig zijn, valt te betwijfelen....
Laten we zeggen dat mijn drukke programma (ik werk
op drie scholen) ervoor zorgt dat ik soms op een komische manier in mijn eigen organisatie verstrikt raak.
Een voorbeeld: een aantal weken geleden zou er een stagiaire een les komen geven, maar ik had een foutieve datum in mijn hoofd. Een week voor de stagiaire in kwestie kwam, stond ik te wachten met mijn leerlingen. Te-
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vergeefs: er kwam niemand opdagen. Ik heb dan maar
een leerling naar de prefect gestuurd. Die deelde aan deze leerling mee dat de bewuste stagelessen pas de week
erna zouden plaatsvinden. Tja, ik was op dat moment
dus wel een beetje verrast, maar uiteindelijk heb ik gewoon zelf lesgegeven en alles is in orde gekomen.
Een tweede belangrijke herinnering die ik overhoud aan
de voorbije maanden is de tweedaagse bezinning in
Heywijck met de klas waarvan ik tijdelijk klassenleraar
was (2 La). Ik heb er de leerlingen op een totaal andere
manier leren kennen en vond dit heel waardevol! Een
unieke ervaring!

Na de zeven vette jaren ...
Geboren ben ik in het gezegende en ‘hete’ jaar 1976, precies één week voor palmzondag (wie vindt de exacte datum?). Ik woog 3,85 kg en ondertussen zijn dat er een zeventigtal meer. Niet enkel mijn gewicht heeft een spectaculaire progressie gemaakt... Ik kan al lopen, lezen, schrijven en na 5 jaar psychologie te hebben gestudeerd in Gent,
ben ik tot de vaststelling gekomen dat ik wel degelijk ‘normaal’ ben, wat anderen er ook mogen van denken. Gesteund door deze ontdekking werkte ik gedurende 7 vette
jaren in een bank, waar men mij leerde hoe je NIET met
geld moet omgaan. Dit leerproces voltrok zich gelukkig
met het geld van anderen. Na deze zondige jaren wou ik
boete doen en mijn leven aan de Heer wijden. Ik besloot
om in het klooster van West-Vleteren te trekken. Ik zag het
al voor mij: nooit meer in de file moeten staan om een
bakje trappist te bemachtigen. Maar omdat de schoonbroer van de zus van de buur van de moeder van de vriend
Naam: Baert
Voornaam: Erika
Geboorteplaats: Beveren-Waas
Geboortedatum: 19 oktober 1978
Sterrenbeeld: weegschaal
Woonplaats: Kieldracht
Burgelijke staat: verloofd
Hobby’s: muziek (fagot), spelend lid van de harmonieën van Beveren en Zele, voetbal (ik verdedig bijna wekelijks het doel van de damesploeg
van Svelta Melsele), paardrijden, lezen (vooral
psychologische trillers) en als ik toevallig eens
niks te doen heb, kan ik best genieten van een
goede film, gecombineerd met een glas rode
wijn of een goeie Schotse Single Malt Whisky in
het bijzijn van mijnen toekomstige en onze twee
katten, Frodo en Igor, in ons huisje in Kieldrecht.
Diploma: licentiaat geografie
Lesopdracht in het SJKS: 9 uur aardrijkskunde
(6 in het 4de en 3 in het 5de)

Innerlijke GPS in de soep
“’t College, wow, ’k ben er eindelijk binnen geraakt!”
was één van mijn eerste gedachten begin september. Dat
was in mijn schooltijd namelijk bijna ondenkbaar. In dat
‘ongemengd’ tijdperk was het SJKS voor een Presentatiemeisje immers verboden terrein, dat je enkel onder begeleiding van een oudere en wijzere persoon mocht betreden. En nu loop ik hier dan zelf rond als ‘ouder en wijzer (geregeld toch, hoop ik?!) persoon’. De eerste maan-

van vader-abt door mijn beleggingsadvies 25.000 euro
was kwijtgeraakt, weigerde hij mij pertinent het klooster
binnen te laten. Ik ben nog altijd geschokt dat de abt zich
liet leiden door dergelijke leugens. Ik weet zeker dat die
schoonbroer 50.000 euro kwijt was. Na deze teleurstelling
zat er niks anders op dan godsdienstleerkracht worden.
Van alle beginnende leerkrachten ben ik toch wel de minst
saaie: ik ben specialist in de transcendentale johanneïsche
Ireneüs-theorie (boeiend!). Over de muziek van J.S. Bach
kan ik u uren onderhouden en minstens 11 vrouwen hebben aan mijn voeten gelegen om met mij in het huwelijksbootje te stappen. Wat dat laatste detail betreft: van één
vrouw weet ik het zeker! Daarnaast ben ik vast van plan om
vroeg of laat ‘de Rechtvaardige Rechters’ terug te vinden.
Misschien heb ik hier en daar wel een lichte overdrijving
gemaakt, maar één ding wil ik toch nog meedelen, namelijk dat ik mij in het SJKS voor 300% wil inzetten, als ’t niet
meer is!

den was ik voornamelijk onder de indruk van de omvang
van alles: het aantal leerlingen, het aantal leerkrachten,
de grootte van en veelheid aan gebouwen, de uitgestrektheid van de speelplaats,... Zelfs de katten zijn hier immens (nvdr: de twee rosse katers Octaaf en August, die
meestal in de binnentuin terug te vinden zijn). Ondanks
mijn redelijk goede oriëntatievermogen heeft mijn innerlijke GPS mij die eerste weken dan ook geregeld in de
steek gelaten. Zo kon ik mijn eerste lunch onder de leerkrachten bijna vergeten omdat ik dat wonderlijke groene
deurtje naar de tuin niet meer terugvond. Uiteindelijk
werd ik door een elkaar vrolijk onderhoudende stroom
leerkrachten toch tot in Zaal Cécile geleid. Nu begint gelukkig al geregeld eens het gevoel van gewenning naar
boven te komen, en ik ben er zeker van dat dat in de komende maanden alleen nog maar kan groeien!
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Ken je ze al?

Naam: Caulier
Voornaam: Frédéric
Geboortejaar: 1976
Geboorteplaats: Gent
Sterrenbeeld: ram
Burgerlijke staat: gehuwd
Hobby’s: studeren, lezen, wandelen
Diploma: licentiaat psychologie
Opdracht in SJKS: godsdienst in 4de en 5de jaar
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Naam: Grolus
Voornaam: Dorien
Geboorteplaats: Bornem
Geboortedatum: 27 november 19...
Sterrenbeeld: boogschutter
Woonplaats: Bornem
Burgerlijke staat: ongehuwd
Hobby’s: dansen, cinema, muziek, lezen
(Engelstalige boeken)
Diploma: leraar secundair onderwijs groep 1
voor de vakken wiskunde, Engels en aardrijkskunde
Opdracht in SJKS dit schooljaar: Engels in
het derde jaar

Ken je ze al?

Fons, de onzichtbare
Een rustige vakantieavond. Daar zit je dan, nietsvermoedend tv te kijken. Ergens in de verte hoor je een gsm. Ja
ja, denk je dan, oké, beantwoord ik later wel. Maar bij
het beluisteren van het bericht merk je dat dit niet zomaar een telefoontje was. Dit was het telefoontje dat mij
duidelijk maakte dat ik Engels mocht komen geven in
het College! Uitgerekend het vak waar ik zo van hou.
Ondertussen zijn we alweer wat maandjes verder en heel
wat ervaringen rijker. Zo heb ik mijn leerlingen als uiterst ‘creatief’ mogen ervaren. Ik ontdekte Engelse
woorden waarvan het bestaan mij voorheen compleet
onbekend was. Ik ontdekte ook die 19de en vrij onzichtbare leerling ‘Fons’, die telkens ik mij naar het bord
draaide aanwezig was. Ook in de eerste spreekoefening

kwam al die creativiteit uitgebreid aan bod. Wat fijn ook
dat je zelfs in de spreekoefeningen vernoemd wordt! Zo
werd in de detectiveopdracht meermaals het onderzoek
naar de moord op Miss Grolus opgelost. In een andere
les hadden wij het over ‘embarrassing moments’; laat ik
daar nog even een verhaaltje aan toevoegen. Stel je voor:
je wandelt op een mooie ochtend goedgemutst door de
Stationsstraat, klaar voor een nieuwe schooldag. En zie
daar, een leerling. Deze leerling is dan ook nog eens
vriendelijk en begroet je met ‘dag’ en jawel, zelfs met
‘mevrouw’. So far things are going great! Ware het niet
dat daar plots uit het niets een ander individu opduikt
dat in al zijn enthousiasme uitroept: ‘Is dat uw lief misschien?’ Over rimpels nog maar geen zorgen maken, zeker? (En om het mysterie op te lossen, krijgen jullie ook
mijn leeftijd: acht minder dan het drievoud van de helft
van het viervoud van vijf... Heb ik vermeld dat ik naast
Engels ook wiskunde gestudeerd heb?)

