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knippen en plakken
“De leerkrachten kunnen zich in dit nieuwe leerplan beperken tot de elementaire
kennis. Ze kunnen uitbreiden met basiskennis en ten slotte als zij dat willen of als de
school daarvoor opteert kan er ook nog verdieping bij. Kiezen misschien te weinig
leerkrachten voor deze verdieping voor hun sterkste leerlingen? Ik weet het niet!
Ik stel maar vragen, want het moet toch mogelijk zijn via wetenschappelijk onderzoek
na te gaan welke factoren aan de basis liggen van die minder goede prestaties. Of is
men bang voor de resultaten van dit onderzoek?”
Walter Roggeman over de dalende cijfers voor wiskunde in PISA-onderzoek – pag. 8

“Het SJKS telt een zestal poorten. Boven deze zes schoolpoorten staan steeds het
wapenschild en de leuze van de bisschop onder wiens episcopaat het desbetreffende
gebouw ingewijd is. Volgende keer dat je dus naar school komt, moet je je blik eens
ten hemel slaan en kijken onder wiens wapenschild je het gebouw betreedt. Ik geef je
enkele voorbeelden, al was het maar ter illustratie.“
Matthias Verougstraete over Latijnse teksten op onze school – pag. 18

“Pieter-Jan en Jonathan bezochten in het zuiden van India gebieden waar
Damiaanactie strijdt tegen lepra en tbc.
Deze armoedeziektes maken jaarlijks duizenden slachtoffers, zelfs in zogenoemde
economische groeilanden als India. Tijdens de voorbije weken kregen alle leerlingen
zowel in de basisschool als in de humaniora het getuigenis van Pieter-Jan en Jonathan.
Een verhaal dat allesbehalve spreekt van economische welvaart en ontwikkeling.“
Jonathan Beyaert over de inleefreis met de Damiaanactie naar India – pag. 31

“Vijf klassen van het vijfde jaar van onze school stapten mee in het project. De leerlingen gingen zelf op zoek naar een job waarvan ze voor één dag wilden proeven.
Sommigen maakten van deze kans gebruiken om eens iets uit te proberen dat ze misschien wel nooit meer opnieuw zullen doen, ze kozen voor een echte topjob. Onder hen
Tijs Vertenten (5LWIa), Sander Vandenhende (5WEWIa1) en Matthias Festraets (5LMT).
Anderen vatten werk-dag letterlijk op, en gingen voor een dagje écht werken. We pikten er Lennart Govaert (5MWIa), Michiel Kusé (5LWIa) en Andy De Jonghe (5LWE) uit.”
Mirjam Eeren in Ic Hou-Jongeren over Zuiddag – pag. 59
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? met ipads en qr-codes aan de slag in OLC
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in deze ic hou
extra muros

extra muros

Met 46 naar italië

Met 78 naar Madrid en andalusië

”is het juist dat de groep voor
italië dit jaar zo klein is?”

spanjereis 2014

spreekt veel laatstejaars aan
We schrijven maart 2013: “Doen we het of doen we het niet? organiseren we voor 2014 een reis naar spanje?
of niet? “ Dat dilemma tormenteerde ons het hele voorjaar van 2013. Waarom ook steeds zoveel werk verzetten
als er uiteindelijk geen of slechts een kleine groep mensen mee gaat?

een – heel begrijpelijke – reactie van collega’s en vrienden die eind september hoorden vertellen dat voor het
eerst de groep leerlingen die naar Italië reist ‘het onderspit moet delven’ tegen een andere eindreis.

We somden alle mogelijkheden op, stippelden verschillende reisroutes uit,

Half september schreven niet minder dan 78 leerlingen zich in voor het

legden onze oren te luisteren bij de leerlingen én gingen zelfs in tegen de
verleiding om mee te gaan als begeleider naar Italië – wat ons toch heel

Spaanse avontuur.
Van een avontuur gesproken! al van bij het begin begrepen we dat ook

wat werk zou besparen omdat we dan natuurlijk niets zelf moesten organiseren ... Menig uurtje brachten we samen door ‘op café’ met een koffie of

de voorbereidingen voor een dergelijke reis zeker niet minder opwindend
zijn. Hoe begint een mens in hemelsnaam aan de reservaties van vluchten,

apero om van gedachten te wisselen. Half mei werd de teerling geworpen.
We gaan! Waarom twijfelen eigenlijk? Wie zijn hart volgt, kan immers geen

hotels, restaurants en musea-bezoeken voor zo’n omvangrijke groep jongeren? Hoe overtuig je mensen om hun paasvakantie deels voor school op

foute beslissingen nemen! Ons besluit won aan kracht toen, net voor de
zomer, een aanzienlijk groepje leerlingen liet verstaan dat ze ons graag wil-

te offeren? Hoe kan je mensen voldoende motiveren om zich inhoudelijk
voor te bereiden op een nog redelijk ongekende bestemming?

den vergezellen op de tocht doorheen het Iberisch Schiereiland. Wat een
energie-injectie!

plankenkoorts

plankenkoorts
“In die tien jaar tijd is de spelersgroep zowat gehalveerd. De leerlingen
die meespelen zijn echter zeer gemotiveerd. Ze engageren zich echter
ook voor heel wat andere projecten op school, wat de combinatie niet
altijd eenvoudig maakt. Toch wordt het steeds moeilijker om leerlingen
te motiveren om het grootste deel van hun kerstvakantie op te offeren

en toch, ...
het wordt even wennen

stellen want in alle eerlijkheid: ik kan er niet zo

We zullen Massimo missen: hij is de chauf-

direct een ‘verklaring’ voor vinden. Ik weet alleen dat ikzelf, bij de voorstellingen van de ver-

feur van onze tweede bus en, hoewel hij geen
woord Nederlands spreekt, zie ik hem toch

schillende alternatieven, heel bewust aan onze
eindejaars gevraagd heb om eens heel goed na

steeds converseren met onze leerlingen. Hij is
het prototype van de macho-Italiaan die ener-

te denken voor zij een beslissing namen want
dat het eigenlijk niet echt zo normaal is dat jaar

zijds onvoorstelbaar geconcentreerd achter
het stuur van zijn bus is maar daarna als een

na jaar de overgrote meerderheid van onze zesdejaars kiest voor het alternatief met de langste

hyperkineet in het kwadraat rondhuppelt op
zoek naar een plaatsje om een sigaretje te roken

ervaring.

of een babbeltje te slaan met collega’s of leerlingen.

als directielid ben ik dan ook heel blij dat dit
jaar de drie alternatieven (Griekenland, Italië en
Spanje) kunnen plaatsvinden en als organisator

Ik heb dit jaar in roma en firenze niet echt een
reden om een bezoek te brengen aan hotel

van de Italiëreis zorgt het dit jaar voor een onverwachte rust!

ferraro, Perugia of Nuova Italia maar allicht ga
ik toch even goedendag zeggen: kwestie van
onze relaties goed te onderhouden.

krijgen is ‘iets van niets’ in vergelijking met de
107 van vorig jaar.

De reis zelf: de vertrouwde route
editie 2014 volgt het parcours van de voorbije
erg succesvolle edities: roma, Ostia, Spello, assisi, Siena, firenze, bologna en Venezia. Wij hebben ervoor geopteerd om niet af te wijken van
deze volgorde; niet alleen omdat ze zo logisch

Maar als je iets doet, moet je het goed doen! Niets zouden we aan het

woord hebben op al deze vragen (met plezier gaven we ze prijs op de ouderavond van woensdag 19 februari)!

toeval overlaten. een goed team en een onklopbaar programma reisprogramma leken ons de meest bepalende factoren. Ten eerste kreeg het

Maar u begrijpt allicht dat er nog veel meer vragen onbeantwoord blijven.
Zodoende kijken we vol spanning en verwachtingen uit naar wat de ko-

concept ‘eindreis Spanje’ een heel andere invulling. Waar we tijdens de vorige reiseditie Centraal Spanje met barcelona combineerden, besloten we

mende maanden ons gaan brengen.
en ja, beloofd: eind juni leest u in de volgende editie van Ic Hou het ver-

in 2014 het kloppend hart van Spanje met het andalusisch temperament
te verenigen. Ten tweede mochten we rekenen op onze vertrouwde maar

slag van ons wedervaren in het Zuiderse Spanje.

vooral welbespraakte reisgezel, mijnheer Noens. Hij verpakte het geheel
in mooie begeesterende woorden. en voorwaar! een wonder voltrok zich:

¡HaSTa PrONTO!
Inge Callewaert

is, maar ook omdat het een goede afwisseling
biedt tussen grote, drukke steden en rustige,
kleinere stadjes. en, geef toe: wat is er mooier
dan te eindigen in Venezia ...
De afloop kan ik jullie pas in de volgende editie

wim vandervreken

de begeleiding heeft er alweer ongelooflijk veel
zin in; wij zullen er alles aan doen om het ook dit

Het hectisch overleg met de collega’s ’s avonds
laat om ervoor te zorgen dat iedereen perfect

restaurants waar we traditioneel met de groep

weet waar hij of zij wanneer met welke leerlin-

gaan eten kunnen onze groep van 46 bijzonder
vlot bedienen; de reservaties voor musea zijn

gen verwacht wordt zal erg beknopt kunnen
afgehandeld worden.

Griekenland

nog nooit zo vlot gegaan en misschien lukt het
mij om dit jaar eens te proberen alle leerlingen

De controle van de kamers om middernacht zal
nog nooit zo snel gebeurd zijn en ’s morgens

dens de paasvakantie naar Griekenland. De
begeleidende leerkrachten beloofden ons een

tegen het eind van de reis goed te kennen.

kunnen we allemaal zeker een half uurtje langer

verslag van hun reis voor de volgende Ic Hou.

“Hoewel er heel wat werk op mij afkwam, bleek
het erg geestig te zijn. Het gegeven dat je van

jaar standhoudt. Ook binnen de schooltoneelgezelschap zijn er vaste waarden en gezichten.

het begin tot het einde erg nauw bij de productie betrokken bent, sprak en spreekt mij erg aan.

Peter Stabel die met zijn schriftje vol hiëroglyfen
aan tal van mouwen gaat trekken om iets ge-

Het blijft heel bijzonder om te zien hoe leerlingen van de audities tot aan de voorstelling

daan te krijgen, vertrouwde scènegezichten als

enorm groeien. Ook het feit dat ze op sociaal
vlak volledig openbloeien is voor mij een belangrijke drijfveer om het jaar na jaar te blijven doen.
Ik werk ook het liefst achter de schermen. een
plaatsje in de schijnwerpers is echt niets voor mij.

seur en de techniek. Officieel draagt hij het petje van regie-assistent, maar doorheen de jaren

Het was dan ook schrikken dat ik bij mijn eerste
opdracht als regieassistent meteen op het po-

zijn daar nog tal van petjes bovenop gekomen:
chef-techniek, productieleiding, organisator en

dium belandde voor een korte gastverschijning.
Het is echter bij die ene keer gebleven.”

De laatste week
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Na tien producties op rij als rechterhand van de

De repetitieperiode start steevast in september.

regisseur stort hij zich nu op een nieuw avontuur: het gezinsleven. Tijd dus voor een gesprek.

In oktober en november gaat het er nog gezapig aan toe. Vanaf de kerstvakantie gaat het

Beetje gas terugnemen

passeerd: een handvol Shakespeares, een Griek,
een heus passiespel en een musical over Jezus.
Daar moeten voor Wim beslist een paar hoogtepunten tussen gezeten hebben:
“amadeus blijft een onvergetelijke voorstelling,
vooral ook omdat het voor mij de eerste keer
was. Daarnaast zijn mij vooral de stukken die
we met Jan Geers maakten bijgebleven: Titus
andronicus en romeo en Julia. Vooral aan die
laatste voorstelling heb ik hele goede herinneringen: een fijn productieproces en een plezierige groep maakten dit stuk onvergetelijk. Van
Stefan Van Guyse en Jan Geers heb ik het meest
geleerd: ze gaven mij telkens veel verantwoordelijkheid. Vooral bij Jan Geers: zijn werkwijze
is vaak nogal chaotisch, waarbij ik voor de nodige structuur en organisatie zorgde. bovendien
werd er tijdens de repetities en de voorstellin-

voorstelling raakt Wim pas echt in zijn element:
“De generale week in de schouwburg is voor

van bourgondië (Witold Gombrowicz) sluit Wim
een decade vol theater af. Maar is het ook een

mij steevast het hoogtepunt. Je vertrekt van
een lege scène en gaandeweg zie je de voor-

waardige afsluiter?
“Ik heb het gevoel dat we met de voorstelling

pr-ploeg. Twee jaar later was de post van regieassistent vacant. Niet goed beseffend waar die

stelling groeien. Tegen het einde van die week
staat de voorstelling er. Tijdens die opbouw heb

van dit jaar een topper te pakken hebben. Yvonne doet mij af en toe aan romeo en Julia den-

taak precies voor stond, ging Wim de uitdaging
aan. Het bleek het begin van een mooie thea-

ik erg veel opgestoken van de technici van de

ken. Het is een komisch stuk voor alle leeftijden.
Naast de absurde humor vind je echter ook een

In die 10 jaar zijn tal van stukken de revue ge-

indigo
ook dit jaar
op de planken
Het was enkele jaren stil rond Indigo, maar vorig
schooljaar was de cocktail van poëzie, toneel,
muziek en dans weer present. en smaken dat hij
deed! leerlingen én publiek genoten met volle
teugen van de repetities en de voorstelling.

project een unieke ervaring meegeven. Dat geldt eigenlijk niet alleen
voor het schooltoneel, maar zeker ook voor Indigo en Skairo.
Niet alleen het contact met de leerlingen is een troef. Je leert ook je
collega’s op een andere manier kennen. Uit die intensieve samenwerking tijdens zo’n productie zijn heel wat toffe vriendschappen gegroeid. In tegenstelling tot de leerlingen werk je meerdere jaren na elkaar samen, wat voor een bijzondere band zorgt.
Tijdens de voorstelling is het vooral genieten van de acteerprestaties
van de leerlingen. Zeker als je het resultaat vergelijkt met de audities.
Het applaus na de première bezorgt mij keer op keer kippenvel. Wat je
met die ploeg hebt neergezet blijft telkens een hele prestatie.”
Theater maken is dus in de eerste plaats een ploegsport. Sterke spelers
is één zaak, goede coaches en ondersteuning zijn onontbeerlijk.
“een heel belangrijke figuur binnen het schooltoneel is Peter Stabel.

alles werd in goede banen geleid door collega’s Hannelore Cornelis,

Zonder hem zou het mij niet gelukt zijn. Doorheen de jaren zijn we een
hechte tandem geworden, vooral na het wegvallen van de samenwer-

Steven De beleyr, Kim De Jonghe, ellen Jacobs en Wim Vandervreken. Hun
enthousiasme droop ervan af en dat is dan ook te merken aan de antwoor-

king met de Presentatie. Peter is de pitbull die elk jaar weer achter de

den die zij gaven op enkele vragen die de Ic Hou-redactie hen stelde.

Gemotiveerde leerlingen

jaar geleden. Samen met de Presentatie voerden we destijds ajax op. Wim trad toe tot de

ger iemand moesten inhuren voor de belichting, neem ik nu die taak op mij.”

een heel sterke motivatie. Leerlingen beseffen dat je meer bent dan
‘den dienen van ’t secretariaat’. Daarnaast kan je de leerlingen door dit

spelers voor mijn rekening. Het opstellen van het repetitieschema, de
technische kant en de praktische zaken behoren tot mijn ‘takenpakket’.”

Zijn eerste schuchtere theaterstapjes zette hij elf

schouwburg. Zo heb ik doorheen al die jaren
geleerd een lichtplan te maken. Waar we vroe-

motivatie zijn hierbij cruciaal.
“De appreciatie die je achteraf van de leerlingen krijgt, vormt voor mij

regisseurs aan gaat en elk jaar met zijn boekje in de hand het onmogelijk mogelijk probeert te maken. Ik neem de communicatie met de

Met de voorstelling van dit jaar, Yvonne, Prinses

uitgroeien tot een succes. De liefde bleek wederzijds:

Theater maken is vaak een lang en langzaam proces. engagement en

gen heel wat gelachen en gezwansd.”

echter in crescendo naar de climax: de première. Tijdens de week voorafgaand aan de eerste

na voorzichtige start vol aan
de bak

terromance. aan de zijde van Stefan Van Guyse
zag hij de productie amadeus ontkiemen en

al neemt Wim een beetje gas terug, bij het schooltoneel verdwijnt hij
niet helemaal uit het zicht.

Ook dit jaar is de Indigoploeg ijverig aan de slag. We kijken uit naar de voorstelling! Plaatsgebrek zorgde ervoor dat het vraaggesprek met de motors van
Indigo voor eventjes op de Ic Hou-plank rustte. We serveren het graag in dit
nummer van ons schoolmagazine als aperitief voor de voorstelling die op stapel staat. Binnenkort gaan ze er opnieuw voor: de jongste leerlingen van onze
humaniora op het podium. Woord en dans in de kijker!

“De techniek en het lichtplan wil ik graag verder op mij nemen en die
generale week laat ik ook nog niet los. Het maken van een toneelstuk
is een zwaar en arbeidsintensief proces en de combinatie met een ge-

een uitdaging

zin is niet vanzelfsprekend. De rol van regieassistent is immers erg tijd-

aan om de draad van het succes van de voorbije jaren weer op je
nemen?

rovend.”

diepere laag. De spelerskern is klein, maar het is
een fijne bende om mee samen te werken.”

BN

Jullie hebben de Indigofakkel overgenomen. Wat zette jullie er toe

ellen: Ik ben heel graag creatief bezig met leerlingen. buiten de schoolmuren is onder andere dans mijn hobby en ik heb altijd wel al eens dansles
willen geven; leerlingen een choreografie willen aanleren. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik daar ook effectief de kans toe zou krijgen toen ik

Na 10 jaar kan je al eens vergelijken. Welke evoluties
onderging het schooltoneel de afgelopen jaren?

mij opgaf voor Indigo. Dus ... Dank je wel, Indigo!
<<<
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10 jaar
skairo
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In het College in sint-niklaas zijn
de leerlingen ondertussen 10 jaar
gebeten door de dansmicrobe.
meer dan 300 leerlingen dansen
er tijdens de middagpauze. Ze
leren een choreografie onder leiding van andere, meestal oudere,
leerlingen. Het doel? Veel plezier
maken en een knappe dansprestatie neerzetten in de jaarlijkse
voorstelling skairo moves. een
overzichtje.
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2007-2008 skairo moves iv

“ Toen we hoorden wat er allemaal op het programma stond voor het 200-jarig

bestaan van onze school, vroegen we ons even af of er wel nog plaats zou zijn
op de kalender voor een vierde editie van Skairo Moves. Deze vraag zinderde

2005-2006 skairo Moves ii

maar even door de hoofden, want in september bleek dat er weer meer dan

“ Het is reeds een aantal schooljaren geleden dat de eerste meisjes aan-

250 gemotiveerde dansers waren. Alle choreografieën werden bedacht en

kwamen op het College. Met hen kwam een nieuwe rage tot stand: dans!

aangeleerd door onze eigen leerlingen.

Door het toenemend aantal danseressen (200 leden!) besloten we deze

“

In De kIjker

groep een naam te geven: Skairo. Dit is Grieks voor ‘ik dans, huppel, spring’,

nIeuW op onZe sCHool

maar is tevens en vooral synoniem geworden voor veel plezier tijdens de
middagpauze.

“

lennert cruypeninck, een boogschutter

op 18 meter ...
gaat de appel doormidden!

laura en john

dansen voor de laatste keer mee
laura en john zitten in hun laatse jaar en draaien al heel wat jaren mee in de molen achter skairo. met nog één show
in het verschiet bloedt hun hart nu al en blikken ze nu al met heimwee terug op wat voor hen de laatste keer zal zijn.
Dag Laura en John. Volgend jaar zijn jullie
toeschouwer. Spijt?
laura: Ja, ik dans al van in het zesde leerjaar,
telkens maar één uurtje per week. Skairo heeft
me in het derde middelbaar doen inzien dat
dans toch wel meer voor me betekent dan dat

hop op een klassiek nummer of juist moderne
dans op een dubstep nummer. Niemand zegt
je hoe je moet dansen, je bent volledig vrij! De
programma’s op tv geven ook veel inspiratie en
doen je alleen maar zin krijgen in nog meer.
john: ik kan me er volledig in geven en heel

Heb jullie een idool waar je naar opkijkt
en die je inspireert?
laura: alle amerikaanse crews inspireren me. Ik
vind het jammer dat dit in belgië eigenlijk niet
bestaat. Ook Quick Crew (Noorwegen) is echt
een van men favorieten! Het lijkt me zalig om

ene uurtje. Sindsdien ben ik meerdere uren per
week gaan dansen en ook verschillende stijlen
gaan volgen. Ik ga skairo zeker en vast missen!
Het was echt fijn toch een keer extra op een
podium te staan. Ik zou ook heel graag volgend
jaar nog choreografieën maken voor een groep,
dus ook het lesgeven ga ik hard missen.

creatief met bezig zijn. alle dingen die ik in mijn
hoofd verzin kan ik op de dansrepetities uitproberen. De dansprogramma’s op tv boeien me
weinig. Ik bekijk wel heel veel filmpjes over dans
op youtube.

met mensen samen te werken aan een dans en
de passie te delen.
john: op vlak van breakdance is dit voor mij
bboy junior. Hij heeft zeer originele en krachtige, explosieve bewegingen, de bewegingen die
ik zelf ook het liefst doe. (Oldschool breakbeats
zorgen bij breakdance voor een stevig tempo
waarop wordt gedanst.)

Vanwaar de passie voor de dans?
laura: Ik dans ongelofelijk graag, omdat je in
dans jezelf kan zijn. Dans zorgt ervoor dat mensen onderliggende emoties kunnen uiten zonder daarop beoordeeld te worden. Het is de
ideale ontspanning. Op elk moment van de dag,
voor iedere stemming een eigen stijl bv. hip-

Het schooltoneelcircus slaat er dan immers zijn
tenten op; een traditie die nu al meer dan 30

communicator, lichtontwerper ...

er reist dit jaar ook een groep leerlingen tij-

contact te komen met een andere schoolcultuur.”

er zijn nog zekerheden in het Collegeleven. eén van de certitudes is
de wetenschap dat de school, al dan niet geruggensteund door een
partnerschool uit het rijke sint-niklase schoollandschap, halfweg januari
de stadsschouwburg inpalmt.

ondergaan. en daartussen laveert Wim Vandervreken. Hij is de lijm tussen de spelers, de regis-

Marc Buytaert

school en nu met Sint-Carolus) was telkens zeer boeiend. Zowel voor
leerlingen als voor leerkrachten is het een verrijkende ervaring om in

in vele toneelwatertjes thuis

Steven Van Peteghem en Christine Dejonghe
die op de bühne een zoveelste metamorfose

van Ic Hou meegeven maar één zekerheid is er:

jaar prima te doen lukken! Duimen maar!

Wij hoeven ons geen zorgen te maken over de
verdeling tussen verschillende bussen; ik moet
niet op zoek naar extra hotelaccomodatie; alle

Veel inschrijvingen

slapen want 46 leerlingen tijdig aan het ontbijt

om te komen repeteren.
De samenwerking met andere scholen (de Presentatie, de broeder-

10 jaar de rechterhand van de regisseur

Goed voorbereid
We zijn blij en ook wel fier te kunnen schrijven dat we nu reeds een ant-

als je nu verwacht dat dit artikel op zoek gaat
naar de oorzaken hiervan, dan moet ik je teleur-

na, Meester ze beginnen weer!

Quick (Crew)

nieuwe personeelsleden op onze school

Mag ik
me even
voorstellen?

Dag lennert. ter voorbereiding van dit interview heb ik een aantal zaken
moeten opzoeken over boogschieten. Het verhaal van Willem tell kende
ik wel, maar veel meer niet.
Geldt ‘onbekend is onbemind’ ook voor boogschieten?

Wat vind je het meest leuke: zelf dansen of
de choreografie verzorgen?
laura: Ik vind beide echt heel tof! als ik echt
moet kiezen, zou ik toch voor danser gaan. Zo
kan je jezelf echt uitleven op het podium en
ben je meer bij het publiek betrokken. Daarom
dans ik na school nog ongeveer 6 uur per week
in een dansschool. bovendien volg ik soms
workshops in het weekend of de vakantie. als

Ik denk het wel. Zelf wist ik ook niet dat je in
competitieverband kan boogschieten, maar
toen ik een nieuwe sport zocht en bij boogschieten terecht kwam, vond ik het meteen een
leuke sport.
Wat is het allerbelangrijkste als je aan
boogschieten wil doen?
Je moet vooral rustig kunnen blijven en niet toegeven aan stress. als je op een wedstrijd 1 tegen
1 moet schieten, en je mist een pijl, lig je bijna zeker uit de wedstrijd als je je niet kan herpakken.

choreograaf ben je eerder onzichtbaar.
john: ik dans al 3 jaar bij Skairo en ik vind het
leuk om over de middag echt iets te doen te
hebben. er heerst altijd een zeer leuke sfeer tijdens de repetities en het optreden. Je leert veel
nieuwe mensen kennen en hebt er veel plezier
van. Daar doe je het voor, dansjes in elkaar steken, dat doe ik niet zo graag. Ik ben een echt
podiumbeest. eens ik op het podium sta denk
ik niet meer na, dan komt de dans en de show
vanzelf.

om ter snelst zes puntenscoren
Hoe werkt het puntensysteem in het
boogschieten? Kan je dat uitleggen aan de
hand van de kleuren op het bord, het doel?
Dat doel heet een blazoen. Hierop staan 11 cirkels.
De buitenste twee zijn wit, de twee daarbinnen
zwart, die daarin blauw, daarna rood en de mid-

Ik hoop dat jullie altijd voldoende tijd zullen vinden om te blijven dansen. Het ga jullie goed!
Breakdance Bboy junior
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delste drie zijn geel. als je de buitenste cirkel raakt,
krijg je 1 punt. De cirkel daarbinnen is 2 punten
waard en dit gaat zo verder tot de tiende cirkel. De
middelste cirkel telt ook voor tien punten, maar
als je deze raakt, wordt er een X genoteerd. als er
een gelijke stand is, wint de speler met de meeste
X’en. als je een pijl teveel afschiet, telt de pijl met
de hoogste waarde niet mee. Op het einde van
elke reeks worden alle punten samengeteld en
wordt er een voorlopig klassement opgesteld.
als de eerste ronde is afgelopen, wordt aan de
hand van dit klassement bepaald wie tegen wie
moet schieten. Hierbij moet de eerste in het klassement tegen de laatste. bij dit onderdeel van de
wedstrijd schiet men elk drie pijlen; diegene met
de meeste punten krijgt twee punten, de verliezer krijgt er geen. als er een gelijkstand is krijgen
beide schutters een punt. Wie zo het eerst zes
punten heeft, wint. De verliezer valt af. Zo gaat de
wedstrijd door en uiteindelijk wordt er geschoten
voor een podiumplaats.

De ene boog is de andere niet
Kunnen we je de nieuwe Willem Tell
noemen?
Nee, hij gebruikte immers een kruisboog, terwijl
ik een handboog hanteer. een kruisboog is veel
makkelijker te gebruiken dan een handboog
omdat je bij een kruisboog eigenlijk vooral
moet richten. bij een handboog moet je naast
het richten ook nog denken aan de houding en
het opspannen van de boog. Zelf gebruik ik een
recurveboog. Dat is een handboog die bestaat
uit een meestal metalen handvat waaraan twee
kunststoffen latten bevestigd worden waartussen de pees gespannen is. Op het handvat
staan ook nog enkele stabilisatoren, lange stokken die zorgen dat je boog uitgebalanceerd is
en die de trillingen van het lossen opvangen. er
staat ook nog een klein vizier op, dat je kan bijregelen om te mikken.
Willem Tell schoot een appel van het hoofd
van zijn zoontje. Dat spreekt natuurlijk
tot de verbeelding. Zou jij dat ook met een
handboog kunnen?
In theorie zou ik dat wel kunnen, toch op een
afstand van 18 meter, de afstand waarop ik
schiet in het binnenseizoen. Maar je moet maar
een klein foutje maken, zoals je schouder iets
te hoog houden of een beetje verkeerd lossen,
en dan kan je de persoon onder de appel wel
raken, dus ik ga dat zeker niet proberen. Ik heb
nog nooit een kruisboog in mijn handen gehad,
maar na een beetje oefening zijn kruisbogen
veel makkelijker te gebruiken dan een handboog. Zo staan tegenwoordig op kruisbogen
veel betere vizieren dan toegelaten bij handbogen in wedstrijdverband.

olympische afstand. Vorig jaar veroverde
hij brons met het boogschieten in teams.
Het straffe is dat hij slechtziend is: hij heeft
slecht 10% zicht in zijn linkeroog en 20% in
zijn rechteroog. Hij zei hier eerder over dat
het voor hem eigenlijk geen rol speelt of hij
het doel al dan niet perfect kan zien. Is dat
niet vreemd voor een sporter die pijlen van
op lange afstand op een klein bord moet
zien te mikken?
als je echt niets ziet van het doel, kan je er natuurlijk niet op mikken, maar hij heeft wel gelijk dat je
het doel niet per se helder moet zien om er op
te kunnen schieten. Hij ziet vooral kleuren, en ziet
het doel dan ook als een gekleurde, ronde vlek.
Hij mikt gewoon op het midden van die vlek. Na
je schot kan je trouwens een verrekijker gebruiken
om te zien of je goed geschoten hebt of kan een
coach het vertellen en kan je dus je vizier bijregelen om je volgende schot beter te doen.

Heb je nog andere hobby’s naast het
boogschieten?
Ik volg ook nog tekenschool. eigenlijk besteed
ik niet zoveel tijd aan het boogschieten, want ik
moet maar een keer per week trainen. De training is elke vrijdagavond tussen zeven en tien, al
kan het einduur wel eens verschillen.

mikken op gekleurde ronde vlek
De 26-jarige Koraan Im Dong-Hyun is
wereldrecordhouder boogschieten op de

Bedankt voor dit boeiende gesprek, Lennert!
SH

geboortedatuM 19 december 1975
sterrenbeeld boogschutter
burgerlijke staat samenwonend
4 kinderen (leeftijd van 2 tot 8)
taak op school boekhouder
hobby’s squash, fietsen en reizen

ik ontdek in mijn oude school ...
een nieuwe school
Sinds 1 september 2013 ben ik halftijds in het College actief als boekhouder. Dat ik na 20 jaar zou terugkeren naar de plaats waar ik als kind en jonge gast twaalf jaar lang school liep, was ook voor mij een verrassing. Gedurende de laatste 10 jaren gaf ik les bedrijfseconomie in de broederschool.
In het sollicitatiegesprek in augustus wees één van de leden van de raad
van bestuur subtiel op het feit dat beide werkgevers combineren zowat
neerkwam op zowel werken voor anderlecht als voor brugge. Toen ze bij de
broeders vernamen dat mijn plan om halftijds terug te keren naar de boekhoudkundige en fiscale praktijk, uiteindelijk geen terugkeer was naar de
privé sector maar naar de school uit mijn jeugdjaren, werd door bepaalde
collega’s – op minder subtiele wijze – verwezen naar een bepaalde diersoort. een specialiteit van dit dier is dat het even gemakkelijk voor- als achterwaarts door de gangen beweegt omdat de haren niet blijven steken in
de gangwanden als het dier achteruit krabbelt. bij de meeste zoogdieren
zijn de haren namelijk in een bepaalde richting geplaatst, bij dit dier kunnen

loretta
reygaert
geboortedatuM
29 mei
sterrenbeeld
tweeling
burgerlijke staat ongehuwd
opdracht op sjks leerkracht wiskunde 1ste graad
hobby’s Tijdens de vakanties ben ik altijd te vinden op een kamp van Top

Hier in België is vooral Robin Ramaekers een
bekende naam. Hij is de wereldkampioen bij
de junioren. Ben je fan?
Ik ben niet echt een grote fan van wie dan ook,
maar robin ramaekers is natuurlijk wel een goede schutter. Hij heeft trouwens eens een appel
van iemands hoofd geschoten. Ik zou wel graag
even goed zijn als hem, maar dat zie ik later wel.
Voorlopig doe ik het vooral voor mijn plezier.

bernard jadoul

Vakantie. bij deze vrijwilligersorganisatie engageer ik mij als animator, hoofdanimator en eindverantwoordelijke. Sommige leerlingen zijn er mij al tegen
het lijf gelopen. ben ik niet als animator of dergelijke op kamp, dan ben ik als
instructeur op cursus. Om zo 16-jarigen en ouder op te leiden tot animator of
hoofdanimator. buiten dit alles hou ik ook nog van skiën en snowboarden en
nog vele andere sportieve activiteiten.

Mag ik een lift van u aub?
Ik herinner me nog zeer goed de dag dat ik voor de eerste maal naar onze
school, Sint-Jozef-Klein-Seminarie, moest. Mijn eerste lesuur was voorzien
op maandagmorgen om 8u25. Ik zou met de trein komen, maar ik kreeg
enkele dagen voordien te horen dat er een staking bij de NMbS was. een
groot probleem voor iemand die geen wagen ter beschikking heeft en in
de regio van Gent woont. Dankzij de bereidwilligheid van de directie werd
ik in contact gebracht met een nieuwe collega die ook uit de Gentse regio
kwam. Het was een bijzondere kennismaking gezien de omstandigheden.
Het was toch raar om in een auto te stappen met mensen die je niet kent.
al snel werd duidelijk dat het een fijne rit zou worden. Voor we het wisten
arriveerden we in Sint-Niklaas. een start om niet te vergeten.

de haren echter in de huidaanhechting kantelen (met dank aan Wikipedia).
al bij al een speciaal beest dus. Ook al ziet het beest dit zo niet (goed).
beide opmerkingen verwijzen duidelijk naar tijden die huidige leerlingen
zich moeilijk zullen kunnen voorstellen – toen scholen niet gemengd
waren en twee grote jongensscholen elkaar beconcurreerden – toen
godsdienst werd gegeven door inwonende priesters en broeders – toen
de Collegestraat om 16u05 niet meteen leegliep, maar een interessante
smeltkroes van geslachten werd – toen vrouwelijke leerkrachten een kleine minderheid vormden – toen vele leerkrachten nog een bijnaam hadden – toen geen sprake was van dans op de middag, maar wel van tafeltennis in de afgebrande feestzaal.
Mijn terugkeer naar mijn oude school is dus ook de ontdekking van een
nieuwe school. Op enkele oud-strijders en enkele herkenningspunten na
zoals (hoe kan het ook anders) de lange gang, is het voor mij toch een
nieuw universum met als basisstek het voormalige priesterkwartier met
zijn grote heiligenbeelden en superiorportretten (door sommigen ondertussen omgedoopt tot boekhoudpaleis).
Mocht u dus een paars-wit, blauw-zwart en zo goed als blind individu achterwaarts door de gangen zien krabbelen, weet dan dat u te maken hebt
met de nieuwe (en voor de tieners: oude) boekhouder.
<<<
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Studies of volleybal?
jutta: elke volleybalster gaat studeren, je kan
niet je hele leven binnen zijn met volleybalgeld.
Mijn plannen? Ik denk aan tuinarchitectuur.

door matthias Defoort, mirjam eren en pieter Verlee
eind september 2013 behaalde de nationale Belgische vrouwenvolleybalploeg,
the Yellow tigers, brons op het ek. Voor ons de perfecte gelegenheid om eens nader
kennis te maken met het volleybal, aan de hand van een interview met de Belgische volleybalsterren
lise Van Hecke (6mWe 2010), jutta Van de Vyver(6spW) en haar eveneens volleyballende zus Ilka.

Ilka van de Vyver

< geboren op 26 januari 1993 in
Dendermonde
< zus van Jutta Van De Vyver (6SPW)
< begon met volleybal door familie (vader
coacht, mama speelt)
< startte op haar vierde in volleybalschool in
Kruibeke
< speelde eerst bij volleybalclub PNV
Waasland
< volgde vanaf haar 14de volleybalschool en
speelde dus daar
< speelde daarna bij belgische topclub asterix
Kieldrecht
< verkreeg in 2012 een toptransfer naar het
franse racing Club de Cannes
< behaalde in september brons met Yellow
Tigers op eK

Jutta Van De Vyver
< geboren op 11 juni 1996 in
Dendermonde
< zit dit jaar in 6SPW op SJKS
< rolde in het volleybal dankzij familie
< begon met volleybalschool op jonge
leeftijd
< ging in het tweede leerjaar spelen
bij volleybalclub PNV Waasland
< speelde vorig jaar bij volleybalclub
Oostende en dit jaar bij volleybalclub
Oudegem
< speelt bij de Young Yellow Tigers

studies

Heb je volleybalschool gedaan?
Heb je spijt dat je dat wel/niet gedaan hebt?
ilka: Ja, vier jaar. De eerste graad secundair heb
ik doorlopen op de Presentatie. Omdat ik niet
zo’n goede resultaten behaalde in het aso en
ik de mogelijkheid had om naar de volleybalschool te gaan, heb ik daarvoor gekozen. Daar

Dat is een totaal andere weg ...
jutta: Ja, juist daarom, ik ben op zoek naar variatie. Maar ik wil natuurlijk eerst hier mijn jaar afwerken en dan zie ik wel verder. Volleybal op dit
niveau ga ik er wel zeker blijven bijdoen.

Dagindeling

Lise Van Hecke

Wat studeer je op dit moment?
ilka: bachelor L.O. in Leuven.
jutta: Sportwetenschappen, een redelijk logische keuze ...
lise: Sportmanagement aan de hogeschool in
brussel.
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Volleybal

< geboren op 1 juli 1992 in Sint-Niklaas
< 1 broer die die ook volleybalt, bij Temse
< oud-leerlinge van SJKS (6MWe, 2010)
< doorliep alle jeugdreeksen bij vrouwenvolleybalclub asterix Kieldrecht
< debuteerde op haar 16de bij de eerste ploeg
< veroverde tussen 2008 en 2011 2 landstitels,
2 bekers en 1 supercup met Kieldrecht
< verkreeg in 2011 droomtransfer naar
Italiaanse club Urbino
< werd in haar tweede seizoen bij Urbino
topscorer in de Italiaanse competitie met
maar liefst 337 gescoorde punten en kreeg
hierdoor de trofee van meest efficiënte
speelster in Italië
< kreeg prompt transferaanbieding van de
europese en Italiaanse kampioen Piacenza,
waar ze nu een contract heeft voor de
komende 2 seizoenen
< behaalde in september brons met Yellow
Tigers op eK en werd topscoorder van het
toernooi
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heb ik zeker geen spijt van, volleybalschool was
de max!
jutta: Nee, ik niet. Of dat een bewuste keuze
was? Wel, mijn papa was heel hard voor de volleybalschool, mijn mama heel hard tegen. Mijn
zus had het ‘geluk’ dat ze niet zo goed was op
school en daardoor naar de volleybalschool
mocht. Maar tegen mij zei mama: “Je hebt andere dingen die je goed kunt, ontwikkel die talenten verder.” Soms beklaag ik mijn keuze, op
andere momenten ben ik ervan overtuigd dat
het een goede beslissing was.

Zijn langeafstandsstudies te combineren
met volleybal?
ilka: Ik vind het redelijk moeilijk. De vakken studeren kan je in principe gemakkelijk vanop afstand
doen, maar je mist wel de lessen. Mijn eerste twee
jaar heb ik gedaan toen ik nog hier speelde (en
dat was dus een ‘normale’ studie). Ik doe dus nu
mijn derde jaar. Dat omvat vier sporten, die ik ook
op afstand mag doen. Voor het vak circustechnieken bijvoorbeeld, film ik mijn prestaties en stuur
ik die door. De leerkrachten geven daar dan feedback op. Mijn fitnessstage mag ik ook hier doen,
in het frans weliswaar ... De school helpt mij wel
heel hard, vooral wat betreft organisatie.

Hoe ziet een dag voor jou eruit?
ilka: Ik zal vandaag als voorbeeld nemen. ‘s
Morgens opstaan om 8 uur, ontbijten, vertrekken naar de zaal, drie kwartier baltraining (in
mijn geval is dat alleen passen geven), anderhalf uur power, dan koken, middageten, dutje
doen, nog iets kleins eten en dan twee uur en
een half baltraining met de hele ploeg. en dan:
vrij dood zijn, nog iets eten en gewoon slapen
(lacht).
En hoe verlopen jouw trainingen?
jutta: Dat hangt af van trainer tot trainer. Sommigen zijn heel specifiek bezig met techniek,
anderen met connectie tussen elkaar, nog anderen met spelvorm. Iedereen heeft zo zijn ding.
Uitdaging vind ik wel belangrijk op training.
Matches op training, oké, maar dan wel met
punten.
Heb je soms spijt van je positie op het veld?
jutta: Ik ben nu passeur. Soms wil ik wel libero
worden, maar geen aanvaller. Op dit niveau aanvallen, dat kan ik niet, daar ben ik te klein voor.
Soms denk ik inderdaad wel: die setter, dat is zoveel verantwoordelijkheid, ik wil liever gewoon
wat balletjes pakken vanachter ...
ilka: Vroeger was ik receptiehoek, degene die
links vooraan aanvalt. Dat vond ik wel leuk, want
dan mag je punten maken. Nu ben ik passeur,
dan kan je alleen maar met opslag en tweedehands scoren. Of ik spijt heb dat ik toch geen
receptionist ben gebleven? Ja, nu vind ik het
nog altijd leuk als ik eens mag aanvallen op trainingen. anderzijds, als passeur beslis je wel over
het spel: je beslist wie de pas krijgt, wie scoort
... Dus veel spijt heb ik eigenlijk niet. De passeur
leidt het spel en dat leiden ligt me wel.