Naam: Verdurmen
Voornaam: Dave
Geboorteplaats: Lokeren
Geboortejaar: 1980
Sterrenbeeld: steenbok
Woonplaats: Waasmunster
Burgerlijke staat: ongehuwd
Hobby’s: voetbal, reizen naar het zuiden
Diploma: maatschappelijk assistent
Opdracht in SJKS dit schooljaar: medewerker
prefect Benny Heyninck

Over het hoofd gezien
Samen met collega Pieter-Jan De Waele verscheen ik hier
op school eind november vorig jaar ter vervanging van
de ‘bevallige’ Isabelle D’hoye. Ondertussen loop ik hier
toch al een tijdje rond zodat de woorden ‘nieuw’ en ‘onbekend’ niet echt meer op mij van toepassing zijn.
Gedurende het voorbije jaar leerde ik de school kennen
als een warme, ambitieuze en vooral gedreven school.
Zowel de collega’s van het secretariaat als de leerkrachten spraken mij van in den beginne zeer aimabel aan en
voorzagen me op tijd en stond van ervaren advies en
concrete hulp. Dat maakte mijn integratie er uiteraard
een pak makkelijker op!
Ook over de leerlingen mag ik zeker niet klagen. Hoewel
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sommigen wel eens een ‘moeilijke dag’ beleven, vind ik
het zeker aangenaam werken met ons publiek.
Dat een jonge collega al eens ‘over het hoofd gezien
wordt’, heb ik ook aan den lijve mogen ondervinden. Zo
voorzag ik vorig schooljaar één van onze leerlingen van
zijn gedroomde voetbal, toen een collega (de persoon in
kwestie zal het zich nog wel herinneren...) mij er streng
en kordaat op attent maakte dat ‘wij’ helemaal niets te
zoeken hadden in het bureau van de prefect en dat ‘wij’
ons zo snel mogelijk naar de speelplaats moesten begeven. Toen ik hem erop attent maakte dat ik werkte op ’t
secretariaat, was de verwondering groot! Of hoe een
eerste kennismaking niet steeds ‘gestandardiseerd’ hoeft
te verlopen...

Struikelmomenten
Als beginnende leraar maak je de vreemdste dingen mee.
Tijdens één van mijn toezichten kwam een leerling van
het eerste jaar naar mij met de vraag of ik zelf ook in het
eerste jaar zat en in welke klas. Een andere keer bleef ik
ternauwernood overeind in het computerlokaal (163).

Wie het lokaal kent, weet dat er een aantal kabelgoten op
de grond liggen. Tijdens één van mijn lessen informatica (bij 4La) was ik met mijn handboek in de hand al lezend aan het rondwandelen toen ik plots struikelde over
één van de kabelgoten; ik kon me op het nippertje rechthouden. De leerlingen van 4La hebben me verzekerd dat
wanneer ik bij het volgende struikelmoment effectief
zou neervallen, ze me zeker zouden recht helpen, waarvoor mijn oprechte dank.

Naam: Verstraeten
Voornaam: Koen
Geboorteplaats: Sint-Niklaas
Geboortejaar: 1979
Sterrenbeeld: ram
Woonplaats: Sint-Niklaas
Burgerlijke staat: ongehuwd
Hobby’s: mijn beroep, culturele activiteiten,
vreemde talen (vooral de romaanse),
computerexperimenten en kokkerellen.
Diploma: regent Frans-geschiedenis-economie
en licentiaat in de geschiedenis (Gent),
master in de archivistiek: erfgoed- en
hedendaags documentbeheer (Brussel)
Opdracht in SJKS dit schooljaar: archivaris

Met de neus in het schoolarchief
Tien jaar geleden verliet ik het College met het idee dat ik
alleen nog zou terugkeren voor oud-leerlingendagen.
Maar het is allemaal een beetje anders uitgedraaid. Het begon al toen ik naar het regentaat ging, een keuze die me
vooral werd ingegeven door het feit dat ik totaal niet kon
kiezen wat ik nu wou verder studeren. In het tweede jaar
heb je een stageplaats nodig en meestal wordt dan gekozen
voor de school waar jezelf oud-leerling bent. Dat is een
traditie die ik niet wou verbreken, dus ik terug naar de vertrouwde plek waar het allemaal begon. Tijdens mijn Gentse periode kwam ik opnieuw in contact met collega Eric
Balthau, die mij een zeer interessant thesisonderwerp bezorgde. Wanneer deze klif goed was omzeild, vertelde ik
hem dat ik er graag nog één jaartje zou aan toevoegen en
vroeg hem of hij eventueel suggesties had voor een ar-

chiefdienst waar ik mijn stage zou kunnen doen. Daarop
stelde hij me voor: waarom niet het archief van deze
school? Na even twijfelen en overleggen met de proffen,
wierp ik mezelf op deze gigantische opdracht en overwon
ook deze hindernis. Nu, twee jaar later, ben ik schoolarchivaris en werk ik aan een project gesteund door de Vlaamse
Overheid op de school waar ik als leerling begon (in klas
1A bij juffrouw Chris) en eindigde (bij mijnheer Smet in
6EMTa). Wat na die twaalf jaar erg onwaarschijnlijk leek, is
dus toch gebeurd. Ik zit hier terug op het College; om het
met een huizenhoog cliché te zeggen: de cirkel is rond. Tot
slot nog iets over de rijke inhoud van het archief: je vindt
er wel eens bizarre documenten. In een briefje schrijven
twee bezorgde ouders aan de heer provisor: “Wij denken,
volgens de uitleg van onze zoon, dat dit voorval een misverstand is. Indien N.N. opzettelijk naar die studiemeester
had getrapt, was de bal zeker raak geweest. Wil met deze
uitleg rekening houden.” Om toch even over na te denken.
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Ken je ze al?

Naam: Van Hove
Voornaam: Stefaan
Geboorteplaats: Beveren
Geboortejaar: 1985
Sterrenbeeld: steenbok
Woonplaats: Beveren
Burgerlijke staat: ongehuwd
Hobby’s: ik speelde vroeger veldvoetbal
(KSK Beveren en FC Bosdam), nu zaalvoetbal
(ZVC De Meir) en ben supporter van KSK
Beveren; bezig zijn met computers, iets gaan
drinken met vrienden,...
Diploma: geaggregeerde voor het secundair
onderwijs – groep 1 met als vakkencombinatie
informatica – economie – Engels
Opdracht in SJKS dit schooljaar: leraar informatica, ICT-coördinator en opvoeder

ic
hou
Naam: Vandamme
Voornaam: An
Geboorteplaats: Knokke
Geboortejaar: 1981
Sterrenbeeld: leeuw
Woonplaats: Gent
Burgerlijke staat: samenwonend
Hobby’s: reizen, lezen & conditietraining
Diploma: communicatie & germaanse filologie
Opdracht in SJKS dit schooljaar: leerkracht
Nederlands en Engels in de 2de en 3de graad

Impressies van SJKS anno 2006

Ken je ze al?