Heb je last van stress?
jutta: Ja, ik ben wel een stresskonijn, en dan
meer op sport- dan op schoolvlak. Tja, als passeur in een teamsport ... Het is onze taak de
tweede bal te geven. als die er niet komt, is dat
wel jouw fout ... Wij zijn eigenlijk de dragers van
het team, dat brengt wel wat stress mee.
Heb je rituelen die je doet voor een match
of training?
lise: Met de groep zingen wij altijd in de kleedkamer voor de match ... en in de bus soms ook
(lacht). Ik persoonlijk heb niet echt rituelen – behalve eventjes slapen voor een match – maar
er zijn zeker speelsters die er wel hebben. Ilka is
daar bijvoorbeeld heel fel in ...
ilka: Oei, ik heb enorm veel rituelen! eerst mijn
rechterschoen aandoen, dan mijn linker-, altijd dezelfde sportbeha voor een match, altijd
vlechtjes, ja, ik heb er echt veel! (lacht)
jutta: Ja, ik heb wel zo mijn lucky-sportbeha
en mijn lucky-onderbroek ... Maar soms denk
ik: waarom geloof je daarin? Je bent gewoon
wie je bent, en hoe je speelt ... Voor een match
harde en opzwepende muziek beluisteren helpt
voor mij ook wel. en gewoon tegen jezelf zeggen: “je kunt het, je bent goed bezig”

Familie en vrienden
Welke mensen hebben een grote invloed
op je volleybalcarrière en steunen je?
ilka: Jutta, mijn zus, begrijpt mij heel goed. en
mijn ouders weten heel veel van volleybal, zij
zijn er om alles te relativeren. en natuurlijk de
vriendinnen van de nationale ploeg, zoals Lise
en freya (aelbrecht, red.), met wie ik veel contact
heb. Zij begrijpen het leven van een topsporter
en helpen me door moeilijkere momenten.
Hoe zit het in je vriendenkring?
Heb je veel vrienden die ook volleyballen?
jutta: buiten school heb ik wel veel vrienden
die meevoelen of een bericht sturen voor een
match, op school zelf eigenlijk niet. er heerst
een heel groot verschil tussen volleybal en
school. Hier is iedereen bezig over feesten, jongens ... Ik trek me dat niet meer aan, ik heb eigenlijk twee levens.
lise: een van mijn beste vriendinnen volleybalt,
de andere is gestopt. Zij weten dus wel wat het
is om te volleyballen.

Welke rol spelen je ouders
in je volleybalcarrière?
jutta: Mijn beide ouders volleyballen, en soms
ervaar ik dat wel als een extra druk. Vroeger
hebben we daar wel wat problemen rond gehad. Hij was heel vaak van huis – met Ilka, wiens
trainer hij toen was– en daardoor kreeg ik het
gevoel dat hij nooit tijd voor mij had. Maar uiteindelijk is dat zijn werk: nu is papa mijn selectietrainer en is hij altijd met mij weg ...
lise: Mijn ouders hebben beiden ook gevolleybald, mijn papa altijd in de eerste of tweede
reeks, mijn mama in de eerste reeks en in de
nationale ploeg. Zij hebben het dus altijd wel
goedgekeurd dat ik sport deed.
Supporteren je ouders voor je?
Komen ze naar jouw matchen kijken?
jutta: Nee, mijn ouders komen niet veel naar
matchen kijken. Zij bekijken alles altijd zeer relatief, voor hen is dat normaal. Je speelt ook voor
jezelf, hé, voor je eigen gevoel.
lise: Nu ik in het buitenland speel, proberen ze
wel twee of drie keer per jaar te komen. als we
met de nationale ploeg in belgië spelen, komen
ze ook wel langs, buitenlandse tornooien doen
ze niet.
Spelen supporters een grote rol voor jou?
jutta: Supporters? Ik weet niet of ik die wel heb
...(lacht) Ja, ik vind dat wel redelijk belangrijk. Het
is wel leuk als ze aanwezig zijn op een match.
Van hen krijg je hulp en ambiance ...
lise: Ja, ik denk voor elke sporter wel. Het is altijd wel leuk is als je voelt dat er veel mensen
achter je staan. In berlijn zat er 8000 man, die
op het einde echt voor ons aan het supporteren
waren. Dat geeft wel een boost ...
Welke rol heeft het College gespeeld
in jouw volleybalcarrière?
jutta: Sinds vorig jaar heeft de school mij hard
geholpen. Ik moest vier keer per week naar
Oostende met de trein om te trainen. Ik was
heel lang onderweg, waardoor ik veel minder
tijd had om te studeren. Ook de druk, zowel op
school als op de volleybal, nam toe. Op alle vlakken moest ik presteren. Met kerst waren mijn
punten dan ook heel slecht, en heeft de school
mij een duidelijk signaal gegeven. Ik ben minder
gaan trainen, heb beter gepland, en dan is het
wel goed gekomen. Ik heb ook hulp gekregen
<<<
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lIeF en leeD: In memorIam

lIeF en leeD: In memorIam

e.h. raf leys,

“weet je waar de heMel is? de heMel,
dat zijn alle plaatsen waar wij ooit gelukkig zijn geweest”

lid van ons
schoolbestuur

nicole de cnyf

een attente, lieve en erg zorgzame lerares
°26 deceMber 1957

4 december: ’s morgens naar school, ’s middags nog aan de slag op een
verjaardagfeestje met de kleine spruiten van een collega en ’s avonds,
thuis, ... plots, zonder één woord van afscheid: weg, voor altijd.
De wereld stond – en staat nog af en toe – stil. 1ai – je klas – wist niet wat
ze hoorden; de school werd als was het door een bom getroffen. Ongeloof, onmacht, vertwijfeling, verdriet. Het geplande sinterklaasfeest met de
eerstejaars maakte plaats voor een herdenkingsviering in de kerk! Leerlingen, personeelsleden, maar ook velen buiten de school konden het nauwelijks geloven.

Plaza Mayor in Salamanca – aug 2007

Wat de dagen daarna gebeurde was heel bijzonder.
De blijken van respect voor wie je was en voor wat je deed waren overweldigend. Leerlingen openden een herdenkingspagina op facebook: de
woorden van dank en waardering van leerlingen en oud-leerlingen waren erg ontroerend. In de lange gang plaatsten klasgroepen bloemen en
plantjes bij je foto. Leerlingen en collega’s schreven teksten in een herdenkingsboek.
Dankbare ouders gaven een kaartje met een woord van troost voor je
94-jarige mama en je zus af bij de directie.

Isabelle las op het einde van de dienst een tekst in ons aller naam, die van je collega’s en je vrienden.
Lieve Nicole, het is niet te geloven, niet te vatten.
Dat jij er morgen niet meer bij zal zijn.
Je laatste examen in druk,
de laatste punten ingegeven; de laatste babbel,
een laatste knipoog, een laatste zwaai.
Als een herfstblad van een boom gerukt
ons verweesd achterlatend in de mist.
Je was er altijd, met een rustig woord.
We kunnen ons het College niet echt voorstellen,
zonder jouw warme aanwezigheid.
Altijd waardig, altijd met de glimlach.
Je stond ons steeds bij met goede raad.
als een ware ‘mater familias’
Je was een echte moeder voor de kinderen uit je klas.
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°17 Maart 1933

† 4 deceMber 2013

Altijd zorgend, altijd waakzaam ...
Je was een van de grote sterkhouders in ons eerste jaar.
Een teamspeler, dat vooral.
Duizenden leerlingen gingen door je handen
en allen bracht je ze jouw liefde voor het Frans bij ...
met een engelengeduld; niet voor niets was je een
uiterst toegewijde remediëringsjuf.
Als je een klas doorgaf, dan liet je ze niet los.
Elk jaar opnieuw waren er wel een paar die je bleef
opvolgen.
Als er iemand bijzondere zorgen nodig had,
dan sprong jij voor hen in de bres.
Voor de collega’s was je een rustpunt, een baken. Op
jou kon je rekenen, met jou kon je plezier maken en je
kon als geen ander onze probleempjes relativeren.

We zullen je missen;
Je enthousiasme, je inzet, je toegewijd zijn ...
We zullen waken over jouw foto op school
Zoals jij waakte over Lief en Leed en
zoals jij dat met veel liefde deed
voor de collega’s die je zijn voorgegaan.
Voor Jo, Marc en Danny was je veel meer dan een
collega. Je leefde mee met hun gezinnen, met de
kinderen en kleinkinderen. De gezamenlijke reizen,
de ontelbare avonden en dagen die jullie samen
doorbrachten de voorbije 30 jaar, ... Ze verliezen aan
jou een warme en hele zorgzame vriendin.
Lieve Nicole, dankjewel voor wat je ons gaf en
voor wat je voor ons betekende, betekent.
De herinneringen koesteren we.
Je blijft in ons hart,
een leven lang, een leven lang.

Op zaterdag 14 december vond de uitvaartliturgie plaats in de parochiekerk O.L. Vrouw Hemelvaart in jouw eksaarde. Je dichtste vrienden
en hun zonen droegen je kist tot vooraan in de kerk.
Nadat we Jo Hermans, je vakcollega en jouw en onze goede vriend,
voor twee jaar ten grave droegen, nu jij ...

† 23 januari 2014

op donderdag 23 januari in het uZ te Gent is eerwaarde heer raf leys overleden. Hij was oud-leerling
van onze school, lesgever in de Bisschoppelijke
normaalschool en lid van ons schoolbestuur.

De kerk van eksaarde was te klein. De collega’s (en oud-collega’s) waren er allemaal; veel leerlingen ook en oud-leerlingen; de leerlingen
van je klas – jouw kinderen – kregen een plaats vooraan. Ze staken
een kaarsje aan of legden een orchidee neer bij je kist.
ere-superior Daniël De Smet was de celebrant. e.H. bonnaerens en e.H.
Patrick D’Haenens concelebreerden. In zijn homilie bracht een ontroerde superior hulde aan je vakbekwaamheid, hij herinnerde ons aan
je vele reizen, maar benadrukte vooral je warme persoonlijkheid.
Nele, Sandra, Geert, Marc en Walter lazen pakkende getuigenissen van
leerlingen en bezinningsteksten.
In Dulci Jubilo verzachtte met zijn knapenstemmen het verdriet. Ilse
Vaerendonck deed dat met haar prachtige stem ook.
Hoe mooi en toepasselijk was/is Caresse uit de film Les Choristes ...

Nicole studeerde aan de Normaalschool Onze-Lieve-Vrouwten-Doorn in eeklo. Ze ging als lerares frans aan de slag in het
College op 1 september 1981. Vele jaren was ze klassenlerares
van 1ai. De voorbije 10 jaar was ze ook een erg gewaardeerde
remediëringslerares frans. Ze was jarenlang lid van de pedagogische raad en het feestcomité en behartigde vrijwel in haar
eentje Lief en Leed op onze school.

Hij is geboren te Overmere op 17 maart 1933 en priester gewijd te Gent op
5 april 1959.
Hij was student aan de KULeuven en werd licentiaat wiskunde in 1961. Hij
was leraar aan het St.-Lodewijkscollege te Lokeren (31/02/1961) en zondagonderpastoor te Zele Heikant (18/12/1962 tot 31/08/1963), vervolgens leraar aan de Normaalschool te Sint-Niklaas (31/08/1963) en directeur van het
Hoger Instituut St.-antonius te Gent (31/08/1977 tot 01/09/1998).
e.H. raf Leys werd in aanwezigheid van heel veel volk begraven op zaterdag 1 februari om 11 uur in de parochiekerk te Overmere.
Directeur Walter roggeman: “Vorige week vrijdag was hij nog actief aanwezig op de vergadering van ons schoolbestuur en nu moeten we helaas
mededelen dat onze oud-leerling, onze oud-collega in de Normaalschool
en ons lid van het schoolbestuur niet meer is. In de jaren dat ik hem gekend heb, merkte ik duidelijk dat achter zijn plagerijen en schalkse opmerkingen een warme sympathie voor zijn school schuilging.”

“Ze vaart nu, weet ik, in een milder licht dat
voor haar uitschijnt en haar zeilen richt
een vrede tegemoet, die wij niet kennen,
naar een gezegend, eeuwig vergezicht.”
Anton van Wilderode
In naam van de Collegegemeenschap wensen we je mama, zus
en schoonbroer veel sterkte.

DVR

In naam van de Collegegemeenschap danken we E.H. Leys voor zijn inzet en
engagement voor onze school en wensen we zijn familie en vrienden veel sterkte.
DVR
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Leerlingen zijn de hoofdrolspelers
In mei 2014 krijgen we de moeder van alle verkiezingen ... Partijen zullen alles uit
de kast halen om ons te overtuigen. Na de verkiezingen zal – het kan niet anders –
blijken dat de soep nooit zo heet wordt opgegeten als ze wordt opgediend. Omdat
geen enkele partij een absolute meerderheid zal behalen is een compromis – water
in de wijn – noodzakelijk.
Maar dat is politiek. In het beste geval: vanuit beginselvastheid en overtuiging streven naar het meest haalbare in overleg met anderen. Een nobele en waardevolle
opdracht, niet eenvoudig dat zeker en vast ook.
We kijken uit naar de vorming van de regeringen. Niet in het minst naar wie minister van onderwijs wordt en welke afspraken over ons onderwijs gemaakt worden in
de bestuursovereenkomsten! Er hangt veel van af.
Wat zal de inpakt van mogelijke hervormingen van die nieuwe regering voor onze
school betekenen?
Met die realiteit en die vraag in ons achterhoofd startten directie en schoolbestuur
de voorbije maanden een belangrijke oefening. Anno 2014: nauwgezet formuleren
waar SJKS voor staat. Een update van ons opvoedingsproject in inhoud en vorm;
het uitpuren van de eigen identiteit. Een eerste tekst is klaar. We bespreken hem
de komende maanden uitgebreid met leerkrachten leerlingen en ouders. We sturen bij en willen komen tot één tekst die door ons allen wordt geschraagd. Eens zo
ver willen we onze identiteit ook visualiseren: een wordle met kernwoorden is een
mogelijkheid ...
“Onze missie: alle leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd laten groeien, hen helpen
om maximaal hun talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen: zorgzaam en met hoge
verwachtingen. Als een dialoogschool: geïnspireerd door Jezus en het evangelie; en van
daaruit open en gastvrij, in dialoog met iedereen.
Ons moto: We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen.
In ons herschreven opvoedingsproject concretiseerden we het bovenstaande: een rist van
concrete doelen, hefbomen om onze missie te realiseren, om kwaliteit voor de toekomst,
te kunnen leveren. Enkele blikvangers uit dat opvoedingsproject (volledige teksten komen
aan bod in volgende College Info en Ic Hou). Wat voor school willen we zijn?
Een zesjarige school met een duidelijk aanbod, een transparante structuur en goede
organisatie die team-sterk een hoog studiepeil nastreeft.
Een dialoogschool met basiszorg voor iedereen die respect hoog in het vaandel voert.
Een school die tijd maakt voor verdieping, schoonheid, rituelen, woord, dans, ...
Een school waar leerlingen de hoofdrolspelers zijn; die leerlingen vertrouwen geeft. Waar
personeelsleden weten dat samen, sterker en beter betekent; een school die bijdraagt tot
eenieders welbevinden en geluk.”
Beste lezers van Ic Hou, jullie merken het. We vermoeden dat er een scharniermoment voor de deur staat. We willen onze eigen visie op korte en lange termijn op
scherp hebben zodat we ze kunnen toetsen aan wat de politiek plant.
We zullen borgen (en verdedigen) wat goed is en kritisch nieuwe plannen onder de
loep nemen en tegen het licht van onze eigen visie houden.
Zelfredzaamheid van leerlingen vergroten, hen kansen aanreiken en hen karrevrachten vertrouwen geven. Meer nog dan vroeger gaan we verder op die ingeslagen weg.
Dit zijn geen loze woorden. De gedrevenheid, het talent en de volharding waarmee
onze jongerenredactie deze Ic Hou verovert doet ongelooflijk deugd. Het is een van
die concrete bewijzen – samen met bijvoorbeeld het Skairo-wonder (zie verder in deze
Ic Hou) – waaruit blijkt dat onze leerlingen écht de hoofdspelers zijn op het College.
Hoe de politieke kaarten ook worden geschud en wat ook het resultaat daarvan zal
zijn, die aanpak – leerlingen in de hoofdrol – is onomkeerbaar.
DVR
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Nieuwjaarstoespraak

Gelukkig en voorspoedig 2014
De aangename nieuwjaarsdrukte is voorbij. Je denkt dankbaar terug aan een fijne familiebijeenkomst, aan de
nieuwjaarsbrieven van vijf kleinkinderen (de twee oudste ‘zijn er al van af’). Voor de ene is zo’n nieuwjaarsbrief
een echte marteling met plankenkoorts, voor een andere weer een gelegenheid om eens op te treden, voorlopig
enkel voor de eigen familie ... Van kindsbeen af zijn ze allemaal verschillend!

Een rustige vakantiedag, toch al met de school
in zicht ... Eens in het nieuwe nummer van Klasse kijken, dat luxueuze opinieblad op kosten van
het departement onderwijs. Bij het januarinummer altijd die overbodige lerarenkaart.
Oh, een interview met Dirk Van Damme, professor onderwijskunde (UGent), hoofd van de
‘Innovation and Measuring Progress Division’
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Hij was tot mei
2008 kabinetschef bij minister Frank Vandenbroucke. Dat kan wel interessante lectuur zijn:
‘Ons onderwijs is niet klaar voor de 21ste eeuw’

’Specialisten’ aan het woord ...
“De Vlaamse leraren zijn heel goed, maar wel in
een traditionele, achterhaalde visie op het beroep. Daarin is het uitgangspunt: ik ga mijn klas
binnen, ik doe de deur dicht en ik ben de baas,
ik doe wat ik wil. Als de directeur binnenkomt
of – laat staan – een inspecteur of pedagogisch
begeleider, dan is er een groot probleem. Leraren staan heel erg op hun individuele autonomie. Alles wat indruist tegen die autonomie,
ervaren ze als bedreigend. Een omzendbrief,
een minister die plannen maakt, ouders die vervelend doen ... We moeten af van het idee dat
professionaliteit samenvalt met je territorium. In
Finland hebben leraren het in de lerarenkamer
voortdurend over de leerlingen. In de Vlaamse
lerarenkamers lijkt dat veel minder het geval.
We moeten meer collectief gaan denken.”
Ja, je merkt zo dat die man al sinds 2008 in
een ‘klein, donder kantoor in het OESO-hoofdkwartier in Parijs werkt’. Naast een bureau en
een tafel staan er vooral veel boeken. Studies
vol grafieken en vergelijkende analyses van de
34 OESO-landen. Ook over ons land. Is het met
zo’n eenzijdig beeld van onze Vlaamse leraren
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dat men hen warm zal maken voor verandering?
Ik zie op onze school toch een andere realiteit!
Toen ik hier in 1973 begonnen ben, was er al
een goede samenwerking op een aantal terreinen en ik merk dat die met de jaren verder gegroeid is!
Ik ben nog aan het bekomen van die ene klap
om onze oren en een paar alinea’s verder volgt
er een tweede: “Het oude idee van leraarschap
is: je richt je op de beste leerlingen en je bent
excellent omdat je met de excellente leerlingen
werkt. De andere leerlingen worden uitgeselecteerd, zij komen in de waterval terecht. In dat systeem is het belangrijkste dat de vijf leerlingen
die nog in de Grieks-Latijnse overblijven jou een
goede leraar vinden, niet de 95 anderen die zijn
uitgevallen. Vandaag is de rol van onderwijs niet
meer om de vijf besten te selecteren, maar wel
om iedereen op dat niveau te brengen.” Wat
een karikatuur! Wat een tendentieuze stemmingmakerij!
Merkwaardig genoeg staat in datzelfde nummer van Klasse een artikel over burn-out. Daarin
wordt dan weer beweerd door ‘de stressspecialist’ Luc Swinnen: “Burn-outpatiënten zijn doorgaans vriendelijk, gevoelig, plichtsgetrouw en
hardwerkend. Deze karaktereigenschappen vind
je ook terug bij een grote groep leraren. Zij vormen daardoor een erg kwetsbare groep”, weet
hij. “Het is bovendien een zwaar beroep. Leraren
hebben een hoop administratieve beslommeringen, maar ze krijgen ook te maken met persoonlijke problemen van leerlingen. Dat kruipt
niet in je kleren. Daarnaast moeten leraren zich
vaak verdedigen over de vele vakanties, terwijl
niemand weet wat ze voor en na school allemaal doen.”
Hopelijk komen ook deze gegevens voor in een
van die vergelijkende analyses in Parijs!

De werkvloer
Volgens mij wordt het hoog tijd dat wij vanop
de werkvloer van ons laten horen. De realiteit
in onze school bewijst dat de praktijk compleet
verschilt van wat uit studies naar voren komt.
Op onze nieuwjaarsreceptie waren heel veel
personeelsleden aanwezig. Ook de oud-collega’s kwamen in grote getale. Dat is toch omdat
zij het hier altijd goed gehad hebben, omdat zij
onze school een warm hart toedragen.
De jonge collega’s waren ook allemaal op het
appel omdat zij zich hier goed opgevangen
voelen, omdat zij zelf willen integreren in dit
korps. Het zal wel kloppen wat Klasse schrijft,
dat een op vier van de beginnende leerkrachten
binnen de vijf jaar het onderwijs weer verlaat,
maar onze jonge collega’s willen hier graag heel
hun loopbaan blijven. Zij zouden die garantie
moeten kunnen krijgen!
Niet alleen op een receptie, maar ook in andere omstandigheden ervaren wij hoe hecht
ons schoolteam is. Vorige maand hebben wij
nog een grote solidariteit mogen ervaren bij
het plotse verlies van onze dierbare collega Nicole De Cnyf. Dadelijk nadat het verschrikkelijke
nieuws bij iedereen was doorgedrongen, namen collega’s allerlei initiatieven en tegen het
einde van die schooldag stond haar foto met
bloemen, een tekst en een kaars in de gang van
de school. Om half vier waren alle leerlingen van
het eerste jaar, een grote groep personeelsleden en ook oud-collega’s al aanwezig in een
zinvolle nagedachtenis om het eerste verdriet te
verwerken en onze dankbaarheid te tonen.
Nicole was zo’n vriendelijke, gevoelige, plichtsgetrouwe en hardwerkende kracht. Een oudleerling ondertussen in het hoger onderwijs afgestudeerd is, getuigde hoe Nicole hem via de
remediëring door het eerste jaar geloodst had.

blikvanger

Leerlingen richtten op Facebook een community ter ere van Nicole op. Dat is de werkelijkheid
van de school Dat komt niet in statistieken en
vergelijkende studies.

Echte specialisten staan
voor de klas
Die neerbuigende kritiek op onze leerkrachten
zit mij zo hoog en is zo in tegenspraak met de
werkelijkheid van onze school, van vele scholen
dat ik een oproep doe om te reageren tegen
dergelijke persartikels. Leerkrachten mogen niet
buiten het debat blijven. Ook de collega’s van
de basisscholen moeten zich roeren. We mogen
niet enkel de ‘specialisten’ en de politici over het
onderwijs laten beslissen. De echte specialisten,
de echte professionelen staan voor de klas. Zij
weten best wat goed is voor onze kinderen! Lezersbrieven, blogs, digitale media ... zijn allemaal
wegen om gehoord te worden!
En tot slot heb ik nog een tweede oproep aan al
onze personeelsleden: doe voort zoals je bezig
bent, met je zorg en je enthousiasme zowel in
de kleuterschool, als in de lagere school, als op
het internaat en ook in de humaniora.
Op deze fantastische samenwerking op ons College hebben we op 6 januari het glas geheven.
Walter Roggeman,
directeur

september 2013: Pedagogische studiedag – teambuilding in Mechelen
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Trachten om het leerplan
maximaal uit te werken

Onze leerkrachten
Frans doen er toe!
Veel ouders kiezen onze school voor hun kinderen
omdat het peil hier zeer hoog is, omdat ze hier veel
bijleren. Dat is de algemene perceptie over onze
school. Zelf zijn we er ook van overtuigd dat dit klopt!
Toch is het goed af en toe via wetenschappelijke
toetsing aan te tonen dat deze overtuiging op feiten
gebaseerd is.
Daarom hebben wij als directie vorig schooljaar onze leerkrachten Frans in
de eerste graad aangemoedigd om deel te nemen aan de parelleltoetsen
Frans lezen van het departement onderwijs. Onze Franse equipe reageerde met haar gekende enthousiasme en in mei 2013 namen alle klassen van
ons tweede jaar deel aan die parelleltoetsen. Dat de resultaten van onze
leerlingen zeer goed waren is misschien nog niet direct een grote verdienste van de school, want wij hebben nu eenmaal een instroom van sterke
leerlingen, maar wat ons werkelijk veel plezier deed is de bevinding dat de
school significant bijdraagt tot de verbetering van de resultaten van onze
leerlingen. Dat is een grote pluim op de hoed van onze leerkrachten Frans!
En een bevestiging dat we hier goed bezig zijn!

Het peilingsonderzoek: wat en waarom?
Vlaanderen is een van de weinige regio’s in Europa waar geen verplichte
centrale toetsing bestaat. Er zijn mensen die dat betreuren, maar aan die
centrale examens zijn ook heel wat nadelen verbonden zoals het enkel leren in functie van die toetsen, het rangschikken van scholen zonder rekening te houden met de sociaal-culturele context, ...
Het peilingsonderzoek in Vlaanderen gaat na in welke mate leerlingen de
eindtermen behaald hebben. De eindtermen zijn minimumdoelen op het
vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de onderwijsoverheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Voor de eerste graad secundair onderwijs zijn er enkel eindtermen
voor de A-stroom. Het hoofddoel van de peilingen is om op een betrouwbare manier na te gaan in welke mate de leerlingen deze minimumdoelen
behalen op het niveau van het Vlaamse onderwijs in zijn geheel. Daartoe
worden op periodieke basis grootschalige toetsafnames georganiseerd bij
een representatieve steekproef van scholen en leerlingen. Bij iedere peiling wordt zo een aspect van het Vlaamse onderwijs onder de loep genomen. De peiling Frans voor het einde van de A-stroom van de eerste graad
secundair onderwijs vond plaats op 30, 31 mei en 1 juni 2007 bij leerlingen
uit het tweede leerjaar van de eerste graad (A-stroom) van 103 scholen
voor secundair onderwijs in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs
in Brussel. In totaal legden 9366 leerlingen de leestoets af.
Een bijkomend doel van de peilingen is na te gaan in welke mate scholen van elkaar verschillen en met welke kenmerken eventuele verschillen
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samenhangen. Kwaliteitsvol onderwijs houdt immers niet alleen in dat de
eindtermen behaald worden door een voldoende hoog percentage leerlingen, maar ook dat er geen grote verschillen zijn in de mate waarin scholen de eindtermen bij hun leerlingen realiseren.

Paralleltoetsen
Aan iedere school wordt de mogelijkheid geboden om bij haar leerlingen
een parallelversie van de peilingstoets af te nemen. Op die manier krijgt
iedere school de kans feedback te ontvangen over het prestatieniveau van
haar leerlingen en in hoeverre daarmee de getoetste eindtermen gerealiseerd werden. De eindtermen en de getoetste inhouden die in de paralleltoetsen aan bod komen zijn dezelfde als bij de peilingen. Ook wordt dezelfde meetschaal en dezelfde toetsnorm gehanteerd om te bepalen vanaf
welk prestatieniveau leerlingen de eindtermen bereikt hebben. Ten slotte
zijn ook de technische vereisten betreffende validiteit en betrouwbaarheid
voor de paralleltoets even hoog als voor het oorspronkelijke peilingsinstrument.
De getoetste eindtermen:
Frans – lezen einde eerste graad secundair onderwijs – A-stroom:
< De leerlingen kunnen de betekenis begrijpen van aanwijzingen,
opschriften en waarschuwingen, gesteld in een eenvoudige taal qua
structuur en woordenschat.
< De leerlingen kunnen relevante en herkenbare informatie opzoeken in
functionele teksten, gesteld in een eenvoudige taal qua structuur en
woordenschat.
< De leerlingen kunnen de hoofdzaken begrijpen van korte teksten
waarin de informatie duidelijk en expliciet wordt verwoord in een
eenvoudige taal qua structuur en woordenschat.
< De leerlingen kunnen de samenhang begrijpen in korte teksten,
gesteld in een eenvoudige taal qua structuur en woordenschat.

Het schoolfeedbackrapport
Het schoolfeedbackrapport wil de school informeren over de prestaties
van haar leerlingen op het einde van de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs met betrekking tot de eindtermen voor Frans – lezen.
Vooreerst wordt voor elke leerling een vaardigheidsscore bepaald. Daar-

blikvanger
mee gaat men vervolgens op twee wijzen aan
de slag: enerzijds bepaalt men voor de school
welk aandeel (procent) leerlingen de vier getoetste eindtermen bereikt heeft, anderzijds
wordt de school gesitueerd t.o.v. de steekproef
die aan het peilingsonderzoek deelnam.
Door scholen te vergelijken op basis van de toegevoegde waarde die ze realiseren, neutraliseren de onderzoekers de invloed van bepaalde
achtergrondkenmerken en van een aantal contextelementen en maken ze een faire vergelijking die iets zegt over de kwaliteit van het onderwijs van onze school.
Merkwaardig genoeg vermeldt het rapport: “Opgelet: door bij de bepaling van het verwachte
gemiddelde onderwijsnet (vrij – officieel) en
schooltype (onderwijsaanbod in de bovenbouw)
in rekening te brengen, worden de prestaties
van uw leerlingen enkel vergeleken met die van
leerlingen binnen uw eigen onderwijsnet en
schooltype. Een aso-school uit het vrij onderwijs
wordt zodoende enkel vergeleken met andere
aso-scholen (met leerlingen met gelijkaardige
achtergrondkenmerken en studiekeuzes) uit het
vrij onderwijs.” Waarom geen vergelijking over de
netten heen?

Drie rapporten voor de eerste
graad in het College
In onze dagelijkse werking merkt u er niets van.
Dan beschouwen wij de leerlingen van onze
eerste graad als een (grote) groep, maar administratief behoren die leerlingen tot een van de
volgende drie scholen: Sint-Jozef, Sint-Jozef 2
(beide eerstegraadsscholen) of Sint-Jozef-KleinSeminarie (onze zesjarige school). Deze afsplitsingen zijn jaren geleden doorgevoerd om te
ontsnappen aan het onrechtvaardige systeem
dat grote scholen minder lesuren geeft.
In de context van deze paralleltoets heeft die
administratieve regeling het nare gevolg dat
wij per school een feedbackrapport ontvangen
hebben en dat niet gemakkelijk is om die resultaten zelf op te tellen en te verwerken. Gelukkig
zijn ze zeer gelijklopend en mogen wij gerust de
conclusies van een rapport veralgemenen voor
de hele eerste graad.

opneemt en dan nog eens in drievoud. Bovendien willen wij ook ingaan op de vraag om vertrouwelijkheid in acht te nemen. Ten behoeve
van onze ouders, onze personeelsleden en onze
leerlingen staan de drie feedbackrapporten wel
integraal op ons elektronisch platform Smartschool.
We beperken ons hier tot de conclusies van ons
feedbackrapport:
De feitelijke gemiddelde score van uw school (S) is
significant hoger dan van het ’Vlaamse gemiddelde’ (V). Dat is misschien niet direct een prestatie
van de school zelf, gezien onze sterke instroom,
maar de volgende conclusie zegt al meer:
De feitelijke gemiddelde score van uw school (S) is
(iets) hoger dan verwacht (S-verw). Anders gezegd:
de leerlingen in uw school presteren op het einde
van de eerste graad voor Frans – lezen gemiddeld
(iets) beter dan andere leerlingen in Vlaanderen
met dezelfde achtergrondkenmerken en in dezelfde schoolcontext. Maar is dat verschil met het
verwachte gemiddelde statistisch significant of kan
het aan toeval te wijten zijn? Dat zien we in figuur 2.
De toegevoegde waarde voor Frans – lezen einde
eerste graad
Het verschil tussen het feitelijke gemiddelde van uw
school (S) en het verwachte gemiddelde (S-verw)
geeft een maat voor de toegevoegde waarde (S-tw)
die uw school tegen het einde van de eerste graad
voor Frans – lezen realiseert. In figuur 2 hebben we
voor alle scholen uit het peilingsonderzoek dat verschil gemaakt en hen geordend van een kleinere
naar een grotere toegevoegde waarde. Uw school
werd daar tussen geplaatst.

De toegevoegde waarde die uw school voor Frans
– lezen einde eerste graad realiseert, is significant
groter dan de gemiddelde toegevoegde waarde in
Vlaanderen voor Frans – lezen einde eerste graad
(A- stroom). Met andere woorden: op het einde van
het tweede leerjaar van de A-stroom van de eerste
graad presteren de leerlingen in uw school voor
Frans – lezen gemiddeld significant beter dan andere leerlingen in Vlaanderen met dezelfde achtergrondkenmerken en in dezelfde schoolcontext.

Slotconclusie: het klopt dat onze
leerkrachten Frans ook sterke
leerlingen nog verder brengen!
Dit wetenschappelijk onderzoek bevestigt ons
eigen aanvoelen, namelijk dat onze leerkrachten
Frans onze leerlingen tegen het einde van de
eerste graad voor Frans lezen nog op een hoger
niveau brengen. Dat is ook onze doelstelling.
Dat mogen ouders van elke school verwachten.
Wij slagen daarin omdat wij voor Frans – en
trouwens voor alle vakken! – het leerplan
maximaal uitwerken. We beperken ons niet
tot de basisleerstof, maar we nemen er ook
de verdieping en de uitbreiding bij, zodat
onze leerlingen voldoende uitgedaagd worden. En dat zullen wij ook blijven doen in het
hervormd secundair onderwijs, in die brede
eerste graad. Het is in het belang van onze leerlingen dat wij die hervorming kritisch blijven
volgen en dat we blijven waken over het hoge
niveau. Dan bieden wij kwaliteit voor de toekomst!
WR

Onze resultaten voor Frans lezen
zijn fantastisch goed!
Het kan niet de bedoeling zijn dat een schoolblad al die grafieken met commentaar integraal
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Wiskunde heeft geen nood aan
onderwijshervorming

“Dalende prestaties in
PISA worden politiek
misbruikt!”
Eigenlijk wist ik het op voorhand. Ze hoopten erop,
op minder goede prestaties in PISA 2012. Dan konden
zij die handig gebruiken in hun propaganda voor de
hervorming van het secundair onderwijs.
“Landen die in de afgelopen jaren een onderwijshervorming hebben
doorgevoerd (zoals bijvoorbeeld Polen, Italië en Portugal) scoren dan weer
beter in de PISA-resultaten”, schrijft VOKA. Dat had ik al eerder op veel andere plaatsen gelezen. Iedereen neemt totaal onkritisch de argumenten
van de minister over.
“Ook zorgwekkend is de daling van het aantal toppresteerders in wiskunde. Zo hebben we nog steeds 25,6% toppresteerders (niveau 5 en 6; OESO
gemiddelde 12,6%), maar dat is beduidend minder dan in 2003, toen we
voor wiskunde nog 34,3% toppresteerders telden.”
Dan stel ik mij een aantal vragen: was het wiskundeonderwijs in 2003 misschien beter? Waren de leerplannen wiskunde toen misschien veeleisender, uitdagender voor die toppresteerders? In 2009 kwam er één nieuw
leerplan voor de eerste graad ter vervanging van het zwaardere leerplan A
en het lichtere leerplan B. De leerkrachten kunnen zich in dit nieuwe leerplan beperken tot de elementaire kennis. Ze kunnen uitbreiden met basiskennis en ten slotte als zij dat willen of als de school daarvoor opteert kan
er ook nog verdieping bij. Kiezen misschien te weinig leerkrachten voor
deze verdieping voor hun sterkste leerlingen? Ik weet het niet! Ik stel maar
vragen, want het moet toch mogelijk zijn via wetenschappelijk onderzoek
na te gaan welke factoren aan de basis liggen van die minder goede prestaties. Of is men bang voor de resultaten van dit onderzoek?
Let op: we weten waarover we spreken als het over PISA gaat. Onze school
werd drie keer op rij uitgeloot om aan het onderzoek deel te nemen: in
2000, in 2003 en in 2006. Onze resultaten waren telkens supergoed. In
2000 hadden onze leerlingen voor wiskunde de beste resultaten van heel
Vlaanderen. Wij hebben die hoge standaard kunnen behouden omdat
onze wiskundeleerkrachten er tot vandaag de dag in slagen de lat hoog
genoeg te leggen zodat de sterke leerlingen uitgedaagd worden. Tegelijk besteden zij de nodige zorg aan die leerlingen die het voor wiskunde
moeilijk hebben. Bij die goede zorg behoort ook een goede begeleiding
bij de studiekeuze naar studierichtingen met een minder sterk leerplan
wiskunde. Het zal wellicht geen toeval zijn dat er in onze scholengemeenschap maar 33% van de leerlingen in aso zitten waar het cijfer voor heel
Vlaanderen 42% bedraagt. Ook zonder hervorming lukt het ons een groot
gedeelte van de leerlingen van bij het begin van de tweede graad op basis van hun talenten te oriënteren!
WR
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blikvanger
Mexicaanse prof voor derde keer op bezoek in SJKS

Op zoek naar het beste
onderwijs ter wereld

Begin november kwam de Mexicaanse professor Eduardo Andere voor
de derde keer naar onze school in het kader van zijn nieuw internationaal
onderzoek naar kwaliteitsaspecten van onderwijs.

Zijn eerste bezoek dateerde van 28 mei 2004. In
PISA 2003 stond Mexico op de laatste plaats van
alle OESO-landen. Professor Andere was toen
verbonden aan het Mexicaanse departement
onderwijs en hij kreeg de opdracht een rapport te schrijven met daarin de sleutels voor een
beter onderwijs. Hij ging dus vooral op bezoek
in die landen die toen bij de internationale top
behoorden. Vlaanderen was daarbij en ons departement onderwijs verwees professor Andere
naar onze school omdat wij toen in Vlaanderen
de school waren met de hoogste score voor
wiskunde. In Ic Hou n°78 van juni 2004 kun je
het verslag van dat bezoek terugvinden.
Dankzij zijn voortreffelijk Engels en zijn open en
innemende persoonlijkheid klikte het onmiddellijk. Er ontstond een persoonlijke band met
onze directeur en twee jaar nadien kwam Eduardo Andere opnieuw langs, nu samen met zijn
vrouw en ze verbleven enkele dagen ten huize
Roggeman. Er volgde een uitnodiging voor een
tegenbezoek ... en dan hoorden we een hele tijd
niets meer van Eduardo, tot onze directeur in
de loop van september 2013 een mailtje kreeg
met de vraag of hij in Vlaanderen en Nederland
telkens een vijftal scholen kon vinden waar de

professor naartoe kon voor zijn volgend internationaal onderzoek. Beide landen stonden op zijn
lijst tussen Finland, Zwitserland, Chili ... allemaal
onderdelen van een wekenlange rondreis.
Op maandag 4 november kwam professor Andere ’s avonds laat in het station van Sint-Niklaas
aan, na een vlucht van het noorden van Finland
naar de Parijse luchthaven Charles de Gaulle,
een treinreis naar Lille en vandaar normaal
rechtstreeks naar Sint-Niklaas, maar een defect
aan de bovenleiding zorgde voor een ommetje
over Doornik. Hij kwam daardoor later aan dan
gepland, maar van bij het eerste blije weerzien
zat de sfeer van goede verstandhouding en persoonlijke vriendschap er weer in. Na een heerlijke maaltijd kon hij genieten van de zalige rust in
zijn uitvalsbasis voor de volgende dagen.
Voor dinsdag 5 november stond er in de voormiddag een bezoek aan het Koninklijk Atheneum in Sint-Niklaas op zijn programma. In
de namiddag kwam onze eigen school aan
bod. De volgende dagen ging hij ook nog naar
WICO in Westerlo, het Sint-Lodewijkscollege in
Brugge, het VTI in Oudenaarde en dankzij een
tip vandaaruit naar het Provinciaal Technisch

Instituut in Kortrijk. Elk bezoek bestond uit een
rondgang in de school en een interview met de
directeur en met een leerkracht. Bij ons viel de
keuze op collega Inge Callewaert. Die kon hem
zowel in het Engels als in het Spaans te woord
staan. Wellicht lezen wij hierover in zijn volgende boek een en ander. In zijn boek ‘¿Cómo es la
mejor educación en el mundo?’ staat immers een
heel hoofdstuk over onze school (p.142-154). Dat
boek staat naast een paar andere internationale
werken waarin onze school besproken staat (o.a.
Staat machen! door Wolfgang Tiefensee. p. 236244) te pronken in de bibliotheekkast op het bureau van onze fiere directeur.
’s Avonds was er op zijn logeeradres altijd tijd
voor een verslagje, een beschouwend gesprek,
voor een rustig avondmaal met een glas, en
voor het verwerken van al die informatie. Tijdens het weekend werd professor Andere uitgenodigd om deel te nemen aan een etentje met
medewerkers van de school. Ook met collega’s
die hij nog nooit eerder ontmoet had, vlotte het
gesprek onmiddellijk. ’s Zondags stond een bezoek aan Antwerpen op het programma, samen
met zijn gastgezin.
Maandag vertrok hij dan vanuit Antwerpen naar
Nederland voor een bezoek aan enkele scholen
bij onze noorderburen, maar voor hij daarna
voorttrok naar Zwitserland wou hij toch nog
eens langskomen op onze school voor een middagmaal in de priesterrefter, want daaraan had
hij van de vorige keer de beste herinnering. Op
vrijdag 15 november werd hij door ons voltallig
directieteam gastvrij ontvangen.
Ondertussen is professor Andere in New York,
waar hij als auteur over opvoeding, leerprocessen en onderwijspolitiek en als gastprofessor verbonden is aan The Steinhardt School of
Culture, Education, and Human Development,
New York University. Begin januari 2014 is bij
de uitgeverij Springer zijn recentste boek verschenen onder de titel: ‘Teachers’ perspectives
on Finnish education: Creating learning environments’. Wie meer over professor Andere wil
weten verwijzen we naar zijn eigen website:
www.eduardoandere.net
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blikvanger
Aurora Ramínez Gago, onze Spaanse taalassistente

Bienvenida a Sint-Niklaas!
Het begon allemaal met een bericht in de wekelijkse ‘Flits’ van ‘de Guimardstraat’ op 17 mei 2013: “De Spaanse
regering wil een beperkt aantal Vlaamse scholen die Spaanse lessen in hun curriculum opnemen ondersteunen.
Dit gebeurt via de aanstelling voor één schooljaar van gediplomeerde taalassistenten. Kosten worden gedragen
door de Spaanse regering.“
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freddy Cloet of via
02 507 07 31. Dit proefproject loopt in samenwerking met het VSKO en
wordt mee gedragen door prof. Kris Buyse (K.U.Leuven en Thomas More).
Wij stelden ons kandidaat en pas half oktober hoorden wij er nog iets van.
Uiteindelijk zou het gaan om een halftijds project van januari tot eind mei
2014. We werden verzocht zo vlug mogelijk een dossier in te dienen. Onze
leerkrachten Spaans zochten contact met de collega’s van andere scholen
in onze scholengemeenschap die Spaans geven in de vrije ruimte van de
derde graad of over de middag voor belangstellenden. De Broederschool
humaniora en Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie vulden ons dossier aan. En
dan was het afwachten want er bleek nogal wat belangstelling te zijn voor
dit proefproject.
Onmiddellijk na de herfstvakantie vernamen we dat ons project aanvaard
was, samen met dat van het Sint-Pietersinstituut in Gent en Sint-Ursulainstituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Nu nog een subsidiëringsdossier indienen bij het departement Onderwijs en Vorming.
Ondertussen vernamen we dat Aurora Ramínez Gago onze Spaanse taalassistente zou worden. In naam van de leerkrachten Spaans van de drie
betrokken scholen nam collega Inge Callewaert via e-mail en ook vaak telefonisch contact met haar op onder meer om af te spreken wanneer ze
zou toekomen.

Het ijs werd ook onmiddellijk gebroken door een vakantiefilmpje van de
directeur uit Arcos de la Frontera, een van de wondermooie witte dorpen
in Andalisië, het dorp waar Aurora die morgen thuis vertrok voor haar vijf
maand stage in Vlaanderen!

Het was wel wat spannend toen Inge haar op dinsdag 7 januari om 7 uur
’s avonds aan het station in Sint-Niklaas ging ophalen. Zou ze meevallen als
persoon? Zou ze vlot zijn? Toegankelijk?

’s Anderendaags: inkwartieren in KaHoSL en dan met collega Inge Callewaert Sint-Niklaas leren kennen. Donderdag kennismaken met de andere
collega’s Spaans op het College en in de Broederschool. Vrijdag naar OLVP
en om vier uur al terug in het College voor een drink met de andere collega’s.

Aurora had een vlucht van Sevilla naar ‘Brussels South’, een shuttle naar
Brussel-Zuid en een treinrit naar Sint-Niklaas achter de rug. Haar die avond
nog gaan installeren op haar studentenkamer in KaHo Sint-Lieven leek ons
geen optie. We organiseerden een avondmaal ten huize van de directeur
en daar kon ze dan meteen voor die eerste nacht op de logeerkamer overnachten. Ook hier was er wat zenuwachtigheid ... Geruststellend was het
bericht dat ze ook wel wat Engels sprak. Ze had immers een stage in Londen achter de rug.

Voorlopig ziet het lessenrooster van Aurora er als volgt uit.
< Maandagvoormiddag: twee uur bureauwerk SJKS
< Dinsdag en woensdagvoormiddag: Spaans in Broeders
< Woensdagnamiddag: Spaans op OLVP
< Donderdagmiddag: Spaans tweede jaar op SJKS
< Vrijdagmiddag: Spaans eerste jaar op SJKS

Een eerste indruk bedriegt zelden ... een echte meevaller. Hartelijk, vriendelijk, erg communicatief, bescheiden, ... en voortreffelijk Engels. Dat laatste was alleszins een meevaller voor onze directeur, in een vorig leven leraar Engels.
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Bovendien is Aurora al volop bezig met de ondersteuning van onze eindreis naar Spanje. Haar hulp is daarbij zeer welkom!
Lees in ons volgend nummer een uitvoerig verslag van haar verblijf in
Vlaanderen.

blikvanger
1914-1918: een eeuw later

De Groote Oorlog
een project over vrede

Niets went makkelijker dan de vrede. Nochtans leert de geschiedenis ons
dat die vaak moet verworven worden en daarna zorgvuldig gekoesterd.
Het besef daarvan kan geactiveerd of aangewakkerd worden door herinneringseducatie.

Wat we in herinnering wensen te brengen is
bijzonder onfraai, maar het is een behoorlijk efficiënte manier om de vrede te promoten. Dat
leert de ervaring ons.
De leerlingen van het vijfde jaar van onze school
gingen onder auspiciën van enkele leerkrachten
geschiedenis al langer op uitstap naar de slagvelden van Wereldoorlog Een in West-Vlaanderen.
Veertien jaar geleden werd het schoolproject
rond de Eerste Wereldoorlog literair en theatraal
gestoffeerd met een lesbundel, een lezing door
journalist-auteur Geert Spillebeen en de opvoering van een monoloog. Ook vakken zoals chemie, Frans en Duits werden zo bij dit project – dat
al lang van een pure geschiedenis naar een breder vredesproject geëvolueerd was – betrokken.

Van eindoffensief naar
Schot van Sarajevo
Het idee ontstond om het WOI-project af te
sluiten met een soort eindceremonie. Bedoeling daarbij was de leerlingen de kans te geven
hun indrukken en gedachten rond alles wat op
hen afgekomen was over de gruwelijke gebeurtenissen rond ’14-’18 te ventileren. Alles kon en
mocht voorgesteld worden. Het was een twee
lesuren durend programma waarin leerlingen
en leerkrachten creatief aan de slag gingen met
het materiaal dat in de loop van het project was
ter sprake gekomen. De directie, die het project
altijd ten volle gesteund heeft, stelde daarvoor
een woensdagvoormiddag ter beschikking.
De timing, om en bij half mei, was eerder ongelukkig met de proefwerken die er zaten aan
te komen en daarom hebben wij van ‘Het Eindoffensief’ ‘het Schot van Sarajevo’ gemaakt als
projectopener in de tweede helft van april. De
leerlingen worden nu al van bij het begin van

het schooljaar uitgenodigd om mee te werken
aan een informatief-creatieve voorstelling waarin
aspecten van de Eerste Wereldoorlog op een
gevarieerde wijze belicht worden. Wij werken
rond een aantal vaste bijdragen van leerkrachten die vanuit hun vakgebied de wereldramp
benaderen: de Fransen, de Britten, de Duitsers
en de neutrale landen komen aan bod, net als de
aanleiding, het fatale schot, uiteraard. We belichten de politieke context, de nieuwe wapens, het
Kerstbestand, shell shock, oorlogspropaganda.
Daarnaast is er veel ruimte voor bijdragen van de
leerlingen. Zij formuleren hun voorstellen en wij
zorgen voor de gewenste omkadering. De leerlingen staan zelf in voor de technische realisatie.
In de loop van de jaren hebben wij o.a. gekregen:
Engelse oorlogspoëzie getoonzet door leerlingen en door een gelegenheidsband ten gehore
gebracht, nieuwe composities, een lezing over
de dubbelmonarchie, films allerhande (ernstige
en relativerende), live dramatiseringen, boekpresentaties, poëtische voordrachten, ...
In principe wordt elke bijdrage aanvaard en is
het alleen afwachten of er voldoende reactie
volgt op de uitnodiging. Elk schooljaar stellen
wij met tevredenheid vast dat wij ruim voldoende materiaal krijgen om twee volle lesuren verantwoord mee te vullen.
De organiserende leerkrachten kregen er de
jongste jaren zeer capabele versterking van collega’s, die het ‘(Start)schot’ een bredere caleidoscopische richting uitstuurden om zo samen met
onze vijfdes de absurditeit en de horror van de
(Eerste Wereld)oorlog nog beter vorm te geven.
Af en toe ontstaat er een intens samenwerkingsverband tussen leerkracht en leerling zoals vorig
schooljaar toen ikzelf in een ‘Zeer Tijdelijk Collectief’ met een leerling met talent voor toneel

en voor Engels een bewerking bracht van ‘My
Boy Jack’, een toneelstuk van David Haig over de
familie Kipling. In het Engels uiteraard.
Naast het feit dat we op die manier essentiële
informatie op een aangename manier (en ongetwijfeld ook beklijvend want persoonlijk) meegeven is een zeer belangrijke meerwaarde dat
o.a. door het wegvallen van de tussenschotten
tussen leerkracht en leerling de laatstgenoemde
niet-vermoede mogelijkheden in zichzelf ontdekt
en vaak zichzelf overtreft. Het overwinnen van
spreekangst is daar maar één voorbeeld van.
Het hele concept valt bijzonder goed in de
smaak, getuige waarvan vorig schooljaar: een
extra voorstelling voor ouders, pedagogischbegeleiders en andere geïnteresseerden. Voor
dit schooljaar staan een aantal externe voorstellingen voor scholen en culturele centra gepland. Het ziet ernaar uit dat we met ons ‘Startschot’ nog niet aan de eindmeet zijn ...

De lessen
De vakken waarvan het leerprogramma het toestaat engageren zich om vanuit hun specifieke
invalshoek de Eerste Wereldoorlog te behandelen. Geschiedenis neemt het voortouw. Moderne talen volgen: dichters, schrijvers en striptekenaars in Vlaanderen, Frankrijk, Engeland en
Duitsland hebben meer dan voldoende teksten
geproduceerd waarin ze voor de gruwel troost
in schoonheid hebben gezocht. In dezelfde lijn
werkt het vak esthetica rond beeldende kunst
<<<
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blikvanger
SJKS-project ‘De Groote Oorlog’: UNESCO werelderfgoed?
Zo’n vaart zal het allicht niet lopen, maar ons
project uit het vijfde jaar dat dit jaar zijn 14de editie
kent, krijgt wel de unieke kans een belangrijke
rol te spelen in ‘UNESCO’s Safeguarding the World’s
Underwater Cultural Heritage – CENTENARY OF
WORLD WAR I’.
De overeenkomst tussen Vlaanderen en UNESCO loopt over een periode
van vier jaar en bevat een omvangrijk internationaal wetenschappelijk luik
(ontsluiten van het onderwatererfgoed), naast een internationaal herdenkingsmoment en een internationaal educatief luik.
De kick-off van dit internationale educatieproject ligt in juni 2014 wanneer
Vlaanderen gastheer is van een belangrijk wetenschappelijk en internationaal congres te Brugge rond maritiem erfgoed. Het is het startschot van
een hele reeks van activiteiten die zich de volgende vier jaar zullen ontrollen, in Vlaanderen maar ook elders in de wereld.

Actuele vredesboodschap
Het is de bedoeling dat een selectie van Vlaamse scholen waaronder SJKS
op dat moment hun collega’s over heel de wereld uitdagen om rond de
thema’s (maritiem) erfgoed, vredes- en herinneringseducatie aan de slag
te gaan. Het uitgangspunt is maritiem erfgoed in relatie tot WOI maar het
educatieve luik legt sterk de nadruk op een actuele vredesboodschap,
kortom wereldburgerschap in zijn brede betekenis.

en/of muziek. De mens in zijn confrontatie met
het lijden kan een voldoende thema voor de
lessen godsdienst zijn. Wetenschappelijke richtingen kunnen zich vermeien in de complexe
structuur van het mosterdgas. En even hebben
de collega’s L.O. overwogen om de leerlingen
kennis te laten maken met de zware fysieke
trainingen die sommige soldaten moesten ondergaan – afgevoerd echter wegens wellicht te
zwaar voor de jeugd van tegenwoordig.
Het is altijd een principe geweest dat elke collega die dat wou zijn medewerking verleende.
Het gegeven blijkt jaar na jaar voldoende sterk
om menig collega te motiveren.

Verteltheater
Een gelukkig toeval leidde ons bij het begin het
project naar Begijn Le Bleu, een lokaal acteur
en cabaretier met een passie voor o.a. WOI. Hij
verwerkte authentieke dagboekfragmenten van
Belgische soldaten tot een nieuw verhaal over
een fictieve Waaslandse soldaat, Pol De Smet,
en speelt dat onder de titel ‘Ontploft!’. Een vaak
ontroerende én grappige voorstelling is dat,
12 IC HOU februari 2014

Om dit alles voor te bereiden is het voorstel om nog voor de officiële
kick-off met een 10-tal Vlaamse scholen exemplarisch te werken in een
proeftuin rond de bovengenoemde thema’s. Deze scholen werden geselecteerd na raadpleging van de pedagogische begeleidingsdiensten. Er is
een geografische spreiding over de provincies en de verschillende onderwijsniveaus.

Herdenkingseducatie
Het is de expertise en ervaring van scholen die ervaring hebben met herdenkingseducatie die nodig zijn om scholen over de hele wereld mee
over de streep te trekken. De exemplarische werking van de geselecteerde
Vlaamse scholen zullen gebundeld worden op de internationale website
van UNESCO en we hopen ook op een toonmoment voor de internationale pers tijdens het congres te Brugge einde juni. Er zijn ook contacten
gelegd met Ketnet om ook het educatieve onderdeel van dit evenement
te volgen. Klasse zal vanaf april 2014 aandacht besteden aan het ruime
educatieve luik rond herdenking WOI.
Twee voortrekkers van ons schoolproject, Stijn Verhaeghe en Dirk Hennebel, hebben op 23 oktober 2013 de voorbereidende vergadering met
UNESCO-vertegenwoordigers bijgewoond en kwamen terug met nieuwe
inspiratie om een dimensie toe te voegen aan het bestaande project.
Wordt ongetwijfeld vervolgd!

met een zeer duidelijke tekentaal. Een gepaste
introductie tot de basisprincipes van de theatersemiotiek en een beetje een ontbrekende
schakel tot nu toe in ons verhaal: het lot van
onze eigen jongens. Op eenvoudige vraag licht
de acteur in een nabespreking de voorstelling
toe. De leerlingen rekenen de productie tot het
beste dat ze in schoolverband gezien hebben.

wordt op elk site door een leerkracht gegidst
zodat de leerlingen zich bewust worden van het
immense historische belang en/of de betekenis
van elke locatie.
Volledigheidshalve moet hieraan toegevoegd
worden dat de leerlingen de kans geboden
wordt onder de leiding van een leerkracht L.O.
het fronttraject op de fiets af te leggen.

Ieper

Het is een monsterlijke paradox dat je om de vrede
te laten waarderen de confrontatie met de gruwel
van de oorlog moet aangaan. Voor zover dat kan,
want woorden, en zelfs beelden, schieten te kort
om de echte waarheid op te roepen. We horen vaak
vertellen dat we alles dat we zien en horen en lezen
over die Eerste Wereldoorlog best met een factor
duizend uitvergroten om in de buurt van de realiteit
te komen. We mogen ons vast gelukkig prijzen dat
we ons dat niet ten volle kunnen voorstellen: wij zijn
immers ‘van na de oorlog’ en we zouden dat graag
zo houden. Het minste dat we daarvoor kunnen
doen is het verhaal verder vertellen.

Een project als dit is natuurlijk pas compleet als
de leerlingen geconfronteerd worden met de
sporen van die eerste ‘moderne oorlog’. Daarom
trekken wij een volledige dag naar Ieper en de
‘Ypres Salient’. Naar de talloze Britse kerkhoven
(Tyne Cot Cemetery in Passendale voorop natuurlijk), het indrukwekkende Duitse Studentenkerkhof in Langemark, het Memorial Museum
Passchendaele 1917, het In Flanders Fields Museum, de Menenpoort, de Duitse loopgraven
van Bayernwald in Wijtschate-Heuvelland, Essex
Farm Cemetery (of: de site John McCrae). We
ronden de goed gevulde dag af met de Last
Post onder de Menenpoort. Op het MMP na

Dirk Hennebel

blikvanger
Hieronder de uitnodiging zoals we die vorig schooljaar bezorgden
aan onze vijfdes. Deze uitnodiging geeft goed de geest en de mogelijkheden van ons schoolproject weer.

DE GROOTE OORLOG –
een project over vrede
Na de paasvakantie start voor alle leerlingen van het vijfde jaar het project
rond de Eerste Wereldoorlog. Alle vakken die een raakpunt vinden tussen
het leerplan en de ‘Groote Oorlog’ brengen die gruwelijke wereldramp ter
sprake. Naast die gewone lessen staan er ook een aantal vak- en klasoverschrijdende activiteiten op het programma: een theatervoorstelling, een
lezing door een stripauteur en een daguitstap naar de Ieperse frontstreek
(data: zie kalender op www.sjks.be). Bovendien is er op woensdag 2 mei
in het project ruimte gemaakt voor een bijdrage die uitsluitend bepaald
wordt door de leerlingen zelf. Wij noemen dat:

• Je vindt er meer dan je zoekt •

HET (START)SCHOT VAN SARAJEVO
En daar maken wij graag voor alle vijfdes een programma over de Eerste
Wereldoorlog in het bijzonder of oorlog in het algemeen. Wij zorgen voor
de technische omkadering, de inhoud wordt volledig door jullie bepaald.
Tijdens voorbije projecten hebben wij leerlingen gehad die een film maakten, een kort zelfgeschreven toneelstuk speelden, gedichten op muziek
zetten en die met hun bandje kwamen spelen, geïllustreerde lezingen
hielden over belangwekkende aspecten van de oorlog, gedichten voordroegen, een beeldverslag van de uitstap maakten, muziek over oorlog
lieten horen, enz. Kortom, alles kan als je het maar interessant en/of creatief
houdt.
Er is eigenlijk maar één zeer belangrijke voorwaarde: wij moeten uit de
leerlingengroep voldoende voorstellen krijgen om de beschikbare tijd
mee te vullen. Is dat het geval dan vervangen wij de voormiddag van
woensdag twee mei door jullie programma. Is er onvoldoende reactie, dan
gaat ‘Het Startschot’ niet of slechts beperkt door.

Reizen

www.tsoetewaeslant.be - info@tsoetewaeslant.be

J. Smet en zonen BVBA

Mocht je overwegen alleen of met een groepje vrienden (je hoeft je echt
niet tot je eigen klas te beperken) op een of andere manier mee te werken,
dan zouden wij dat graag zo vlug mogelijk vernemen.
Je kan daar wel een tijdje over nadenken uiteraard – daarom kan je je nog
altijd melden eens het project begonnen is, maar omdat sommige bijdragen misschien veel voorbereidingstijd vergen, nodigen we je nu al uit. Wij
zoeken niet alleen mensen die hun ding willen doen op het podium, maar
ook mensen die kunnen instaan voor de bediening van de licht- en geluidsinstallatie bijvoorbeeld, de samenstelling van een programmaboekje
en andere ‘technische’ bijdragen.
Hopelijk maken we er dit jaar weer iets van dat de moeite waard is!

Een autocar voor elke gelegenheid
in binnen– en buitenland
Van 8 tot 82 plaatsen - Liftbus - Reisbureau verg. 3333
BVBA Jos Smet & zonen
Smisstraat 152, 9100 Sint-Niklaas
Tel 03 776 22 47
Fax 03 766 13 84

info@tsoetewaeslant.be
IC HOU februari 2014

13

extra muros
Met 46 naar Italië

”Is het juist dat de groep voor
Italië dit jaar zo klein is?”
Een – heel begrijpelijke – reactie van collega’s en vrienden die eind september hoorden vertellen dat voor het
eerst de groep leerlingen die naar Italië reist ‘het onderspit moet delven’ tegen een andere eindreis.

Als je nu verwacht dat dit artikel op zoek gaat
naar de oorzaken hiervan, dan moet ik je teleurstellen want in alle eerlijkheid: ik kan er niet zo
direct een ‘verklaring’ voor vinden. Ik weet alleen dat ikzelf, bij de voorstellingen van de verschillende alternatieven, heel bewust aan onze
eindejaars gevraagd heb om eens heel goed na
te denken voor zij een beslissing namen want
dat het eigenlijk niet echt zo normaal is dat jaar
na jaar de overgrote meerderheid van onze zesdejaars kiest voor het alternatief met de langste
ervaring.
Als directielid ben ik dan ook heel blij dat dit
jaar de drie alternatieven (Griekenland, Italië en
Spanje) kunnen plaatsvinden en als organisator
van de Italiëreis zorgt het dit jaar voor een onverwachte rust!
Wij hoeven ons geen zorgen te maken over de
verdeling tussen verschillende bussen; ik moet
niet op zoek naar extra hotelaccomodatie; alle
restaurants waar we traditioneel met de groep
gaan eten kunnen onze groep van 46 bijzonder
vlot bedienen; de reservaties voor musea zijn
nog nooit zo vlot gegaan en misschien lukt het
mij om dit jaar eens te proberen alle leerlingen
tegen het eind van de reis goed te kennen.
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En toch, ...
het wordt even wennen
We zullen Massimo missen: hij is de chauffeur van onze tweede bus en, hoewel hij geen
woord Nederlands spreekt, zie ik hem toch
steeds converseren met onze leerlingen. Hij is
het prototype van de macho-Italiaan die enerzijds onvoorstelbaar geconcentreerd achter
het stuur van zijn bus is maar daarna als een
hyperkineet in het kwadraat rondhuppelt op
zoek naar een plaatsje om een sigaretje te roken
of een babbeltje te slaan met collega’s of leerlingen.
Ik heb dit jaar in Roma en Firenze niet echt een
reden om een bezoek te brengen aan hotel
Ferraro, Perugia of Nuova Italia maar allicht ga
ik toch even goedendag zeggen: kwestie van
onze relaties goed te onderhouden.
Het hectisch overleg met de collega’s ’s avonds
laat om ervoor te zorgen dat iedereen perfect
weet waar hij of zij wanneer met welke leerlingen verwacht wordt zal erg beknopt kunnen
afgehandeld worden.
De controle van de kamers om middernacht zal
nog nooit zo snel gebeurd zijn en ’s morgens
kunnen we allemaal zeker een half uurtje langer

slapen want 46 leerlingen tijdig aan het ontbijt
krijgen is ‘iets van niets’ in vergelijking met de
107 van vorig jaar.

De reis zelf: de vertrouwde route
Editie 2014 volgt het parcours van de voorbije
erg succesvolle edities: Roma, Ostia, Spello, Assisi, Siena, Firenze, Bologna en Venezia. Wij hebben ervoor geopteerd om niet af te wijken van
deze volgorde; niet alleen omdat ze zo logisch
is, maar ook omdat het een goede afwisseling
biedt tussen grote, drukke steden en rustige,
kleinere stadjes. En, geef toe: wat is er mooier
dan te eindigen in Venezia ...
De afloop kan ik jullie pas in de volgende editie
van Ic Hou meegeven maar één zekerheid is er:
de begeleiding heeft er alweer ongelooflijk veel
zin in; wij zullen er alles aan doen om het ook dit
jaar prima te doen lukken! Duimen maar!
Marc Buytaert

Griekenland
Er reist dit jaar ook een groep leerlingen tijdens de paasvakantie naar Griekenland. De
begeleidende leerkrachten beloofden ons een
verslag van hun reis voor de volgende Ic Hou.

extra muros
Met 78 naar Madrid en Andalusië

Spanjereis 2014

spreekt veel laatstejaars aan
We schrijven maart 2013: “Doen we het of doen we het niet? Organiseren we voor 2014 een reis naar Spanje?
Of niet? “ Dat dilemma tormenteerde ons het hele voorjaar van 2013. Waarom ook steeds zoveel werk verzetten
als er uiteindelijk geen of slechts een kleine groep mensen mee gaat?
We somden alle mogelijkheden op, stippelden verschillende reisroutes uit,
legden onze oren te luisteren bij de leerlingen én gingen zelfs in tegen de
verleiding om mee te gaan als begeleider naar Italië – wat ons toch heel
wat werk zou besparen omdat we dan natuurlijk niets zelf moesten organiseren ... Menig uurtje brachten we samen door ‘op café’ met een koffie of
apero om van gedachten te wisselen. Half mei werd de teerling geworpen.
We gaan! Waarom twijfelen eigenlijk? Wie zijn hart volgt, kan immers geen
foute beslissingen nemen! Ons besluit won aan kracht toen, net voor de
zomer, een aanzienlijk groepje leerlingen liet verstaan dat ze ons graag wilden vergezellen op de tocht doorheen het Iberisch Schiereiland. Wat een
energie-injectie!

Veel inschrijvingen
Maar als je iets doet, moet je het goed doen! Niets zouden we aan het
toeval overlaten. Een goed team en een onklopbaar programma reisprogramma leken ons de meest bepalende factoren. Ten eerste kreeg het
concept ‘Eindreis Spanje’ een heel andere invulling. Waar we tijdens de vorige reiseditie Centraal Spanje met Barcelona combineerden, besloten we
in 2014 het kloppend hart van Spanje met het Andalusisch temperament
te verenigen. Ten tweede mochten we rekenen op onze vertrouwde maar
vooral welbespraakte reisgezel, mijnheer Noens. Hij verpakte het geheel
in mooie begeesterende woorden. En voorwaar! Een wonder voltrok zich:

Half september schreven niet minder dan 78 leerlingen zich in voor het
Spaanse avontuur.
Van een avontuur gesproken! Al van bij het begin begrepen we dat ook
de voorbereidingen voor een dergelijke reis zeker niet minder opwindend
zijn. Hoe begint een mens in hemelsnaam aan de reservaties van vluchten,
hotels, restaurants en musea-bezoeken voor zo’n omvangrijke groep jongeren? Hoe overtuig je mensen om hun paasvakantie deels voor school op
te offeren? Hoe kan je mensen voldoende motiveren om zich inhoudelijk
voor te bereiden op een nog redelijk ongekende bestemming?

Goed voorbereid
We zijn blij en ook wel fier te kunnen schrijven dat we nu reeds een antwoord hebben op al deze vragen (met plezier gaven we ze prijs op de ouderavond van woensdag 19 februari)!
Maar u begrijpt allicht dat er nog veel meer vragen onbeantwoord blijven.
Zodoende kijken we vol spanning en verwachtingen uit naar wat de komende maanden ons gaan brengen.
En ja, beloofd: eind juni leest u in de volgende editie van Ic Hou het verslag van ons wedervaren in het Zuiderse Spanje.
¡HASTA PRONTO!
Inge Callewaert
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extra muros
Comeniusproject: Engelandreis van 21 tot 25 oktober 2013

Somewhere over the rainbow
Gedurende twee schooljaren zal op onze school een Comeniusproject lopen, een uitwisselingproject voor
leerlingen van middelbare scholen dat ondersteund wordt door de Europese Unie. De Engelandreis was deel 1,
het bezoek van de buitenlandse delegaties aan onze school, deel 2, eind maart volgt deel 3, de reis naar Polen.
Volgend jaar reizen leerlingen van onze school nog naar Slovenië en naar Cyprus.
Het hele opzet werd genoemd naar de 17de eeuwse Tsjechische pedagoog Jan Amos Comenius, een groot promotor van het levenslang leren
en van onderwijs voor iedereen. Vorig schooljaar trok leraar Pieter De
Geest naar een contactseminarie in München en daar werd de basis gelegd voor een project waarvan naast onze school ook een Engelse, een
Slovaakse, een Poolse en een Cypriotische partnerschool deel uitmaken.

Huntingdon
Van 21 tot 25 oktober was het aan onze Engelse uitwisselingspartner om
de spits af te bijten als gastland. Beslist geen gemakkelijke opdracht amper
een maand na de definitieve beslissingen over de thema’s en de tijdstippen van de mobiliteiten. Onze delegatie bestond uit zes leerlingen van het
vijfde jaar Moderne talen – Wetenschappen en één leerkracht. Ondanks
het relatief vroege vertrekuur verliep de reis met de Eurostar voorspoedig,
zodat we al meteen twee uurtjes hadden om de omgeving van het station
Londen St. Pancras te verkennen vooraleer we in het aanpalende Kings
Cross station de trein naar onze eindbestemming Huntingdon konden nemen. Vooral de zoektocht naar een stekker om de Europese gsm-opladers
aan de Engelse netstroom aan te passen werd in die tussentijd dé grote
queeste voor de leerlingen.
Na de aankomst in het rustige Huntingdon maakten we eerst kennis met
de Slovaakse delegatie, maar al snel kregen we ook een korte rondleiding
door de Spring Common School. De echte werking van de school kregen
we echter pas op woensdag te zien. De school houdt zich bezig met onderwijs aan kinderen met diverse mentale handicaps. Dat maakt een bezoek aan de lessen voor elke bezoeker tot een zeer aangrijpend gegeven.
De ‘disabilities’ waar de leerlingen mee te kampen hebben, zijn van zeer
uiteenlopende aard. Bij bepaalde leerlingen valt de leerachterstand op
het eerste gezicht weinig op, maar bij andere gaat die gepaard met ernstige fysieke beperkingen als blindheid, het onvermogen tot spreken of de
nood aan een gespecialiseerde rolstoel.

Drama class
Een van de meest aangrijpende ervaringen, was het bijwonen van de ‘drama class’: geen theaterworkshop, maar het voorlezen van een eenvoudig
verhaaltje terwijl allerlei zintuiglijke prikkels uitgedeeld worden in de hoop
om bij de kinderen met de grootste beperkingen toch een reactie uit te
lokken. Op het programma stond een stukje uit ‘De tovenaar van Oz’. Tijdens het voorlezen werden allerlei voorwerpen doorgeven en geluiden
gemaakt. De twee acties die mij het meest bijgebleven zijn, waren enerzijds de creatie van Dorothy’s boerderij in Kansas waarbij allerlei kinderspeeltjes met geluiden van schapen, koeien, varkens en honden tegelijker-

16 IC HOU februari 2014

tijd geactiveerd werden terwijl de kinderen ook knuffels met verschillende
texturen mochten betasten en anderzijds de creatie van de tornado die
Dorothy en haar hondje Toto meesleurt naar het land van Oz. Hierbij werd
door de begeleiders met een groot doek wind gecreëerd die gedroogde
herfstbladeren rondblies terwijl de kinderen tegelijk ook zachtjes besprenkeld werden met water. De reacties van de meeste kinderen beperkte zich
tot kreunen, kirren of vreemde, stereotiepe handbewegingen, maar uiteindelijk was net dat wel het grote verschil in vergelijking met hun apathische
toestand voor en na de les.
Met onze Engelse uitwisselingspartner hadden we al vrij snel een goede
band, met de andere partnerscholen kwam die iets langzamer tot stand.
De Slovaakse leerkrachten spraken goed Engels evenals de vrouwelijke
collega uit Polen, maar hun leerlingen waren een beetje aan de stille kant.
Met de mannelijke Pool en de Cyprioten daarentegen is eigenlijk niemand
echt in gesprek kunnen treden en ook met de Cypriotische leerlingen
bleef de communicatie erg beperkt. Het bezoek aan België leerde ons
echter dat de communicatie toch eerder persoons- dan landgebonden is,
want in België vlotte het dan weer minder met de Polen terwijl de Cyprioten geweldig open en communicatieve mensen bleken te zijn.

extra muros
New 308cc

Sta open voor elk seizoen

New 3008

Nieuwe technologie – Nieuw weggedrag

Gastgezinnen
Een van de zaken waar we als school het sterkst de nadruk op wilden leggen, was een verblijf in gastgezinnen. Wij probeerden als gastschool alle
leerlingen op die manier op te vangen, maar in Engeland, waren wij de
enige school die niet op hotel verbleef. Dit gegeven maakte de trip wellicht nog een beetje vermoeiender, maar uiteindelijk was net dat gegeven
wel één van de meest verrijkende ervaringen. Ikzelf had het voorrecht om
te verblijven bij een echte Britse gentlemen met een stekje in een rustig
plattelandsdorpje. De punten voor het eten moet ik jammer genoeg beperkt houden tot een zes, maar voor sfeer en gezelligheid, was een dikke
negen zeker op haar plaats. De leerlingen getuigden van soortgelijke ervaringen. De meeste gastgezinnen hadden geen moeite gespaard en het
verplichte taalbad waar we elke avond meerdere uren in werden ondergedompeld, kwam ons Engels beslist ten goede.
Het programma tijdens onze reis bestond na de kennismaking uit een dagje Londen, een dag kennismaken met het dagelijkse leven op de school,
een seminarie over ongelijkheid op een nabijgelegen middelbare school
en een bezoek aan universiteitsstad Cambridge. Alles bij elkaar een prima
mix tussen werk en ontspanning, al hadden we misschien nog een paar
kleine suggesties tot verbetering. De kennismaking met de school en het
bezoek aan Londen waren misschien beter van plaats verwisseld. Nu kregen we eigenlijk een beloning nog voor we gewerkt hadden en dat was
misschien toch een beetje vreemd. Omdat we elkaar bovendien nog niet
echt goed kenden, waren we wel genoodzaakt om Londen een beetje op
onszelf te verkennen, zodat we die dag eigenlijk heel weinig Engels hoefden te spreken. Verder was ons bezoek aan Cambridge relatief kort. Omwille van de praktische organisatie moesten we er wat vroeger doorgaan dan
echt strikt noodzakelijk was om in Londen onze trein naar huis te halen.
Misschien hadden we in die tijd wel een van de fameuze colleges ook eens
langs de binnenkant kunnen bezoeken.

Gar. & Carr. VANHOECKE nv
Prins Boudewijnlaan 117
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 03 03
http://vanhoecke.verdeler.peugeot.be

Algemene Elektriciteitswerken
nieuwbouw – renovatie

Poppe
Valère
bvba

Vermoeiend, maar verrijkend
Nauwelijks twee weken na ons bezoek aan Engeland was het al onze beurt
om als gastschool op te treden. We hadden de mogelijkheid om al enkele
lessen te trekken uit onze trip naar de overkant van Het Kanaal, maar toch
waren ook bij ons nog enkele zaken voor verbetering vatbaar. Wellicht
ook deels omdat de twee reizen in de praktijk enkel gescheiden werden
door een weekje vakantie, waarin het niet altijd zo gemakkelijk was om te
communiceren. Alles bij elkaar kunnen we een eerste tussenbalans van
het project opmaken in heel erg weinig woorden: vermoeiend, maar verrijkend.
MVL

Marktstraat 208
9111 Belsele
tel. 03 777 59 05
e-mail: poppev@skynet.be
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Solar Cleaning Services nv
Actief lid van ABSU (Algemene Belgische Schoonmaak- en OntsmettingsUnie)
N

MEER DA

25 JAAR

Schoonmaak
Ruiten wassen

Reinigen & conserveren van aluminium
Slijpen & herpolijsten van natuursteenvloeren

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN
RUITEN WASSEN
WASSEN
TELESCOPISCH
MET OSMOSEWATER:
OSMOSEWATER:
MET
-- VEILIG
VEILIG TOT
TOT 17 M HOOG
MILIEUVRIENDELIJK
-- MILIEUVRIENDELIJK
PRIJSGUNSTIG
-- PRIJSGUNSTIG

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte:

Solar Cleaning Services nv
Passtraat 71 - 9100 Sint-Niklaas
T 03-780 95 20 - F 03-780 95 25
info@scs-nv.be - www.scs-nv.be
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Vakbekwame
schoonmakers
voor schitterend werk

All the Latin you need to know
for surviving the 21st century

Latijn is overal!
Toen het mijn vader duidelijk werd dat ik geen
burgerlijk ingenieur zou worden (zoals hij stiekem
had gehoopt), maar ik mijn tijd zou spenderen
(‘verspillen’, zou hij dan weer zeggen) aan de studie
van klassieke talen, duikelde hij uit een winkeltje
in Londen een boekje op dat hij me als verrassing
cadeau deed: ‘X-treme Latin. All the Latin you need
to know for surviving the 21st century’, geschreven
door Henry Beard (die zich voor de gelegenheid had
omgedoopt tot ‘Henricus Barbatus’).

Ik neem het nog steeds geregeld ter hand. Het bevat een schat aan informatie voor elke leerkracht Latijn. Je vindt er een hoofdstuk over reality TV
(Nutriculae infernales in domos adducunt feras quae ad delicias interficiunt
– Babysitters from Hell bring home animals that kill for fun), over bumper
stickers (Te amat Iesus, ceteri te putant irrumatorem – Jesus loves you, everyone else thinks you’re an asshole), over slogans voor op T-shirts (Illuc ivi,
illud feci – been there, done that), ... kortom, over ongeveer alles wat het
hartje van een classicus-in-spe zou kunnen bekoren.
Ondertussen is mijn boekenkast uitgebreid met boektitels als ‘Ancient
obscenities. Or things you shouldn’t know about the history of mankind’
van Paul Bahn en Bill Tidy en Het Vaticaans woordenboekje, samengesteld
door Vincent Hunink, en nog zo veel meer dergelijke onzin, want laten we
eerlijk zijn: wie wil nu niet weten hoe onze paus pakweg een waterpolospeler (follis aquatilis lusor), een topless (strophio carens) covergirl (exterioris paginae puella) of een drugsverslaafde (medicamento stupefactivo
assuetus) aanspreekt?
Mensen vragen me wel eens of Latijn nu echt nog bruikbaar is, behalve
dan voor priesters en geneesheren. Je hoort het toch nergens meer? Wel,
ik geef jullie de inleidende tekst van X-treme Latin, samen met Henricus
Barbatus’ Engelse vertaling. Dat zou moeten volstaan als antwoord.
Lingua Latina saepe dicitur mortua esse.
(It’s often said that Latin is a dead language.)
Coleus!
(Bollocks!)
Modum iam pridem meridiatur.
(It’s just been taking a long nap.)
Iam diu autem multa verba facit dormiens.
(And it’s been talking a lot in its sleep.)
Re vera, non potes eam in silentium redigere.
(In fact, you can’t get it to shut up.)
Circumspice – Linga Latina se pandit ubique.
(Look around – Latin is all over the place.)

intra muros
Verscholen in kleine hoekjes
“Waar is dat Latijn dan?” hoor ik je denken. Je hebt het dan niet over hoe
dokters het Latijn hanteren om ons angst aan te jagen, over hoe advocaten het misbruiken om je een loer te draaien, over hoe politici het als onbegrijpelijk koeterwaals aanwenden om hun kiespubliek een rad voor de
ogen te draaien. Nee, je bedoelt dan uiteraard dat alom geprezen Latijn
dat zich als een warm dekentje over de hele wereld heeft gedrapeerd. Wel,
dat Latijn verschuilt zich in kleine hoekjes, net zoals het geluk altijd in kleine hoekjes is te vinden.
Weet je bijvoorbeeld nog waarlangs je de allereerste keer het SJKS bent binnengekomen? Waarschijnlijk ben je, zweterig handje in de ferme hand van
mama of papa, door één van de schoolpoorten gegaan. Door de overweldigende aanblik van de statige gebouwen heb je waarschijnlijk je blik schroomvol neergeslagen en heb je waarschijnlijk het kleine hoekje gemist, waarin
het Latijn zich had verstopt. In de hoogte, als een beschermengel die over de
nieuwelingen waakt, heeft het Latijn z’n blik toen op jou laten rusten.

De poorten van SJKS
Het SJKS telt een zestal poorten. Boven deze zes schoolpoorten staan
steeds het wapenschild en de leuze van de bisschop onder wiens episcopaat het desbetreffende gebouw ingewijd is. Volgende keer dat je dus
naar school komt, moet je je blik eens ten hemel slaan en kijken onder
wiens wapenschild je het gebouw betreedt. Ik geef er je enkele voorbeelden, al was het maar ter illustratie.
< Poort speelplaats lagere school: Seminarium episcopale 1808,
Mauritius-Joannes-Magdalena prins de Broglie (bisschop van
1807-1821), Stichter van het kleinseminarie.
Vertaling: Bisschoppelijk seminarie
< Jubileumpoort (ingang kleuterschool), opgericht n.a.v. het honderdjarig jubileum van het college op 2 en 3 augustus 1908: Vivat Jesus,
Antonius Stillemans (bisschop van 1889-1916)
Vertaling: Leve Jezus
< Hoofdingang Collegestraat 31, gebouwd n.a.v. de beslissing om een
jaar wijsbegeerte in te richten voor toekomstige priesters. (1846/47):
Monstra te esse matrem, Ludovicus-Josephus Delebecque
(bisschop van 1838-1864)
Vertaling: Toon dat gij de moeder zijt.
< Internenrefter (boven de toegang naar de keuken): In Deo salutari,
Leonce-Albert Van Peteghem (bisschop van 1964-1991)
Vertaling: (Mijn hart springt op) in God, mijn redder.
Misschien kan je je eerste stappen op het SJKS niet meer levendig voor de
geest halen. Ik kan je wel verzekeren dat je laatste maanden op het SJKS je
veel langer zullen heugen. Zo bekijk ook ik nog af en toe mijn allerlaatste
klasfoto (als leerling dan) en dan mijmer ik eventjes weemoedig over die
laatste onbekommerde maanden op school.