’k Heb menig uur bij u
Gesleten en genoten,
En nooit en heeft een uur met u
Me een enkele stond verdroten – alhoewel
De imposante kloostergang: het voorgeborchte
Van de hel of het paradijs?
Het wervelende team van collega’s
Naam: Van Rumst
Voornaam: Pieter Oscar Maria
Geboorteplaats: Sint-Niklaas
Geboortejaar: 1982
Sterrenbeeld: tweeling
Woonplaats: Belsele
Burgerlijke staat: ongehuwd
Hobby’s: voetbal spelen en trainer ‘spelen’,
minivoetbal, muziek beluisteren, optredens
bijwonen, film,...
Diploma: SO: SJKS (richting sportwetenschappen); Artevelde hogeschool: leraar S.O. groep 1
(lichamelijke opvoeding & bewegingsrecreatie),
leraar S.O. groep 1 (L.O. & Nederlands)
Opdracht in SJKS dit schooljaar: 5 uur Nederlands in 4 Wb; 4 uur in Nederlands in 4 Sb en
6 uur Nederlands in 2 MWg
Ook nog 6 uur LO in lagere school SJKS

Leraar, jawel
Ondanks het feit dat ik een oud-leerling ben van het SJKS,
was het de eerste dagen toch een beetje zoeken. Ik ken
mijn weg goed, dacht ik op het moment dat ik begon. Tot
het moment dat je van de ene klas naar de andere klas moet
sprinten. Aan de deur gekomen, merk je dan dat je helemaal verkeerd bent gelopen. Het grondplannetje was daarom wel een handig hulpmiddel. Soms verlopen ook lessen
niet helemaal zoals voorzien.Tijdens één van mijn lessen
wou de dvd-speler niet meewerken. Ik had nochtans op
tijd een lokaal met tv en dvd-speler gereserveerd. De dvd
kon ik dus niet gebruiken. Ik wist uiteraard heel goed wat
er op die dvd staat (ik kijk er elke avond naar!). Er zat dus
niets anders op dan zelf te spelen wat er op die dvd staat. Ik
heb me dan maar even een echte acteur gewaand en heb
zelf de fragmentjes nagespeeld. Uiteraard tot groot jolijt
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En leerlingen van allerlei pluimage
Onder mijn hoede – voor enkele uren dan toch –
Mezelf terugzien zoveel jaar geleden
De tweestrijd van de speeltijd en de ernst
Mijn gebrek aan tekentalent
Limbus of empyreum: het blijft
Een ontdekking
Een beproeving

van de leerlingen. Als beginnende leraar moet je op veel
dingen tegelijk letten en soms vergeet je wel eens met dingen rekening te houden. Zoals specifieke klaslokalen op
tijd aanvragen, sleutels niet vergeten, krijt meebrengen,
gsm afzetten,... Tijdens mijn eerste lessen vergat ik soms
ook dat ik op een ‘verhoogje’ stond, waardoor ik een paar
keer mijn been bijna brak. Anderzijds is dat ‘verhoogje’
trouwens wel handig voor de kleinere medemens. Op die
manier ben ik toch iets groter. Zelfs in het tweede jaar zijn
er al heel wat leerlingen groter dan ik (daarom moeten ze
altijd snel gaan zitten). Tijdens de oudervergadering voor
het vierde jaar moest ik de mensen ontvangen en hen de
weg wijzen. Samen met meneer De Smedt en meneer Van
Royen (jr.) verwelkomden we de ouders. Op een bepaald
moment babbelden we even met één van de ouders en
meneer Van Royen en meneer De Smedt stelden zich voor.
Vervolgens vroeg de moeder aan mij in welk leerjaar ik zat.
Ik legde haar uit dat ik ook een leerkracht was. De mevrouw schaamde zich eerst een beetje, maar we konden er
eigenlijk wel om lachen. Ik hoop – en denk – dat iedereen
ondertussen weet dat ik op SJKS lesgeef. Ik heb er alleszins
veel zin in.

Brandjes blussen
Ik werk hier sinds november 2005, maar ben pas sinds
dit schooljaar voltijds aan het werk in het College. Als
oud-leerling van de ‘Kasteelstraat’ was ik natuurlijk met
vele gezichten vertrouwd en door het schooltoneel kende ik ook de gebouwen een beetje. Dit is een grote maar
goeddraaiende school met een zeer aangename en hechte ploeg medewerkers; ik voel me hier al heel erg thuis.
Als ik even mijn taken overschouw, valt het me op hoe
opmerkelijk veel ‘bal’-brandjes ik al heb moeten blussen: tussenbeide komen wanneer leerlingen ballen af-

pakken, ballen wegschoppen, ballen op het dak schoppen, ballen van een andere klas pakken en er snel de eigen klas op schrijven, op basketballen schoppen wanneer basketbalspelletjes uit de hand lopen, etc. Op die
momenten komt mijn opleiding Maatschappelijk Werk
soms zeer goed van pas: de gemoederen bedaren, ieder
zijn verhaal laten doen en met een kort maar goed gesprek tot inkeer doen komen.
Voetballen en bewegen zijn gezond, maar voor de rust
op de speelplaats zouden de ballen voor mijn part eens
een weekje in de klas mogen blijven liggen.

S I N T- J O Z E F - K L E I N - S E M I N A R I E

Openschool
Inschrijvingen 2007
Vrijdag 11 mei
infovergadering voor leerlingen 1ste jaar
om 19.30 uur in de feestzaal

Zaterdag 12 mei
voorstelling dans Skairo Moves III
om 15 uur en om 20 uur in de feestzaal

Zondag 13 mei
openschool van 14 uur tot 18 uur
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Ken je ze al?

Naam: De Waele
Voornaam: Pieter-Jan
Geboorteplaats: Sint-Niklaas
Geboortejaar: 1981
Sterrenbeeld: steenbok
Woonplaats: Gent
Burgerlijke staat:
Hobby’s: muziek
Diploma: sociaal-cultureel werk
Opdracht in SJKS dit schooljaar: studiemeester/opvoeder/interim-preventieadviseur

ic
hou

Tips voor beginnende
smoezenverkopers

Knipoog

X daagt niet op voor een mondeling examen. Dan is hij
er plots toch. “Mevrouw, sorry dat ik te laat ben, maar er
stond een pauw voor de deur!” De verrassendste smoes
die ik tot nu toe van een leerling te horen kreeg. Alleen
kwam die jongen nooit te laat en leek hij een voorbeeld
van planmatig werken. Zijn verhaal was waar. Hij bleek
slachtoffer te zijn van toeval, gecombineerd met een onverwachte vorm van vogelfobie en een architect die
geen achterdeur voorzien had. Hij zag nog een beetje
bleek om de neus. De pauw zat ondertussen bij de buren
op het dak. En met het proefwerk kwam het toch nog
goed.
Dezelfde dag, een uurtje later. Weer is er niemand te zien
voor de deur. Tot Y buiten adem komt aanhollen. “Mevrouw, ik heb daarnet een oud vrouwtje omver gereden.
Ik moest dat toch nog eerst oprapen, he?” Mijn solidariteit met oude vrouwtjes die slachtoffer zijn van razende
fietsers met troebele ogen door slaapgebrek en trillende
handen van examenstress is grenzeloos. Informeren naar
de toestand van het dametje in kwestie, naar de schade
aan de fiets en de invloed op het Engels dat de fietsterrorist zal gaan produceren. ‘No problem’. We zullen er
eens rap aan beginnen, zie.

We zijn een dagje later. Z is niet op het appel voor de
mondelinge proef Engels. Ik wacht, wacht nog wat langer, maak een wandelingetje... Daar verschijnt Z. “Mevrouw, wilt u nu wat weten? Ik stond al een half uur aan
het examen Nederlands!”
Ik geloof ze alledrie. De pechvogel (hier letterlijk), die
een totaal ongeloofwaardig verhaal opdist. De gast met
een excuus dat gegarandeerd begrip oproept. Hij presenteert tegelijk het beeld van de onhandige, nerveuze
adolescent en de berouwvolle, betrouwbare volwassene.
Je vergeet dat hij er eigenlijk zelf om vraagt. Als je op het
nippertje aan komt scheuren, is de kans op een ongeluk
groter. En de derde die zo eerlijk toegeeft dat hij geen
excuus heeft.
Nu hoort er bij elk geval wel een gepaste houding en een
adequate intonatie om de smoes te doen werken.
Het ongeloofwaardige verhaal breng je best op neutrale
toon. Alsof je het zelf nog niet kan geloven. Vragen naar
details laat je even in de lucht hangen, voor je het antwoord uit je geheugen opdiept. Je bent nog wat in
shock, maar je wil het niet weten. Bijkomende voor>>>

Opdracht: schrijf een mythe

En Fixes zag dat
het goed was
Bij het vak Nederlands in het 4de jaar wordt een boompje opgezet over
mythes. Leerlingen krijgen inzicht in dit bijzondere genre: ze lezen
en bespreken teksten en ... wagen zich aan een creatieve mytheschrijfoefening. Uit de oogst van dit jaar komt de mythe van Michiel
Van Lijsbetten uit 4LC.
Heel lang geleden, toen er nog geen mensen leefden en
de dieren nog niet bestonden, waren er enkel de planten
en de Goden. De Goden treurden, want ze waren niet tevreden over hun werk. Het was onvolmaakt.

slimste van alle Goden, had een idee. Alle Goden moesten een dier ontwerpen, een mannelijk en een vrouwelijk exemplaar. Elke God dacht na en begon ijverig te
werken...

Fixes, de oppergod, sprak tot de andere Goden: “De aarde is onvolmaakt. Er moet nog iets bij!” Pikinini, de

Een week later kwamen alle Goden weer samen en stelden één voor één hun dier aan elkaar voor. Ze vergeleken
>>>
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waarde is wel dat je kunt bogen op een status van betrouwbaarheid die recht evenredig is met het fantasiegehalte van je verhaal.
De traditionele smoes vraagt wat meer inleving. Emotieloze voordracht van een lekke band of een busongeval
levert geen rendement. In je toon mag een redelijke mate van opwinding weerklinken. Doseren, hoor. Leerkrachten houden niet van overacting (bij leerlingen!).
Maar ook de inhoud van je boodschap heeft wat opsmuk
nodig. Voeg een persoonlijke toets toe, vertel een detail
dat erop wijst dat je het belang van op tijd komen goed
inschat. Betrek als je kan de luisteraar bij de zaak, desnoods met een retorische vraag.

Nu ben ik zelf ook een keer te laat geweest om examen af
te nemen. Net die ochtend reed ik lek. Vlak bij de deur,
zodat ik nog hulp kon krijgen van een vriendelijke buurman, wat de wachttijd voor mijn leerlingen wellicht
aanzienlijk verkort heeft. Zeker omdat ik dan niet ook
nog het vuil van mijn vingers moest schrobben. Nooit
zo veel ongeloof gezien in de ogen van mijn ongeruste
leerlingen. Ze hadden, geloof ik, liever nog wat langer
gewacht. Tot ik een betere smoes had verzonnen!
KM

de dieren met elkaar om te kunnen zien welk dier het
beste was. Algauw ontstond er een grote ruzie. Iedere
God vond namelijk dat zijn dier het beste was.
Al die tijd had Fixes aan de kant toegekeken hoe de andere Goden ruzie maakten. Hij treurde. De andere Goden zagen dat Fixes verdrietig was en vroegen hem
waarom. Hij antwoordde:
“Jullie maken maar ruzie om te zien welk dier het beste
is, maar elk dier heeft zijn eigen talent! Zien jullie dat
dan niet?” Alle Goden waren een beetje beschaamd omdat ze zo flauw hadden gedaan. Gelukkig kwam Pikinini
(nogmaals) met een idee. Elke God zou van zijn dier een
klein deeltje nemen. En dat zouden ze dan samen brengen tot een wezen, dat ze ‘mens’ zouden noemen. Elke
God voerde deze opdracht uit.

Historische
voltreffers
Uit het examen geschiedenis van het 6de jaar:
Vraag -Wie is Bart De Wever?
– Collaboreerde met de Duitsers in 1940-1945. Na de
oorlog verdween hij, maar dook later weer op in
Oostenrijk als een CIA-agent (moet waarschijnlijk CD&Vagent zijn)
– Oudste Belg die de Tweede Wereldoorlog heeft overleeft (ja, met een t)
– Negationist (even checken bij Jean-Marie DD)
– Voorzitter van de VLD
– Belgisch oorlogsmisdadiger, werkte als spion voor de
nazi’s en collaboreerde met de nazi’s
Vraag – Wie is Augusto Pinochet?
Chilleens (!) leider die wegens misdaden tegen de
mensheid terechtgesteld is. Hij is voor het ogenblik erg
ziek. (hoe moet die er uitzien ...)
Uit het examen van het 4de jaar
Vraag – Wat zijn de Generaliteitslanden?
Antwoord: Gebied in Europa waar in de 16de eeuw een
coalitie werd gesloten tussen de slimme en de domme
mensen.
(De kerstsfeer inspireert, niet.)

Ze gingen met hun geschenk naar Fixes. Die was erg blij
met dit geschenk. Omdat hij ‘de mens’ zo fascinerend
vond, deelde hij deze in tweeën zodat er een mannelijk
en vrouwelijk exemplaar ontstond.
De Goden vonden de aarde nu ... volmaakt.
Ze keken geboeid hoe de aarde leefde!
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Knipoog

De derde optie, het non-excuus vraagt natuurtalent. The
medium is the message! Een uitgebalanceerde mix van
verwondering en spontaneïteit in je toon, met wat kinderlijke naïveteit in je houding. Niet overdrijven, geen
uitschuivers naar kinderachtig gedrag en zeker geen
spoor van arrogantie!

ic
hou 27 september

Looptalent in 1ste graad:
3 x goud, 1 x zilver

Sport

De eerste deelname van onze school aan de SVS-loopwedstrijden
(Stichting Vlaamse Schoolsport) op De Ster was een succes:
drie gouden plakken en één zilveren.

De SVS-loopwedstrijden werden georganiseerd in samenwerking met de sportdienst van de stad Sint-Niklaas. De begeleidende leerkrachten hadden niets dan lof
voor de feilloze organisatie! Onze school nam deel met
23 deelnemers. In totaal namen 1200 (!) jonge atleten
aan de wedstrijden deel.

Gerard Bontinckstadion
De deelnemers waren onderverdeeld in leeftijdscategorieën. De meisjes liepen een wedstrijd van 1200 meter.
Esti De Boever (1Ab) behaalde goud bij het geboortejaar
1994. Tine De Bussens (2MWc) behaalde eveneens de
eerste plaats, bij het geboortejaar 1993.
Verzamelpunt was steeds het Gerard Bontinck – atletiekstadion. De start werd gegeven ter hoogte van het voetbalveldje. Dan doken de deelnemers het bos in. Vervolgens renden ze een eindje langs het water. Ze finishten
in het stadion.

Ook bike en run
Bij de jongens was Vinnie Van Puyvelde (1Ag) de sterkste bij het geboortejaar 1994. Cédric Mingidie (1Af)
miste op één plaats het podium. Bram De Bock (2GLgeboortejaar 1993) behaalde zilver. Er waren ook
120 deelnemers die zich waagden aan de ‘bike and run’.
Bij ‘bike and run’ is het de bedoeling om zo snel mogelijk per duo een afstand van 3000 meter af te leggen. De
ene deelnemer fietst terwijl de andere loopt. Er mag zoveel men wil gewisseld worden. Carolien Van Royen
(3La) en Nicolas Devriese (3Lc) eindigden als 17de. Een
schitterend resultaat, want ze waren de jongsten van de
60 deelnemende duo’s.
De ontspannen en sportieve sfeer én de knalprestaties
van enkele getalenteerde lopers en loopsters van onze
school zorgden voor erg tevreden blikken bij de voltallige delegatie. Voor herhaling vatbaar, zoveel is zeker.
DVR
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22 november: sportieve hoogvliegers

Volleybalteams en ... Vinnie
Sportieve hoogdagen eind november. Vinnie Van Puyvelde (1Ag) behaalde
goud in de veldloop SVS in het Vlaamse kampioenschap én de meisjesploeg
van de 2de graad en de jongensploeg van de 3de graad behaalden de
provinciale titel volleybal!
Spannende strijd

De meisjesploeg kreeg de titel evenmin cadeau. In de lokale voorronde werden Berkenboom Humaniora en H.
Familie uitgeschakeld. Daarna vormde St-Bavo Gent
geen probleem.