Klasfoto’s
Ook op dergelijke momenten ligt het Latijn op de loer. Het is immers een
traditie op onze school dat op de klasfoto van de afstuderende leerlingen
Latijn (en Grieks) een chronogram wordt gezet. Een chronogram is een Latijnse zin waarbij van elke letter die een Romeins cijfer kan zijn, de waarde

moet opgeteld worden om dan het toepasselijke jaartal van afstuderen te
geven. Concreet: elke I of J is 1 waard, een V of U geldt voor 5, X staat voor
10, L is 50, C 100, D 500 en M 1000. Mijn initialen ‘M.V.’ zouden dus alvast
1005 waard zijn, die van Mr. Buytaert (M.B.) slechts 1000, die van Mr. Van
Royen (D.V.R.) amper 505 en die van Mr. Roggeman (VV.R.) een schamele
10. Niet dat de chronogram-waarde van initialen ook maar iets te betekenen heeft ...
Ik geef een voorbeeld om alles nog wat duidelijker te maken. Het jaar
waarin het Klein-Seminarie gesticht werd door de bisschop van Gent Maurice De Broglie, werd indertijd als volgt omschreven:
< PIETATIS AC SCIENTIAE SEMINA HILARE DE BROGLIE SPARSIT.
I + I + C + C + I + I + M + I + I + L + D + L + I + I = 1808
1 + 1 + 100 + 100 + 1 + 1 + 1000 + 1 + 1 + 50 + 500 + 50 + 1 + 1
Vertaling: Verheugd heeft De Broglie de zaden van de godsvrucht en wetenschap verspreid.
< Tweehonderd jaar later stond op de klasfoto van de Latijnses te lezen:
Laeti celebrate ducentos iam annos Collegi
L + I + C + L + D + C + I + M + C + L + L + I = 2008
50 + 1 + 100 + 50 + 500 + 100 +1 + 1000 + 100 + 50 + 50 + 1
Vertaling: Vier verheugd het reeds 200-jarig bestaan van het College.
Het is een heerlijke traditie die gelukkig nog in stand gehouden wordt, los
van alle onderwijshervormingen en -misvormingen. De laatste jaren luidden de chronogrammen trouwens als volgt:
< MeMento VIta frVI
Vertaling: Denk er aan van het leven te genieten. (2012)
< humaniores abiimus
Vertaling: Wij zijn humaner weggegaan. (2013)
< ea MeMInIsse IVVabIt
Vertaling: Het zal deugd doen dit te herinneren. (2014)
Zoals het begin en het einde van onze schoolcarrière omgeven is door Latijn, zo is het ook in het echte leven buiten de schoolmuren. We moeten
het alleen aandurven ons vizier te openen. Latijn zit in kleine hoekjes en
dat maakt het net zo groots.
Circumspice – Linga Latina se pandit ubique.
MV (1005)
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10 jaar de rechterhand van de regisseur

Wim Vandervreken
in vele toneelwatertjes thuis

Er zijn nog zekerheden in het Collegeleven. Eén van de certitudes is
de wetenschap dat de school, al dan niet geruggensteund door een
partnerschool uit het rijke Sint-Niklase schoollandschap, halfweg januari
de Stadsschouwburg inpalmt.
Het schooltoneelcircus slaat er dan immers zijn
tenten op; een traditie die nu al meer dan 30
jaar standhoudt. Ook binnen de schooltoneelgezelschap zijn er vaste waarden en gezichten.
Peter Stabel die met zijn schriftje vol hiëroglyfen
aan tal van mouwen gaat trekken om iets gedaan te krijgen, vertrouwde scènegezichten als
Steven Van Peteghem en Christine Dejonghe
die op de bühne een zoveelste metamorfose
ondergaan. En daartussen laveert Wim Vandervreken. Hij is de lijm tussen de spelers, de regisseur en de techniek. Officieel draagt hij het petje van regie-assistent, maar doorheen de jaren
zijn daar nog tal van petjes bovenop gekomen:
chef-techniek, productieleiding, organisator en
communicator, lichtontwerper ...

“Hoewel er heel wat werk op mij afkwam, bleek
het erg geestig te zijn. Het gegeven dat je van
het begin tot het einde erg nauw bij de productie betrokken bent, sprak en spreekt mij erg aan.
Het blijft heel bijzonder om te zien hoe leerlingen van de audities tot aan de voorstelling
enorm groeien. Ook het feit dat ze op sociaal
vlak volledig openbloeien is voor mij een belangrijke drijfveer om het jaar na jaar te blijven doen.
Ik werk ook het liefst achter de schermen. Een
plaatsje in de schijnwerpers is echt niets voor mij.
Het was dan ook schrikken dat ik bij mijn eerste
opdracht als regieassistent meteen op het podium belandde voor een korte gastverschijning.
Het is echter bij die ene keer gebleven.”

De laatste week
Na tien producties op rij als rechterhand van de
regisseur stort hij zich nu op een nieuw avontuur: het gezinsleven. Tijd dus voor een gesprek.

Na voorzichtige start vol aan
de bak
Zijn eerste schuchtere theaterstapjes zette hij elf
jaar geleden. Samen met de Presentatie voerden we destijds Ajax op. Wim trad toe tot de
pr-ploeg. Twee jaar later was de post van regieassistent vacant. Niet goed beseffend waar die
taak precies voor stond, ging Wim de uitdaging
aan. Het bleek het begin van een mooie theaterromance. Aan de zijde van Stefan Van Guyse
zag hij de productie Amadeus ontkiemen en
uitgroeien tot een succes. De liefde bleek wederzijds:
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De repetitieperiode start steevast in september.
In oktober en november gaat het er nog gezapig aan toe. Vanaf de kerstvakantie gaat het
echter in crescendo naar de climax: de première. Tijdens de week voorafgaand aan de eerste
voorstelling raakt Wim pas echt in zijn element:
“De generale week in de schouwburg is voor
mij steevast het hoogtepunt. Je vertrekt van
een lege scène en gaandeweg zie je de voorstelling groeien. Tegen het einde van die week
staat de voorstelling er. Tijdens die opbouw heb
ik erg veel opgestoken van de technici van de
schouwburg. Zo heb ik doorheen al die jaren
geleerd een lichtplan te maken. Waar we vroeger iemand moesten inhuren voor de belichting, neem ik nu die taak op mij.”
In die 10 jaar zijn tal van stukken de revue ge-

passeerd: een handvol Shakespeares, een Griek,
een heus passiespel en een musical over Jezus.
Daar moeten voor Wim beslist een paar hoogtepunten tussen gezeten hebben:
“Amadeus blijft een onvergetelijke voorstelling,
vooral ook omdat het voor mij de eerste keer
was. Daarnaast zijn mij vooral de stukken die
we met Jan Geers maakten bijgebleven: Titus
Andronicus en Romeo en Julia. Vooral aan die
laatste voorstelling heb ik hele goede herinneringen: een fijn productieproces en een plezierige groep maakten dit stuk onvergetelijk. Van
Stefan Van Guyse en Jan Geers heb ik het meest
geleerd: ze gaven mij telkens veel verantwoordelijkheid. Vooral bij Jan Geers: zijn werkwijze
is vaak nogal chaotisch, waarbij ik voor de nodige structuur en organisatie zorgde. Bovendien
werd er tijdens de repetities en de voorstellingen heel wat gelachen en gezwansd.”

Gemotiveerde leerlingen
Met de voorstelling van dit jaar, Yvonne, Prinses
van Bourgondië (Witold Gombrowicz) sluit Wim
een decade vol theater af. Maar is het ook een
waardige afsluiter?
“Ik heb het gevoel dat we met de voorstelling
van dit jaar een topper te pakken hebben. Yvonne doet mij af en toe aan Romeo en Julia denken. Het is een komisch stuk voor alle leeftijden.
Naast de absurde humor vind je echter ook een
diepere laag. De spelerskern is klein, maar het is
een fijne bende om mee samen te werken.”
Na 10 jaar kan je al eens vergelijken. Welke evoluties
onderging het schooltoneel de afgelopen jaren?
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“In die tien jaar tijd is de spelersgroep zowat gehalveerd. De leerlingen
die meespelen zijn echter zeer gemotiveerd. Ze engageren zich echter
ook voor heel wat andere projecten op school, wat de combinatie niet
altijd eenvoudig maakt. Toch wordt het steeds moeilijker om leerlingen
te motiveren om het grootste deel van hun kerstvakantie op te offeren
om te komen repeteren.
De samenwerking met andere scholen (de Presentatie, de Broederschool en nu met Sint-Carolus) was telkens zeer boeiend. Zowel voor
leerlingen als voor leerkrachten is het een verrijkende ervaring om in
contact te komen met een andere schoolcultuur.”

Beetje gas terugnemen
Theater maken is vaak een lang en langzaam proces. Engagement en
motivatie zijn hierbij cruciaal.
“De appreciatie die je achteraf van de leerlingen krijgt, vormt voor mij
een heel sterke motivatie. Leerlingen beseffen dat je meer bent dan
‘den dienen van ’t secretariaat’. Daarnaast kan je de leerlingen door dit
project een unieke ervaring meegeven. Dat geldt eigenlijk niet alleen
voor het schooltoneel, maar zeker ook voor Indigo en Skairo.
Niet alleen het contact met de leerlingen is een troef. Je leert ook je
collega’s op een andere manier kennen. Uit die intensieve samenwerking tijdens zo’n productie zijn heel wat toffe vriendschappen gegroeid. In tegenstelling tot de leerlingen werk je meerdere jaren na elkaar samen, wat voor een bijzondere band zorgt.
Tijdens de voorstelling is het vooral genieten van de acteerprestaties
van de leerlingen. Zeker als je het resultaat vergelijkt met de audities.
Het applaus na de première bezorgt mij keer op keer kippenvel. Wat je
met die ploeg hebt neergezet blijft telkens een hele prestatie.”
Theater maken is dus in de eerste plaats een ploegsport. Sterke spelers
is één zaak, goede coaches en ondersteuning zijn onontbeerlijk.
“Een heel belangrijke figuur binnen het schooltoneel is Peter Stabel.
Zonder hem zou het mij niet gelukt zijn. Doorheen de jaren zijn we een
hechte tandem geworden, vooral na het wegvallen van de samenwerking met de Presentatie. Peter is de pitbull die elk jaar weer achter de
regisseurs aan gaat en elk jaar met zijn boekje in de hand het onmogelijk mogelijk probeert te maken. Ik neem de communicatie met de
spelers voor mijn rekening. Het opstellen van het repetitieschema, de
technische kant en de praktische zaken behoren tot mijn ‘takenpakket’.”
Al neemt Wim een beetje gas terug, bij het schooltoneel verdwijnt hij
niet helemaal uit het zicht.
“De techniek en het lichtplan wil ik graag verder op mij nemen en die
generale week laat ik ook nog niet los. Het maken van een toneelstuk
is een zwaar en arbeidsintensief proces en de combinatie met een gezin is niet vanzelfsprekend. De rol van regieassistent is immers erg tijdrovend.”
BN

Na, Meester ze beginnen weer!

Indigo
ook dit jaar
op de planken
Het was enkele jaren stil rond Indigo, maar vorig
schooljaar was de cocktail van poëzie, toneel,
muziek en dans weer present. En smaken dat hij
deed! Leerlingen én publiek genoten met volle
teugen van de repetities en de voorstelling.

Alles werd in goede banen geleid door collega’s Hannelore Cornelis,
Steven De Beleyr, Kim De Jonghe, Ellen Jacobs en Wim Vandervreken. Hun
enthousiasme droop ervan af en dat is dan ook te merken aan de antwoorden die zij gaven op enkele vragen die de Ic Hou-redactie hen stelde.
Ook dit jaar is de Indigoploeg ijverig aan de slag. We kijken uit naar de voorstelling! Plaatsgebrek zorgde ervoor dat het vraaggesprek met de motors van
Indigo voor eventjes op de Ic Hou-plank rustte. We serveren het graag in dit
nummer van ons schoolmagazine als aperitief voor de voorstelling die op stapel staat. Binnenkort gaan ze er opnieuw voor: de jongste leerlingen van onze
humaniora op het podium. Woord en dans in de kijker!

Een uitdaging
Jullie hebben de Indigofakkel overgenomen. Wat zette jullie er toe
aan om de draad van het succes van de voorbije jaren weer op je
nemen?
Ellen: Ik ben heel graag creatief bezig met leerlingen. Buiten de schoolmuren is onder andere dans mijn hobby en ik heb altijd wel al eens dansles
willen geven; leerlingen een choreografie willen aanleren. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik daar ook effectief de kans toe zou krijgen toen ik
mij opgaf voor Indigo. Dus ... Dank je wel, Indigo!
<<<
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I-N-D-I-G-O
I ndigo was een mooie en leuke ervaring
N atuurlijk kon iedereen iets doen wat hij of
		 zij graag deed
D ans, toneel, poëzie en muziek horen er
		 allemaal bij
I edereen vond het leuk en was enthousiast
G ebracht door het eerste jaar
O ok onze show was een groot succes.
Laurence Claessens, Raziye Kaptan,
Lena Van Buynder, Jenny Jang en
Nina de Clercq uit 1Ai (2012-2013)

Hannelore: Toen we in onze klassen polsten
naar de mogelijke interesse, reageerden de
leerlingen heel enthousiast. Voor de sportievelingen zijn er heel wat activiteiten, zoals de middagsport en Skairo, de boekenwurmen kunnen
hun hartje ophalen in het OLC ... maar de jonge
theaterliefhebbers bleven op hun honger zitten.
Daarnaast was het voor ons ook een enorme
uitdaging om Indigo dat door de jaren heen een
schitterende reputatie had opgebouwd, nieuw
leven in te blazen.

Bijzondere schooldag
De titel van de productie, “Meester, ze
beginnen weer”, sluit perfect aan bij
het schoolse gebeuren. Waarover gaat
het precies?
Kim: Het stuk gaat over een ongewone maandagvoormiddag. Het weekend voordien is er namelijk een razende bende emoes gepasseerd die
de halve school heeft vernield. Daarom moet de
hele eerste graad samen les volgen in de feestzaal. De toeschouwers zijn leerlingen en moeten
dan ook rechtstaan als de directeur binnenkomt.
Tijdens de toespraak van de directeur loopt er
van alles mis en ten slotte wordt er ook een ochtendbezinning (het boekje!) voorgelezen.
De voormiddag start met de les Nederlands.
We krijgen een brave klas te zien met een zeer
vervelende en veeleisende leerkracht. Er breekt
rebellie los en de leerkracht loopt gillend weg.
De leerkracht Engels komt orde op zaken stellen
op geheel eigen wijze.
Dan is wetenschappen aan de beurt. Er is een
interim aangesteld en hoewel ze enorm haar
best doet, krijgt ze een zeer vervelende klas
voor de kiezen.
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Vervolgens mogen de leerlingen gaan kijken
naar een toneel over de Trojaanse Oorlog in het
kader van geschiedenis en Latijn.
De meisjes die de muziek hebben verzorgd bij
de Trojaanse Oorlog hebben ‘het laatste woord’
en zingen ‘Wonderful World’ van Sam Cooke.

Indigo, kweekvijver?!
Steven en Wim, jullie zijn al heel lang
betrokken bij het schooltoneel en bij
voorgaande producties van Indigo. Ellen, jij
vertoeft ook in het theater- en musicalmilieu.
Heeft deze ervaring jullie geholpen bij het
begeleiden van zoveel jongelui? Kim en
Hannelore, hadden jullie jullie sporen al
verdiend in het artistieke milieu?
Steven: Ik ben normaal gezien iets meer voor
woord dan voor muziek. Dirigeren of juiste
zangpartituren begeleiden is iets wat ik niet kan.
Daarom koos ik voor een soundscape; iets wat
van de leerlingen zelf kon komen met schoolmateriaal (een idee naar ‘het laatste woord’
van Sam in het één programma ‘iedereen beroemd’). Het waren leuke repetities. Wat het zingen en bijhorende pasjes betreft, is ook geheel
hun verdienste. Ze hebben het super volbracht!
Wim: Indigo is eigenlijk de ‘kweekvijver’ voor het
schooltoneel. Bij indigo proeven de leerlingen de
eerste keer van een podium en van het acteren.
We zien bij het schooltoneel veel van deze leerlingen terugkomen. Het leuke is dat indigo kleinschaliger is en echt vanuit de leerlingen komt
zodat het dichter bij hun leefwereld staat. Dit is
dus niet te vergelijken met het grootschalige van
het schooltoneel. De leerlingen zijn veel spontaner bij indigo, wat het leuk maakt om naar te

kijken. Bij indigo ben ik verantwoordelijk voor het
technisch gedeelte en hiervoor heb ik wel al veel
geleerd van de professionals die bij het schooltoneel de techniek voorzien.
Hannelore: 10 jaar lang heb ik met hart en ziel
toneel- en dictielessen gevolgd aan de stedelijke
academie in Dendermonde. Bovendien danste ik
gedurende 7 jaar bij Dansateljee. Tot op heden is
mijn theatermicrobe nog steeds niet getemperd.
Indigo biedt mij de ideale kans om samen met
leerlingen met woorden te spelen, in poëziebundels te duiken en ons uit te leven op het podium.
Kim: Ik ben vijf jaar figurant-met-vijf-lijntjes-tekst
geweest in het jeugdtheater van Lier en heb
ook twee jaar dictie gevolgd aan de academie.
Diepe sporen kan je dat dus niet bepaald noemen. Ik heb er wel enkele belangrijke dingen
geleerd die vanzelfsprekend lijken, maar het
niet zijn. Nooit met je rug naar het publiek staan,
traag spreken, grotere gebaren maken, ... zijn
slechts enkele voorbeelden. Verder zijn enthousiasme, goesting en uiteraard de steun en hulp
van vele collega’s heel belangrijke ingrediënten
om de Indigotrein te kunnen besturen.
Ellen: In deze Indigo heb ik voornamelijk beroep kunnen doen op mijn 18 jaar danservaring
(amai, ik word oud ...). Zonder deze ervaring in
verschillende dansstijlen had ik die choreo’s
nooit in elkaar kunnen steken. Ik ben blij dat ik
twee choreo’s heb mogen maken: de Trojaanse
meisjes voerden een heel moeilijke dansstijl
uit, namelijk een kruising tussen moderne dans
en horton tech, terwijl Paris en Helena meer
een nummer in ballet- en adagiostijl naar voor
brachten. Ik ben héél fier op al mijn dansers!
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Groeiproces met velen
Welke weg wordt afgelegd; van een idee tot
een zeer geslaagde voorstelling?
Kim: Pas eind oktober werd tijdens de reeksvergadering van het eerste jaar gevraagd wie het
zag zitten om de fakkel over te nemen van de
vorige Indigoploeg. Ellen, Hannelore en ik zagen
dat wel zitten. Steven en Wim zijn ook gevraagd
om er bij te komen en toen konden we beginnen
vergaderen. Ons concept – een schooldag- lag al
snel op tafel en we konden rondgaan in de klassen om Indigo voor te stellen. 30 deelnemers
leek ons al een gigantisch succes maar uiteindelijk stelden zich 95 leerlingen kandidaat! (slik!)
Eind november hebben we ons concept voorgesteld aan onze deelnemers en iedereen
onderverdeeld in groepjes. Tijdens en vlak na
de kerstvakantie heeft het scenario een eerste
vorm gekregen. Omdat het zo snel moest gaan,
hebben de leerlingen niet zo veel inbreng kunnen hebben in het scenario. Als we volgend jaar
vroeger kunnen beginnen met de voorbereidingen, zou ik het fantastisch vinden als leerlingen
ook kunnen meedenken.
In januari konden we van start gaan met de
middagrepetities. Maar eerst de rolverdeling
... Een heel moeilijke bevalling waar we helaas
enkele leerlingen hebben moeten teleurstellen.
Met zo’n grote groep kan immers niet iedereen
een grote rol spelen.
In februari waren alle rollen verdeeld en konden
we ons helemaal uitleven. Het scenario werd in
een mooi boekje gegoten en we zagen onze
leerlingen enorm groeien in hun rol. Uiteindelijk
hebben 65 leerlingen een voorstelling gebracht
waar we allemaal heel trots op zijn.
Steven: We begonnen in de kleine kapel met
het leren luisteren naar elkaar en invallen met
geluiden om er samen iets harmonieus van te
maken. Al snel bleek dat de meisjes hier heel
snel mee wegwaren en de repetities daarna zijn
we daar telkens op voortgegaan. Er waren veel
ideëen, maar uiteindelijk was het moeilijk om
alles te gebruiken en zeker omdat we maar laat
samen met de anderen konden repeteren.
Hebben jullie de Indigomicrobe te pakken
en mogen we volgend schooljaar alweer
uitkijken naar een nieuwe productie?

Steven: Het is leuk om op zo’n manier met de
leerlingen samen te werken. Het is een goede
springplank naar het schooltoneel en ik ben zelf
benieuwd wie of wat het volgend jaar zal worden. Wat vast staat is dat de indigoleerlingen
een onvergetelijke ervaring hebben opgedaan
en als het aan hen lag ze er volgend jaar weer
bij zouden zijn.
Wim: Ik ben nog niet verlost geweest van die
microbe en ik vond het dan ook fantastisch
dat de Indigo-traditie terug opgepikt werd.
Er komt steeds veel werk bij kijken om zo’n voorstelling te brengen, maar de voldoening die je
krijgt tijdens en na de voorstelling is het enorm
waard.
Ik vind het fantastisch om sommige leerlingen te
zien openbloeien op het podium. Op het einde
van de voorstelling krijg ik steeds kippenvel om
te zien hoe trots de leerlingen zijn dat zij dit gebracht hebben. Dat is voor mij de grootste draagkracht om veel tijd en werk dit project te steken.
Kim: Ik ben het volmondig eens met Wim: veel
werk maar de voldoening is onbeschrijfelijk! Het
is zo fijn om een totaal andere kant van je leerlingen te zien en een goede band met hen op
te bouwen. Ik heb de microbe dubbel en dik te
pakken en als het van mij afhangt, gaat Indigo
nog jaren door!
Ellen: Als ik eerlijk mag zijn, ben ik nu al een
beetje aan het uitkijken naar ‘nieuwe’ dansmuziek voor de volgende Indigo. Ik heb ook al iets
in mijn achterhoofd, maar daar vertel ik jullie uiteraard nog niets over ...
Hannelore: De inzet en het enthousiasme van
de leerlingen geven ons de drive om volgend
jaar zeker verder te doen. De samenwerking met
Steven, Ellen, Kim en Wim was intens en erg verrijkend!

Je best doen en
goesting uitstralen
De drie dames eindigen in schoonheid met
een dikke en welverdiende pluim voor de
leerlingen ...
Kim: Indigo is geen synoniem voor supertalent
of perfectie. Het staat des te meer voor goesting,
inzet en enthousiasme. En dat straalde tijdens de
voorstelling dubbel en dik van de leerlingen af!
We zijn dan ook enorm trots op ‘ons gasten’.
Hartelijk dank en ook voor jullie een pluim om zoveel jeugdig enthousiasme in poëtische, ritmische
en muzikale banen te leiden. We kijken al uit naar
volgend schooljaar!
RP

Veel leuker dan
‘gewone school’
Samen met een paar vriendinnen schreef ik
mij in voor Indigo. We hebben ons allemaal
heel goed kunnen uitleven. Ik vond mijn rol
heel leuk om te spelen, maar ook de andere
rollen waren heel tof.
De regisseurs, die alles in goede banen leidden, waren heel sympathiek en gaven allerlei nuttige tips. Aan het geheel werd hard
gewerkt tot we een leuk toneelstuk met hele
grappige stukken kregen.
Het thema was school, maar het was veel
leuker dan gewoon school. Ik had ook nooit
gedacht dat het toneel zo mooi zou worden
opgevoerd. Het was met de belichting, de
headsets, de mooie kostuums en de zanggroep helemaal af en veel beter dan ik had
durven dromen.
Het enige nadeel aan Indigo dat ik kan bedenken is: dat het nu al voorbij is. Volgend jaar
zien jullie mij zeker terug op de planken!’
Aline Defer uit 1Ad (2012-2013)

Positieve commentaar
Ik vond Indigo een hele leuke belevenis! Ik heb veel nieuwe kinderen leren kennen uit de andere
klassen en heb ook veel nieuwe danspasjes bijgeleerd. De leerkrachten doen heel hard hun best
om ons het dansje of het toneelstukje aan te leren. De zaal zat tijdens het optreden helemaal vol!
We hadden achter de schermen wel wat stress, maar het was gezonde stress! Iedereen vond het
een geslaagde show! We hebben veel positieve commentaar gekregen. Ik doe volgend jaar al zeker terug mee!
Fien Van Nuffel uit 1Aa (2012-2013)
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pensioen
Met pensioen: lerares biologie, Danny Backeljau

”Ik kijk tevreden terug op mijn loopbaan”
Vorig jaar kondigde leerkracht biologie Danny Backeljau – op de valreep – haar pensioen aan, waardoor een
passend eerbetoon in Ic Hou niet meer mogelijk was. Daarom heb ik nu met haar afgesproken voor een lunch
met stevige babbel over school, wetenschap en vrije tijd. Het valt duidelijk aan haar te zien dat ze haar lastminutebeslissing voorlopig niet betreurt. Ze straalt.
Danny is net terug van een bezoek aan Londen.
Het hoofddoel van de reis was een tentoonstelling over Chinese schilderkunst van het jaar 700
tot nu. Andere highlights op het programma
waren een bezoek aan het natuurhistorisch museum, de musical Jersey Boys en het bezoek aan
de War Chambers en het Churchillmuseum. Misschien niet meteen de meest befaamde toeristische trekpleisters van de stad, maar stuk voor
stuk pareltjes.

Zorgen voor
Verder slorpen de zorg voor een ouder wordende moeder, twee kinderen en vier kleinkinderen natuurlijk behoorlijk wat aandacht van
de jonggepensioneerde op. Bij het begin van
onze afspraak krijg ik nog even kort het jongste
kleinkind van Danny te zien, waar ze even over
gewaakt heeft terwijl mama en papa de laatste
afspraken maakten i.v.m. het huisbezoek van de
sint. Twee andere kleinkinderen wonen in Limburg, toch altijd een behoorlijke trip om even
op bezoek te gaan. De extra vrije tijd voor de
familie was dan uiteindelijk ook de meest doorslaggevende reden om te stoppen met lesgeven. Daar Danny niet heel haar carrière fulltime
gewerkt heeft, was de keuze tussen een hoger
pensioen of extra tijd voor de familie niet gemakkelijk, maar nu is ze ervan overtuigd dat ze
de juiste weg gekozen heeft.

Gebiologeerd door plantkunde
Al op heel jonge leeftijd voelde Danny een
sterke voorkeur voor het onderwijs, nog voor
ze definitief beslist had welke hogere studies ze
zou aanvatten. Vooral het concept ‘leven’ in de
meest brede betekenis van het woord boeide
haar heel erg. Filosofie vond ze iets te weinig
concreet om een echte optie te vormen, maar
ze twijfelde lang tussen biologie en geschiedenis. Uiteindelijk werd het biologie, waarbij ze in
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de laatste jaren een specialisatie plantkunde
koos. Die kreeg uiteindelijk de voorkeur op dierkunde, omdat planten aan de basis staan van
het ecosysteem. “Het fenomeen fotosynthese
is een wonderlijk iets. Planten zijn de enige organismen die er in slagen om de lichtenergie
van het zon om te zetten in bruikbare chemische energie. Zij zetten tijdens die fotosynthese
kleine moleculen als water en koolstofdioxide
om naar complexere moleculen als suikers. Bovendien produceren ze tegelijkertijd ook zuurstof. Dieren mogen dan an sich wel een hogere
levensvorm zijn, ze kunnen die grote moleculen
alleen maar via voedsel opnemen. Zonder planten zou het leven op aarde dus op heel korte
tijd uitsterven.”

Het beste van twee werelden
Velen van ons kennen Danny als iemand die je

niet zo heel vaak te zien kreeg, omdat ze gedurende vele jaren een dagtaak in Hamme combineerde met een opdracht op onze school. Het
was zeker geen sinecure om op twee scholen
te blijven werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Toch was dat een bewuste keuze.
Op een bepaald moment kreeg Danny de kans
om voltijds op het Sint-Jozef-Klein-Seminarie te
beginnen, maar op dat moment werkte ze al
veel langer halftijds in Hamme. Jarenlang opgebouwde vriendschappen en vertrouwensbanden maakten de optie van het minste werk
toen bijna onmogelijk. Toch bleek ook achteraf
dat de combinatie naast praktische nadelen ook
wel bepaalde voordelen meebracht. Het SintJozefinstituut in Hamme is een kleine school
waar iedereen iedereen kent. Danny gaf er tot
in haar laatste jaar zowel in het 3de, 4de, 5de als
6de jaar les, waardoor ze vele leerlingen echt
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kon zien groeien doorheen hun schoolloopbaan. Het College daarentegen bood vaak een
grotere intellectuele uitdaging. Danny mocht
bijna altijd in zeker drie of vier wetenschapsklassen lesgeven, waar vele leerlingen met o.a. het
oog op geneeskundestudies hun uiterste beste
deden om het vak biologie in al zijn finesses te
beheersen. “Zo voel je je als leerkracht ook zelf
veel meer geprikkeld om bij te blijven en steeds
nieuwe kennis over je vertrouwde vakgebied te
verwerven.”

Leerlingen aanspreken op
hun talenten
Een andere opvatting die we hebben over Danny, is die van een eerder strenge leerkracht. Ze
probeert geenszins om die visie te ontkrachten,
maar wel om ze te nuanceren. “Allereerst sta je
elk jaar voor een nieuwe groep leerlingen voor
wie je je moet bewijzen. Sommigen onder hen
kunnen gemakkelijk om met vrijheid, maar anderen hebben het daar zeer moeilijk mee. Op
die manier is het de meest logische weg om
voor iedereen duidelijke lijnen te trekken. Dit
betekent niet dat er geen ruimte overblijft voor
menselijkheid. Je moet je leerlingen zowel letterlijk als figuurlijk durven aankijken. Ook zij
bouwen een reputatie op, net als een leerkracht.
Wie steeds werkijver toont en keer op keer bewijst dat hij gestudeerd heeft, ook al begrijpt hij
de finesses van een bepaald leerstofonderdeel

misschien niet helemaal, verdient ook wel beloond te worden met een voldoende.
De huidige onderwijstrend waarbij de focus in
vele gevallen verschoven is van kennen naar
kunnen, lijkt soms een beetje haaks op die visie
te staan. Sterke leerlingen kunnen inderdaad
veel meer, die resultaten zijn niet tegen te spreken. Voor zwakkere leerlingen valt daarentegen
soms wel een beetje houvast weg. Sommige
dingen zijn nu eenmaal erg moeilijk om te kunnen als je niet eerst een beetje kennis verworven hebt. Het aanspreken van leerlingen op hun
talenten heeft eveneens positieve en negatieve
gevolgen. Een mooi voorbeeld van een dergelijk spanningsveld vinden we terug bij grove
spelfouten die leerlingen van de derde graad
soms nog durven maken. Je moet door die spelfouten kunnen heenkijken en durven toegeven
dat een leerling ondanks die zware fouten misschien wel erg goed kan zijn in je vakgebied
en het later heel ver kan gaan schoppen. Dat
neemt echter niet weg dat je diezelfde spelfouten als een bijzonder vervelend iets mag zien
dat het echt storend maakt om een tekst ten
volle te appreciëren. Het zal voor veel leerkrachten wellicht altijd een mysterie blijven hoe leerlingen erin slagen om iets briljants te doen en
onmiddellijk daarna een gigantische kemel te
schieten. Hoe kan dat toch dat ze zoiets moeilijks wel begrijpen en iets dat voor mij doodeenvoudig lijkt totaal niet?”

Voorlopig voelt het pensioen voor Danny nog
altijd een beetje aan als een hele lange grote
vakantie. Ze heeft zich nog niet meteen op iets
vastgepind. Ze wil eerst nog een beetje rondkijken om pas later een definitief engagement op
zich te nemen. Gidsen op een bepaalde plaats
of huiswerkbegeleiding lijken haar wel valabele
opties, maar concrete plannen zijn er nog niet.
Wel heeft ze ondertussen een oude hobby opnieuw opgenomen. Enkele jaren geleden moest
ze wegens een blessure aan de hand stoppen
met fagot spelen. Hoewel die blessure al even
genezen is, was een beetje extra vrije tijd wel de
aanleiding om weer van start te gaan.

Tevreden gevoel
Wat de toekomst precies zal brengen, is dus nog
een beetje vaag, maar wat wel zeker is, is dat de
titel van deze tekst een waarheid als een koe
bevat. Danny Backeljau is heel tevreden dat ze
vele jaren op onze school gewerkt heeft, maar is
even blij dat er nu ruimte is voor andere dingen.
Eigenlijk mist ze het wel al een beetje om les
te geven, maar anderzijds is ze ook wel blij dat
ze in de mogelijkheid verkeerde om te kunnen
stoppen op een hoogtepunt.
MVL
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Met pensioen: lerares wiskunde, Jeannine Van Hese

“Begeleiden, maar ook loslaten”
Toen ik exact 15 jaar geleden als zesdejaars de Collegepoort (voorlopig)
achter mij dichttrok, bestond de ‘eerbiedwaardige reeks van de zesdes’
uit coryfeeën als François Smet, Wilfried van Wambeke, Robert De Geest
en Riggy van de Wiele. Naast al dat masculien klassenleraarsgeweld ook
twee dames: Eva De Schryver en Jeannine Van Hese.
15 jaar later zwaaien met Jeanine en Eva de laatste overblijvende titularissen van die eerbiedwaardige reeks af. In een vorig Ic Hou-nummer
vleiden we ons – onder de genieting van een
hemelse Westmalle – neer op de sofa bij Eva.
Dit keer zetten we koers richting Hamme. Onder
de genieting van een schuimende Omer en een
niet te versmaden portie Jamon Iberico grasduinen we door de carrière van Jeannine. Jarenlang
was Jeannine één van de ‘Grandes Dames’ van
de vakgroep wiskunde én van de reeks van de
zesdes.
Wat mij meteen opvalt is de imposante boekenkast. De meest uiteenlopende titels sieren de
boekenplanken: detectives, Donna Tartt, Harry
Potter, José Saramago, Jonathan Franzen. In het
Frans, Nederlands, Engels, Duits. Elk boek keurig
voorzien van een stempel en een ex libris dat
één van de passies van Jeannine en haar echtgenoot verraadt: het buitenleven, de natuur in
de Ardennen en het hooggebergte.
De literatuur als tegengewicht voor
de wiskunde?
“De literatuur is er altijd geweest. Ik heb altijd veel
en graag gelezen. Verschillende stijlen en genres
door en naast elkaar. Ik heb zelfs ooit nog aan
voordrachtwedstrijden deelgenomen. Hoewel ik
aan lezen bijzonder veel plezier beleefde, lag het
studeren van literatuur en talen echter moeilijker.
Wiskunde daagde mij meer uit.”
Wat was de trigger om uiteindelijk
wiskunde te gaan studeren?
“Doorslaggevend in mijn keuze was mijn toenmalige leerkracht wiskunde in de derdes (in
het huidige systeem het vierde middelbaar) in
de Berkenboom, Jef De Langhe. Een bijzonder
intrigerende en begeesterende leerkracht, hoewel hij nog maar pas afgestudeerd was. In het
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laatste jaar was hij onze klastitularis. Nog steeds
houden wij klasbijeenkomsten waarop hij steevast aanwezig is.
Na het lager was ik voorbestemd om snit en
naad te gaan volgen. De humaniora verliep vlot,
maar aan de universiteit gaan studeren was destijds niet vanzelfsprekend. Dankzij mijn ouders
heb ik die kans gekregen en ook gegrepen. Aanvankelijk twijfelde ik tussen architectuur en wiskunde, maar omdat je om architect te worden
een zeker kapitaal nodig had, werd het wiskunde. Van meet af aan was het mijn ambitie om in
het onderwijs te stappen. Niet alleen bood dat
meer werkzekerheid, ik wilde ook de groep van
goede leerkrachten aanvullen.”
Je bent via de scouts uiteindelijk in
het College beland.
“Het was de toenmalige provisor Jaak Denauw
die mij naar het College haalde. Hij was op dat
moment aalmoezenier van de scouts van SintTarsicius, waar mijn man in leiding stond. Op
een kamp waar ik foerier was, merkte hij mij op.
Hij vond dat ik van aanpakken wist en engageerde mij om in het College les te komen geven.
Zelf heb ik in leiding gestaan bij de scouts in Sinaai. Daar heb ik heel veel geleerd. Spelinstructies geven, je plan trekken en niet in het minst
stemtechniek ontwikkelen om een groep toe te
spreken. Allemaal dingen die in het onderwijs
goed van pas komen. In het begin van mijn carrière gebeurde het nog wel eens dat leerlingen
mij op de speelplaats met Akela aanspraken.”
“Je komt als piepjonge vrouwelijke leerkracht terecht in een echt mannenbastion.
Toen ik in 1976 in het College begon, was ik pas
de derde vrouw. Ik had op dat moment niet
genoeg fantasie om mij voor te stellen wat het
zou betekenen om op zo’n school les te geven,
anders was ik er misschien nooit aan begonnen.
De toenmalige superior, Daniël De Smet, intro-

duceerde mij met de volgende woorden aan de
leerlingen van de 4e Latijn-Wiskunde: ‘U gaat les
krijgen van een dame. Een zeer bekwame dame.
Ik heb het eigenlijk zelf nooit raar gevonden, de
leerlingen vonden het vreemder dan ik. Sommige ouders vroegen mij wel eens op een oudercontact ‘En madammeke, gaat dat, tussen al
die jongens?’
Orde en tucht waren toen nog het ordewoord.
Naar leerlingen luisteren was toen nog zeer uitzonderlijk.”
In welke zin verschilt het College van 1976
van dat van vandaag?
“De school nu is in weinig te vergelijken met de
school die ik vond in het begin van mijn carrière.
De eerste jaren waren moeilijk en hard, maar
eens ik die jaren doorgesparteld had, brak een
supergezellige periode aan. De gesprekken in
de leraarskamer werden vooral door pedagogisch-didactische thema’s gedomineerd. Dat
leidde soms tot geanimeerde en verhitte discussies. Ik werd tot mijn eigen verbazing als eerste
vrouw verkozen voor de directieraad. Ik herinner
mij een discussie over het feit dat leerlingen hun
overhoringen ter inzage terugkregen. Sommige
oudere collega’s waren daar radicaal tegen en
beten ons toe dat wij broekjes moesten zwijgen. Wij hielden echter voet bij stuk en haalden
onze slag binnen. Af en toe werd er hevig geredetwist, maar dat hoorde erbij. Er mocht en kon
veel.”
“Lange tijd heb in de vierdes gestaan. Dat heb
ik echt met hart en ziel gedaan. Vierdejaars kan
je zeer enthousiast krijgen voor vanalles. Dat is
spelen van september tot juli. Vooral de fijne
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ploeg titularissen waarin ik toen terechtkwam,
is mij bijgebleven: Walter Roggeman, Frank
Kloeck, Werner Stuyven, Rik van Brussel, François
Smet, Georges Janssens ... Ik was destijds de eerste vrouw die op het College klastitularis werd.
Elke maand was er werklunch, telkens op vrijdagavond en telkens bij iemand anders thuis.
Traditioneel werd er een driegangenmenu geserveerd met het nodige geestrijke vocht en
tal van straffe verhalen achteraf. Het verslag
mocht dan al op voorhand geschreven zijn, uit
de brainstormsessies die we op die avonden
hielden, zijn heel wat initiatieven gegroeid die
jarenlang op het programma gestaan hebben.
De sociale dag, het solidariteitsmaal, de bezinningsdagen: er heerste in die reeks toen een
speciale dynamiek.
Na enkele jaren was die bijzondere magie binnen de reeks uitgewerkt. Ook vakinhoudelijk
had ik nood aan een nieuwe uitdaging. Zo ben
ik uiteindelijk in het zesde jaar terechtgekomen.”
Waaruit bestaat de charme van lesgeven in
een zesde jaar?
“Wat ik heel opmerkelijk vond, was de drive die
leerlingen kunnen ontwikkelen eens ze een studiekeuze gemaakt hebben. Je moet ze uiteraard
eerst zo ver krijgen dat ze een keuze maken.
Prutsers die het plots anders aanpakken, aan
het studeren slaan en van 60 naar 80 procent
stijgen. Je ziet ze in dat jaar echt groot worden.
Tegen het einde van het jaar kan je met hen als
volwassen mensen onder elkaar praten.
Je moet hen begeleiden en sturen maar tegelijk
ook loslaten. Leerlingen een bepaalde klik laten
maken. ‘Liefdevol verwaarlozen’: dat vat het volgens mij goed samen. Ik heb die term opgepikt
van Wilfried Van Wambeke, mijn voorganger
als reeksverantwoordelijk in het zesde jaar die
de term in zijn speech bij het oudercontact gebruikte.”
“Het inrichten van de ontmoetingsruimte voor
de zesdejaars was een initiatief dat wij toen genomen hebben: ze kregen de mogelijkheid om
hier ’s middags samen te komen om te praten,
te kaarten ... Het gaf de jongere leerlingen een
zeker perspectief, iets om naar te streven, naartoe te groeien.
Het vieren van de laatste 100 dagen was aanvankelijk op school niet toegelaten. Riggy Van
de Wiele omschreef het als een soort tegenhanger voor de zesdejaars van de vriendschapsdag

in het eerste jaar. ’s Middags werden er bijvoorbeeld scouteske spelletjes gespeeld. Sommige
oudere collega’s vonden dat maar niets en zaten
ondertussen ostentatief hun verbeterwerk te
doen.”
Wat mij steeds opviel, is dat je een
bijzondere band met je leerlingen
ontwikkelde. Waarin ligt het geheim van die
verstandhouding?
“Je moet vooral jezelf zijn. En leerlingen kunnen
‘lezen’. Kunnen zeggen dat het goed is als het
effectief goed is. Met leerlingen van een bepaalde leeftijd voel je een connectie. Zo had ik vorig jaar een leerling die voor mijn vak tijdens de
paasvakantie extra oefeningen moest maken.
Hij had zijn opgave meegenomen op de Italiëreis, maar was vergeten papier mee te nemen.
Hij had er niets beters op gevonden dan de oefeningen op een rolletje wc-papier te maken. Na
de vakantie overhandigde hij mij triomfantelijk
een hele wc-rol vol integralen.”
De abdijdagen vormden voor jou een
jaarlijks hoogtepunt.
“Ik ben dat beginnen doen nadat mijn zoon in
Brecht was geweest. Hij raadde mij aan om ook
eens mee te gaan en toen men begeleiding
zocht, heb ik mij geëngageerd. De sfeer die daar
hangt is zalig: erg vroeg opstaan, de combinatie van werk en contemplatie, maar ook af en
toe plezier beleven, de knuffels en verhalen van
zuster Theresia. Je smeedt met de leerlingen die
meegaan een band voor de rest van het schooljaar. Een bijzondere ervaring waaraan ik mooie
herinneringen koester.”
Je hebt ook aan je eigen zoon lesgegeven?
“Mijn zoon vroeg mij zelf ‘Wanneer ga ik les van
u hebben?’ Ik antwoordde steevast dat hij dan
acht uur wiskunde zou moeten volgen, want dat
was de enige richting waarvan ik niet zou vragen om ze niet te hebben als hij van mij les zou
kunnen krijgen. Zo gebeurde het dat hij op de
avond voor het proefwerk uitleg kwam vragen
over een bepaald wiskundig probleem waar hij
zich geen baas over wist. Toen heb ik mij even
ongemakkelijk gevoeld, want uitgerekend daarover zou hij ’s anderendaags op het proefwerk
een vraag voorgeschoteld krijgen. Hij heeft het
er uiteindelijk goed vanaf gebracht.”