Vóór twee weken behaalde Vinnie Van Puyvelde de eerste plaats op het provinciale kampioenschap in Zwijnaarde. Als kersvers kampoen verdedigde hij onze school
op het Vlaamse kampioenschap op woensdag 22 november. En ... Vinnie was ook deze keer de beste: goud!
Twee volleybalteams van onze school behaalden – na erg
spannende wedstrijden – eveneens een titel: provinciaal
kampioen!

In de finaleronde op 22 november 2006 werd de titel
veroverd na spannende wedstrijden. DB Zwijnaarde
werd vlot verslagen, maar de winst tegen OLV Presentatie was heel wat moeilijker (26-24, 25-20). De finale
tenslotte tegen SV Gijzegem was erg spannend. De teams
waren aan elkaar gewaagd. Onze meisjes behaalden een
nipte maar verdiende 2-1 winst (25-22, 20-25, 16-14).
Aan alle kampioenen:proficiat!

De succesteams
Jongensploeg 3de graad: Hannes Riské (kapitein), Jacob
Cremer, Matthias van Raemdonck, Joachim De Brabander, Brecht De Wilde, Benjamin Vertenten, Pieter Eggermont, Kjell Verbeke en Hanne Backaert
Meisjesploeg 2de graad: Sarah Bolsens, Pauline De Rop,
Eline Foubert, LoreRiské, Lise Van Hecke, Nathalie Van
Praet, Aurelie Verschraege, Nele Vijt
Coach: Luc Pierssens
DVR
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Sport

De jongensploeg (scholieren 3de graad) won in de
voorronde de stadsderby’s tegen Berkenboom Humaniora en Broeders Biotechnisch. In de finaleronde op
15 november 2006 won onze ploeg tegen: MK Wetteren, Broeders St-Niklaas, GR Zottegem en Glorieux
Oostakker. Vooral de laatste wedstrijd (finale) was ongemeen spannend: 1-1 uitslag, maar winst door een beter
setgemiddelde (26-28 verlies in eerste, 25-20 winst in
de tweede set).

ic
hou 10 januari

SJKS-zwemmers
presteren sterk

Sport

Op de 3de schooldag van het 2de semester vonden de zwemwedstrijden
van de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) plaats in Lokeren.
De SJKS-delegatie maakte indruk: 15 medailles, waarvan 9 gouden,
2 zilveren en 4 maal brons!

De begeleidende leerkrachten Inge Meul en Luc Cortebeek (en supporter prefect Benny Heyninck) konden terecht fier zijn op hun pupillen. De zwemmers en zwemsters leverden niet alleen individueel een sterke prestatie.
Op twee aflossingsnummers tikten ze eveneens als eerste
aan. Proficiat voor de hele ploeg!

Onze medaillewinnaars
Goud voor Nathalie Verhaert, 2Ld, 50m vrije slag
Brons voor Bert Vermeiren, 2Mwd, 50m vrije slag
Brons voor Maarten van Ranst, 6 MWIa, 50m vrije slag
Brons voor Steven Hofman, 4Sa, 50m rugslag
Brons voor Lien Deschuytere, 2Lb, 50m schoolslag
Zilver voor Ellen Goossens, 2MWa, 50m schoolslag
Zilver voor Pieter van Ranst, 3Lc, 50m schoolslag
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4 x goud voor de 4x50m aflossing door
- Karlien Hofman
- Lien Deschuytere
- Ellen Goossens
- Nathalie Verhaert
4 x goud voor de 4x50m aflossing door
- Joran de Boever
- Stijn van Hove
- Andreas De Cauwer
- Bert Vermeiren
DVR

Familienieuws (1)
grootvader van Raf (5GL) en Igor (2La) Praet
06.10.2006 de heer Georges Van Schoote (°1914),
overgrootvader van Glenn Apers (2MWb) en
Cédric Vennens (1Ag)
06.10.2006 mevrouw Jeanne Herman (°1922),
grootmoeder van Davy Staes (5HW)
10.10.2006 mevrouw Annie Schout (°1938), moeder
van Johan De Saegher (LWI’83) en grootmoeder van
Willem (5LMT) en Ellen De Saegher (4Lc)
11.10.2006 Eerwaarde Heer Octaaf Van Buynder
(°1921) oud-leraar
14.10.2006 de heer Robert Poppe (°1931),
grootvader van Lukas Poppe (2MWe)
23.10.2006 mevrouw Emma Maes (°1930),
grootmoeder van Tom Quintelier (6LWIa)
24.10.2006 de heer Albert Thyssen (°1927),
grootvader van Jens (5LWIa), Charlotte (2MWc)
en Marieke (1Af) Thyssen
28.10.2006 mevrouw Georgette Du Jardin (°1923),
grootmoeder van Bart Goossens (WEAa’92),
Stijn (WEWIb 2002) en Marjolein Wauters (6WSP)
31.10.2006 de heer Alfons Soetens (°1927), vader
van Kris Soetens (leraar) en grootvader van Pieter
(HW 2006) en Maarten Soetens (6MTWE)
31.10.2006 de heer Filip Faes (°1925), grootvader
van Lara (LWE 2006), Floris (5WEWIb), Fabian (4Lb),
Lander (2Ld)
04.11.2006 mevrouw Ria De Lathouwer (°1914),
overgrootmoeder van Nicolas Leenaerts (1Ag)
08.11.2006 mevrouw Yolande Callewaert (°1944),
achternicht van Naomi Wardenier (2MWg)
11.11.2006 de heer Gaston Janssens (°1915),
vader van E.H. Georges Janssens (oud-leraar)
17.11.2006 de heer Roger Smet (°1931), grootvader
van Jonas (4MWIb-2000), Pieter (WEWIb-2004),
Nele (WSP-2006) en Hans Smet (4Sb)
22.11.2006 mevrouw Denise Tournicourt (°1931),
grootmoeder van Lien Duflou (5HW)
04.12.2006 mevrouw Madeleine Ongenae (°1910),
overgrootmoeder van Mattijs (3Lc) en Dries Vermeulen
(1Lc)
12.12.2006 de heer Frans Moons (°1923), grootvader
van Gregg Moons (2Ld) en Andreas Verbraeken (6LMT)
31.12.2006 mevrouw Anna Van Puymbroeck (°1911),
overgrootmoeder van Julie Feremans (3GL)
03.01.2007 mevrouw Odile Pauwels (°1939),
grootmoeder van Max Fierens (3Sb)
05.01.2007 mevrouw José Verbessem °(1924), moeder
van Paul (LWI’69), Bart (LWI’70), Pieter (LWE’67) en
Rafaël (LWE’78) Liekens, grootmoeder van Anthony
(2MO’89), Dirk (GWIb 2000), Joris (WEWI 2001),
Koen (GWI’97) en Mark (GWI’97)Liekens en
overgrootmoeder van Ward (3Lc) en Jef Van Der Gucht
(5MWE)
16.01.2007 mevrouw Mariette Gillis (°1931),
grootmoeder van Nils (4Wb) en Jens Lamot (1Aj)
16.01.2007 de heer Cyriel Dierickx (°1934),
grootvader van Sarah Bolsens (4Lc)
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Familienieuws