“Ik heb het altijd als een privilege ervaren om in
de achtuursklas te mogen lesgeven. Indertijd
mochten de leerkrachten wiskunde de uren onder elkaar verdelen. In mijn eerste jaar mengde ik
mij als groentje uiteraard niet. Ik hield mij afzijdig
terwijl de oudere collega’s de koek onder elkaar
verdeelden. Tot collega Riggy Van de Wiele het
voor mij opnam: “Ge moet haar niet al den overschot geven.” Ik heb toen de Wetenschappelijke
B als zoenoffer gekregen. Sindsdien heb ik met
Riggy een uitstekende verstandhouding (lacht).
Jarenlang stond ik in de vakgroep bekend als de
‘specialist van de zwakke richtingen’ en moest
ik her en der de gaten dichten. Daarna heb ik
steeds zowel aan de vier-, de zes- als de achtuurs les gegeven. Dan werd het genieten.
Ik heb het lesgeven op zich altijd leuk gevonden. Tal van latere collega’s heb ik nog bij mij in
de klas gehad: Danny Baart, Wim Maes, Vincent
De Meyer, Matthias Verougstraete, Robby De
Rudder, Tom De Paepe. Het doet het mij veel
deugd wanneer oud-leerlingen mij aanspreken
om te zeggen dat ik hen gemotiveerd heb.
Het is altijd mijn ambitie geweest om als lesgever het verschil te maken. Dat kan je door
gestructureerd les te geven, voorbereid te zijn,
leerlingen houvast te geven. Niet het allermoeilijkste uit je cursus te vragen, maar bevragen naar de lessen die je geeft. En bovenal: de
leerlingen enthousiasmeren. Je geeft niet enkel
les over wiskunde, maar over de wereld en hoe
die wiskundig onderbouwd is. Niet enkel analyse, ruimtemeetkunde of reeksontwikkeling,
maar ook de idee erachter meegeven. Zeker in
de achtuurs spelen leerlingen op het einde van
het jaar met wiskunde, waardoor ze de vrijheid
kunnen nemen wiskundige problemen op een
andere manier aan te pakken.”
Heb je, nu je enkele maanden met pensioen
bent, het schoolse leven nog niet gemist?
“Om eerlijk te zijn niet. Als je met pensioen gaat,
moet je jezelf vier seizoenen geven. Ik ben nu pas
in het tweede seizoen. Je moet jezelf tijd geven.
Je doet eindelijk die dingen die je al lang van
plan was te doen. Ik zit hier zeker niet te verkommeren: ik heb nog af en toe contact met de oudcollega’s en de kleinkinderen geven ook een zekere structuur. Het verbeterwerk zal ik zeker niet
missen. Stilaan begin ik zelfs weer dingen te lezen
die met wiskunde te maken hebben ...”
BN
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Oud-leerling Florian De Roose (WEWIb 2008)

J’ai deux amours ...
chemie en techniek
Florian De Roose studeerde in 2008 af in de richting Wiskunde – Wetenschappen 8 uur, bij oud-collega Riggy Van
de Wiele. Twee jaar eerder veranderde hij van school omdat wiskunde hem fascineerde en zijn toenmalige school
OLVP Bornem geen 8 uur aanbood. Van jongs af aan was hij sterk geboeid door alles wat met techniek en wetenschap te maken heeft.
Een goede wiskunde – wetenschappen-opleiding krijgen was een must voor Florian en het
College leek daarom de meest evidente keuze.
Onder andere tijdens die collegejaren werd de
basis gelegd voor een boeiend studietraject en
een nog boeiendere job.
De wet van Moore, geïntegreerde schakelingen
en circuits wekken bij het merendeel van de
lezers waarschijnlijk slechts een vragende frons
op, maar voor Florian is het dagelijkse kost.
Een boeiend interview met een boeiende jongeman.

Vele goede leerkrachten
Heeft het College mee bepaald welke
studies je zou aanvatten?
Ik denk met nostalgie terug aan de lessen van
mevrouw Van Lemmens, mevrouw Van Hese,
meneer Van de Wiele en mevrouw Rotty, die me
allen ontzettend veel geleerd hebben.
De keuze van mijn studies is echter niet echt
beïnvloed geweest door mijn tijd in het College,
omdat ik al vanaf het begin van het middelbaar
wist wat ik later wou gaan doen. Het is wel mee
dankzij die fantastische leerkrachten, die me begeleid hebben naar de universiteit, dat ik tot hier
geraakt ben. Maar wat misschien nog belangrijker is, en wat vaak onderschat wordt, zijn de
leerkrachten die vakken gaven over onderwerpen waar ik nu niets meer mee te maken heb,
zoals Nederlands, Spaans, geschiedenis, etc. Die
hebben me meer mens gemaakt in mijn werk.
Aan techniek en wetenschap is er aan de universiteit geen tekort, maar dat mens/burger zijn,
leer je toch vooral op de middelbare school.
Ik zou me een minder geslaagd mens vinden,
mocht ik niet bij meneer Verhaeghe de schoon-
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heid en het appreciëren van literatuur hebben
geleerd, mocht ik niet de historische context
van ons Belgisch bestel van mevrouw Dhondt
hebben geleerd, en mocht ik van mevrouw Callewaert geen basis Spaans hebben meegekregen. Dat zijn dingen waar je na het secundair
nog moeilijk toe komt.
Vervolgens trok je naar Leuven ...
Welke studies?
In Leuven begon ik aan de faculteit Ingenieurswetenschappen, studies voor burgerlijk ingeni-

eur. De eerste drie semesters zijn gemeenschappelijk voor alle ingenieurs, of je je nu specialiseert
in machinebouw, chemische processen of nieuwe gezichtsherkenningsalgoritmes. We kregen
dus een heel brede basisopleiding in alle ingenieursdisciplines en we kregen anderhalf jaar de
tijd om te kiezen waar we ons in wilden verdiepen. Die brede opleiding is al meer dan eens zeer
nuttig gebleken. Dat is zonder meer de belangrijkste troef van de Vlaamse ingenieur, naast zijn
uitgebreide taalkennis natuurlijk.
Voor mij waren er twee keuzes die me aan-
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spraken: elektrotechniek en chemische ingenieurstechnieken. De basis voor mijn interesse
in elektronica was al jaren eerder gelegd. Mijn
buurman, Stefan Vercauteren, is ingenieur elektronica en bovendien een ongelofelijk sympathieke man. Doorheen mijn middelbaar heeft hij
me op zaterdagen en zondagen in contact gebracht met die fantastische discipline en zo mijn
interesse aangezwengeld. De interesse voor alles wat met chemie te maken heeft, kwam natuurlijk van mevrouw Rotty en de ervaringen
die ik bij de Chemie Olympiade heb opgedaan.
Achteraf gezien ben ik ervan overtuigd dat ik
met elektronica de juiste keuze heb gemaakt. In
mijn job als onderzoeker in flexibele elektronica,
kom ik quasi dagelijks in contact met chemie,
maar ik focus me op de elektronische aspecten.
Mijn taak bestaat er niet in te begrijpen hoe de
chemie te verbeteren, maar wel om de materialen die mijn collega’s me aanreiken te integreren
tot werkende elektronische systemen. Een fantastische combinatie van mijn twee passies!

Een accurate klok?!
Wat gaat er door je hoofd als je denkt
aan circuits?
Circuits of schakelingen maken, is verschillende
elektrische componenten, die elk hun eigen
functie/eigenschappen hebben, doelbewust
aan elkaar knopen. Een klassiek voorbeeld van
zo’n component die iedere middelbareschoolleerling zou moeten kennen, is een weerstand,
maar er is een hele zoo aan componenten beschikbaar met allerhande functionaliteiten. Elk
product dat je met elektronica associeert zoals
een computer, een gsm, etc. zit boordevol circuits, maar dat geldt ook voor dingen die je er
niet automatisch mee associeert zoals wasmachines, leeslampjes en auto’s. De vooruitgang in
de elektronica wordt vooral gedreven door de
wet van Moore, die stelt dat het aantal transistoren (een specifiek soort component) per oppervlakte ongeveer om de 18 maand verdubbelt.
Omdat de dimensies van die transistoren stilaan
in de grootteorde van enkele atomen komen,
zal die wet in de komende jaren waarschijnlijk
tegen een muur botsen. Dat betekent dat de
manier waarop we die componenten kunnen
combineren (het tekenen van de circuits dus)
meer en meer aan belang zal winnen. De schakelingen zuiniger maken zal niet meer komen

“Mijn taak bestaat er niet in te begrijpen
hoe de chemie te verbeteren, maar wel
om de materialen die mijn collega’s me
aanreiken te integreren tot werkende
elektronische systemen. Een fantastische
combinatie van mijn twee passies!”

van het perfectioneren van de basisblokken,
maar van intelligenter gebruik van de beschikbare middelen.
Mijn thesis ging over een revolutionair idee dat
mijn promotor prof. Michiel Steyaert had om
een accurate klok te produceren. De klok is in de
elektronica een elektrisch signaal dat periodiek
een hoge spanning en een lage spanning heeft.
Dat signaal kunnen we voor allerlei doeleinden
gebruiken, waarvan de belangrijkste draadloze
communicatie en de snelheid in processoren
aangeven, zijn. Voor draadloze communicatie is
het heel belangrijk dat het tempo waaraan je informatie doorstuurt, gekend is bij de ontvanger,
en dat het dus heel nauwkeurig vastligt. Zo kunnen we voorkomen dat zender en ontvanger
op een andere golflengte zitten. In processoren
geeft de klok aan aan welk tempo de berekeningen worden uitgevoerd. Misschien heb je
wel al gehoord van een processor met 2,1 GHz
kloksnelheid. Dat wil dus zeggen dat de klok 2,1
miljard keer per seconde hoog en laag staat. Het
spreekt voor zich dat die snelheid heel stabiel
moet zijn om de verschillende onderdelen van
een PC met elkaar te laten communiceren.
Vandaag wordt traditioneel gebruik gemaakt
van een mechanische trilling om zulke nauwkeurige signalen te genereren. Met nauwkeurig
bedoelen we dat de variatie niet groter mag
zijn dan 0,001% tussen -40°c en 125°C. Bij een
mechanische trilling kan je denken aan bijvoorbeeld een lat waarvan je één uiteinde opspant
met je hand op de bank en die je met de andere
een plooiing geeft en dan loslaat. Je kunt de
snelheid waaraan de lat heen en weer beweegt,
laten veranderen door de lengte van het stuk
dat over de tafelrand uitsteekt te veranderen.
Analoog kan de frequentie van die kloktrilling
heel nauwkeurig worden ingesteld op micrometerschaal, maar het mechanisch afpassen van
die lengte is een duur proces. Ik heb voor mijn
thesis een alternatief uitgewerkt.
Het fundamentele idee van mijn thesis was een
klokreferentie maken op basis van de tijd die

licht nodig heeft om een bepaalde afstand af
te leggen. Omdat we afstand heel nauwkeurig
kunnen maken en de lichtsnelheid een fysische
constante is, is de tijd die nodig is om een bepaalde afstand af te leggen ook heel nauwkeurig. Mijn werk bestond er ten eerste in dat licht
op een efficiente manier te genereren en te
blijven bevatten op een chip. Vervolgens moest
ik dat licht detecteren aan het einde van de lijn
met vaste afstand en tot slot dat tijdsinterval
omzetten in een stabiele frequentie die als klok
kan dienen. Hoewel ik het concept niet zelf heb
bedacht, heb ik wel een hele hoop oplossingen
gevonden die de techniek het potentieel geven
echt bruikbaar te zijn. Omdat ik nu aan iets heel
anders werk, heb ik mijn thesiswerk beëindigd
met een verslag van 4 pagina’s met daarin mijn
belangrijkste resultaten. Ik heb die paper ingestuurd naar een conferentie en ben gevraagd
om hem op het symposium te verdedigen. Het
spreekt voor zich dat zoiets een hele eer is en
dat ik heel blij ben met de uitnodiging.

Elektronica op een dunne
flexibele folie
Wat betekent MICAS voor jou?
In september ben ik begonnen als doctoraal onderzoeker op MICAS, de groep die onderzoek
doet naar Micro-elektronica, IC’s (geïntegreerde
schakelingen), Actuatoren en Sensoren aan het
departement Elektrotechniek (a.k.a. ESAT) van
de KU Leuven. Gedurende vier tot vijf jaar ga ik
onderzoeken hoe we elektronica op een dunne
flexibele folie kunnen brengen. Daarbij focus ik
me op hoe we de schakelingen best opbouwen
en op welke elementen we op welke manier met
elkaar moeten verbinden om systemen te maken
die zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk en zo
zuinig mogelijk zijn. Dat doe ik onder begeleiding
van prof. Wim Dehaene, een autoriteit op het vlak
van digitale schakelingen en systemen.
De uitdagingen van flexibele elektronica zijn niet
gering: de technologie waarmee we werken is
intrinsiek meer dan 1000 keer trager dan de klassieke siliciumgebaseerde technologieën. Maar de
beloning zal ook groot zijn: schakelingen hoeven
niet meer stijf te zijn, worden ultralicht en veel
goedkoper per oppervlakte. Voor toepassingen
zoals beeldschermen is dat een ware revolutie:
goedkopere en oprolbare schermen zullen het
aantal toepassingen drastisch vergroten.
<<<
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Omdat de technieken om transistoren af te zetten op een dunne folie allesbehalve evident zijn,
werk ik ook nauw samen met Imec. Imec is het
interuniversitair micro-elektronicacentrum. Het
is wereldberoemd voor het vooruitstrevende
en geavanceerde onderzoek op het vlak van
nieuwe technologieën en manieren om componenten te fabriceren. Omdat de technologieën op folie nog helemaal niet zo ver staan als
op silicium, is het zeer belangrijk om samen te
werken met de technologen om na te denken
over de interactie tussen technologie en ontwerp. Daarom zit ik ook deeltijds op Imec onder
leiding van prof. Paul Heremans en maak ik deel
uit van het team onderzoekers dat de technologie verder ontwikkelt.

Een topper!
Op welke manieren ben jij de laatste jaren
in ‘de spotlights’ gekomen?
En neen, je hoeft niet bescheiden te zijn.
In 2008, tijdens het zesde jaar middelbaar, won
ik de Chemie Olympiade in België en mocht ik
deelnemen aan IChO: de Internationale Chemie
Olympiade in Budapest. Dat was grotendeels te
danken aan de hulp die ik van mevrouw Rotty
gekregen heb. Hoewel ik geen medaille haalde,
heb ik daar toch een verdienstelijke prestatie
neergezet, als beste van de vier Belgen. Bovendien legde ik er een hele hoop internationale
contacten en leerde ik er heel wat interessante
mensen kennen. Het jaar daarop heb ik meegeholpen aan de organisatie van IChO in Cambridge, waar ik het Nederlandse team begeleidde, wat opnieuw een ongelofelijk fascinerende
ervaring was en waar ik zelfs een paar Nobelprijswinnaars heb ontmoet.
In 2012 bracht ik een team van vier studenten
bijeen om deel te nemen aan de Engineering
competitie van BEST (Board of European Technology Students), waar wij in de Leuvense competitie de eerste plaats haalden. Daarbij verdienden we naast een mooie prijs ook een ticket
voor de Beneluxeditie in Durbuy. Ook daar deed
ons team het heel goed en werden we eerste
en tweede op respectievelijk de case study en
het teamdesign. Als winnaars werden we ook
uitgenodigd voor de Europese engineering
competitie, maar helaas waren alle teamleden
buiten Europa op het moment van de Europese
editie. Het Beneluxteam dat ons mocht vervan-
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gen, werd uiteindelijk eerste in Zagreb. Alles bij
elkaar kan ik met veel trots terugkijken op onze
prestatie toen.
In de zomer van 2012 ben ik ook naar Jaén in
Peru gegaan voor een stage bij Humasol. Humasol is een organisatie die stages rond groene
energie in ontwikkelingslanden aanbiedt voor
ingenieursstudenten. Mijn taak bestond erin
om een schakeling te ontwerpen die elektronisch de spanning op een geïsoleerd net stabiliseert. Gedurende het academiejaar 2011-2012
heb ik in België die schakeling ontworpen en in
de zomer ben ik naar Peru afgereisd om ze ter
plekke te gaan installeren. Hoewel veel studenten het moeilijk hadden hun project ter plekke
af te krijgen, ben ik er in geslaagd niet alleen de
schakeling from scratch opnieuw te ontwerpen,
maar ook twee volledige systemen te installeren
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en een derde elektronische sturing (zonder systeemintegratie) achter te laten. Bovendien was
de installatie ‘Peruproof’, dat wil zeggen dat het
systeem na een jaar nog steeds naar behoren
functioneerde, iets wat lokaal ook een uitdaging
is. Alles bij elkaar was mijn project een van de
meest vernieuwende en succesvolle projecten
die Humasol gedaan heeft. Mede omwille daarvan heeft men mij vorig academiejaar gevraagd
Technology expert te worden, wat ik met veel
plezier gedaan heb. Dit jaar bekleed ik de positie van Technology Manager Electronics binnen
Humasol, en lopen er projecten rond een Smart
Socket, een slimme vochtigheidsmeter en een
datalogger voor registratie van energieproductie en -verbruik op de geïsoleerde netten.

De wetenschap! Er is echter ook
nog veel daarbuiten.
Welke doelen heb je nog voor jezelf
gesteld? Wat hoop je dus nog te bereiken op
professioneel vlak?
Op relatief korte termijn wil ik uiteraard een
goed doctoraatsstudent zijn, wat voor mij zowel
goede onderzoeksresultaten en mooie publicaties inhoudt, maar ook goede oefenzittingen
en labo’s voorzien voor de nieuwe generatie
studenten. Ik wil mezelf op wetenschappelijk
vlak verder ontwikkelen, maar ook mijn soft
skills verder uitbouwen. Idealiter sluit ik die periode af met een zeer goede doctoraatsthesis.
Ik hoop ook gedurende mijn doctoraat een gedeelte van mijn onderzoek in het buitenland te
kunnen doen. Zowel tijdens mijn stage in Peru
als tijdens mijn Erasmussemesters aan de RWTH
Aachen en EPFL Lausanne heb ik ondervonden
hoe verrijkend een buitenlandervaring is. Ik kan
dan ook iedereen aanraden kansen op dat vlak
met beide handen te grijpen. Het relativeert je
eigen positie en geeft je een breder beeld van
de wereld. Je wordt uitgedaagd om uit je comfortzone te komen en jezelf open te stellen voor
nieuwe ideeën. Zoals Oliver Wendal Holmes zei:
‘One’s mind, once stretched by a new idea, never regains its original dimensions.’
Tot slot wil ik niet alleen groeien op professioneel vlak. Ook op persoonlijk en cultureel vlak
wil ik aan mezelf blijven werken. Eens in de ingenieurswereld is het verraderlijk om binnen
de ‘gemakkelijke’ wereld van het ‘ingenieursschap’ te blijven, waarbij er optima bestaan en
er slechts één juist antwoord is. Het is belangrijk
ook stil te staan bij andere aspecten van de wereld en ook oog te hebben voor de dingen die
echt belangrijk zijn in het leven. Ik ervaar dat het
een hele uitdaging kan zijn, maar ik ga er ook op
dat vlak voor 100% voor.
Een mooiere afsluiter is bijna onmogelijk.
We wensen Florian op professioneel, persoonlijk én
cultureel vlak het allerbeste toe!
RP

verbondenheid
Damiaanactie – campagne 2013-2014

SJKS-tandem
op inleefreis naar India
Jonathan Beyaert, godsdienstleerkracht in de derde graad, nam in september samen met Pieter-Jan Volkaert,
leerling uit 5LWia, deel aan een mediadriehoek van Damiaanactie. In een mediadriehoek gaan leerkrachten en
leerlingen van drie scholen binnen het zendgebied van een regionale televisiezender op inleefreis naar één van
de projectlanden van Damiaanactie.
Pieter-Jan en Jonathan bezochten in het zuiden van India gebieden waar
Damiaanactie strijdt tegen lepra en tbc.
Deze armoedeziektes maken jaarlijks duizenden slachtoffers, zelfs in zogenoemde economische groeilanden als India. Tijdens de voorbije weken
kregen alle leerlingen, zowel in de basisschool als in de humaniora, de getuigenis van Pieter-Jan en Jonathan. Een verhaal dat allesbehalve spreekt
van economische welvaart en ontwikkeling.
In Ic Hou-Jongeren leest u hoe Pieter-Jan deze reis heeft beleefd. De
Ic Hou-redactie legde ook enkele uitdagende vragen voor aan collegaredacteur Jonathan.

Damiaan maakte het verschil

door een niet herkenbare geur ... niet echt een onaangename geur, maar
wel een geur die de komende dagen, overal waar we kwamen, niet meer
wegging: de geur van India! De spicy Indische keuken was voor ons allen
een uitdaging, net als de daarmee gepaard gaande angst of onze darmen
het zouden overleven. Ik bleef gelukkig gespaard van ellende, iets wat niet
kan gezegd worden van sommige medereizigers. De drukte en het getoeter op straat was heel opvallend, zelfs midden in de nacht verdween het
lawaai niet. Op de weg geldt het recht van de sterkste: een vrachtwagen
is sterker dan een auto, een auto sterker dan een brommer, een brommer
sterker dan een fiets ... Geen rijstroken, amper voetpaden, ... weinig of geen
verkeersregels. Als ik één verkeersregel heb ontdekt, dan is het toeteren als
je iemand inhaalt, maakt niet uit links of rechts, maar toeter. Niet verwonderlijk dat ik enkele weken geleden in de krant las over het gigantisch aantal verkeersslachtoffers in India.

Was je meteen bereid deel te nemen aan de reis, wat trok je
over de streep, of was er geen getrek nodig?
Ik was allesbehalve meteen bereid om deel te nemen. Ik vond nogal wat
argumenten om het niet te doen: Om te beginnen ben ik geen held in het
aanschouwen van medische zaken zoals wonden, operaties e.d.m. Vrouw
en kinderen 10 dagen achterlaten om naar de andere kant van de wereld
te vliegen, is er geen andere collega die beter geschikt is voor deze reis,
... allemaal argumenten om het niet te doen. Mijn vrouw was de grootste
supporter: ‘Als je dit wil doen, moet je het doen, dit is een unieke kans’ zei
ze meermaals. Ik weet nog goed dat het gebeurde tijdens nachtelijk gepieker, ik sprong plots recht: Ik doe het ... ik vond een schitterend argument
om met Damiaanactie naar India te gaan: Pater Damiaan zelf! Ook Damiaan had vele redenen om het niet te doen: z’n broer zou naar de missies
gaan, toen hij naar Molokai trok, mocht hij van z’n oversten geen melaatsen aanraken, ... ontelbare argumenten om niet te doen wat hij toch deed!
Zo maakte Pater Damiaan het verschil voor de vele melaatsen op Molokai.
Sinds die nacht dacht ik vaak aan onze grootste Belg, ook in India.
Hoe kan je indrukken overbrengen aan mensen
die niet zijn meegegaan?
Het is behoorlijk moeilijk om een land als India te omschrijven. Het is in
niets te vergelijken met onze Westerse, Europese context. Geuren en smaken bijvoorbeeld kan je niet vatten in foto’s. Ik herinner me dat toen we
net in India geland waren en het vliegtuig verlieten, we overvallen werden
<<<
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Kastensysteem
India! Armenwijken, extreme armoede ... tegelijk economische tijger
en homeland van de allerrijkste mensen/families van de wereld
(fam. Mittal bijv.). Een schril contrast dat toch ontmoedigend moet
zijn voor diegenen die proberen helpen, zoals de Damiaanactie.
Een ‘fout’ van het hindoeïsme? Hoe kijk je daar tegenaan? Heb je die
tegenstelling ervaren?
Persoonlijk vind ik het gevaarlijk om hierover grote uitspraken te doen.
India is een zeer groot land, regio’s verschillen sterk, en we verbleven er
slechts een tiental dagen. De Indische cultuur doorgronden vraagt meer
tijd dan dat. Ik wil het graag houden bij enkele indrukken van een beperkte ervaring in het land. Ik heb persoonlijk bijvoorbeeld weinig gezien
van grote economische welvaart. Die welvaart is er ongetwijfeld, maar
voor een zeer beperkte groep mensen. Damiaanactie probeert binnen India aan fondsenwerving te doen, iets wat moeilijk en weinig succesvol is
... Ontmoedigend? Zeker, maar niet verwonderlijk voor de Indische mentaliteit. Het eeuwenoude kastensysteem is officieel afgeschaft, maar in de
praktijk overal aanwezig ... Enerzijds zie je mensen, kastelozen, in de meest
armtierige omstandigheden aan de kant van de weg zitten, gelaten hun
lot dragend. Anderzijds lopen mensen van een hoge kaste voorbij zonder
enige vorm van betrokkenheid om de arme medemens. Over ‘fout’ van
het hindoeïsme durf ik al helemaal niet te spreken, daar hoef ik niet over
te oordelen. Het leerde me dat een humane en caritatieve ingesteldheid
eerder Europees is en volledig doordrongen is van het christelijke concept
van naastenliefde. Ik durf zelfs vermoeden dat een vrijzinnig humanist raar
opkijkt van de menselijke verhoudingen die het kastensysteem in India
met zich meebrengt.

Manikham, een van de vele Damianen
Je ontmoette veel hulpverleners op je reis. Zijn er mensen bij
met wie je je sterker verwant voelde? Waarom dan?
Ik heb in India veel Damianen van deze tijd ontmoet. Mensen die met bezieling lepra- en tbc-patienten verzorgen. Je voelt ook dat Damiaan hun
grote voorbeeld is. Bijna overal vind je portretten, een standbeeld of foto’s
van deze heilige. De meeste hulpverleners zijn ook christen, dat is heel
opvallend en zet aan tot nadenken. Manikham is één van die fantastische
helpers. Hij nam ons bijvoorbeeld mee naar een staatskolonie. In de jaren
’60 bouwde de Indische overheid kolonies waar mannen en vrouwen die
omwille van hun lepra verstoten werden, terecht konden. Alle faciliteiten
werden voorzien: verzorgingsruimtes, keuken, labo’s, sanitaire voorzieningen, ... Een 20-tal ambtenaren worden tot op vandaag door de overheid
betaald om in te staan voor de zorg in die kolonie. Er is echter een ‘klein’
probleempje, deze mensen komen nooit. Het gevolg laat zich raden: de
omstandigheden zijn er werkelijk mensonwaardig. Iedereen van de groep
kreeg op die plek tranen in de ogen. Ongelofelijk dat zo iets bestaat in
2014. Damiaanactie mag op die plek officieel niet komen. Manikham gaf
ons een vijftal minuten uitleg, de rest van de tijd gebruikte hij om zo veel
mogelijk mensen te verzorgen. Manikham vroeg ons op die plek één ding
te doen: probeer met een gebaar, een lach, een handdruk, ... duidelijk te
maken dat deze mensen ook mensen zijn ... Terwijl duizenden dagelijks
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deze plek voorbij lopen, is Manikham de enige die hier af en toe langskomt
om wat hulp te bieden ... schrijnend. Voel ik me verwant met zo’n hulpverleners? Neen, ik voel me nederig en klein bij wat medewerkers van Damiaanactie ginds verrichten. Het deed me wel inzien dat ook wij, hier bij
ons, heel wat kunnen doen, of misschien moeten doen, zodat mensen als
Manikham daar het verschil kunnen maken.
Wat zal je voor altijd onthouden, als je nu een iets zou moeten
zeggen, wat pakte je, is op je netvlies gebrand voor altijd ...
Iets wat een enorme indruk naliet, was het bijwonen van een operatie.
Lepra tast de zenuwen aan. Gekend is de klauwhand en een vergelijkbaar
probleem aan de voeten. Deze fysische tekenen van lepra werken de stigmatisering enorm in de hand. Als in een dorp iemand met zo’n klauwhand
wordt opgemerkt, dan wordt deze onmiddellijk verjaagd. Om deze sociale
uitsluiting tegen te gaan, voert Damiaanactie operaties uit. Wij mochten
zo’n operatie aan een voet bijwonen, ... De indische dokter die op vrijwillige basis maandelijks enkele mensen komt opereren, vertelde dat de leprapatiënt een 35 jarige man was met een soort klompvoet. Confronterend vooral omdat het om een leeftijdsgenoot ging. Het zijn zo’n verhalen
die beklijven. Ik merkte dat Pieter-Jan en de andere leerlingen ook enorm
werden aangegrepen wanneer ze een leeftijdsgenoot ontmoetten met
lepra of tuberculose. Gelijkaardig was de ontmoeting met Goppi, een jongen van 11 jaar met tuberculose. Men vertelde dat Goppi omwille van de
pijn met z’n hoofd tegen de muur sloeg toen ze hem vonden. Hij vroeg
zelfs om te mogen sterven. Onvoorstelbaar als je zelf kinderen hebt van
die leeftijd.
Doet Damiaanactie niet louter aan symptoombestrijding?
Moeten we niet eerder inzetten op het voorkomen dan op genezen?
Lepra en tuberculose zijn typische armoedeziektes. Het is zeker zo dat extreme armoede aan de basis ligt van dit menselijk leed. Niet voor niets is
de eerste milleniumdoelstelling (zie www.detijdloopt.be) het wereldwijd
halveren van de armoede. Maar zolang armoede bestaat zullen lepra en
tuberculose bestaan. We moeten blijven inzetten op het bestrijden van
armoede, maar we mogen ondertussen de wrede gevolgen van armoede
niet uit het oog verliezen. Het is goed dat onze school daarom blijft inzetten op twee grote hulpprojecten: Broederlijk Delen en Damiaanactie.

Met 40 euro maak je het verschil!
Wat hoop je te bereiken?
Ik zag dat de inspanningen van Damiaanactie soms heel direct het verschil
maken. Als Goppi nooit werd ontdekt door een gezondheidswerker dan ...
was hij er waarschijnlijk niet meer. We liepen met Anthony, een gezondheidswerker van Damiaanactie, in een krottenwijk rond een vuilnisbelt. Er
waren honderden kinderen. Anthony zag plots een jongentje lopen met
een vlek op zijn kaak, vermoedelijk had die jongen lepra. Anthony vroeg
naar zijn naam en zei dat hij een week later zou terugkomen om te zien
wat de evolutie was ... Indien het daadwerkelijk lepra was, kon onmiddellijk een behandeling gestart worden. Dit is een voorbeeld van hoe mensen op het terrein het verschil maken. Ik kwam terug met de overtuiging
dat wij hier deze mensen moeten ondersteunen met de middelen die wij
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hebben. Hoe je het ook draait of keert, Damiaanactie kan slechts de dingen doen die ze wil doen als er ook geld voor is. Het kost Damiaanactie 40
euro om iemand te genezen. Met elk veelvoud van dit bedrag kunnen we
voor iemand het verschil maken tussen leven of sterven ... Een droom was
geboren: Wij moeten alles doen om voor zoveel mogelijk mensen het verschil te maken! Het opbrengstcijfer dat we halen interesseert me niet, het
aantal mensen dat we hiermee helpen des te meer!
Kun je hier nog leven zoals vroeger na je reis in India? In welke mate
ben je daardoor veranderd? Vierde je tijdens de voorbije kerst- en
nieuwjaarsperiode feest zoals andere jaren?
Ik durf in alle eerlijkheid zeggen dat er geen dag voorbijgaat, zonder dat
ik terugdenk aan onze inleefreis in India. Op heel verschillende manieren.
Soms banaal, ik herinner me dat ik recent ergens in Gent rondliep en plots
tegen mijn vrouw zei: ‘Ik ruik India’. Maar ook dingen op tv of in de krant
doen me terugdenken aan onze reis. Het programma Birth-day in India,
enkele weken geleden uitgezonden op VRT, was bijzonder confronterend.
De dag na de uitzending zei mijn moeder dat ze geschokt en ontroerd had
zitten kijken naar dat programma ... ik kon vanuit mijn ervaringen alleen
maar zeggen dat het de pijnlijke realiteit is in India. Een ander voorbeeld:
Kort nadat ik terug thuis was, maakten mijn zoontjes ruzie om een legomannetje ... waarop ik lichtjes geïriteerd reageerde: ‘mannekes, waarover
maken jullie ruzie? In India zag ik heel wat kinderen die geen speelgoed
hadden om ruzie over te maken.’ Ik besefte vrij snel dat het belachelijk was
om voortdurend de link te leggen met India. Mijn kinderen, ikzelf, kortom
wij allemaal leven in andere omstandigheden ... we kunnen alleen maar

dankbaar zijn dat we op deze plek en met die kansen geboren zijn. Wat
niet wil zeggen dat we onverschillig moeten zijn tegenover het leven in
andere omstandigheden, ook hier bij ons.
Hoe was het om zo lang op te trekken met slechts één leerling?
Voor de start van dit project kende ik Pieter-Jan helemaal niet. Al bij de
eerste kennismaking maakte ik met Pieter-Jan de afspraak om me met
‘Jonathan’ aan te spreken als we met de inleefreis bezig waren, in lescontext bleef het ‘Mijnheer Beyaert’. Pieter-Jan heeft die grens altijd heel goed
aangevoeld. Je moet toch voor een stuk de verhouding leerkracht-leerling
doorbreken, er groeide geleidelijk aan een soort vriendschap. Vooral na de
reis voelde ik dat de band anders was geworden. De dingen die we in India
samen hebben meegemaakt, hebben ons beiden veranderd en misschien
zijn wij de enigen die weten hoe dat te verklaren is.

774 levens gered
Het eindresultaat van de SJKS-Damiaanactie overtrof alle
verwachtingen.
< 774 maal werd 40 euro opgehaald!
< 774 maal maakten we samen het verschil tussen leven en dood.
Dankjewel aan iedereen die bijdroeg tot dit fantastisch resultaat!
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Criminologie? Mensenrechten?
Seksuologie?

www.kuleuven.be
Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

verbondenheid
Hoog bezoek uit Chevetogne

Père Cyrille Vael

komt even terug naar zijn oude school
Hij is een vijftiger, ziet er echter opvallend jonger uit. Zijn ogen en zijn glimlach verraden een zekere ondeugendheid, een vermoeden dat niet ongegrond is. Père Cyrille is bijzonder: intrigerend en fascinerend.

Enorm veelzijdig
Getuigend van een ver verleden als pianist, zou
er ergens in één of ander stoffige muziekcollectie nog een cd-opname van hem met muziek
van Chopin te vinden moeten zijn.
Van zijn grote liefde ‘opera’ maakte hij in de VS
zijn beroep. Hij reisde met het operagezelschap
van Philadelphia de hele wereld rond.
Toevallig – eerder als toerist – bezocht hij de Byzantijnse ritus in de abdij van Chevetogne. Daar
is hij nu al meer dan 20 jaar monnik. Hoewel
dagelijks de othodoxe ritus volgend, ontpopte
hij zich in de abdij tot een weinig orthodox wierookmaker, die onder meer met een motor van
een Porsche aan het werk gaat in zijn atelier.
Zijn wierook wordt verkocht tot in Rusland en
ook moderne cosmeticabedrijven willen met
hem in zee gaan om nieuwe geurlijnen te ontwikkelen. In de Europese Commissie heeft hij
tussen het wierook maken door een zitje als cultureel functionaris. Als hobby houdt hij enorm
van zeilen en kitesurfen en aan de kust slaat hij
graag een oestertje achterover.
Misschien, beste ouders, kwam uw dochter of
zoon na de abdijdagen ook al naar huis met
wilde verhalen over ‘père Cyrille’?

Oud-leerling van SJKS
Nu al vier jaar geleden, maakte ik voor het eerst
kennis met Cyrille Vael in de abdij van Chevetogne. Door de grote toevloed van abdijgangers in
het zesde jaar, moesten we noodgedwongen
op zoek naar een nieuwe abdij die ons als gasten wou opnemen. De abdij van Chevetogne
werd een noodoptie.

eens op mijn kamer in het internaat twee meisjes binnengesmokkeld. Man, een heel schooljaar
heb ik het geweten achteraf!’ Euuuh? Niet weinig verbaasd vroegen we ons af of deze man
wel een monnik was.

Ik had alles en
toch ontbrak er iets
Een 19de eeuwse kasteelhoeve is niet geheel
stofvrij. Bij wijze van hulp aan de gastvrije kloostergemeenschap klopten we op de tweede dag
van ons verblijf stoffige matten uit. Komt Cyrille
die avond in de eetzaal nog eens op bezoek en
hij deelt stofmaskers uit aan de leerlingen. ‘Voor
als je nog eens naar hier zou willen komen.’, zegt
hij met een ironische glimlach. Op de laatste
dag lukt het om samen met de leerlingen een
heus gesprek van meer dan twee uur met Cyrille
te hebben. Er wordt geluisterd met open mond
en er rijzen interessante vragen. Deze man komt
niet enkel grappig uit de hoek, maar is ook bijzonder betoverend, oprecht en overtuigend als
hij over zijn geloof praat. Een ontmoeting met
Cyrille blijft aan de ribben kleven.
‘Waarom ben je in het klooster gegaan, père
Cyrille?’
Antwoord: ‘Toen ik voor het eerst tijdens Witte
Donderdag zelf een dienst meemaakte in Chevetogne, bleef er één zin van de liederen bij
me hangen: “Ik zie mijn bruidsvertrek helemaal
getooid, maar ik heb geen passend bruidskleed
aan”. Dat zinnetje was toen volledig mijn leven.
Ik had eigenlijk alles, een perfecte job, goedbetaald, een internationale carrière, en toch was er
iets dat ontbrak.’

Père Cyrille voor de laatstejaars
Niks wees erop dat we in de abdij twee oudleerlingen van het College zouden ontmoeten.
De eerste avond al, kwam er een zekere père Cyrille richting de leerlingen gestapt. ‘Zijn ze daar
nog altijd zo streng in ’t College? Ik heb ooit

In maart 2014 komt Cyrille Vael in hoogsteigen
persoon zijn oude school opnieuw opzoeken. Het
nuttige zal aan het aangename worden gekoppeld. Niet iedere dag krijgen we een fascinerende
persoonlijkheid en boeiende spreker van formaat

op bezoek. Op vrijdag 28 maart zal Cyrille de leerlingen van de derde graad onderhouden over het
belang en de rol van zingeving en spiritualiteit in
een (post)moderne samenleving. Want dat zinnetje uit de dienst op Witte Donderdag is ongetwijfeld bij heel wat mensen, ook op onze school van
toepassing. Een getooid bruidsvertrek, in de zin
van een comfortabel en zorgeloos materieel bestaan, hebben de meesten onder ons gelukkig wel
ter beschikking. Maar, durven wij ons nog tooien
met een spiritueel kleed, dat weliswaar niet leidt
tot een comfortabel bestaan maar wel tot een
diep geluk? We hopen jongeren warm te maken
voor zingeving en spiritualiteit, één van de meest
krachtige antidepressiva.

Al eens op verkenning?
Wil je al even kennismaken? De onderstaande
link leidt je naar een kortfilm over Chevetogne
met prachtige fotografie. Je ziet Cyrille Vael aan
de klokken staan en aan het werk in zijn echte
heimat: de wierookmakerij met de heerlijke
etherische oliën. Cyrille is trouwens ook parfumingenieur.
http://www.youtube.com/watch?v=85zwIFSpKBc
En dat Cyrille niet enkel Chopin kan spelen, maar
ook prachtig kan zingen, bewijst de onderstaande link:
http://www.youtube.com/watch?v=0JnCO0OlhlE
Fré Caulier
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Moeder, waarom lezen we (niet)?

Pepé zoekt een goed boek
En toch heb ik me weer laten verleiden. Laten inpakken. Bezweken. Nochtans zou ik beter moeten weten. Zeker
op mijn leeftijd. Met mijn ervaring. Mijn madam was er nochtans bij. Zoals zo vaak. En weer wist ik haar blik te
ontwijken. Geen honende blik, geen ‘op uwe leeftijd, man’-blik, geen blik van ‘is dat niet te hoog gegrepen voor
u?’, geen greintje spot in die blik, geen ironie. Alleen meewarigheid.
Zo’n blik van ‘weet ge ’t nu nog niet?’. De blik
van ‘dat hebben we al zo vaak meegemaakt
en ik kan het einde al voorspellen’. Maar tevens
de blik van ‘ik zal u blijven steunen, zelfs in uw
meest onnozele, stupide, zinloze momenten’.
Want nu wil ik ervoor gaan, niet voor de helft,
want dan begin je er beter niet aan. Neen, voor
de volle pot. Tot we aan het gaatje zijn. Of beter
gezegd: tot de laatste bladzijde is omgedraaid.

De FNAC heeft die allemaal!
Want wat is er gebeurd vanmiddag? Pepé heeft
een boek gekocht. Weer. Weer op een zaterdagnamiddag. Weer in de Fnac. Weer een Frans
boek. ’t Is de fout van de adoptiezoon. Al 25 jaar
toch ondertussen. Verstandelijk beperkt. Matig
autistisch. Moet steevast op zaterdagnamiddag
naar Antwerpen. Parkeren op ’t Zuid. Alle antiekwinkels in de Kloosterstraat afdweilen. Dat laat
hij makkelijk over zich heengooien. Dat geeft hij
toe aan zijn pa en ma. Laat komen, dat zoveelste
lelijk postuurken. Geef hier dat negentiendeeeuws kaderken. Verdraagt hij allemaal. Stilzwijgend. Arm in arm met memé. Pepé enige passen voorop. Want die wordt zenuwachtig van
zijn gestruikel. Rare blikken moet hij trotseren
van talloze Afrikanen die ons pad kruisen. Wat
is dat toch met die jonge Rwandees met die
ouw pruim aan zijn arm? Loverboy? Een ouwe
rijke schuur gevonden? Trekt hij zich allemaal
niets van aan, want hij gaat recht op zijn doel
af. Targetman. Spits. De Fnac als ultieme wekelijks reisdoel. Voor hem het walhalla van de cd’s.
Want zowat elke week mist hij geen enkele van
de talrijke reclameboodschappen op Eén voor
weer een nieuwe compilatie-cd. De Beste van ...
De 100 Mooiste ... Top in 2013 ... Dancehits van
2013. En de Fnac heeft die uiteraard. Allemaal.
En snel. Soms wel met – o ramp – een week
vertraging. Dus wordt het tandenknarsen tot de
zaterdag erna. Weer richting Fnac. Voor eigenlijk

36 IC HOU februari 2014

weer eenzelfde cd. Zelfde liedjes. En – o surprise
– hier staan ze onder een ander nummer gerangschikt. Een reuzensprong in het leven van
een autist.
Memé vergezelt de zoon naar de cd-afdeling.
Pepé gaat dan al een verdieping hoger naar de
boeken. Want pepé is op de hoogte. Heeft een
ganse week de recensies in de vakbladen gevolgd. Weet ook wat zijn vrouwken graag leest.
Liefst iets droevigs, iets uit den oorlog, iets met
Joden (dat uiteraard slecht afloopt, anders zouden het geen Joden zijn). ’s Nachts uit bed gelicht. Beestenwagons in. Grimlachende SS-ers.
De gaskamers in. Zyklon-B. Rokende schouwen.
Af en toe een verkrachtingsken. Jaja, mensen,
vergis jullie niet, zo zit die brave memé ook in
mekaar. Maar altijd een slot met wat hoop erin.
De daders zullen hun straf niet ontlopen (de
christelijke memé), de Joodse nazaten zullen
hoge posten bekleden (de hoopvolle memé)
en hun kleinkinderen kunnen ongestoord weerwraak nemen op alle boosdoeners (de omamemé).
Memé en autistische zoon vervoegen pepé na
een kwartiertje. Waarna pepé de memé enkele
titels aanwijst. De achterflap lezen alleen al kan
memé tot ongekende hoogten brengen. Haha,
dat worden weer avonden vol plezier – lees tranengepleng – in de zetel. ’t Is zo erg hé. Maar
ook zo schoon.
En soms, heel soms, gaat pepé op zoek naar een
boek voor zichzelf. Nee, beter gezegd: wordt
hij getroffen door een boek voor zichzelf op de
zoektocht naar een boek voor memé. Schoon
hé? Nooit verwacht van pepé hé, dat altruïsme?

Na forse lees-start,
stevige aarzeling ...
En net op dat moment staat memé achter hem.
En ze weet al op voorhand wat er te gebeuren
staat. Pepé gaat dat boek de hemel inprijzen.

Zich straks niet kunnen inhouden en in café
Nero op ’t Zuid al beginnen lezen. Supergoed,
dat boek. Topliteratuur. Leesplezier voor dagen
gegarandeerd. En thuisgekomen nog rap wat
bladzijden lezen voor het avondeten. En misschien zondagnamiddag na de frieten nog wat
bladzijden. En dan stokt het. In de loop van de
volgende werkweek hooguit ’s morgens nog
een blad. Want de artikels over Waasland-Beveren zijn blijkbaar veel interessanter. En misschien ’s avonds nog ne regel of zes. Want dan
moet hij de berichten op het supportersforum
van WB gaan becommentariëren. Maar smijt
dat boek dan alstublieft nog niet bij het papierafval! Want dan heeft hij het wel gezien hoor!
Laat het nog een paar weken onaangeroerd op
de keukentafel liggen en leg het dan ‘op zijnen
hoop’ bovenop de keukenkast. Daar liggen al de
topstukken uit zijn bibliotheek van ongelezen
meesterwerken.
Memé kent mij wel. Is zo braaf om daar niets
over te zeggen. Niet in het minst omdat ze weet
dat wie pepé tegen de haren strijkt (wat een
uitdrukking in mijn geval!) gegarandeerd drie
dagen beeld zonder klank krijgt. En is het dat allemaal waard? Voor een stom boek?
’t Ligt in mijn verleden. Zoals alle vreemde gedragingen Freudiaans te verklaren zijn. Onverwerkte trauma’s uit de kindertijd. Qua lectuur bij
mij duidelijk.
Ik herinner me nog goed het lezen van mijn
eerste boek. Ingeschreven in de bib. Zes jaar.
Nu zelfs al meer dan een halve eeuw geleden.
De titel herinner ik me niet meer. Uiteraard. Dat
komt nog wel. Geef me nog een paar jaar de
tijd en ik zal je zelfs de naam van de auteur verklappen. Stop met zeveren. Back to the point.
Eerste leesboekje dus. Ook niet uitgekregen. Je
mocht het van de bibliothecaris twee weken in
je bezit houden. Duidelijk niet lang genoeg voor
mij. Maar er kwam een interne oplossing uit de
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Op die manier beheersten de gebroeders Verbeke toen het intellectuele
leven van de Sint-Niklase tsjeven.

Sprakeloos
Mijn moeder maakte nog veel later een inhaalbeweging. Ze is er pas op
haar 80 mee begonnen. Vroeger viel ze al in slaap na de derde regel van
de voorpagina van Het Nieuwsblad, mocht pa Schack met haar ‘leesgewoonten’ de draak steken. “En, Maria, ge zijt zo geconcentreerd? Staan er
zoveel prentjes bij dat artikel?” of “Maria, ge houdt dat boek weer achterstevoren, straks kunt ge nog sneller Arabisch lezen dan Nederlands. Als ge
wilt slapen, legt dan dat boek opzij en doet uw ogen toe”. Maar Tom Lanoye heeft in haar op literair gebied het beste bovengehaald. ‘Sprakeloos’
en ze was vertrokken. Sindsdien liggen de leeskaarten enigszins anders in
de Watermolendreef. Mijn vader haalt nog amper de tweede letter van
de eerste regel van de voorpagina van hogervermelde krant en valt dan
in een soort comateuze slaap die tot een eind na de middag kan duren
terwijl zijn Maria naarstig zit te genieten van de nieuwste Santa Montefiore
of ‘De poppenspeler van Warschau’. Want qua keuze heeft ze zich gevonden in mijn madam. Schoon hé jong, van die Joden. Toch met die twee
de Dossinkazerne eens gaan bezoeken. En laat Sturmführer von und zu
Schack dan maar snurken in zijne zetel.

José, de literaire Cavendish

bus: oudere broer Walter zou de rest van het boekje wel aan mij voorlezen.
Ongetwijfeld goedbedoeld voorstel vanuit het standpunt van de ouders.
Maar als die broer zowat sinds je geboorte het voorbeeld voor van alles
en nog wat is en je bijgevolg al zes jaar probeert zijn voorbeeldfunctie te
benaderen, is het voldoende om nog een paar uur naar zijn geleuter te
luisteren om daarna nog net niet dat boeksken in de stoof te steken, niet?
Ik schrijf het nog eens: ook in deze neem ik niemand iets kwalijk, maar het
heeft mijn leven als lezer voorgoed getekend. Zelden heb ik later nog een
boek volledig uitgelezen.

De bib van ’t Davidsfonds
Mijn broer was dus anders. Had meer van mijn vader. Die was er nochtans
ook slechts laat aan begonnen, maar had wel een enorme inhaalbeweging
gemaakt. Hij kon dan ook rekenen op een erg gewaardeerde en gerenommeerde coach: ‘de stuken’, Nestor Verbeke, toponderwijzer en inderdaad
grootvader van ons aller Annemie (nvdr. Mevrouw Verbeke, lerares Frans).
Runde met broer Florent (eveneens onderwijzer) de bib van het Davidsfonds aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Waar nu dus het funerarium van Begrafenissen Van Daele is. Was een logische stap: de gewijde stilte was er
al, alleen de lijken ontbraken nog. Geen sprake van om in die tijd zelf je
boek uit een rek te gaan halen. Nee nee: op een steekkaart stonden titel en
auteur en als je op basis van die levensnoodzakelijke info een boek had gekozen, ging Nestor dat wel voor je halen. Na het eerst gekeurd te hebben,
uiteraard. Vooral of het wel voor je leeftijd geschikt was. Maar goed, Nestor
kwam goed overeen met pa Schack en heeft hem alle klassiekers laten lezen. Zoals zoveel katholieken uit de fifties en de sixties van vorige eeuw.

Mijn schoonfamilie zit anders in mekaar. Mijn schoonmoeder zaliger heb
ik nooit zien lezen. Die had daar toch nooit de tijd voor. Er moesten tot ’s
avonds laat immers nog onderbroeken gestreken (!) worden. Of er diende
dringend een telefoontje gepleegd naar een of ander familielid in nood.
Als Facebook toen al had bestaan ... Maar mijn schoonvader? Ik denk dat
die alles heeft gelezen. En hij onthoudt ook alles. José, de wandelende
encyclopedie. En laat je niet in de luren leggen hé. Stel hem geen literaire
vraag als je denkt dat hij zit te suffen. Want sufferig is hij eigenlijk op zijn
beste. Lijkt hij meest gefocust, want dan krijg je onmiddellijk een overzicht
van het ganse oeuvre van de vermelde auteur. Was tot zijn 85 een van die
lastige ouwelui die steevast als eerste met de nieuwste aanwinsten van de
bib aan de haal ging. Deinsde er ook niet voor terug om aan de balie titels
te suggereren en meteen al te reserveren. Is nooit sportminded geweest,
maar is op zijn 87 nog steeds onklopbaar in de literaire sprint. José, de literaire Cavendish van het steeds dunner wordende peloton gedreven lezers.
Sinds kort toch enige sleet merkbaar. Sleet zeg je? Sinds zijn 85 leest hij
bijna alleen nog ... non-fictie. Van die boeken die een normale mens al na
een paar woorden bij het papierafval legt. De Katharen, de middeleeuwse
moslims, de conquistadores, allemaal heeft hij ze in zijn broekzak.

Lezers van soorten
En zijn dochter – al 32 jaar mijn madam – heeft duidelijk zijn genen geërfd.
Een gedreven speed-lezeres. Niet het niveau van haar vader. Meer de populaire toer op. Geen Parijs-Roubaix. Meer Gent-Wevelgem. Want razendsnel.
Een pageturner? Voor haar is elk boek dat. Met als bladwijzer een toegangsticket van de nationale musea die ze met hare jongsten bezocht: Boedapest,
Londen, Berlijn, ... Toch meer klasse dan haar man in elk geval. Want zeg nu
zelf: wat is een toegangskaart van pakweg een ‘Bergen – Waasland-Beveren’
waard in vergelijking met een ticket van het British Museum?
<<<
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Enkele van haar kinderen (ook de mijne, geloof ik – hoop ik, stop daarmee,
zeveraar) hebben dat gedreven gelees geërfd. Judith kan gemakkelijk haar
twee kleine mannen een oorlogje laten voeren en ondertussen in de zetel Tolstoj zitten degusteren. Brave Simon mag gaan voetballen en blijven
plakken, dan mag zij toch wel lezen zeker?
Ook de jongste uit eigen atelier is een veellezer. Is er wel laat aan begonnen. Heeft leren lezen met Harry Potter. Snel overgeschakeld op de originele Engelse versie. Specialiseerde zich sindsdien in English literature. Jedes Tierchen sein Plesierchen natuurlijk. Snellezer ook. En specialisatie mag
hé. De ene renner rijdt ook liever de Ronde dan La Lombardia, niet?
Zijn broer Sander was een ander geval. Meer doener dan lezer. Zat al van in
het derde leerjaar voetbalstadions na te bouwen. Nooit veel gelezen. Kon
dat wel – en dan onnozeliteiten tot in het kleinste detail onthouden – maar
had meer nood aan sociaal contact. Geef hem wat pinten en een plaatsje
op de tribune en hij is gelukkig. Als hij nog iets leest nu is het de Voetbalmagazine. Kent hij dan ook van de eerste tot de laatste letter van buiten.
Kan dan ook moeiteloos de carrière beschrijven van de grootste Servische
loser die amper een voetbalnestel van een velcro kan onderscheiden. Frustratie om met hem een match mee te volgen. Lijkt die mannen allemaal
wel persoonlijk te kennen.
En bij het zwarte deel van mijn kinderen verliep het leren lezen niet anders. Enkelen van hen kwamen pas op ‘latere’ leeftijd ons grijze België van
een mooi zonnig kleurtje voorzien. En dan denk ik speciaal aan mijn twee
zwarte dochters. Jocelyne was al 10 à 11 jaar oud toen ze na lang aandringen bij de Broeder van Liefde van dienst ‘ginderachter ‘ een ouderkoppel
vond dat haar naar het gedroomde België wou laten komen. Nederlands
lezen was moeilijk. Startte in 1990 in het eerste leerjaar. Moeilijk. Want in ‘t
Rwandees (neen, pepé, dat heet ‘Kinyarwanda’) is een ‘l’ hetzelfde als een
‘r’. Onderling inwisselbaar. ‘Omkoperij’ kan je dus evengoed als ‘omkopelij’ lezen. Of ‘fraude’ als ‘flaude’. Om maar wat Afrikaanse voorbeelden te
geven. Of voolbeerden. Eind juni was het nog onduidelijk of ze wel naar
het tweede leerjaar zou kunnen. Dus maar bij regen en onweer naar Pedic gereden om een leesmethode op te gaan halen die speciaal voor BSOleerlingen was ontwikkeld door een of andere pedagoog. Die wou me
zelfs speciaal – ondanks het felle onweer dat op dat moment Gent en omstreken teisterde – aan de poort van Pedic aan de Coupure opwachten om
me persoonlijk een doos vol pedagogisch lekker in de koffer te stoppen.
Zomaar. Bijna gratis. Heerlijke mens. Het kostte me wel een vakantie van
bloed en zweet en haar vooral veel tranen om klaar te staan bij haar herexamen eind augustus. Maar we stonden er. Als een blok. Yes, we could.
Ze is echter nooit een fanatieke lezeres geworden. Opgebrand? Te veel gepusht? Dansen daarentegen ...

Dank aan Willy Vandersteen
Haar nieuwe zus Kwizera was ruim zes toen ze met haar meekwam begin
1990. Kon al wat lezen, schrijven en rekenen. ‘2+3 = 5’. Je tekent immers
eerst twee bolletjes onderaan je blad, dan teken je er drie bij en tenslotte
kom je zo aan vijf. Werd dus wel soep met ballekens eens je boven de 20
ging rekenen. Ik denk ook dat ze – zover mijn kennis van het Kinyarwanda reikt – niet kon lezen. Wel veel woorden ‘herkennen’. Dus moest ze op
achtjarige leeftijd in ’t eerste weer leren lezen. Moeilijk. Aartsmoeilijk. Zij
wou echter van geen goedbedoelde min of meer professionele hulp we-
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ten. Heeft dan maar zichzelf leren lezen. Met ‘Suske en Wiske’ Volgde de
prentjes en snapte uiteindelijk dat er een verhaal achter moest zitten en
dat het hielp als je dan alles kon lezen. Heeft dat allemaal alleen gedaan.
Moeiteloos geslaagd voor haar herexamen eind augustus 1991. ‘Murokoze’
(of zoiets), Willy Vandersteen,. Zonder dat je ’t wist leerde je mijn dochter
op twee maand tijd lezen.

Boeken trekken je uit de Vlaamse klei ...
Waarmee ik eigenlijk alleen maar wil zeggen dat ieder vogeltje leest zoals
het gebekt is (klopt langs geen kanten, maar ik kon niet onmiddellijk op
een passende uitdrukking komen. Dat valt wel meer voor, de laatste tijd.
“Pepé is wat in de war”, zegt de meevoelende memé dan altijd tegen de
kleinkinderen). Natuurlijk mag dit gestelde voor ons als onderwijsmensen
geen eindpunt zijn. Geen terminus. Geen punt om ons bij neer te leggen.
Want lezen moet fun zijn. Het moet je wereld openen. Je blik verruimen. Je
laten kennismaken met andere ideeën, gedachten, meningen. Kortom: je
uit de Vlaamse klei trekken. En als je het niet al te gaarne doet, wil het onderwijs je daar uiteraard bij helpen. In de klas met ‘cursorische lectuur’, en
thuis verder met de ‘huislectuur’. Natuurlijk flink geleid. Want wat als een
jongmens een ‘verkeerd’ boek in handen krijgt? Moet ten allen tijde vermeden worden! Zo was het toch bij ons in de seventies. Hugo Claus? Louis
Paul Boon? Zelfs een topper als Cyriel Buysse? Nooit van gehoord. Hooguit “Ah ja, dat zijn ook schrijvers”. Maar met slechte gedachten. Ge zult u
daar niet in vinden. Dus lazen we liever generaties lang ‘Het Gevaar’ van
Jos Vandeloo en ‘De komst van Joachim Stiller’ van Hubert Lampo. En voor
huislectuur had je keuze uit een zorgvuldig opgestelde ‘keuzelijst’. En uiteraard diende van de gelezen boeken een bespreking gemaakt. Je kon die
bespreking zelf maken. Slimmer was evenwel om ze te laten maken. Oudere broer had in zijn archiefdoos nog een geslaagde bespreking liggen.
Als je die wat overpende, kreeg je gegarandeerd een meer dan behoorlijk
cijfer. En als je in de Economische zat, kreeg je al snel het idee om die bespreking het volgend schooljaar te verkopen.

Op een originele manier
Gelukkig is het nu beter geworden. Beter geworden? Mijn oor, ja! Hoezo?
Afschrijven kan toch niet meer? Want copy-paste kan ten allen tijde opgespeurd worden door Euphorus. Wees nu toch niet achterlijk hé. Dat ding
kan nooit werk van pa, ma, broer of zus terugvinden. Ikzelf heb in mijn carrière al veel besprekingen geschreven hoor, meestal zelfs met meer dan
bevredigende cijfers.
Maar ja, nu moet alles origineel zijn. Spreekoefening? Stel jezelf eens voor
op een originele manier. Ooit al meegemaakt dat iemand zich aan jou op
een originele manier voorstelde? Ik zou het alvast niet willen meemaken.
Of is dat een nieuwe trend bij sollicitatiegesprekken? (Vind je nu ook niet
dat de pepé wat een ouwe zaag aan het worden is? Pas dan maar op, want
het gaat nog erger worden. Want op zijn leeftijd kan hij wellicht het spel
niet meer maken, maar eens tegen de schenen schoppen, lukt wel nog.
Memé is zelfs bang dat hij een van deze dagen eens een Ruytinxken gaat
doen). Beseffen wij in het onderwijs dan niet dat originaliteit slechts een
flits van het goddelijke is, slechts weggelegd voor een bijzonder klein
kransje uitverkorenen?
Maar ja, tegenwoordig moet je dus origineel zijn. Je mag onbeleefd zijn,

schackboek

ronduit boertig, gewelddadig zelfs, zolang je
maar origineel bent. Respect voor die mens,
want hij is origineel. Waar gaan we naartoe als
iedereen origineel begint te doen? En nu moet
je dus origineel zijn tot zelfs in je boekbesprekingen toe. Vroeger was het duidelijk: voorstelling van het boek, korte inhoud van het al dan
niet zelf gelezen materiaal, biografie en bibliografie van de auteur en ‘eigen mening’. Dat
laatste was nog het gemakkelijkste, want je
begon met het schrijven dat je het boek graag
had gelezen en dat je het aan al je vrienden
kon aanprijzen. Zo scoorde je alvast de helft
van de punten. De bespreking gaf je vervolgens net op tijd of iets te laat af. Niet te veel op
voorhand: slecht voor je imago als strever bij je
medeleerlingen en vooral omdat in dat geval
de leerkracht al aan het corrigeren zou kunnen
slaan. Beter dan maar net op tijd. De leraar kreeg
immers die dag een bespreking of zestig in zijn
boekentas en zelfs als hij er elke avond twee
aandachtig verbeterde, duurde het nog tot het
eind van het schooljaar vooraleer hij rond was
met zijn werk. En dan weten dat elk schooljaar
per leerling minstens drie van die monstertjes
netjes op tijd moesten ingeleverd worden. Sommige boekbesprekingen verdwenen dan ook in
de nevelen van de tijd. Over de verbetering er-

van werd erg schimmig gedaan en op het einde
van het schooljaar was er geen haan die ernaar
kraaide. De punten waren binnen. Dus zand erover. Soms kreeg je ze terug en dan zag je ofwel
dat de verbetering enkel bestond uit het snel
aangebrachte globaal cijfer in de kantlijn. Ofwel
was er ontiegelijk veel werk in de correctie gestoken en stond je bundel vol met rode strepen
en nuttige tips. Helaas: je kreeg je werk slechts
op de laatste schooldag weer in handen en dus
kon je met al die nuttige tips geen moer aanvangen.

Creatief, dat ook.
Een leesdoos bijvoorbeeld!
Maar nu is dat allemaal veranderd. Verbeterd
dus. Nu zijn de leesopdrachten origineel en
creatief. “Maak eens een alternatieve kaft voor
dat boek”. Moet je dus aan het tekenen slaan.
In mijn geval een ware nachtmerrie, niet in het
minst voor de verbeteraar. Of nog waanzinniger:
maak eens een ‘leesdoos’ van het gelezen boek.
Een watte? Jaja, een leesdoos. Een schoendoos
dus, met de elementen van je bespreking erin.
Uiteraard op een originele manier voorgesteld.
Je moet immers je boek op een creatieve manier voorstellen aan potentiële lezers. Ik kijk al
uit naar een schoendoos rond een roman van

Herman Brusselmans. Moet best boeiend zijn
om dat te verbeteren. Ik zie me evenwel nog
niet direct thuiskomen met zo’n berg schoendozen of kingsizetekeningen.

Lezen? Dat leer je op de trein
En of we daarmee onze jeugd nu massaal aan
het lezen krijgen? Te zien aan de sluiting van
de vele plaatselijke bibliotheken, zou je het niet
zeggen. Laatst nog eens in een paar klassen
gevraagd wie er lid was van een bibliotheek.
Twee op de twintig leerlingen? Da’s 10 procent
hé, mensen! We kunnen ons misschien troosten
met het vermoeden dat er nu veel meer boeken
gekocht worden dan vroeger. Neen, we moeten ons geen rad voor de ogen draaien. Jonge
mensen beginnen pas massaal te lezen na de
humaniora. In het hoger onderwijs. Vooral wanneer ze zich met het openbaar vervoer verplaatsen. Heeft de NMBS toch nog iets goed gedaan.
Want met de Belgische treinen ben je best voorzien op een dagelijks bijkomend onverwacht
uurtje amusement. De trein naar Antwerpen
heeft een vermoedelijke vertraging van een
kwartier? Geen paniek. Oortjes in en boekske
pakken. En steek dat boek maar niet te ver weg
eens je een zeldzame zitplaats op het spitsuur
manu militari veroverd hebt. Er knakken nogal
<<<
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wat bovenleidingen tegenwoordig, zie je. Sta je
snel weer een halfuurtje stil.
Maar ja, als ze op ‘rijpere’ leeftijd aan het lezen
slaan, zal de aanzet ertoe wel in het secundair
gegeven zijn, zeker?
Idem dito voor het plezier van het lezen in de
moderne vreemde talen. Waarbij me opvalt dat
er opmerkelijk weinig Duitstalige boeken onder
handen worden genomen. Zou toch moeten
kunnen in een zesde jaar? Schrijven die Duitsers
niet of zijn er geen ‘aangepaste versies’ voorhanden?
In ’t Frans en ’t Engels wel!

Een boeksken ...
Zelfs in ‘mijnen tijd’ (iets later dan die van Roger
De Vlaeminck) al. In het eerste jaar middelbaar
al. Voor Frans. Bij Robert Mossu. Professeur formidable. L’intellectuel de Saint-Paul. Maître de
la ligne droite. Letterlijk en figuurlijk. Had geen
schietlood nodig om een rechte op een bord te
trekken. En wist perfect hoe lang die lijn moest
zijn. Très utile pour les ‘mécanismes’ ofte substitutietabellen, een didactische vondst uit de
late sixties. Les mécanismes de la méthode «Feu
Vert». Robert vond dat we naar het einde van
het eerste jaar toe al een ‘Frans boeksken’ konden lezen. Motiveerde ons voor de aankoop.
Vrijblijvend. Niets geen getest achteraf. Wie
wou, kon dat kopen. Maar eerst vragen thuis,
hé! Dus maar gekocht, als was het maar om van
mijn gezaag vanaf te zijn. De titel weet ik niet
meer, maar het verhaal leek te gaan over een
trip met een oud schip en een schat.
Teleurstelling. Weer kon ik het niet aan. Een blad
of zes gelezen. Dan de stapel op. Verhaaltje te
dun, te flauw, te mager. En vooral veel te veel
moeilijke, ongeziene woorden. Want zeg nu zelf:
wat voor indruk maak je als je om de vijf minuten een woord door grote broer moet laten vertalen? En al eens per bladzijde twintig woorden
in een woordenboek gaan opzoeken? Ik moet
zeggen: als je dan wat kortaangebonden bent,
dan steek je dat boekje na vier bladzijden in de
stoof.
Voor de rest van mijn humaniora kan ik me
niet veel titels meer voor de geest halen. In het
vierde jaar ‘Le Père tranquille’ – nu met vraagjes
en in het zesde jaar heb ik ‘Le Salaire de la Peur’
gelezen voor huislectuur. Met bespreking uiteraard. En voor Engels? In het zesde jaar ‘Lord of
the Flies’ van William Golding. Nobelprijswin-
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naar. Dat zijn echter zelden publiekslievelingen.
Altijd op je hoede zijn met prijsbeesten. Zijn
van een zogezegd ‘hoger’ niveau. Uitspraak om
mensen te kleineren. Arrogant. Dikkenekkerig.
Bijna racistisch.
Maar nu is dat veranderd. Nu krijgen onze leerlingen van in het tweede jaar (vroeger zelfs van
in het eerste jaar!) Franse boekjes te lezen. Ofwel gaat het om een aangepaste versie van een
Franse klassieker (Wat is dat toch in godsnaam
met die Franse klassiekers? Lezen wij dan zo
graag Nederlandstalige klassiekers? Lees jij nog
Timmermans, Claes, Streuvels, De Pillecijn? Moet
je eens doen. De goesting naar meer zal rap
over zijn!) ofwel is het een modern verhaaltje
dat niks om het lijf heeft. En lezen onze leerlingen dat graag? Diegenen die erg goed zijn voor
Frans: volmondig ja! De anderen: pas du tout!
Het is hen te saai, of te ingewikkeld, te moeilijk
en ze vrezen vooral de meerkeuzetestjes die om
de zoveel hoofdstukken volgen. Zeker wanneer
punten worden afgetrokken voor een foutief
antwoord. Geen 0 op die vraag. Neen: -1! En wat
voor vragen dan! Had inspecteur Jean een rode,
blauwe of gele pull aan toen hij in zijn auto
stapte op de avond van de moord? WTF! Dat is
toch totaal irrelevant voor het vervolg van het
verhaal? Al zat hij in zijn adamskostuum achter
het stuur! Dat er wellicht een moord gebeurd is
en dat hij daar naartoe rijdt: meer hoef je toch
echt niet te onthouden?
En in de hogere jaren krijgen onze leerlingen
dan natuurlijk authentiek materiaal voorgeschoteld. Leggen we hier de lat niet bijzonder hoog?
Je moet maar eens aan ex-okanleerlingen (die
zich al meer dan behoorlijk uit de slag kunnen
trekken in ons Nederlands – veel beter dan het
Frans en zelfs het zoveel makkelijker Engels)
vragen hoe lastig het wel is een Nederlandstalig boek te lezen. En ook of ze dat graag doen.
Neen, ze griezelen er allen van. Uiteraard zullen de besten van onze leerlingen het lezen in
vreemde talen wel aankunnen, maar dat zijn
dan diegenen die wel alles aankunnen. Die ons
amper nodig hebben. Maar de anderen? Zonder
overdrijven, het gros?

Onze taak:
hen goesting doen krijgen
Dus is het onze taak te gaan zoeken. Proberen
en nog eens proberen. Hen goesting in het lezen doen krijgen. Iets voorschotelen dat hen

boeit, iets uit hun leefwereld, iets dat hen
bezighoudt, waarover zij met vragen zitten.
Niet voor niets is het iets van Dirk Bracke als
onze leerlingen graag een boek voor Nederlands lezen. Verlaten kinderen, drugs, diefstal,
loverboys: den Bracke schrijft er allemaal over.
En laat er dan af en toe wat al te nadrukkelijk
seks bijkomen. Den Bracke moet ook verkopen, hé. En daarbij: mijn madam zegt dan altijd dat ge ‘daar over moet lezen’. En zijn we
dan niet hypocriet als we als volwassenen de
verkoopcijfers van ‘Vijftig tinten ...’ zien?
Nu ja, kritiek geven is gemakkelijk hé, pepé.
Ge begint met de jaren meer op uw vader
te trekken. Genadeloze kritiek. Terecht, maar
vaak onvoorzichtig en zelfoverschattend.
Want kritiek geven op anderen mag, maar
dan moet je wel met een alternatief afkomen,
hé man! Zelfs mijn madam wreef het laatst
nog eens in mijn gezicht. Bij een commentaar
op het nieuwste boek van mijn nochtans favoriete auteur – Tatiana De Rosnay – ‘A l’encre
russe’. Een volgens mij te dun verhaal, te vergezocht en met wat te expliciete seks. Mijn
madam mocht het na mij lezen. Vond het
schitterend. Mijn reactie was Schack-waardig:
“Dat kan ik ook, zo’n boekje schrijven”. Ze zei
ne keer niet niets. Het werd een hele opgave.
“Awel, dan moet je dat maar eens doen!”

Ik ga een boek schrijven! Voor
onze leerlingen, in ’t Frans!
Awel, Marie, ge hebt mij uitgedaagd. Ik neem
de handschoen op. Ik ga ‘iets’ schrijven. Voor
onze leerlingen. En weet ge wat? Ik doe er
nog een schepje bovenop (‘k zou anders
geen Schack zijn): ik ga ‘in ’t Frans’ schrijven.’t
Zal vol fouten staan, maar ik heb schitterende
collega’s die me met veel plezier zullen corrigeren.
Maar eerst die stapel op de keukenkast ‘oplezen’. En mijn bureau opruimen. En dat raam
op ons slaapkamer verven. En hier en daar
nog wat laminaat
leggen.
Writer’s block. Nog
voor de eerste regel. Dat belooft ...
Herman Schack
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dossier: 10 jaar skairo

10 jaar
Skairo
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In het College in Sint-Niklaas zijn
de leerlingen ondertussen 10 jaar
gebeten door de dansmicrobe.
Meer dan 300 leerlingen dansen
er tijdens de middagpauze. Ze
leren een choreografie onder leiding van andere, meestal oudere,
leerlingen. Het doel? Veel plezier
maken en een knappe dansprestatie neerzetten in de jaarlijkse
voorstelling Skairo Moves. Een
overzichtje.
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2005-2006 Skairo Moves II

“ Het is reeds een aantal schooljaren geleden dat de eerste meisjes aan-

kwamen op het College. Met hen kwam een nieuwe rage tot stand: dans!
Door het toenemend aantal danseressen (200 leden!) besloten we deze
groep een naam te geven: Skairo. Dit is Grieks voor ‘ik dans, huppel, spring’,
maar is tevens en vooral synoniem geworden voor veel plezier tijdens de
middagpauze.

“

Laura en John

dansen voor de laatste keer mee
Laura en John zitten in hun laatse jaar en draaien al heel wat jaren mee in de molen achter skairo. Met nog één show
in het verschiet bloedt hun hart nu al en blikken ze nu al met heimwee terug op wat voor hen de laatste keer zal zijn.
Dag Laura en John. Volgend jaar zijn jullie
toeschouwer. Spijt?
Laura: Ja, ik dans al van in het zesde leerjaar,
telkens maar één uurtje per week. Skairo heeft
me in het derde middelbaar doen inzien dat
dans toch wel meer voor me betekent dan dat
ene uurtje. Sindsdien ben ik meerdere uren per
week gaan dansen en ook verschillende stijlen
gaan volgen. Ik ga skairo zeker en vast missen!
Het was echt fijn toch een keer extra op een
podium te staan. Ik zou ook heel graag volgend
jaar nog choreografieën maken voor een groep,
dus ook het lesgeven ga ik hard missen.
Vanwaar de passie voor de dans?
Laura: Ik dans ongelofelijk graag, omdat je in
dans jezelf kan zijn. Dans zorgt ervoor dat mensen onderliggende emoties kunnen uiten zonder daarop beoordeeld te worden. Het is de
ideale ontspanning. Op elk moment van de dag,
voor iedere stemming een eigen stijl bv. hip-
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hop op een klassiek nummer of juist moderne
dans op een dubstep nummer. Niemand zegt
je hoe je moet dansen, je bent volledig vrij! De
programma’s op tv geven ook veel inspiratie en
doen je alleen maar zin krijgen in nog meer.
John: ik kan me er volledig in geven en heel
creatief met bezig zijn. Alle dingen die ik in mijn
hoofd verzin kan ik op de dansrepetities uitproberen. De dansprogramma’s op tv boeien me
weinig. Ik bekijk wel heel veel filmpjes over dans
op youtube.

Quick (Crew)

Heb jullie een idool waar je naar opkijkt
en die je inspireert?
Laura: Alle Amerikaanse crews inspireren me. Ik
vind het jammer dat dit in België eigenlijk niet
bestaat. Ook Quick Crew (Noorwegen) is echt
een van men favorieten! Het lijkt me zalig om
met mensen samen te werken aan een dans en
de passie te delen.
John: op vlak van breakdance is dit voor mij
bboy junior. Hij heeft zeer originele en krachtige, explosieve bewegingen, de bewegingen die
ik zelf ook het liefst doe. (Oldschool breakbeats
zorgen bij breakdance voor een stevig tempo
waarop wordt gedanst.)

Breakdance Bboy junior

Sk airo
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“ Toen we hoorden wat er allemaal op het programma stond voor het 200-jarig

bestaan van onze school, vroegen we ons even af of er wel nog plaats zou zijn
op de kalender voor een vierde editie van Skairo Moves. Deze vraag zinderde
maar even door de hoofden, want in september bleek dat er weer meer dan
250 gemotiveerde dansers waren. Alle choreografieën werden bedacht en
aangeleerd door onze eigen leerlingen.

“

Wat vind je het meest leuke: zelf dansen of
de choreografie verzorgen?
Laura: Ik vind beide echt heel tof! Als ik echt
moet kiezen, zou ik toch voor danser gaan. Zo
kan je jezelf echt uitleven op het podium en
ben je meer bij het publiek betrokken. Daarom
dans ik na school nog ongeveer 6 uur per week
in een dansschool. Bovendien volg ik soms
workshops in het weekend of de vakantie. Als
choreograaf ben je eerder onzichtbaar.
John: ik dans al 3 jaar bij Skairo en ik vind het
leuk om over de middag echt iets te doen te
hebben. Er heerst altijd een zeer leuke sfeer tijdens de repetities en het optreden. Je leert veel
nieuwe mensen kennen en hebt er veel plezier
van. Daar doe je het voor, dansjes in elkaar steken, dat doe ik niet zo graag. Ik ben een echt
podiumbeest. Eens ik op het podium sta denk
ik niet meer na, dan komt de dans en de show
vanzelf.
Ik hoop dat jullie altijd voldoende tijd zullen vinden om te blijven dansen. Het ga jullie goed!
<<<
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“ Tien jaar geleden, toen meisjes in het College nog zeldzaam waren, nam

Luc Pierssens er enkele onder zijn vleugels. Zij zouden tijdens de middagpauzes dansen en optreden op de openschooldag. Het aantal meisjes op
school nam toe en met hen groeide ook de interesse in het dansen.
Op de duur waren ze met zo veel dat het voor een man alleen onmogelijk
werd om dit te blijven coördineren. Daarom gaf hij vijf jaar geleden de
fakkel door aan 3 jonge vrouwelijke collega’s. (De groep dansende meisjes
kreeg een naam: Skairo. Dit is Grieks voor ‘ik dans, huppel, spring, ...’)
Meteen werd besloten om ook een echte show te organiseren. Intussen zijn
we toe aan de vijfde “Skairo Moves” en tellen we ongeveer 300 leden. Zij
krijgen tijdens de middagpauzes dansles van andere gemotiveerde en

“

creatieve leerlingen, onze choreografen.
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2013-2014 Skairo moves
Tiende editie!
Wat wordt het dit jaar? Een echt feestjaar voor
de 300 leden van Skairo en hun aanhangers,
helpende handen allerhande voor de outfits,

“

organisatie, begeleiding ....

Enkele van de begeleidende leerkrachten aan het woord

”De stadsschouwburg
maakte het echter!”
Het schooljaar 2013-2014 was nog maar pas gestart of Skairo begint al op
volle toeren te draaien. Tijdens de eerste week van het schooljaar werd
reeds vergaderd met choreografen van vorig jaar en de week nadien waren het dan audities voor nieuwe kandidaat-lesgevers. Er kwamen heel wat
enthousiaste meisjes een kans wagen.
In de week van 16 september begon het dansen dan echt. Dan zien alle
choreografen voor het eerst hun dansers en omgekeerd.
Hét moment waar nu al volop naar wordt uitgekeken is onze show ‘Skairo
Moves’ op 22 en 23 april 2014. Aangezien Skairo 10 jaar bestaat, wordt dit
beslist iets speciaals. We hopen er samen met ons choreografenteam en
onze dansers een feestelijk en fijn jubileumjaar van te maken.

Wat mogen we verwachten op 22 en 23 april 2014?
Kirsten Merckx: in enkele woorden? Glamorous, groots, wervelend, nog
meer jongens! Uit het eerste jaar rekruteerden we maar liefst 5 groepen
dansertjes!
Ilse Van Steelant: het thema is ‘film’, ik zou zeggen, deze movie moet je
zeker gezien hebben! Een nominatie waard. De muziekkeuzes zijn nog gevarieerder dan andere jaren en zoals altijd zijn er weer echte toppers bij,
die je je jaren later nog herinnert.
Wat is de grootste verandering geweest in deze tien jaren van show?
Kirsten Merckx: de verhuis van de polyvalente zaal op school naar de stadsschouwburg maakt het hele gebeuren echter. De inzet van alle medewerkers
en leden wordt beloond met een spectaculaire show op de echte planken!
Annelies Droessaert: De techniek evolueert natuurlijk ook mee met zijn
tijd. Dat kan je alleen aan de affiches van de voorbije tien shows zien. We
beschouwen de opvoering echt als een professioneel optreden en daar
hoort een creatieve, aantrekkelijke affiche bij die de lezers aanspreekt.
<<<
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Oud-leerlinge Reine Van Holsbeek (GWI 2003)

“Ik stond aan de Skaïrowieg”
Reine Van Holsbeek (GWi, 2003) en LO-leerkracht Luc Pierssens startten met dansen op onze school. Een bezig
en geëngageerd bijtje, die Reine. Vanuit Marokko stuurde zij – sneller dan de gesmeerde bliksem – een fijne
terugblik op de tijd van toen.