zijn overleden
23.03.2006 de heer Marc Caudron (°1929), oud-leraar
22.05.2006 mevrouw Bernice Cornu (°1931),
grootmoeder van Victor (1Ak) en Jan Spitaels (1Aj)
28.05.2006 Marieke Vercruyssen, (°2001), nichtje
van Nathan (WEWI-2001), Aline (GWIb-2003) en
Vincent (3GL) Vercruyssen
03.06.2006 de heer Mario De Roos (°1968) (WEBa’86)
06.06.2006 de heer Roger Van Hove (°1932),
grootvader van Sofie Wirken (2MWd)
08.06.2006 mevrouw Anna De Clippel (°1913),
overgrootmoeder van Charlotte Pouillie (4La)
13.06.2006 mevrouw Leontina Laureys (°1917),
overgrootmoeder van Kelly Seghers (3Wc)
15.06.2006 de heer Willy Reel (°1927), vader van
Johan Reel (WEBa’80) en grootvader van Pieter Reel
(6HW2006)
15.06.2006 de heer August Van Acker (°1926),
grootoom van Evelien Bernaers (5LWIa)
18.06.2006 de heer Nico Vael (°1975) (WEA’93),
broer van Wim Vael (MW’95)
18.06.2006 de heer Roger Van Acker (°1924),
vader van Paul Van Acker (LWE’70)
23.6.2006 de heer Leo De Backer (°1928),
grootvader van Laurence Vanhoucke (1Af)
24.06.2006 de heer Robert Rogiers (°1923),
schoonvader van Erik Bielen (leraar)
24.06.2006 de heer Emiel Bieseman (°1942) (WEA’60)
12.07.2006 de heer Karel Van Overloop (°1943),
broer van Luc Van Overloop (EC’67)
15.07.2006 de heer Hilaire Fransoo (°1915),
grootvader van Hans (LMT 2005) en Erika Verbelen
(2Lb)
24.07.2006 de heer Walter Bonne (°1938),
grootvader van Yannis De Corte (2MWf)
29.07.2006 de heer René Bruggeman (°1928), vader
van Hugo Bruggeman (directeur Berkenboom) en
grootvader van Kevin (GWI’97) en Joeri (GWIa’98)
Bruggeman
11.08.2006 mevrouw Maria Van de Vyvere (°1912),
moeder van Emiel Aerssens (oud-onderwijzer)
14.08.2006 mevrouw Florence Schauvliege (°1917),
grootmoeder van Steven Van Driessche (EC’93)
26.08.2006 de heer Georges De Volder (°1932),
grootvader van Niels De Volder (2MWc)
02.09.2006 de heer Theodoor Van de Voorde (°1929),
grootvader van Johan (5GL), Lauranne (4La) en
Gert-Jan Van de Voorde (2La)
15.09.2006 de heer Patrick Neyens (°1959),
oom van Jeroen Maes (6LWIb)
19.09.2006 de heer Hugo Deckers (°1932), grootvader
van Vincent (6GWIb) en Laurens (3GL) Deckers
28.09.2006 zuster Esther (°1909), zuster van
de zustergemeenschap van de H.H.Engelen; was in onze
school werkzaam van 1985 tot 1991
23.09.2006 mevrouw Jeanne Balliauw (°1934),
grootmoeder van Fien Christiaens (2MWb)
02.10.2006 de heer Frans Dierick (°1920),
grootvader van Kris Fels (leraar)
03.10.2006 de heer Gerard Uytdenhouwen (°1925),
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Afscheid van Zuster Esther
Naar u gaat mijn verlangen Heer.
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Op 28 september 2006 overleed in het hoofdhuis van de
H.H. Engelen in Lokeren Zuster Esther (Julianna Maria
Mets). Zuster Esther werd geboren op 12 september
1909 in Verrebroek. Van 1985 tot het vertrek van de
laatste zusters van de H.H. Engelen op 1 juli 1991 was ze
werkzaam in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie.
Naar aanleiding van het vertrek van de zusters publiceerden we in Ic Hou nr.53 van december ’91 een interview
met Zuster Cécile en Zuster Esther.

Familienieuws

Cécile en Esther
“Toen ze 76 was, kwam Zuster Esther om te helpen,
maar vooral om Zuster Cécile gezelschap te houden. ‘’t
Is spijtig dat we nu uit elkaar moeten (nvdr. Zuster Cécile naar ’t Groot Seminarie in Gent en Zuster Esther naar
het hoofdhuis van de H.H. Engelen in Lokeren). We
kwamen zo goed overeen. Klinkt misschien zot, maar zo
gelukkig dat we hier waren.’ Haar glimlach dreigt even
weg te glippen, maar ze herstelt zich snel: “Schoon liekes duren niet lang. We moeten dankbaar zijn voor de jaren die we samen mochten zijn.”

farmaceutische tussenkomsten betwisten, in ieder geval
verdienen de zusters een welgemeende dank.”
Moeder Katrien, Moeder Rafaël, Moeder Stefanie, Zuster
Clementine, Zuster Teresia, Zuster Angela, Zuster Theodora, Zuster Anna Xaveria … én Zuster Cécile en Zuster
Esther. Met het vertrek van de laatste twee in ’91 werd abrupt een punt gezet achter 88 jaar zusters in het College.
Met het overlijden van Zuster Cécile voor enkele jaren en
het afscheid van Zuster Esther enkele maanden geleden
is het verhaal van de H.H. Engelen en onze school definitief geschiedenis; een merkwaardig verhaal van bewonderenswaardige dienstvaardigheid.

Een zon voor velen
Om de zusters niet te vergeten kregen twee lokaaltjes aan
de binnentuin hun naam: zaal Cécile is de boterhamrefter voor de leerkrachten, zaal Esther een leslokaaltje voor
kleine groepen.

88 jaar zusters in SJKS
In september 1903 stuurde de congregatie van de
H.H.Engelen 12 zusters naar het Klein-Seminarie in
Sint-Niklaas: de intrede van de H.H. Engelen in het College. Bij de versmelting in 1950 van het Sint-Jozefsinstituut en het Klein-Seminarie stichtten de H.H. Engelen
voor de laatste maal een bijhuis. Vanuit het Sint-JozefKlein-Seminarie vertrekken eind augustus 1950, vier
zusters naar het Sint-Paulusseminarie te Mariakerke bij
Gent.
In ’58 schrijft E.H. G. Bruyninckx in ‘Hondervijftig jaar
Sint-Jozef-Klein-Seminarie’: “Kon men de medicale en

Oud-provisor van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie en
Rector van de H.H. Engelen E.H. J. Denauw ging voor bij
de afscheidsviering.
Op het bidprentje een gebed voor en tegelijk
een eresaluut aan Zuster Esther:
God, Gij draagt ons in het bestaan.
Gij draagt ons, over de dood heen, naar huis.
Draag onze zuster, draag haar aan uw hart.
Zij was een zon voor vele mensen.
Zij stopte haar eigen zorgen weg.
Alleen haar blijdschap mocht naar buiten.
Laat deze zon weer opgaan uit het duister van de dood,
naar de jongste dag van Uw liefde.
En wees de sterkte en de troost
voor hen die haar hier zullen missen.
DVR

Voormalig decaan faculteit theologie K.U.Leuven overleden
E.H. Marc Caudron, emeritus hoogleraar, overleed in
Dendermonde op 23 maart 2006. Marc Caudron, doctor in de theologie en licentiaat in de filosofie, werd geboren in Dendermonde op 5 september 1929 en in Gent
tot priester gewijd op 26 september 1954. Hij was eerst
leraar aan het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen
(28 juli 1958) en daarna aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie van Sint-Niklaas (11 april 1961).
Op 25 augustus 1962 werd hij benoemd tot professor
aan het Hoger Instituut Godsdienstwetenschappen in
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Leuven. In 1968 werd hij professor aan de faculteit theologie van de K.U. Leuven. Van 1975 tot 1985 was hij er
tevens decaan van. Van 1985 tot zijn emeritaat in 1995
was hij academisch ombudsman van de K.U. Leuven. Hij
was ook secretaris-generaal van de internationale federatie van katholieke universiteiten.
De uitvaartplechtigheid had plaats op zaterdag 1 april
2006 om 11 uur in de Sint-Jan de Doperkerk (begijnhofkerk) in Leuven.