Tot mijn derde middelbaar (1999) ben ik naar school gegaan bij de ‘zusterkes’, girls only. Van mijn eerste dagen op het College herinner ik mij dus
vooral het gevaar van de plots grote hoeveelheid rondvliegende voetballen en basketballen op de speelplaats ... en de kapotte brillen die daarmee
gepaard gaan. Lessen LO waren in de meisjesschool een foltering die
vooral het gemiddelde van mijn rapport naar beneden haalde (nogmaals
sorry aan al mijn LO-leerkrachten, die jarenlang geprobeerd hebben mij
over bokken en plinten te laten springen, coopertesten lieten lopen, waarschijnlijk wanhoopten wanneer ik wegdook van volley- en basketballen, ja
zelfs van badmintonpluimpjes).

Na de zusterkes, dans bij de jongens!
Maar bij de eerste generatie meisjes horen, bleek ook wel enkele voordelen te hebben. Alle leerkrachten waren duchtig gebrieft en gesensibiliseerd over die tot dan toe extracollegiale wezens. Dit betekende niet alleen dat meneer Pierssens ons toesprak op een minder militaire toon, maar
dat er zelfs lessen dans voorzien werden. En als er één sport is waar ik mij
in kan uitleven, is het dans. Als vijfjarige begon ik een traditioneel dansparcours: van huppelen in roze tutu’s en zwaantje spelen op Tchaikovsky tot
moderne dans op Massive Attack, met enkele zijsprongen in salsa, tango,
Afrikaanse en Oriëntaalse dans.

Het begin
Meneer Pierssens vroeg mij na die eerste les dans of ik niet samen met enkele andere meisjes over de middag wou dansen? Een pre-Skairo ontstond!
Ik overtuigde mijn vriendinnen (Aline, Annelies, Kristy, Miek en al degenen
die ik vergeet wegens geheugen vol gaten) uit het 3de en 4de jaar om één
middag per week de turnzaal in te palmen; meneer Pierssens overtuigde
de directeur en leerkrachten. Het werd pas helemaal leuk toen ik choreografieën mocht verzinnen voor de openschooldag en dus aan de vriendinnen mocht zeggen waar ze moesten staan en wat ze moesten doen. Wat
de directie als een natuurlijke aanleg voor leiderschap bestempelde, vonden mijn vriendinnen een regelrechte tirannie. Laat ons hopen dat clichés
waar zijn en de waarheid in het midden ligt. De zenuwen voor dat eerste
optreden waren gespannen, het publiek van nieuwsgierige puberjongens
en trotse ouders relatief talrijk, de foto’s vooral vertederend: een achttal
meisjes in jeans en min of meer gelijkaardige witte T-shirts op turnmatten.

keuze. De jaren daarna koos ik samen met meneer Pierssens meisjes met
danstalent als choreografen om andere dansgroepen te leiden. Els Magerman was de eerste die het team versterkte. Net als ik werden de choreografen geconfronteerd met de typische vragen ... Altijd de beste dansers
vooraan zetten, of toch iedereen de kans geven gezien te worden? Wie
heeft de leukste choreografie? Wie mag waar en wanneer optreden?
Dankzij hevig lobbywerk was er in mijn laatste jaar College een podium,
een geluidsinstallatie en zelfs spots. Ikzelf ben tijdens mijn tweede jaar als
choreografe in het geniep op donderdagochtend outfits gaan kopen op
de Grote Markt om daarna met een onschuldige glimlach aan de directeur
te vragen of de school de 10 aangekochte T-shirts met felgekleurde kapmouwtjes wou financieren. Ik kreeg wel onder mijn voeten dat dit geen
twee keer mocht gebeuren zonder overleg, maar de gelijkgestemde outfits waren binnen!
Ik herinner mij niet meer met hoeveel we waren tegen 2003 en zelfs niet of
ik geweend heb (waarschijnlijk wel, mijzelf kennende). Ik herinner mij wel
de bloemen en het album met foto’s van de vier vorige jaren.

Alsmaar groter

Een naam

Wegens het succes werd de groep daarna uitgebreid met meisjes en een
jongen uit de jongere jaren. Van de achttal ‘originals’ bleef er na dat eerste
jaar niet veel meer over; vriendschap of dansgroep, een niet zo moeilijke

In 2003 was de officiële naam nog geen feit. Ik was zelfs niet degene die
de naam bedacht heeft. Tijdens mijn collegejaren heb ik altijd Oud-Grieks
gevolgd, samen met mijn ‘Siamese tweelingzus’ (BFF in huidige termen?)
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Aline Vercruyssen. Onze laatste drie jaren werden we geplaagd met
onder andere het imperfectum, de aorist, het participium door een
monumentale leraar, Werner Stuyven. Deze geheel vrijwillig ondergane gesel heeft tot een moment van inspiratie geleid bij Aline: ‘Skairo’, ik dans, ik huppel, ik spring. Ik weet niet of Mr. Stuyven zich ooit
bewust is geweest van zijn bijdrage aan die groep rondspringende en
dansende leerlingen.
Na mijn laatste jaar College heb ik geen enkel optreden van Skairo
meer bijgewoond (unief examens, werk in het buitenland), maar ik sta
nog altijd versteld van alles wat ik hoor: jullie bezetten met 300 leerlingen jaarlijks de stadsschouwburg voor een geweldige voorstelling,
meer en meer jongens dansen mee, choreografen moeten een auditie doorstaan, Dikke proficiat aan jullie allen, leerlingen en leerkrachten.! Jullie enthousiasme is de reden dat de groep bestaat. Het is duidelijk: Skairo Moves!

Reine en de wereld
Tussen 2003 en 2007 heb ik Oosterse Talen en Culturen, MiddenOosten en Noord-Afrika gestudeerd aan de Universiteit Gent. Door
knieproblemen ben ik iets minder dansactief geworden, maar bij
Oriëntaalse dans moet je niet zoveel springen. Een jaar bijstuderen in
Egypte leek een logische volgende stap na mijn Masterdiploma.
Mijn studiekeuze was sterk bepaald door mijn zin om in het buitenland te verblijven en tegen 2008 had ik mijn zinnen gezet op de VN
of een diplomatieke carrière. Internationale Relaties bijstuderen, mijn
Frans bijschaven en stages lopen, waren drie vereisten. Dus hop naar
SciencesPo Paris voor een tweede Master. Een stage op de Belgische
Ambassade in Abu Dhabi en bij de VN in New York gaven mij een
voorproefje van een mogelijke carrière. Ondertussen werden tango en
salsa aan het dansprogramma toegevoegd.
Na drie jaar buitenland toch even heimwee naar België ... Die ging
relatief vlug over toen ik buiten in de sneeuw voor UNICEF peters en
meters aan het werven was. Toch bleef ik nog een jaar dankzij een interessante job bij het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en
Staatlozen, waar ik de aanvragen van Iraakse asielzoekers behandelde.
Maar het bleef kriebelen en dus verhuisde ik in 2011 naar Marokko.
Ik ben momenteel VN Vrijwilliger en werk als communicatieverantwoordelijke voor UNICEF Marokko. Vanaf april laat ik Noord-Afrika en
kinderrechten achter mij en richt ik mijn aandacht terug op een andere kwetsbare bevolkingsgroep: vluchtelingen. Ik word weldra de
nieuwe programmaverantwoordelijke van UNRWA op de Westbank in
Palestina.
Iemand een idee voor salsalessen in Ramallah of Jeruzalem?

Samenstelling dossier 10 jaar SKAIRO: SH
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The times they are a‘changing

Hobby’s in 4Lb: schermen,
kippen kweken, golf, free
fighten, ...
Leerkrachten die een stukje voor Ic Hou beginnen
met de woorden ‘in mijn tijd ...’, worden steevast
(en waarschijnlijk ook helemaal terecht) door de
leerlingen bestempeld als oude knarren die enkel
met een grote portie weemoed en heimwee en met
een vast gebeitelde monkellach op de lippen
kunnen terugdenken aan lang vervlogen tijden
waarin de dieren nog spraken en zij zelf als dartele
veulens rondhuppelden.
De ‘in-mijn-tijd-mensen’ vermoeden namelijk dat alles vroeger beter was
en de huidige jeugd vervloekt is tot balorigheid, ellende en verveling (in
alfabetische volgorde).

Ik neem evenwel het risico!

Uw KBC altijd op zak.
Neem uw bank en verzekeraar altijd met u mee. Zelfs na de
kantooruren. Surf naar www.kbc.be/mobile en download
gratis de KBC-Mobile-apps voor uw smartphone of tablet-pc.
• KBC-Mobile Banking: basisbankieren altijd en overal.
• KBC-Assistance: snel en makkelijk de bijstandscentrale alarmeren
bij ongeval of pech.
• KBC-Rijbewijs: oefen de theorie voor uw rijbewijs voortaan in
de bus of in de trein.

KBC. Wij spreken uw taal.

www.kbc.be/mobile
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In mijn tijd waren er drie hobby’s voor mensen van pakweg 15 jaar oud. Je
had de muziekschool voor de intellectuelen, voetbal voor de sportievelingen en de jeugdbeweging voor de avonturiers. Vond je je gading niet in één
van deze drie mogelijkheden, dan was je gedoemd tot het lezen van boeken. Laten we eerlijk zijn, wie wilde dat, behalve de kneusjes onder ons?
Toen ik enkele weken geleden in mijn klas 4Lb een korte navraag deed
naar de hobby’s die de huidige generatie 15-jarigen bekoren, kon het niet
duidelijker worden dat de tijden zijn veranderd. Akkoord, er zitten nog wel
voetballers in mijn klas, maar één van hen, Sofya, is een meisje.
Peter daarentegen houdt zich in z’n vrije tijd bezig met het fokken van kippen en ganzen. (“Ik ben graag bezig met dieren, daarom heb ik ook kippen
en ganzen. Ik heb zeven Amrocks en vier ganzen, meer bepaald een koppel Toulouse ganzen en een koppel Vlaamse ganzen.”)
Robin doet aan competitie-schaken. (“Bijna elke vrijdagavond ga ik naar de
schaakclub waar ik les volg en daarna een competitie-schaakpartij speel.
Sommigen vinden schaken gewoon een gezelschapsspel, maar het grote
verschil is dat je bij schaken het spel zelf maakt, in plaats van te vertrouwen
op pakweg dobbelstenen.”)
Aline en Julie zijn de twee schermsters van de klas. Ayman leeft zich uit in
het ‘free fighten’. Lennert doet aan boogschieten en Jos tenslotte is een
golfer. Natuurlijk zitten er ook nog leerlingen bij de jeugdbeweging en ik
durf zelfs te gokken dat één of twee klasgenoten af en toe een boek ter
hand nemen.
Schermers, free fighters, schakers, fokkers, boogschutters, voetballers,
jeugdbewegers en een golfer. Ik denk niet dat een dergelijke diversiteit in
mijn tijd bestond. Hoog tijd dus om enkele van hen aan het woord te laten.

in de kijker

Jos Vermylen speelt golf

Weldra in
de Ryder Cup?
Dag Jos. Ik kan er niet aan doen, maar ik associeer golf altijd met
‘dikke nekken’, met arrogante mannen die met hun geld geen blijf weten,
met schimmige figuren die mensen inhuren om hun golfclubs rond te
dragen en anderen dwingen om met een nagelschaartje het gras te
onderhouden. Is daar iets van aan of wordt dat beeld enkel opgehangen
in Hollywood-films?
Dat is inderdaad sterk overdreven in Hollywoodfilms, al was dat vroeger waarschijnlijk wel waar. De
federatie vandaag doet er weliswaar veel aan om
van die stempel af te geraken. Er zijn bijvoorbeeld
veel kleinere clubs, waar het lidgeld minder kost
dan het nieuwste paar voetbalschoenen van Niké.
Maar die gekke pakjes worden toch nog
steeds verlangd van de leden, niet?
Een korte, geruite broek en debardeur?
Ook dat is sterk overdreven door de media. De
voornaamste etiquette-regels zijn dat je niet in
jeansbroek mag komen, dat je polo of hemd
draagt en je golfschoenen aanbindt.
Hoe kom je er eigenlijk bij om met golf te
beginnen? De meeste jongens van jouw leeftijd kiezen voor voetbal of basket, dacht ik.
In het eerste jaar zat ik samen met Tim
Stroobandt in de klas. Hij speelde al langer golf
en heeft mij overtuigd om samen eens te gaan
golfen. Zo is het allemaal begonnen.

Mentale uitdaging
Zeg nu eens wat je eigenlijk moet kunnen
om te golfen.
Sommige mensen zeggen over voetbal dat het
niet meer is dan met 22 volwassen mannen in
een korte broek achter een bal aanhollen om
hem vervolgens weer weg te schoppen. Golf
is ook niet meer dan met volle kracht met een
stok op een klein balletje meppen in de hoop
dat het in een klein gaatje zal verdwijnen.

Golf is mentaal zeer zwaar. Een slechte slag
moet je kunnen vergeten, want als je eraan blijft
denken, sla je geen enkele goeie bal meer. Verder is golf vooral heel erg veel trainen op techniek.
Waar train je dan?
Ik speel meestal in de golfclub van Kallo. Wist je
trouwens dat er plannen zijn om een 18-holesbaan in Sint-Gillis-Waas aan te leggen.
Dat wist ik inderdaad niet.
Er zijn eigenlijk best veel golfclubs. Als je die van
het Waasland en de regio Antwerpen optelt,
kom je er zeker aan tien
Vorig jaar geraakte Jeff De Maeyer (6LMT2013) tot in de finale van de BBC Public
Speaking Awards met een speech waarin
hij de idee verkondigt dat golf – ik vat het
eventjes samen – des duivels is: het kost veel
geld, water wordt nodeloos verspild, ruimte
die beter aan landbouw wordt besteed,
wordt ingepalmd, het is tijdverdrijf voor
‘the happy few’, ...
Als je het zo bekijkt, kan je ook van alle voetbalvelden beter landbouwgebied maken. Ik denk
dat je bijna aan even veel oppervlakte zou komen. Je kan het trouwens ook omgekeerd bekijken: golfterreinen zijn vaak een prachtig stuk
natuur, waar veel wandelaars komen, met grote
stukken bos waar geen industrie kan komen om
de boel te verzieken.

Ik kan alleen mini-golf en in alle eerlijkheid,
zelfs niet eens erg goed. Is ‘gewoon’ golf wat
te vergelijken met mini-golf?
Er zijn eigenlijk zeer weinig gelijkenissen. Het
mini-golfen heb je bij ‘gewoon’ golf enkel nodig bij de laatste vijf of tien meter, daar waar de
gemiddelde hole toch ongeveer 400 meter is. Er
zijn wel veel goede golfers die het verschil maken met hun beter putt-techniek en die kan je
misschien wel oefenen met mini-golf.
Is het je grote droom om als golfer
bijvoorbeeld op de Ryder Cup te spelen?
Dat zou zeker mogen, maar het allerleukste is
gewoon golfen met mijn vrienden op een mooi
terrein in België.
Als dat een mooi mini-golfterrein mag zijn,
komen we elkaar misschien nog wel eens
tegen. Ik leg mijn geruite broek alvast klaar!
MV
<<<
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Lennert Cruypeninck, een boogschutter

Op 18 meter ...
gaat de appel doormidden!
Dag Lennert. Ter voorbereiding van dit interview heb ik een aantal zaken
moeten opzoeken over boogschieten. Het verhaal van Willem Tell kende
ik wel, maar veel meer niet.
Geldt ‘onbekend is onbemind’ ook voor boogschieten?
Ik denk het wel. Zelf wist ik ook niet dat je in
competitieverband kan boogschieten, maar
toen ik een nieuwe sport zocht en bij boogschieten terecht kwam, vond ik het meteen een
leuke sport.
Wat is het allerbelangrijkste als je aan
boogschieten wil doen?
Je moet vooral rustig kunnen blijven en niet toegeven aan stress. Als je op een wedstrijd 1 tegen
1 moet schieten, en je mist een pijl, lig je bijna zeker uit de wedstrijd als je je niet kan herpakken.

Om ter snelst zes puntenscoren
Hoe werkt het puntensysteem in het
boogschieten? Kan je dat uitleggen aan de
hand van de kleuren op het bord, het doel?
Dat doel heet een blazoen. Hierop staan 11 cirkels.
De buitenste twee zijn wit, de twee daarbinnen
zwart, die daarin blauw, daarna rood en de middelste drie zijn geel. Als je de buitenste cirkel raakt,
krijg je 1 punt. De cirkel daarbinnen is 2 punten
waard en dit gaat zo verder tot de tiende cirkel. De
middelste cirkel telt ook voor tien punten, maar
als je deze raakt, wordt er een X genoteerd. Als er
een gelijke stand is, wint de speler met de meeste
X’en. Als je een pijl teveel afschiet, telt de pijl met
de hoogste waarde niet mee. Op het einde van
elke reeks worden alle punten samengeteld en
wordt er een voorlopig klassement opgesteld.
Als de eerste ronde is afgelopen, wordt aan de
hand van dit klassement bepaald wie tegen wie
moet schieten. Hierbij moet de eerste in het klassement tegen de laatste. Bij dit onderdeel van de
wedstrijd schiet men elk drie pijlen; diegene met
de meeste punten krijgt twee punten, de verliezer krijgt er geen. Als er een gelijkstand is krijgen
beide schutters een punt. Wie zo het eerst zes
punten heeft, wint. De verliezer valt af. Zo gaat de
wedstrijd door en uiteindelijk wordt er geschoten
voor een podiumplaats.
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De ene boog is de andere niet
Kunnen we je de nieuwe Willem Tell
noemen?
Nee, hij gebruikte immers een kruisboog, terwijl
ik een handboog hanteer. Een kruisboog is veel
makkelijker te gebruiken dan een handboog
omdat je bij een kruisboog eigenlijk vooral
moet richten. Bij een handboog moet je naast
het richten ook nog denken aan de houding en
het opspannen van de boog. Zelf gebruik ik een
recurveboog. Dat is een handboog die bestaat
uit een meestal metalen handvat waaraan twee
kunststoffen latten bevestigd worden waartussen de pees gespannen is. Op het handvat
staan ook nog enkele stabilisatoren, lange stokken die zorgen dat je boog uitgebalanceerd is
en die de trillingen van het lossen opvangen. Er
staat ook nog een klein vizier op, dat je kan bijregelen om te mikken.
Willem Tell schoot een appel van het hoofd
van zijn zoontje. Dat spreekt natuurlijk
tot de verbeelding. Zou jij dat ook met een
handboog kunnen?
In theorie zou ik dat wel kunnen, toch op een
afstand van 18 meter, de afstand waarop ik
schiet in het binnenseizoen. Maar je moet maar
een klein foutje maken, zoals je schouder iets
te hoog houden of een beetje verkeerd lossen,
en dan kan je de persoon onder de appel wel
raken, dus ik ga dat zeker niet proberen. Ik heb
nog nooit een kruisboog in mijn handen gehad,
maar na een beetje oefening zijn kruisbogen
veel makkelijker te gebruiken dan een handboog. Zo staan tegenwoordig op kruisbogen
veel betere vizieren dan toegelaten bij handbogen in wedstrijdverband.

olympische afstand. Vorig jaar veroverde
hij brons met het boogschieten in teams.
Het straffe is dat hij slechtziend is: hij heeft
slecht 10% zicht in zijn linkeroog en 20% in
zijn rechteroog. Hij zei hier eerder over dat
het voor hem eigenlijk geen rol speelt of hij
het doel al dan niet perfect kan zien. Is dat
niet vreemd voor een sporter die pijlen van
op lange afstand op een klein bord moet
zien te mikken?
Als je echt niets ziet van het doel, kan je er natuurlijk niet op mikken, maar hij heeft wel gelijk dat je
het doel niet per se helder moet zien om er op
te kunnen schieten. Hij ziet vooral kleuren, en ziet
het doel dan ook als een gekleurde, ronde vlek.
Hij mikt gewoon op het midden van die vlek. Na
je schot kan je trouwens een verrekijker gebruiken
om te zien of je goed geschoten hebt of kan een
coach het vertellen en kan je dus je vizier bijregelen om je volgende schot beter te doen.
Hier in België is vooral Robin Ramaekers een
bekende naam. Hij is de wereldkampioen bij
de junioren. Ben je fan?
Ik ben niet echt een grote fan van wie dan ook,
maar Robin Ramaekers is natuurlijk wel een goede schutter. Hij heeft trouwens eens een appel
van iemands hoofd geschoten. Ik zou wel graag
even goed zijn als hem, maar dat zie ik later wel.
Voorlopig doe ik het vooral voor mijn plezier.
Heb je nog andere hobby’s naast het
boogschieten?
Ik volg ook nog tekenschool. Eigenlijk besteed
ik niet zoveel tijd aan het boogschieten, want ik
moet maar een keer per week trainen. De training is elke vrijdagavond tussen zeven en tien, al
kan het einduur wel eens verschillen.

Mikken op gekleurde ronde vlek
De 26-jarige Koraan Im Dong-Hyun is
wereldrecordhouder boogschieten op de

Bedankt voor dit boeiende gesprek, Lennert!
SH

nieuw op onze school

Nieuwe personeelsleden op onze school

Mag ik
me even
voorstellen?

Bernard Jadoul
Geboortedatum 19 december 1975
Sterrenbeeld boogschutter
Burgerlijke staat samenwonend
4 kinderen (leeftijd van 2 tot 8)
Taak op school boekhouder
Hobby’s squash, fietsen en reizen

Ik ontdek in mijn oude school ...
een nieuwe school
Sinds 1 september 2013 ben ik halftijds in het College actief als boekhouder. Dat ik na 20 jaar zou terugkeren naar de plaats waar ik als kind en jonge gast twaalf jaar lang school liep, was ook voor mij een verrassing. Gedurende de laatste 10 jaren gaf ik les bedrijfseconomie in de Broederschool.

Loretta
Reygaert
Geboortedatum
29 mei
Sterrenbeeld
tweeling
Burgerlijke staat ongehuwd
Opdracht op SJKS leerkracht wiskunde 1ste graad
Hobby’s Tijdens de vakanties ben ik altijd te vinden op een kamp van Top
Vakantie. Bij deze vrijwilligersorganisatie engageer ik mij als animator, hoofdanimator en eindverantwoordelijke. Sommige leerlingen zijn er mij al tegen
het lijf gelopen. Ben ik niet als animator of dergelijke op kamp, dan ben ik als
instructeur op cursus. Om zo 16-jarigen en ouder op te leiden tot animator of
hoofdanimator. Buiten dit alles hou ik ook nog van skiën en snowboarden en
nog vele andere sportieve activiteiten.

Mag ik een lift van u aub?
Ik herinner me nog zeer goed de dag dat ik voor de eerste maal naar onze
school, Sint-Jozef-Klein-Seminarie, moest. Mijn eerste lesuur was voorzien
op maandagmorgen om 8u25. Ik zou met de trein komen, maar ik kreeg
enkele dagen voordien te horen dat er een staking bij de NMBS was. Een
groot probleem voor iemand die geen wagen ter beschikking heeft en in
de regio van Gent woont. Dankzij de bereidwilligheid van de directie werd
ik in contact gebracht met een nieuwe collega die ook uit de Gentse regio
kwam. Het was een bijzondere kennismaking gezien de omstandigheden.
Het was toch raar om in een auto te stappen met mensen die je niet kent.
Al snel werd duidelijk dat het een fijne rit zou worden. Voor we het wisten
arriveerden we in Sint-Niklaas. Een start om niet te vergeten.

In het sollicitatiegesprek in augustus wees één van de leden van de raad
van bestuur subtiel op het feit dat beide werkgevers combineren zowat
neerkwam op zowel werken voor Anderlecht als voor Brugge. Toen ze bij de
Broeders vernamen dat mijn plan om halftijds terug te keren naar de boekhoudkundige en fiscale praktijk, uiteindelijk geen terugkeer was naar de
privé sector maar naar de school uit mijn jeugdjaren, werd door bepaalde
collega’s – op minder subtiele wijze – verwezen naar een bepaalde diersoort. Een specialiteit van dit dier is dat het even gemakkelijk voor- als achterwaarts door de gangen beweegt omdat de haren niet blijven steken in
de gangwanden als het dier achteruit krabbelt. Bij de meeste zoogdieren
zijn de haren namelijk in een bepaalde richting geplaatst, bij dit dier kunnen
de haren echter in de huidaanhechting kantelen (met dank aan Wikipedia).
Al bij al een speciaal beest dus. Ook al ziet het beest dit zo niet (goed).
Beide opmerkingen verwijzen duidelijk naar tijden die huidige leerlingen
zich moeilijk zullen kunnen voorstellen – toen scholen niet gemengd
waren en twee grote jongensscholen elkaar beconcurreerden – toen
godsdienst werd gegeven door inwonende priesters en broeders – toen
de Collegestraat om 16u05 niet meteen leegliep, maar een interessante
smeltkroes van geslachten werd – toen vrouwelijke leerkrachten een kleine minderheid vormden – toen vele leerkrachten nog een bijnaam hadden – toen geen sprake was van dans op de middag, maar wel van tafeltennis in de afgebrande feestzaal.
Mijn terugkeer naar mijn oude school is dus ook de ontdekking van een
nieuwe school. Op enkele oud-strijders en enkele herkenningspunten na
zoals (hoe kan het ook anders) de lange gang, is het voor mij toch een
nieuw universum met als basisstek het voormalige priesterkwartier met
zijn grote heiligenbeelden en superiorportretten (door sommigen ondertussen omgedoopt tot boekhoudpaleis).
Mocht u dus een paars-wit, blauw-zwart en zo goed als blind individu achterwaarts door de gangen zien krabbelen, weet dan dat u te maken hebt
met de nieuwe (en voor de tieners: oude) boekhouder.
<<<
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nieuw op onze school
Inne Boeykens
Geboortedatum 21 oktober 1988
Sterrenbeeld weegschaal
Burgerlijke staat gehuwd
Vakken die ik dit jaar geef wiskunde (3de
jaar), techniek (2de jaar) en informatica (4de jaar)
Hobby 16 jaar actief geweest in de scouts KRIKO
en daarna 1 jaar leiding geweest in de JIN van
Sint-Niklaas. Nu al 2 jaar aan het zoeken naar een
alternatieve hobby, maar een hobby die even leuk
is heb ik nog niet gevonden.

Met leerlingen aan de slag
zowel binnen als buiten de les
Ik weet nog goed toen ik een jaartje op het College stond en ze vertelden
dat we dat jaar geld gingen inzamelen voor het project Ti Solèy Leve in
Haïti met Broederlijk Delen. Dat was leuk om te horen, omdat ik daar namelijk ook drie maanden ben geweest. Daar heb ik aan enkele Haïtianen
les gegeven, wat een fantastisch ervaring was. Maar als ik mag kiezen, heb

ik toch liever de leerlingen van hier. De momenten die ik buiten het lesgeven heel leuk vind zijn de activiteiten waar ik de leerlingen eens op een
andere manier leer kennen. Want tijdens de les gedraagt iedereen zich uiteraard anders dan buiten de klas. Zoals op een sportdag, een historische
uitstap, een bezinning, het vrijwilligersweekend, de toneelploeg en ga zo
maar door. Ook mijn eerste Cévennesreis was een leuke ervaring. Deze reis
kan ik aan alle derdejaars aanbevelen. Jammer genoeg kan ik dit jaar niet
mee, omdat mijn man en ik ons eerste kindje verwachten. Het avonturenparcours blijft één van mijn favorieten, omdat daar zoveel leerlingen hun
eigen grenzen verleggen. Ook tijdens de bergwandeling zijn er elk jaar enkelen die het moeilijk hebben. Onderweg maken we samen plezier, luister
ik mee naar wat ze telkens te vertellen hebben over andere leerkrachten,
leen ik mijn fototoestel uit waardoor ik op het einde van de dag oneindig
veel foto’s heb, ... Samen geraken we de berg op. Wat me zeker ook altijd
zal bij blijven is het vrijwilligersweekend van de vierdes van enkele jaren
geleden. Die leerlingen hadden een fantastisch spel in elkaar gestoken,
waarbij we allerlei opdrachten moesten uitvoeren. Ik hoop dat er nog eens
een vrijwilligersweekend komt in de komende jaren. Er zijn al zoveel leuke
momenten geweest op deze school, hopelijk komen er nog velen bij.

Thomas Reynhout
Geboortedatum 8 oktober 1986
Sterrenbeeld weegschaal
Burgerlijke staat Taak geschiedenis 4de jaar, cultuurwetenschappen 3de graad
Hobby’s barkeeper, film, muziek, gezelschapsspelen

In elke augustusmaand organiseert onze scoutsgroep een vijfdaags festival waaraan ik, hoewel
reeds oud-leider, met plezier meewerk. Tijdens
die feesten open ik mijn cocktailbar, met voorsprong de aangenaamste job. Er zijn weinig
drankjes die een mojito of caipirinha naar de
kroon kunnen steken.
Muziek is in mijn leven altijd al een rode draad
geweest. Als kind was ik aan het meekrijsen op
Clouseau, maar in de loop der jaren ben ik mijn
voorkeur voor die groep toch eerder kwijtgeraakt. The Beatles, Bob Dylan en vooral Mark
Lanegan kwamen ervoor in de plaats. Op mijn
zestien leerde ik, zoals iedereen, gitaar spelen en
begon ik te spelen in een groepje. Maar het besef dat ik beter naar optredens ging kijken dan
er te geven kwam er gelukkig op tijd. Het talent
en het doorzettingsvermogen heb ik nooit gehad en het gitaarspelen is langzaam aan het
afnemen. Maar ik ga nog ontzettend graag naar
optredens om met een gemengd gevoel van
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enthousiasme, idolatrie en jaloezie naar mijn
muzikale helden te kijken.
Ik ben een filmliefhebber. Een aanrader? Das
Leben Der Anderen over de onderdrukking van
duizenden mensen, en een koppel uit de theaterwereld in het bijzonder, in het DDR tijdperk is
filmtechnisch geen vernieuwende of uitzonderlijke film te noemen. Toch heeft die een immense indruk op mij gemaakt, wellicht door het thema dat mij als historicus bijzonder interesseert.
Ik speel graag gezelschapsspelen. En voor mezelf al even te verdedigen; ik heb het dan niet
over de mens-erger-je-niet en ‘krokodil met
kiespijn’ spelletjes van deze wereld. Tijdens mijn
studententijd ontsnapten we zo vaak als kon uit
de auditoria om op café wat te gaan drinken.
Vaak werd hierbij de doos van Machiavelli of Kolonisten van Catan geopend. Ik leerde het daar
kennen en ben er sindsdien aan verknocht.

Opgesloten op school
Hoewel ik hier maar recent ben betekent het
College voor mij een nieuwe uitdaging. Ik gaf
nooit eerder cultuurwetenschappen en, hoewel
ik nog veel te leren heb, is het erg leuk om in die
fijne klassen van de humane wetenschappen
die richting samen met de collega’s vorm te mogen geven.
Ik ben, en dat zullen leerlingen kunnen beamen,
wel enigszins verstrooid. Zo bekeek ik de wedstrijd België-Kroatië op groot scherm op de
Grote Markt van Sint-Niklaas. Het werd dankzij
Lukaku een epische avond waarbij de Rode
Duivels zich plaatsten voor het WK. Toen ik na
de match samen met mijn vriendin mijn boekentas wilde ophalen op onze school besloot ik
haar een rondleiding te geven. De leraarskamer,
de geschiedenislokalen, ... Uiteindelijk vergat ik
compleet dat de poorten zich hermetisch afsluiten om 22u30 en zat ik opgesloten op school.
Samen met een niet zo gelukkige vriendin ...
Alle uitgangen zijn we afgegaan om uiteindelijk de trap naar de conciërgewoning te vinden
(dankjewel mevr. Roggeman).
Ik zie het College graag maar in het weekend
toch vooral Gent ...

Private en Openbare werken
Industriebouw, woningbouw
Scholen, Vernieuwbouw, ...

Kom naar de infodagen van
KAHO Sint-Lieven
in Aalst, Gent en Sint-Niklaas
www.kaho.be/infodagen

woensdag 19 maart
zaterdag 26 april
zaterdag 28 juni
zaterdag 6 september

KAHO Sint-Lieven Campus Waas,
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas,
tel: 03-776 43 48
info.waas@kaho.be
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Dat er op het College veel sportieve leerlingen zitten is jullie vast wel bekend. De richting Sport-Wetenschappen is dan ook perfect om hun vaardigheden beter te ontwikkelen. In de voorbije edities stonden we zo reeds
stil bij voetbal en mountainbike, deze editie besteden we extra aandacht
aan volleybal. Lise Van Hecke, die hier 4 jaar geleden afstudeerde, behaalde vorig jaar brons op het EK volleybal. Wij vonden het dan ook het
gepaste moment om Lise samen met twee andere volleybalsters eens te
contacteren om een paar vragen te stellen. Het resultaat kan u in deze editie lezen.
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Naast al dat sportief geweld lopen er ook literaire talenten rond op onze
school. Er zijn maar liefst drie leerlingen van onze school die doorgaan
naar de volgende ronde van de Junior Journalist wedstrijd van het Davidsfonds. Deze prijswinnende teksten wouden we u dan ook niet onthouden.
Natuurlijk hebben we ook over heel wat andere onderwerpen geschreven: de dag van de jeugdbeweging, het schooltoneel, het internationaal
Comeniusproject ...
Ook de vaste rubrieken zijn van de partij. Deze keer doken we voor 'achter
de schermen’ onder de grond en voor 'een dag uit het leven’ volgden we
de mannen die er voor zorgen dat de infrastructuur op het College is zoals
die moet zijn.
Zonder de nieuwe instroom aan journalisten en redactieleden uit de 2de
en 3de graad begin dit jaar zou het schrijven van al deze prachtige artikels
niet mogelijk geweest zijn.
Veel leesplezier!
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Omdat wij graag weten wat jullie mening is
over onze artikels of gewoon nieuwsgierig
zijn naar wat jullie bezighoudt, kunnen
jullie ons altijd een berichtje sturen via
jongerenredactie@sjks.be of via Smartschool
naar iemand van de redactie.
Leuke of interessante lezersbrieven worden
volgende keer gepubliceerd.
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Wiskunde-in-Zicht

De richtingen met acht uur wiskunde
uit het zesde gingen begin januari een
dag naar de Universiteit Antwerpen.
Hier kregen ze een presentatie van een
professor in de aula over het belang
van wiskunde en daarna werden er in
kleinere groepjes workshops gedaan
rond oa. encryptie, paradoxen, golven
en toonhoogtes.

H ey wijck

De tweedejaars
trokken
naar goede gewo
onte op
bezinningsdag
en naar
Heywijck. Er wa
ren heel
wat leuke activ
iteiten waar
iedereen elkaa
r beter kon
leren kennen.

IC HOU februari 2014 57

ICHOU
RUBRIEK
jongeren

Dag van de jeugdbeweging
door Tine Van den Bossche en Jasper Penneman
Op 18 oktober was het dag van de jeugdbeweging. Heel jeugdbewegend Vlaanderen paradeerde heel de dag met
trots rond in uniform. Deze dag vieren we voor de duizenden mensen die zich elk jaar opnieuw inzetten om meer
dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen.

De jeugdbeweging in cijfers

Dag van de jeugdbeweging in Sint-Niklaas

Scouts, Chiro, KSA, KLJ, FOS. Je zag ze allemaal rondlopen op onze school.
Wij vroegen ons af welke jeugdbewegingen er allemaal te vinden zijn. We
deden een rondvraag in alle klassen en kwamen tot het volgende resultaat. We hebben de cijfers van Vlaanderen uit 2010 naast het resultaat van
onze school geplaatst.

Naar jaarlijkse gewoonte stonden er al van ’s morgens vroeg kraampjes
met koffiekoeken en warme chocomelk klaar op de Grote Markt van
Sint-Niklaas voor alle leden in uniform. Daar konden ze net voor ze naar
school gingen gezellig met elkaar vertoeven met leuke muziek op de achtergrond. Dit jaar kreeg iedereen ook een gratis ‘festivalbandje’ van dag
van de jeugdbeweging. ’s Middags konden de leerlingen in uniform hun
school verlaten en hun picknick opeten op de Grote Markt. Na school konden de leden van elke jeugdbeweging smullen van een pannenkoek en
genieten van een drankje.

FOS
1%

FOS
4%

KLJ
7%
KSAVKSJ-VKSJ
11%

Scouts
53%

Chiro
28%

SJKS

KLJ
8%

Scouts
27%

KSAVKSJ-VKSJ
15%

Nacht van de jeugdbeweging in Antwerpen
Chiro
46%

Vlaanderen 2010

Als we beide grafieken vergelijken kunnen we zeker zeggen dat de cijfers
van de KSA-KSJ-VKSJ, KLJ en FOS ongeveer overeenkomen. Deze jeugdbewegingen zijn dus zeker realistisch vertegenwoordigd in onze school.
Het opvallendste verschil is dat meer dan de helft van de jeugdbewegende leerlingen in de Scouts actief is, terwijl dat in Vlaanderen slechts een
kwart blijkt te zijn. In Vlaanderen is Chiro immers de grootste jeugdbeweging. De grootste oorzaak voor deze afwijkende cijfers is het feit dat Chiro
vaker terug te vinden is in kleinere steden en dorpen, terwijl scouts vaker
gesitueerd is in de grotere steden. Aangezien Sint-Niklaas behoort tot de
grotere steden, is het logisch dat Scouts de meerderheid behaalt in onze
school.

Wie? Evy D’heer
Wat? Scouts
Wist je dat ... ze nu nog
steeds penningmeester
is van de VZW van de
scouts van Bermijn?
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Om deze dag in stijl af te sluiten, werden in verschillende steden fuiven
georganiseerd. In Antwerpen kwamen zo’n 4000 jongeren samen op de
Nacht van de Jeugdbeweging om er een gigantisch feest van te maken.
Ook in Brugge, Aalst, Mechelen, Oudenaarde, Hasselt ... werd er hard gefeest.

Leerkrachten in de jeugdbeweging

Wie? Kim de Jonghe
Wat? Chiro & Akabescouts
Wist je dat ... Akabe een jeugdbeweging is voor kinderen met

Wie? Eric Balthau
Wat? KSA-fourier
Wist je dat ... hij slechts
tweemaal meeging als

een mentale handicap?

Wie? Steven Van Peteghem
Wat? KSA & Scouts
Wist je dat ... het jeugdbewegingsleven nog steeds in zijn bloed zit
door de Zapparade?

fourier op kamp?

TYP HIER
JE NAAM

Wie? Greet De Backer
Wat? Uitbaatster van de Pijl
(spor t en scouts)
Wist je dat ... ze scoutsklanten altijd vrolijk vond?

Wie? Erik Bielen
Wat? KSA
Wist je dat ... zijn leider
onze voormalige prefect
meneer Heyninck was?

TYP HIER
Wie? Danny Baart
JE NAAM
Wat? Chiro, jeugdhuis Troelant &
Speelpleinwerking Spenoâzie
Wist je dat ... hij chiroleider was
tot de week voordat hij trouwde?

Wie? Maarten Van Looy
Wat? KLJ
Wist je dat ... hij maar liefst
20 jaar actief was in de KLJ?

ICHOU jongeren

Zuiddag
door Mirjam Eren
Sommigen maakten van deze kans gebruik om eens iets uit te
proberen dat ze misschien wel nooit meer opnieuw zullen doen,
ze kozen voor een echte topjob. Onder hen Tijs Vertenten (5LWIa),
Sander Vandenhende (5WEWIa1) en Matthias Festraets (5LMT).
Anderen vatten werk-dag letterlijk op, en gingen voor een dagje écht
werken. We pikten er Lennart Govaert (5MWIa), Michiel Kusé (5LWIa)
en Andy De Jonghe (5LWE) uit.

Donderdag 17 oktober, Zuiddag. Over heel
Vlaanderen en Brussel steken leerlingen van het
5de middelbaar de handen uit te mouwen om voor
één dag eens écht te gaan werken. Hun dagloon,
40 euro, gaat integraal naar een jongerenproject
in het Zuiden, dat jonge koffieboeren meer kansen
biedt in de koffiesector.
Vijf klassen van het vijfde jaar van onze school
stapten mee in het project. De leerlingen gingen zelf
op zoek naar een job waarvan ze voor één dag wilden
proeven.

Sander Vandenhende (5WEWIa1)
sportjournalist

Tijs Vertenten (5LWIa)
rechterhand parlementslid

“Sportjournalist is mijn droomjob”, zegt Sander.
“Ik zou graag taal- en letterkunde studeren en in
de journalistiek gaan. Ik interesseer me ook erg
voor allerlei sporten, en was dan ook heel blij
toen ik merkte dat ik deze job kon uitoefenen.”
Sander geraakte via een mail binnen bij de redactie van Sporza.
In de voormiddag mocht hij een persconferentie
van Anderlecht bijwonen. “Dat was wel een unieke ervaring en voor mij het toppunt van de dag,”
zegt Sander, “want normaal gezien mag je daar
niet bij zijn.” Vervolgens woonde hij een gesloten
training bij, waar hij kennismaakte met de trainer
en de spelers. “Wel grappig, op een gegeven moment werden we weggestuurd, omdat we ‘van
de pers waren’. Net echt ...” lacht hij.
Na een rondleiding op de VRT – waar hij ook
enkele bekende gezichten tegenkwam – mocht
Sander zelf aan de slag. Zijn artikel verscheen op
de site van Sporza, waar het zelfs even in de top
10 van de meest gelezen artikels stond ...
Wat Sander heeft bijgeleerd? “Dat journalisten
veel harder moeten werken dan ik gedacht had.
Het is te zeggen: ook als er geen nieuws is, moet
je als journalist op zoek naar nieuws. Er is nooit
niets nieuws.”
“Ik zou hier zeker in verder willen”, zegt Sander.
“Toen ik zei dat ik daar wel graag wilde werken,
zeiden ze op de redactie ook al: dat is goed,
kom morgen maar terug ... De sfeer was super,
en het toffe is ook dat je echt vrij ben, je kiest
voor welk nieuws je wil verslaan, en dan kies je
voor wat je graag doet, zodat je werk leuk blijft.”