In memoriam: pater Marc Fivez
° Opbrakel, 3 juni 1928
Van 1958 tot 2004 werkzaam in Haïti
† Kessel-Lo, 6 november 2006

“Het verhaal met Marc Fivez begint in de vroege jaren zeventig. Een lange, magere scheutist, missionaris in Haïti
is terug in Sint-Niklaas, met ziekteverlof. Een lederen
steunverband zit als een gareel om zijn hals. Maar veel
rust gunt hij zichzelf niet. Om zijn missiewerk duidelijk
voor te stellen beroept hij zich op een heel originele
vorm: de wagenspelen. Het startschot wordt gegeven
aan het koopcentrum; daarna gaat het richting Puytvoet.
Op een heel eenvoudige en plastische wijze brengt hij
de aanwezigen in een andere wereld: Haïti, het armste
land van het Noordelijk halfrond, waar armoe en solidariteit, evangelie en leven heel dicht bij elkaar liggen.

’t Plezier voor ons,
de centen voor Marc
Van dan af spreken we niet meer van pater Fivez maar
van Marc. Ik heb er een vriend bij. En die vriendschap
zal nog groeien. Het thuisfront blijft niet bij de pakken
zitten. In 1979 starten we met een groep heuse driekoningenzangers, die gedurende 20 jaar Sint-Niklaas en
het Waasland zullen teisteren.
Onze leuze: “’t Plezier, de leute is voor ons... de centen
zijn voor Marc in Haïti.” En óf we lol hebben gehad... en
we hebben hééél veel centen gekregen.
Tijdens de zomer van 1991 bracht ik een bezoek aan
Marc in Thomassique (Haïti). Na een verblijf van drie
weken aldaar, word je als bezoeker eens goed door elkaar geschud. Je komt als een ander iemand terug, met
een enorme bewondering voor het werk en de inzet die
je met eigen ogen hebt gezien en van dichtbij hebt meebeleefd. Dat kan je niet zomaar voor jezelf houden.
En zo loopt het verhaal door tot op het College: de leerlingen van het tweede jaar humaniora die de bezinningsdagen op Heywijck (De Ster) hebben meegemaakt
(1991–1998) zullen zich wellicht nog de diamontage
herinneren die aan het nachtspel voorafging. De andere
leerlingen van het 2de jaar kregen achteraf een projectie
in hun eigen klas.

Met dankbaarheid gedenken we

Vin Moun
‘Armen de Blijde Boodschap brengen’. Dit Jezuswoord (Lc 4,18) maakte Marc Fivez tot het zijne.
Het was de kern van zijn ‘roeping’ en ‘zending’;
van zijn missionaris zijn in Haïti (van 1958 tot
2004).
Zijn hart klopte voor armen, zieken en uitgestotenen. Zijn gulle glimlach, zijn warme ontvankelijkheid en een steeds openstaande deur waren bij
hem uitdrukking van zijn eerbied voor allen zonder uitzondering.
Marc leerde zijn volk in zijn geliefd Thomassique
‘lezen en schrijven’; de bron tot ontvoogding en
ontwikkeling. Onvermoeibaar trok hij het land
door met een eigen gebouwde alfabetiseringsmethode.
Vin moun – meer mens worden, en dit met grote
eerbied voor de eigen taal en cultuur van het volk.
(Vrij naar het bidprentje)

Gedreven en boordevol plannen
Het jaarlijks schooltoneel (SJKS-OLVP) liet een oogje laten vallen op Haïti. Traditiegetrouw gaat de opbrengst
naar een goed doel. Het werk van Marc hoort bij dat
doel.
In 1993 is Marc te gast op het College. Voor een beperkte groep leerlingen, leerkrachten en ouders brengt hij
een sterk getuigenis over de situatie in Haïti, het straatarme buurland van Amerika.

Kenmerkend voor hem blijven zijn gedrevenheid, bezieling en luisterbereidheid. Tot op het einde zat hij nog
boordevol plannen die wachten op uitvoering, maar zijn
zwakke gezondheid trok er een streep door.
De laatste twee jaar bracht hij door tussen zijn confraters-op-rust in het missiehuis van Scheut.
Pater Marc Fivez leefde een rijk gevuld leven in dienst
van de Heer.”
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Tor Van Peteghem kende pater Marc Fivez erg goed.
Tor(de papa van leerkracht Steven!) vertelde aan vele
groepen leerlingen van het 2de jaar tijdens de bezinningsdagen op Heywijck over het engagement van Marc
Fivez in Haïti. Hij bezorgde Ic Hou onderstaande tekst.

Familienieuws (2)

Familienieuws
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Joke De Lille (leerkracht en Ic Hou-redacteur) en Nan

18.08.2006 Jolan, zoontje van Stijn Verhaeghe (leraar)
en Hanne Van Houtte

zijn gehuwd
08.04.2006
Peggy De Coster en Valentijn Cap (ECWI’97)

1.09.2006 Yane, dochtertje van Bert De Gendt (leraar)
en Rozemarijn Van Meirvenne
6.09.2006 Aaron, kleinzoontje van Herman Schack
(leraar)
7.09.2006 Olivia, dochtertje van Francis Dewaele
(LG’94) en Eef Rombaut (lerares)

zijn geboren
26.05.2005 Kato, adoptiekleindochtertje van
Guy Van Haute (oud-leraar)
22.03.2006 Anna Laura, dochtertje van Bonny Noens
(LG’89) en Inge Meys
19.07.2006 Rienke, dochtertje van Hilde Venken en
Jeroen Martens (WEBb’93)en kleindochtertje van
Luc Martens (leraar)
20.07.2006 Noa, kleinzoontje van Véronique Corneau
(oud-lerares)

15.09.2006 Linde, dochtertje van Tom Vereecken
(leraar) en Leen Eeckeloo
26.09.2006 Nel, kleindochtertje van Guy Van Haute
(oud-leraar)
8.10.2006 Ella, dochtertje van Nicoline Kuppens en
Bas Wauman (MWI’96)
17.10.2006 Lisa, dochtertje van Daan De prins (leraar)
en Deborah Vanbeckevoort
23.10.2006 Lukas, zoontje van Steven De Beleyr
(opvoeder) en Elise De Wilde

01.08.2006 Eef en Lore, kleindochtertjes van Benny
Heyninck (prefect)

27.12.2006 Britt, zusje van Lynn Eeckman (4Wc)

10.08.2006 Elena, dochtertje van Michaël Opgenhaffen
(GL’96) en Sofie Hennebel (lerares)

30.12.2006 Mats, zoontje van Bram en Lieve Hoebeke –
Van Damme (kleinzoon van oud-leraar Aloïs Van
Damme)

17.08.2006 Mats, zoontje van Guy Van Damme en
Ellen Bats (opvoedster)
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16.01.2007 Nan, dochtertje van Joeri Van den Berghe
en Joke De Lille (lerares)

Babyboom in SJKS

Mijn levensklein geschenk
uit 2006
De voorbije jaren kwamen een grote groep jonge leerkrachten het
Collegegild versterken. Niet verwonderlijk dat de personeelskas van
Lief en Leed het de laatste tijd voor het luik ‘Lief’ zwaar te verduren
heeft. Ons College kent een ware babyboom.

Ic Hou-redacteur Sofie Hennebel werd eveneens mama. Met een knipoog
naar al die andere jonge moekes en vakes schreef ze ‘indrukken van een
kersverse mama’.

Familienieuws

Daar zaten we dan in het ziekenhuis, m’n partner en ik.
Pijnlijke en harde buik! Na negen lange maanden had
ons kindje donderdag 10 augustus als geboortedag uitgekozen.

Ouder worden
Vandaag zouden we dus ouders worden. Ouders, het
woord klinkt zo raar, als ... tja, als ouder, als niet meer
jong. Het dringt nog niet volledig tot ons door. We ondergaan het hele gebeuren en zitten ons zenuwachtige
zelf te wezen in de arbeidskamer. Bij elke wee komt de
>>>

Sofie Hennebel (leerkracht en Ic Hou-redacteur) en Elena
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onzekerheid op: “alles is toch in orde?”, “is dat normaal?”, “duurt het nog lang?”. Na enkele uren mogen
we de verloskamer in, om ons hopelijk van die onzekerheid te verlossen.
17u45: De baby is er! Yes, we zijn ouder van een prachtige dochter Elena!

Familienieuws

We kunnen eindelijk ons dochter waar we zo lang op
gewacht hebben in onze armen nemen. Ik leg haar eerst
op m’n buik. Ze ligt daar rustig en knus en ik geniet van
dit intense moment. Deze 5 minuten zal ik trouwens als
een van de mooiste momenten van mijn leven blijven
beschouwen. Nooit gedacht dat kreetjes en gehuil zoveel geluk konden betekenen.
Vooraf had iedereen ons gewaarschuwd dat de eerste
weken zeer vermoeiend zouden zijn. “Slaap nog maar
eens goed uit, want na de bevalling zal het voor de eerste weken gedaan zijn met rusten”, hoor ik ze nog zeggen. Onze dochter bleek echter niet alleen een schone,
maar bovendien een zeer goede slaapster te zijn. Geen
reflux, geen krampjes (op 2-3 dagen na), geen geschreeuw en vanaf het moment dat ik met de borstvoeding stopte, sliep ze meteen de ganse nacht door. “Hout
vasthouden”, hebben we vaak tegen elkaar gezegd, en
ook al is ons salontafeltje uit Ikea-hout gemaakt, toch
bleef ze goed doorslapen.

Leve de opwarming van de aarde
Misschien was ze zo rustig door de prachtige zomer en
nazomer. In juli, mijn laatste draag-maand was het gemiddeld 22.3 graden, met pieken tot boven de 37 graden. Een ware hittegolf dus! Ook de maanden september (17,9° tegen 14,2° normaal, de warmste septembermaand in 300 jaar!), oktober (13,6° tegen 10,3°
normaal, tweede warmste sinds 1901!) en november
(9,2° tegen 6,2°, tweede warmste sinds 1901!) waren
uitzonderlijk aangenaam. De ‘convenient truth’ was dat
ik dus elke dag met Elena ben gaan wandelen en van de
zon heb genoten. Leve de opwarming van de aarde
(maar nu is het goed geweest, stop nu maar of mijn
dochter zal nooit sneeuw zien).

De pamper-race
Ook voor de papa (Michaël Opgenhaffen, 6GL’96) was
dit een hele belevenis. Aangezien papa’s na enkele dagen
opnieuw moeten gaan werken, genoot hij ’s avonds des
te meer van de momenten met zijn dochter: haar in bad-

je stoppen, een flesje geven, ja zelfs een propere pamper
omdoen! Zijn man-zijn verbood hem dit zonder aandachttrekkend geknor of gespeelde braakneigingen te
doen, maar na enkele dagen vroeg hij al om een wedstrijdje ‘om ter snelst pampers verversen’. Wie zei er nu
weer dat mannen grote kinderen blijven?
Na enkele maanden bevallingsverlof ging ik terug aan
het werk. De collega’s die me tijdens die verlofmaanden
bezochten, hielden me op de hoogte van de laatste
nieuwtjes, veranderingen in het lesschema, nieuwe collega’s en uiteraard ook de plezantste roddels. Ik ben zelf
ook een paar keer op bezoek geweest, zoals toen Sinterklaas speciaal vanuit Spanje naar de Collegestraat gekomen was, zodat ik steeds voeling hield met de school.

Bezorgd
De eerste dagen was het toch een beetje aanpassen en
stak de bezorgde onzekerheid weer de kop op. Zullen ze
mijn dochter in de crèche wel genoeg kunnen troosten
als ze haar mama zoekt? Geven ze haar wel haar tuutje
zoals de mama en de papa dat doen, dus met de gaatjes
naar boven gericht en met het pluche lapje een beetje
over haar kaakje? En slaapt ze wel genoeg bij de grootouders die haar verwennen met allerlei speeltjes en nog
gekkere bekken dan gewoonlijk trekken? En hoewel de
ongerustheid nooit meer zal weggaan, vertrouwen we
de verzorgsters en opvoedsters van de kribbe volledig.
Als we haar gaan halen, ligt ze altijd te spelen en te lachen, een teken dat ze zich daar ook al volledig thuis
voelt.
Als lerares heb je bovendien het geluk op woensdag
thuis te zijn, en tijdens de schoolvakanties halen we al
die tijd dubbel en dik in. En we hebben nog zoveel tijd
voor ons ...
Voor mij was 2006 alvast een jaar om nooit meer te vergeten!

Op de valreep
Tijdens het controleren van de laatste drukproef bij Magelaan op 1 februari...
telefoongerinkel: “Wim Maes (leerkracht) is voor de tweede keer papa!”
Een zoon: LANDER!
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Advertenties

A.T.S. De Vogel N.V.
Verwarming
Ventilatie
Airconditioning
Luchtverwarming
Klimatisatie
Sanitair
Voor
Woningen, kantoren, winkels, industriegebouwen
Plaatsing – onderhoud – herstelling
Eigen studiedienst
Europark-Noord 40
9100Sint-Niklaas
www.atsdevogel.com

tel: 03 760 03 70
fax: 03 766 09 81
info@atsdevogel.be
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Toen & Nu
De ingang aan
de Stationsstraat
Toen
De Stationsstraat in het begin van vorige eeuw. Een rustig stilleven: geen grote meute shoppende mensen, een
enkeling met een stootkar en de fiere eigenaars van een
paardenkar. Dit alles mooi in scène gezet. Op de linkerkant de toegangspoort tot de domeinen van het KleinSeminarie. De aanleg van deze doorgang naar de Stationsstraat kunnen we – op basis van plannen uit het archief – vermoedelijk situeren tussen 1860 en 1871.

Toen
de stad Sint-Niklaas en de maatschappij AntwerpenGent (°1845). Het station was echter al geopend toen
men nog moest overgaan tot het slopen van de huizen
aan de Markt. Tegen de aanleg kwam heel wat protest
omdat gevreesd werd dat de drukte en het verkeer de
rust – en de lessen – van het College zouden storen. Opmerkelijk is wel dat in 1881 de straat nog voor een groot
stuk onbebouwd was.

Toen & Nu

Nu
De Stationsstraat op een mooie – vrij rustige – novemberdag in 2006. In een poging om de foto op dezelfde
manier te encadreren merkten we dat de ingang verborgen bleef achter de rijzige boom. De vervoersmiddelen
zijn iets veranderd en de mensen in de straat nemen niet
meer spontaan een pose aan om deel te worden van de
foto. Hier en daar zijn de mooie historische gevels op
creatieve wijze versierd met de naam van de erin gevestigde winkel.

(Bronnen: LAEVAERT L., De Stad Sint-Niklaas. Bijdrage tot de geschiedenis van wijken, straten, pleinen, huizen en markt, Antwerpen,
1966; Archief Sint-Jozef-Klein-Seminarie)
(Met dank aan Stadsarchivaris Piet Van Bouchaute en archiefmedewerkster Patty De Meester)

De Stationsstraat werd aangelegd midden 19de eeuw in
het kader van een verbintenis die werd afgesloten tussen

KOEN VERSTRAETEN
ARCHIVARIS SJKS

Nu
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3000 m2 oase van groen

: Alle planten, bloemen en benodigden
: Bloemstukken, geschenken, tuin- en terrasplanten
: Aanleg van uw tuin, terras, oprit en gazon
: Snoeien en vellen van bomen

SPECIALISATIE:
TUINAANLEG EN -ONDERHOUD

Uw partner in
bouw- en renovatiewerken
Baenslandstraat 16,
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 776 32 89
Fax: 03 766 19 72
deer@deernv.be

Contacteer ons en vraag vrijblijvend inlichtingen!
Alle dagen open van 8u00 tot 19u00 doorlopend
Zondag open van 8u00 tot 17u00
Donderdag gesloten
Bloemen STOOP
Knaptandstraat 219
9100 Sint-Niklaas

tel 03 776 11 91
fax 03 778 29 00
gsm 0474 95 07 66