Tijs ging voor een top-Zuiddag-job. “Mijn besluit
stond eigenlijk vrij snel vast: ik zou zelf initiatief
nemen en een niet-alledaagse job kiezen. Je
krijgt een kans aangeboden, dan moet je die
grijpen om er iets leuks van te maken, vind ik.”
Via kennissen van zijn ouders en wat getelefoneer, werd Tijs aangenomen bij de Kamer van
Volksvertegenwoordigers in het federaal parlement. Hij mocht een dag meelopen met parlementslid Ingeborg De Meulemeester (N-VA).
Na zijn aankomst in Brussel – iets vertraagd door
... de file – kreeg Tijs eerst een beetje uitleg. Hij
verwachtte zich aan een dag uitleg en rondleidingen krijgen, volgen ... Dat hij die dag écht
zou werken, had hij eigenlijk niet gedacht. Het
was dan ook een beetje een verrassing toen Tijs
die voormiddag een dossier van minister Labille
voorgeschoteld kreeg, waarbij hij schriftelijke
vragen moest opstellen. Maar wat betreft ‘werken’ die dag, bleef het ook daarbij.
’s Middags mocht Tijs mee uit eten in het
Vlaams Parlement met leden van N-VA. “Het was
daar wel chique, en het etentje heeft toch zo’n
twee uur geduurd”, deelt Tijs mee.
Een rondleiding door de Kamer en Senaat, kreeg
hij in de namiddag. “Het toppunt van de dag
was voor mij bijwonen van de plenaire verga-

Tobjob sportjournalist Sander

Tobjob rechterhand
parlementslid Tijs

dering (vergadering waarbij alle betrokken personen aanwezig moeten zijn, red.), die in teken
stond van de vertrouwenskwestie rond Elio di
Rupo”, zegt Tijs. “Ik heb er Elio di Rupo, Joëlle
Milquet, en vele anderen gezien. Hen groeten
kon ik niet, daarvoor hadden ze het natuurlijk
veel te druk ...”
“De snelheid waarmee de vragen in de Kamer
elkaar opvolgen, is ongelooflijk”, weet Tijs te
zeggen – nog steeds een beetje onder de indruk.
Akkoord, écht gewerkt heeft Tijs vandaag niet
(op de voormiddag na), dat geeft hij zelf toe.
“Maar je leert wel veel meer bij dan wanneer
je nu gewoon een dag zou zijn gaan werken.
Ik ben vooral meer te weten gekomen over de
praktische kant van de politiek. Je staat er ook
niet bij stil dat niet alleen hoge pieten, zoals Elio
Di Rupo, het heel druk hebben – wat vanzelf
spreekt – maar bijvoorbeeld ook mevrouw De
Meulemeester, met wie ik meeliep. ’s Morgens
kom je op haar bureau, waar dan een hele stapel dossiers ligt die tegen de middag volledig
gelezen moet worden ... Er komt heel wat bij kijken. Ik ben me meer bewust geworden over de
politiek, dat zeker wel.”
Later een carrière in de politiek voor Tijs? Ja, dat
ziet hij wel zitten.
<<<
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Matthias Festraets (5LMT)
Club Brugge

Tobjob Club Brugge Matthi

Als grote fan van Club Brugge én fervent voetballer, was het voor Matthias
als een droom die in vervulling ging om een dag aan de slag te gaan bij
zijn favoriete voetbalclub. “Meneer Verhaeghe, onze klastitularis, had gezegd dat we voor Zuiddag ‘echt eens iets zots’ moesten proberen. Dat heb
ik dan ook gedaan ...”
Via een ex-klasgenoot uit de lagere school, de zoon van Philippe Clement,
iemand die bij Club Brugge werkt, geraakte Matthias aan de nodige inlichtingen. Hij stuurde een heel uitgebreide mail met motivatie en werd bijna
meteen aangenomen. Natuurlijk hoopte hij er stiekem op dat hij de trainer
en de spelers zou ontmoeten. En dat gebeurde ook ...
In de voormiddag mocht Matthias helpen met de training. Samen met de
materiaalmeester bereidde hij speciale drankjes voor de spelers, zette hij
potjes klaar, plaatste ballen en zette de doelen op de juiste plaats. Tijdens
de training zelf mocht hij ballen die waren weggeschopt terugbrengen.
Niet te vergeten, maakte hij ook kennis met de spelers en werden er uiteraard heel wat foto’s genomen ...
’s Namiddags hielp hij bij de ticketing en in de clubshop. Hij maakte enveloppen met gereserveerde tickets klaar en hielp onder andere sjaals te
beveiligen.
Matthias heeft bijgeleerd dat er administratief heel wat komt kijken bij zo’n
voetbalclub. “Je zou niet denken dat er ook achter de schermen zoveel
mensen dag in dag uit bezig zijn met het reilen en zeilen van de ploeg.”
Voor hem is het grootste verschil tegenover school het verwachtingspatroon. “Op het werk wordt er meer van je verwacht, er is veel meer druk en
stress. Op school moet je meer zitten en opletten.”

as

“Als het zou kunnen, zou ik later zeker iets in deze richting willen doen”,
vertrouwt Matthias ons toe. “Al denk ik dat het realistischer is dat ik ooit
iets administratiefs zal doen, achter de schermen van een voetbalclub. Om
trainer te worden, heb je echt al heel wat ervaring en voorkennis nodig.”
Matthias keerde naar huis met een sportzak van Club Brugge en een
onvergetelijke ervaring.

Michiel Kusé (5LWIa)
bakkersgast

Alledaagse job

bakkersgast Michiel
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Voldaan – maar toch ietwat vermoeid – kan
Michiel terugkijken op zijn Zuiddag, of zullen we
zeggen Zuidnacht? Van half twaalf ’s nachts tot
zeven uur ’s ochtends hielp Michiel mee in bakkerij Van Steelandt in Melsele, waar zijn ouders
vaste klanten zijn. Hij hielp er bij het aanbrengen
van glazuur op patisserie, het ontvormen van
broden en het smeren van confituur over de
koffiekoeken. Ook zorgde hij ervoor dat al het
lekkers vooraan in de winkel terechtkwam en
dat de hele boel opgeruimd geraakte. “Hoewel
ik het nachtwerk vrij goed gewend ben van het
vakantiewerk bij mijn ouders, die marktkramers
zijn, viel mijn werkdag vermoeiender uit dan
verwacht”, bekent Michiel. “De werkdruk lag ook
vrij hoog: alles moest klaar zijn tegen de tijd dat
de bakkerij zou openen.”
Of Michiel tevreden was over zijn Zuiddagjob?
“In eerste instantie was ik heel erg blij. Thuis bak

ik zo nu en dan wel eens, zowel koekjes als cake,
en ik wilde heel graag eens helpen achter de
schermen van een bakkerij. Maar toen ik hoorde
wat anderen allemaal hadden gedaan, leek mijn
job wat banaal. Achteraf gezien, heb ik echter
geenszins spijt van mijn keuze! Het was een zeer
leerrijke ervaring.”
Door zelf eens in de schoenen te staan van een
bakkersknecht, heeft Michiel wel ervaren dat
hun werk zeker niet te onderschatten valt. “Dit
dag in dag uit doen, vergt volgens mij heel wat
fysieke inspanningen en uithoudingsvermogen.
Ik heb toch weer wat meer respect gekregen
voor bakkers en hun helpers, dat zeker ...”
Of een bakkerij iets voor hem is later, weet
Michiel nog niet, een Bed & Breakfast spreekt
hem eerder aan. “NIET iets waarvoor ik nu studeer dus”, lacht hij.

ICHOU jongeren
Lennart Govaert (5MWIa)
rekkenaanvuller
Via de jobbank van Zuiddag solliciteerde Lennart voor een zestal jobs, hij speelde op veilig.
Hij solliciteerde bij een advocatenkantoor, uit
interesse, bij de Post, uit nieuwsgierigheid, en
bij verscheidene supermarktketens. Het was
Delhaize dat Lennart als eerst aannam. “Ik moet
wel zeggen dat ik geen gat in de lucht sprong
toen ik vernam dat ik een dag rekken zou mogen gaan vullen in de Delhaize,” bekent Lennart,
“maar uiteindelijk viel het wel mee. Ik heb ervaring opgedaan, en wie weet komt die later wel
van pas bij een vakantiejob ...”
In de voormiddag mocht Lennart – zoals hij
wel verwacht had – rekken vullen. Wanneer
er nieuwe leveringen aankwamen, moest hij
ervoor zorgen dat alles netjes gesorteerd op
datum in de rekken terechtkwam. In de namiddag kreeg hij hetzelfde werkje voorgeschoteld,
alleen mocht hij ditmaal in de diepvriesafdeling
aan het werk. Verder moest hij houdbaarheidsdata van dierenvoeding controleren. “Vrij saai en

Alledaagse job

eentonig, de hele tijd blikken omdraaien en de
datum checken ...”, laat Lennart weten.
Die eentonigheid was wel een nadeel aan zijn
werkdag. Stiekem had Lennart er wel op gehoopt dat hij ook even achter de kassa zou mogen zitten, al wist hij dat die kans klein was, aangezien je daar een speciale kassaopleiding voor
moet volgen. Het is er uiteindelijk dan ook niet
van gekomen.
Het leukste aan zijn werkdag, vond Lennart dat
hij eens een blik heeft kunnen werpen achter
de schermen van een supermarkt. “Vooral het
magazijn, dat vond ik wel tof, om te zien hoe
het er daar allemaal aan toe gaat.” Ook de sfeer
zat wel goed. “De mensen van de supermarkt
beschouwden mij meteen als een deel van het
team, dat was wel leuk.”
Wel moet Lennart toegeven dat hij er een redelijk
zware dag had opzitten. “Van 8 uur tot 17 uur, de
hele tijd rechtstaan en actief bezig zijn, is wel een
verschil met hoe het er op school aan toegaat ...”

rekkenaanvuller
Lennart

Andy De Jonghe (5LWE) kelderopruimer

Alledaagse job kelderopruimer Andy

Andy hield het eenvoudig: hij koos voor een job dicht bij huis in een vertrouwde werkomgeving: kelderopruimer op onze school. “Natuurlijk koos
ik dat werk ook wel in de hoop de verboden en verborgen plekjes van de
school wat beter te leren kennen ...” bekent hij.
En ja, hij heeft de school heel wat beter leren kennen. Andy kreeg de kelder van de keuken te zien, het drankkot, de werkruimte van de werkmannen en zelfs een deeltje van het huis van mevrouw Roggeman, die op
school woont.
Dat hij zijn handen uit de mouwen zou moeten steken, had Andy wel verwacht. In de voormiddag mocht hij kasten met rommel leegmaken, opkuisen en vullen met glazen en flessen. ‘s Namiddags gaf hij de kelder een
opruimbeurt. “We hebben zelfs bakken met rioolwater moeten dragen”,
zegt Andy. “Het leuke was wel, dat we dan zo’n speciaal pak aan mochten,
inclusief masker! Er zijn heel wat foto’s van genomen ...”
Andy’s armen voelden ’s avonds wel dat hij een dagje écht gewerkt had.
“Mijn kijk op de werkmannen is wel wat veranderd, moet ik toegeven.
Je mag hun werk toch niet onderschatten. Ze zijn drukker bezig dan je
denkt.”
Naast de fysieke inspanningen vond Andy het grootste verschil met een
gewone schooldag toch de pauzes en de verantwoordelijkheid die hij
kreeg toegeschoven. “Je hebt veel minder pauze en je moet ook veel meer
op je eigen benen staan, er is niet altijd meer iemand bij je. De leuze van
Luc (de werkman), die daarbij aansluit, zal me wel bijblijven: ‘In het leger
moet je kunnen improviseren ...’ zei hij.”
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Comeniusproject 5MWE
door Flore Vavourakis
De meesten onder jullie zullen wel al korte berichtjes over het
Comeniusproject op de schoolsite of smartschool gelezen hebben, maar
wat het uitwisselingsproject precies inhoudt, daar hebben sommige nietdeelnemers nog het raden naar. Nood aan wat uitleg?

Deelname
Het Comeniusproject is een uitwisselingsprogramma georganiseerd door de EU. De uitwisselingen lopen over een periode van twee jaar
(tot 2015). Vele scholen hadden zich aangemeld
in de hoop te mogen deelnemen aan dit grensverleggende project. Onze school had het geluk
geselecteerd te worden voor één van de projecten. De andere deelnemende landen in onze
‘groep’ zijn Engeland, Slovakije, Polen en Cyprus. Op onze school werden de leerlingen van
5MWE gekozen als vertegenwoordigers.

Doel
De doelstellingen van het Comeniusproject
zijn kennis vergaren, nieuwe vrienden maken,
ervaren hoe het is om ergens anders te wonen
(sommige deelnemers hebben bijvoorbeeld
nog nooit buiten hun eigen land gereisd), leren
omgaan met problemen ... Op die manier ontstaan er minder vooroordelen, een groter sa-

menhorigheidsgevoel en prachtige herinneringen voor later! Niet alleen op de deelnemende
klassen heeft het project een positief effect: ook
hun familie, die hun gastvrijheid tonen als gastgezin, de organiserende leerkrachten en directies en hun vrienden, die de avonturen vast en
zeker te horen krijgen, worden beïnvloed.

Engeland
In oktober van dit schooljaar reisde een delegatie van 5MWE onder leiding van leraar Maarten
Van Looy naar het Engelse Huntingdon. De Engelse deelnemer is een school voor leerlingen
met een handicap. Er wordt o.a. les gegeven in
een vorm van gebarentaal, Makaton genaamd.
Op het programma stonden infosessies over
het omgaan met een handicap. Gedurende vijf
dagen kwamen de leerlingen in contact met
leerlingen met speciale noden en hoe onze
maatschappij daarmee omgaat. Leerlingen en
leerkrachten leerden op die manier omgaan

met verschillen. Sommige leerlingen begonnen
zelfs het Makaton al onder de knie te krijgen!

België
Ongelijkheid en discriminatie én de weergave
en het effect daarvan in massamedia waren
het door ons gekozen studieonderwerp voor
het Comeniusproject. Na vele voorbereidingen
waren we zeer enthousiast om op dinsdag 5
november als gastland de Slovaken, Polen, Cyprioten en Engelsen te verwelkomen. Bijna alle
leerlingen verbleven in een gastgezin met wie
ze op voorhand al gecorrespondeerd hadden.
Woensdagmorgen volgde dan de kennismaking
met heel de groep, een rondleiding op school
en een workshop over het gebruik van iPads. In
de namiddag volgde ‘omnigames’, een sportwedstijd met doorschuifsysteem.
Wij gingen er een kijkje nemen en peilden naar
de eerste indruk die onze school en ons land op
de gasten hadden gemaakt:

naar mijn zin. Omnisport was een heel tof
< Om eerlijk te zijn wist ik nog niets over België, maar ik heb het hier enorm
kunnen leren kennen. (Monika – Polen)
initiatief: ik vind het heel leuk dat we op deze manier elkaar en elkaars cultuur
Belgische spelers! Ook de befaamde
twee
namelijk
telt
team
favoriete
< Ze hebben goede voetballers in België: mijn
)
Belgische chocolade en bier zijn mij niet onbekend. (Dean – leraar Engeland
< De Panne is onze zusterstad (Slovaken)
ld heb! (Sam -Engeland)
<	Als ik nu naar huis zou mogen bellen, zou ik zeggen dat ik gevoetba
taalzones en provincies, het regent hier redelijk
van
systeem
moeilijke
Het
< Wat we te weten gekomen zijn over België?
veel talen, er is veel discipline, de school is
zeer
n
beheerse
leerlingen
de
veel en het is kouder dan ik verwacht had,
heel groot en de chocolade is heerlijk! (Eleni, Georgos en Kostadina – Cyprus)
Bij ons thuis logeren nu twee Poolse jongens. Het
< Ik wist nog niet zo veel over het project, maar ik keek er wel naar uit.
)
zal vast en zeker een leuke ervaring worden. (dochter mevrouw Rotty – gastgezin
Polen)
–
z
(Amadeus
Gent
en
Brussel
< Ik kijk vooral uit naar de uitstappen naar
komen. De mensen zijn hier zeer vriendelijk,
< We waren hier al eens geweest en keken er naar uit opnieuw te kunnen
we voelen ons welkom. (Slovaakse leerkrachten)
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Donderdag bezochten de deelnemers aan het
project de VRT in Brussel en trokken ze er in
groepjes op uit met een iPad om materiaal te
verzamelen voor een montage waarin ze de
stad op een negatieve en positieve manier in
de verf zetten. Vrijdag volgde er een lezing over
nieuwe media door professor Michaël Opgenhaffen (6 GL, ’96 én de man van mevrouw Hennebel) en werkten de groepjes aan hun documentaire over onze hoofdstad die ze vervolgens
bekeken en becommentarieerden. Niet alleen
Brussel, maar ook Gent stond op het programma! Ook een afscheidsavond kon natuurlijk niet
ontbreken. Na een drukke week vertrokken de
gasten zondag terug naar huis om daar al hun
avonturen in geuren en kleuren te vertellen.

Cyprus

Wat staat er verder
op de agenda?
In de week voor de paasvakantie van 2014 staat
de reis naar Polen gepland. Opnieuw zal een delegatie SJKS’ers er ons land vertegenwoordigen.
Ze zullen er werken rond het thema ‘religieuze
minderheden’. Volgend schooljaar volgen de
uitwisselingen naar Slovakije en Cyprus waar de
thema’s ‘Romazigeuners’ en ‘bootvluchtelingen’
behandeld zullen worden.

Engeland

Polen

Slovakije
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Inleefreis India
door Pauline Verelst en Sander Vandenhende
Op 19 september 2013 vertrokken Pieter-Jan Volkaert
(5LWIa)en godsdienstleerkracht Jonathan Beyaert
in het kader van de Damiaanactie op inleefreis naar
een leprakolonie in Zuid-India. Hier reisden zij een
week rond om de zieken een handje toe te steken.
Hun volledige reis is te volgen op TV OOST of op de
Facebookpagina van Damiaanactie.
Om jullie een stuk van de kennis die zij opstaken mee
te geven, stelden we een paar vragen aan Pieter-Jan.
Dag Pieter-Jan. Ben je al weer gewend aan
het Belgische klimaat?
Ja, ondertussen wel al, maar in het begin was
het toch even wennen om opnieuw een lange
broek en trui te dragen. Het was daar verstikkend warm!
Hoe kwam je op het idee om mee naar India
te gaan?
Toen dit opkwam vorig schooljaar, had ik er
direct interesse voor. Ik twijfelde eerst wel of
het zou mogen van thuis. Ik had me eigenlijk
stiekem ingeschreven ... Toen ik dan uiteindelijk
gevraagd werd om eens te komen praten met
de Damiaanploeg, mocht het natuurlijk wel van
thuis. Mijn papi (opa, red.) was daar ook al eens
geweest en vertelde dat het een zeer interessant
land was, dat ik die kans niet mocht laten liggen.
Wat was je allereerste indruk van India toen
je er aankwam?
Dat het daar heel erg druk is! Er is ook een heel
typische geur in India. Het is daar zo drukkend
warm en er zijn zoveel verschillende mensen en
dingen en dieren (en ook veel vuil) dat die geur
je echt overvalt en zelf nog eventjes na de reis
blijft hangen.
Is je beeld van lepra door deze reis
veranderd?
Ja, eigenlijk wel, vooral wat betreft de details
over de ziekte. Door zo’n inleefreis weet je meer
wat de ziekte juist inhoudt. Bijvoorbeeld dat je
ze eigenlijk snel kan genezen, maar dat je ze
toch heel je leven blijft meeslepen door de gevoelloosheid. Ik ben vooral meer te weten gekomen over de genezingswijzen en over hoe
Damiaanactie daarmee omgaat.
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Vind je dat er ook andere mogelijkheden
zijn om deze mensen te helpen?
Ja, er is uiteraard vooral nood aan financiële
hulp om deze mensen te genezen en te verzorgen. Maar wat Damiaanactie ook doet, is ervoor
zorgen dat deze mensen niet uitgesloten worden in hun maatschappij en dat ze hun leven
terug kunnen opstarten. In India is het namelijk
vaak zo dat iemand die aan lepra of tbc lijdt,
wordt uitgesloten samen met heel zijn familie.
Deze mensen geraken nooit meer aan werk
worden soms zelfs gewoon achtergelaten om te
sterven. Er bestaan echt nog zulke kolonies waar
leprapatiënten heen worden gestuurd en waar
er nog amper naar hen wordt omgekeken. Het
zijn deze toestanden waar de Damiaanactie iets
aan probeert te doen. Ze verzorgen deze mensen niet alleen, maar praten ook gewoon met
die mensen. Daar genieten zij ook echt van het
gevoel dat ze niet worden uitgesloten.
Wat is je het meeste bijgebleven van de reis?
Vooral de manier waarop Damiaanactie daar
werkt. Met zo weinig mogelijk mensen proberen ze zo veel mogelijk anderen te helpen. Wij
zijn daar dokters of mensen tegengekomen die
al heel hun leven werken voor Damiaanactie,
soms in erg moeilijke omstandigheden. Toch
blijven ze echt gedreven, ook al kunnen ze ergens anders veel meer verdienen of hygiënischer werken. Ze spenderen echt al hun tijd aan
het bezoeken en verzorgen van mensen en aan
het helpen heropbouwen van de patiënt hun
leven. Dit soort mensen kom je echt niet vaak
meer tegen. Eigenlijk zijn dit de echte opvolgers
van de pater Damiaan. Naar hen kijk ik met veel
bewondering op.

Repeteren,
repeteren,
repeteren ...
door Mirjam Eren

Hier zie je de grote drijvende kracht achter het
schooltoneel: onze regisseur Tom en onze technicus Wim. Zij leiden alles, maar dan ook werkelijk alles in goede banen. Tom stuurt ons spel bij
indien nodig en geeft ons feedback. Wim zorgt
voor het geluid en een feilloze afstelling van het
licht. Zonder deze twee zou het schooltoneel
er gewoon niet zijn. Het is misschien een cliché,
maar het is nu eenmaal zo! Respect!
Victor Vandervinck, Cyprianus (6GWIa)
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Schooltoneel 2014: Yvonne
De weken voor de drie voorstellingen (vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 januari) werd er op het College onder
leiding van regisseur Tom Ysewyn hevig gerepeteerd voor het schooltoneel. We lieten bloed, zweet en tranen
voor Yvonne, prinses van Bourgondië. Enkele indrukken van de toneelspelers zelf ...

Een mooie foto van meneer Van Peteghem
in volle actie zou je denken… maar dit is echter helemaal niet het geval: deze zeer serieuze
hofmeester was al zijn gezichtsspieren aan het
opwarmen om nadien zijn serieuze ‘kamerheergezicht’ te kunnen tonen. Zo blijkt dat iedereen
al eens gekke bekken moet trekken aan het hof
van de koning ...
Lore Laisnez, hofdame (5EMT)

Hier waren we bezig met een ‘speciale’ tekstrepetitie van een bepaalde scène. Het was de
bedoeling dat Sander en Victor de mat en Cato
naar hun kant trokken en Sander en ik moesten
haar naar de andere kant zien te krijgen terwijl
we onze tekst zeiden. Ik kan je verzekeren: zeker
niet de gemakkelijkste opdracht, maar het was
eens iets anders ...
Janne Van Peteghem, Isabelle (5WEWIa3)

Voordat de kerstvakantie begon, repeteerden
we elke zaterdagmorgen en woensdagavond
in de turnzaal. Daar hadden we veel rekwisieten
voorhanden, waardoor het moeilijker was ons te
concentreren. Deze repetities waren zeer leuk,
omdat we de andere spelers echt goed leerden
kennen. We amuseerden ons op het podium,
maar ook daarnaast was het zeer gezellig. Op
de brief, waar alle informatie opstond om je in te
schrijven, stond er onderaan: ‘weldra je tweede
familie’. Ze hadden gelijk, want in de vakantie zie
je elkaar elke dag, eet je samen, ga je na de repetitie nog iets drinken ... Deze ervaring was tot
nu toe zeer geslaagd!
Janne Van Peteghem, Isabelle (5WEWIa3)

De hoogwaardigheidsbekleders schrikken
van de mening van de eigenzinnige koning,
die op een zelfgemaakte zetel zit. Terwijl de
butler trouw zijn taak blijft vervullen.
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Na elke doorloop schotelde De regisseur ons zijn notes voor. Elke keer gaf hij ons feedback en tips om het
de volgende keer nog beter te doen. Zo zijn we met
z’n allen naar het moment suprême van de voorstellingen toegegroeid, en de heenweg was minstens
even mooi als het doel zelf. Ik wil graag al die lieve
mensen bedanken die ik dankzij schooltoneel (beter)
heb leren kennen en die hebben bijgedragen aan de
onvergetelijke ervaringen die ik in deze periode heb
opgedaan.
Mirjam Eren, maarschalk (5GL)

Ik wil altijd weten hoe de voorstelling eruit ziet
vanuit het perspectief van het publiek . Ik zou
de gelaatsuitdrukkingen willen zien (en dan misschien vooral die van de koning 7), willen zien
hoe het er voor het publiek uit ziet. Daarom ben
ik wel een beetje jaloers op de regisseur aan zijn
tafeltje ...
Eline Audenaert, hof (5LMT)

Alles werd tot in de puntjes uitgewerkt. Zelfs het
buigen werd meermaals gerepeteerd. Maar als
je dan het eindresultaat te zien krijgt, vergeet je
het vele repeteren en ben je blij dat je hier met
deze toffe groep een schitterend toneelstuk
mag spelen.
Katleen Van Raemdonck, hoogste rechter
(5GWIa)

Zoveel repeteren, je zou er emotioneel
van worden. Toch was het zeker de moeite
waard om mijn vakantie te delen met al
deze fantastische mensen!
Liesl De Wolf, hofdame (5GWIa)

Tien jaar geleden ben je met toneel
begonnen. Wat heeft jou daartoe gebracht?
Ik ben tien jaar geleden in de Academie van Stekene gestart. Ik zat in de lagere school samen
met Maaike Somers. Zij speelde toneel en raadde het mij aan. De beslissing was snel genomen
en zo gauw als kon, begon ik aan de Academie
van Stekene. Later ging ik naar Sint-Niklaas, waar
ik nu mijn laatste twee jaar afmaak.
Je maakt nu je laatste twee jaar toneel
af, maar dit op slechts één jaar tijd. Hoe
komt dit?
Ik ben er vorig jaar een jaartje tussenuit geweest. Toen ik een jaar geleden de hoofdrol
in het schooltoneel ‘Christus wordt weer gekruisigd’ aangeboden kreeg, vreesde ik dat de
combinatie te lastig zou worden. Ik stopte een
jaar met de Academie om mij volledig op het
schooltoneel te kunnen focussen en geen half
werk te moeten leveren. Dit verloren academiejaar wou ik graag nog inhalen, dus doe ik nu
beide jaren samen.
Je stopte met de Academie omdat je niet te
veel hooi op je vork wou nemen, maar nu
doe je beide academiejaren en daarbij nog
eens schooltoneel. Is dat niet een beetje in
strijd met je beslissing van vorig jaar?
In principe wel, maar aangezien het mijn laatste jaar in Sint-Niklaas is, wou ik heel graag mijn
Academie volledig afronden. Het schooltoneel
zal de laatste keer voor mij zijn en ook dit kon ik
niet missen. Vorig jaar heb ik gemerkt dat toen
het schooltoneel in februari stopte, ik als het
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Sander Kinne

aanstormend toneeltalent
door Cato Weyers
Sander Kinne uit 6EMT is net als leerlingen uit het zesde jaar bezig met
zijn studiekeuze voor volgend jaar. Zijn toekomstplannen zijn echter
niet zo alledaags. Na negen jaar Academie en na al heel wat keren op de
planken te hebben gestaan wil hij verdergaan in toneel.
ware in een zwart gat viel. De Academie was er
toen niet om mij op te vangen. Nu heb ik terug
iets waarmee ik bezig kan zijn als de optredens
van het schooltoneel achter de rug zijn.
Zijn er verder nog grote plannen of zaken
waarmee je bezig bent?
Naast de Academie en het schooltoneel ben ik
dit jaar ook aangesloten bij een amateurgezelschap ‘Toneelgroep Rudy’. Jeff De Maeyer, een
vriend die ik vorig jaar op het schooltoneel leerde kennen, nodigde me uit om mee te spelen in
één van zijn stukken ‘Onrust in een rustig huis’.
Zeker een aanrader (lacht). Sinds vorig jaar ben ik
ook met meneer Hennebel aan de slag gegaan.
Naar aanleiding van een project rond WO I op
onze school, Het Schot van Sarajevo, speelden
we ‘My boy Jack’. Een project waar we nu nog
mee verder gaan, maar ditmaal niet alleen in
onze school. We spelen het verhaal van Jack nu
ook voor een publiek van volwassenen.
Meneer Hennebel en jij hebben dus al heel
wat tijd samen doorgebracht. Niet alleen
voor ‘My boy Jack’, maar ook voor onder
andere je auditie voor de toelatingsproef
van de toneelschool. Vind je het zelf
niet vreemd om zo ‘close’ te zijn met een
leerkracht?
Ik heb nooit les gekregen van meneer Hennebel, en hierdoor heb ik hem nooit echt als
leerkracht gezien. Ik heb hem leren kennen op
het schooltoneel, waar leerlingen en leerkrachten sowieso al anders tegenover elkaar staan.
Zelf vind ik het dus niet vreemd. Ik versta het

natuurlijk wel dat sommige mensen dit raar vinden. Toch zou ik het niet anders willen, meneer
Hennebel is al een ontzettend grote hulp voor
mij geweest. Zo heeft hij mij geholpen met de
voorbereiding op mijn toelatingsproef, mij in
contact gebracht met bekende mensen in de
theaterwereld en zoveel meer.
Welke bekende theaterfiguren heb je zoal
ontmoet?
Gabriël Van Landeghem, ook gekend als de
Gabber, een ware toneelveteraan en Bruno Vanden Broecke, een bekend Vlaams acteur. Beiden
waren zeer positief over de teksten die ik bracht,
wat natuurlijk een echte opsteker voor mij was.
Heb je ook al minder positieve commentaren
gekregen over je acteerprestaties?
Peter Boelens, de derde persoon die we bezochten, was iets minder lovend over mijn manier
van het brengen van de teksten. Boelens is een
regisseur die heel realistische stukken maakt en
wat hij slecht vindt, kunnen anderen wel goed
vinden en omgekeerd. Ik breng mijn teksten
met veel dramatiek en ook met een opvallende
gestiek. Dit staat tegenover het kleinere, realistische theater. Ik ben ook deels met een verkeerde instelling naar daar gegaan. Door de positieve reactie van de voorgangers, was ik al iets
te zeker van mijn stuk, waardoor de reactie van
Boelens nog harder aankwam.
Als je aan jezelf in de toekomst denkt, zie je
dan jezelf op het grote doek of houd je het
toch liever bij theater?

Eerst moet ik natuurlijk door de toelatingsproef
geraken voor ik verder kan gaan dromen. Ik ga
zowel naar Antwerpen, Gent als Leuven, en hopelijk geraak ik in één van de drie scholen binnen. Maar natuurlijk denk ik er soms wel over na.
Persoonlijk denk ik dat theater me beter ligt. Als
je een film maakt, is het na een paar draaidagen
gedaan en alle fouten worden eruit gehaald.
Theater is puurder, je moet presteren op het
moment zelf. Iedere voorstelling opnieuw moet
je er staan en je als het ware blootgeven aan de
toeschouwer. En dat mis ik bij film. Natuurlijk
zou ik wel eens graag meespelen in een film,
maar ik zou toch hoofdzakelijk op de planken
willen staan.
Stel, je haalt de toelatingsproef niet,
puur hypothetisch, heb je dan een back-up
plan?
Een echt back-up plan is er niet, maar ik zou dan
uiteraard iets met taal willen gaan studeren. Niet
alleen de Nederlandse taal, maar ook het Engels
spreekt me enorm aan. Voorlopig focus ik me
helemaal op toneel en met mijn eerste toelatingsproef in het verschiet is dat maar beter zo.
We zien wel wat er wel of juist niet komt.
Wij hebben er in alle geval het volste
vertrouwen in dat je het er goed vanaf
gaat brengen. Heel veel succes met de
toelatingsproeven en de toneelstukken die
je nog zal opvoeren.
En bedankt voor het interview, Sander!
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Kunst In School:

KIS, een nieuw fenomeen
door Romke Witte en Caitlin Weyn
Wat is KIS en waar houden de leden van deze groep zich mee bezig?
Ic Hou Jongeren vroeg het aan de leden zelf: enkele leerlingen en
de leerkrachten die op het idee kwamen, mevrouw Van Caekenberghe en
meneer Braem ...

Hallo, mevrouw en meneer.
Wat is KIS eigenlijk?
KIS is een werkgroep voor de leerlingen die creatief willen bezig zijn.
Wie kwam oorspronkelijk op het idee
voor de groep KIS?
Twee jaar geleden kwam van de leerlingenraad
het idee om een muur op school vol te spuiten
met graffiti. Directeur Van Royen had een gelijkaardig idee en stelde meneer Braem aan als
begeleider. Het initiatief om dit project te realiseren moest van de leerlingen komen. Dat gebeurde uiteindelijk helaas niet. Het was meneer
Braem die doorzette en zo KIS deed ontstaan.
Samen hadden meneer Braem en ik een idee:
project ROA.
Waarom is KIS er? Wat willen jullie bereiken?
KIS is er omdat veel leerlingen die creatief zijn
en artistiek talent hebben daarmee vaak geen
raad weten in het College. Wat we willen bereiken met KIS, is dat de school meer van de leerlingen wordt, en dat is aangenamer.
Wat is de bedoeling van KIS?
De bedoeling is enerzijds leerlingen ideeën te
laten opdoen door bestaande projecten te bezoeken die de hen prikkelen. Anderzijds willen
we ze gevoelig laten worden voor beelden. Het
betekent iets als ze die zelf kunnen maken op
school.
Is het doelpubliek wat jullie ervan verwacht
hadden?
We gingen in alle klassen van het 6de jaar rond
en daar waren de leerlingen heel enthousiast,
maar bij de vergadering waren er toch niet zo

68 IC HOU februari 2014

veel zesdejaars aanwezig. Dat was wel jammer.
Maar als we echt op de muur gaan schilderen,
zullen er wel meer leerlingen opduiken.
Welke leerkrachten engageren zich
voor KIS?
Vooral meneer Braem en ik, maar ook mevrouw
Van Damme en directeur Van Royen. Er gaan zeker nog veel meer leerkrachten meedoen!
Waarom hebben jullie ROA gekozen?
Wat voor werk maakt hij?
We hebben ROA gekozen omdat we tot nu
toe altijd al positieve reacties van leerlingen
en vrienden op zijn kunstwerken hebben gekregen. Gewoonweg iedereen vindt zijn werk
mooi. Hij is een Belgische artiest die het inter-

“

Op welke muren van het College zal
binnenkort kunst te bewonderen zijn?
Op de betonnen afsluiting en op het rechtse
deel van de K-blok waar nu nog bomen staan.
Die zullen verwijderd worden en daar zullen jullie dan een van onze kunstwerken te zien krijgen.
Wie maakt de ontwerpen voor
deze kunstwerken?
De leerlingen van het 3de jaar mogen tijdens de
lessen P.O. ontwerpen maken en natuurlijk de
KIS-leden ook.

nationaal gemaakt heeft met zijn kunstwerken.
Hij maakt werken in de vorm van graffiti, altijd
zwart-wit en natuurgetrouw. Soms hebben ze
zelfs een morbide kantje en af en toe is er ook
een kleurendetail zoals een oog of bloed. Zijn
werk spreekt heel wat mensen aan!

Is er al een schets? En zijn er al ontwerpen?
We zijn volop bezig met de ontwerpen. Er zijn
er al enkele hele mooie en er zullen er nog veel
meer komen! (nvdr. acht van deze ontwerpen
werden uitverkoren om op de betonnen afsluiting te pronken, zoals jullie nu kunnen zien) Er is
ook al een idee in verband met welk soort dieren er op de muur van de K-blok zullen komen.
Wellicht worden dat de Bremer-stadsmuzikanten. Ze gaan op elkaar staan tot ze aan de bovenkant van het gebouw komen. Op de andere
muur komen ook dieren te staan, maar dat zijn
meer combinaties van dieren, bijvoorbeeld een
leeuw met het achterste van een koe.

Gaan jullie exact zo te werk als ROA of
wordt jullie project uniek?
We gaan niet exact zo te werk als ROA, want
dan plegen we plagiaat. We gaan wel dezelfde
materialen gebruiken en ook afbeeldingen van
dieren maken.

Kunnen we uit die ideeën ook iets leren?
Ja, zeker. Je zegt soms wel eens tegen je vriend:
“jij domme uil!”. Volgens meneer Braem heeft
dat heeft een negatieve, maar ook een positieve
kant: het is eigenlijk zowel een belediging, als
een aansporing om beter te doen. Als we alle-

We hebben gekozen
voor gemengde dieren
omdat we allemaal
individuen zijn met elk
onze eigen kwaliteiten.
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maal samenwerken, kunnen we de top bereiken! We hebben gekozen voor gemengde dieren omdat we allemaal individuen zijn
met elk onze eigen kwaliteiten.
Hoe zullen de kunstwerken van de leerlingen op de muur
komen? Mogen zij daar ook zelf bij meehelpen?
Eerst zal er in een basiskleur geschilderd worden en vervolgens
komt daar dan nog een afgewerkte tekening op in een andere kleur.
En natuurlijk mogen ze meehelpen! Het is hun project, zij mogen
het dan ook zelf realiseren.
Wat doen ze dan juist? Welke taken zijn voor hen weggelegd?
Er zijn leerlingen nodig om de vormen van de dieren te tekenen, te
schilderen met een fijn penseel, aanwijzingen te geven en zo meer ...
En wanneer doen ze dat? Na school?
Wel, ze zullen wel wat tijd moeten vrij maken, omdat er ook dingen
moeten gebeuren buiten de schooluren. (nvdr. Zo maakten enkele
kunstige leerlingen tijd vrij tijdens het Eetweekend om aan de schilderingen op de betonnen afsluiting te komen werken.)
Wordt er samengewerkt met een professionele firma,
of doet de school alles zelf?
De school werkt samen met de verfwinkel Colora. Die zal ons
sponsoren, technisch advies geven en materiaal uitlenen. In ruil
daarvoor laten wij aan de buitenwereld weten dat wij Colora hier
zeer dankbaar voor zijn!
Wanneer wordt het project uitgevoerd en
hoe ziet de planning eruit?
De precieze datum ligt nog niet vast, maar tegen 11 oktober zouden we moeten kunnen beginnen met schilderen. (nvdr. De eerste
deadlines werden dus alvast gehaald!) Volgens de planning moeten de muren eerst afgespoten worden, dan moet er een doorzichtige film op komen en dan moet de ondergrond van de dieren
in één kleur geschilderd worden. Ten slotte moeten er met een fijn
penseel details aangebracht worden.

Een woordje van Jekatjerina Nossatch (1Ad),
Jessica Segers (3ECa1), Hilda Eren (3ECa1) en
Lennert Cruypeninck (4Lb) over KIS

< Wat is het plan van KIS, wat wil KIS realiseren?
Hilda: “Het waarmaken een creatieve school te worden.”
< Waarom ben jij lid geworden van deze kunstzinnige groep?
	Jekatjerina: “Ik wist dat het te maken had met P.O. en dat is knutselen,
iets wat ik graag doe.”
< Hoe is de sfeer in de groep?
	Jessica: “Ik ken de mensen nog niet zo goed, de sfeer was toch een beetje
gespannen.”
< Hebben jullie als leerling veel inspraak, vind je?
Hilda: “Ja, we hebben heel veel inspraak, want het zijn onze ideeën die worden
waargemaakt. De leerkrachten gaan ons begeleiden en ondersteunen.”
< Jullie eerste project is gebaseerd op het werk van ROA.
Wat weet je over hem?
	Jekatjerina: “Dat hij op muren schildert in zwart-wit en dat hij kleurenaccenten gebruikt bij ogen en bloed.”
< Hoe kijk je aan tegen het project?
	Jessica:”Ik vind het leuk en zo gaat de school er ook mooier uitzien.”
< Kruipt er veel tijd in, denk je?
Lennert: “Toch enkele weken of maanden. We zullen de verf in verschillende
lagen moeten aanbrengen. En het duurt wel even voor elke laag verf droog is.
De verf aanbrengen zal natuurlijk ook wel even duren.”
< Hoe zie je KIS in de toekomst?
	Jekatjerina: “Ik zie KIS in de toekomst de school opfleuren!”
< Is er nog iets interessants dat je kwijt wil over KIS?
Lennert: “We kunnen alle hulp die er is gebruiken bij onze projecten. Dus als je
zin hebt om alsnog lid te worden van onze groep, dan moet je dat zeker doen!”
Nog veel succes aan alle KIS-leden! Wij kijken uit naar hun projecten in de
toekomst!

Is KIS iets eenmaligs en draait het project de hele tijd
rond ROA? Want zoveel muren hebben we toch niet om
te beschilderen op school?
Het draait niet enkel rond ROA en KIS is zeker niet iets eenmaligs.
Muren zullen we dan wellicht niet meer kunnen beschilderen,
maar we kunnen ook andere dingen doen. Het College is een
grote school, dus we gaan ons zeker nog amuseren. Er zijn al een
aantal ideeën zoals de vuilbakken pimpen, iets op het dak maken
enzovoort ...
Is er een mogelijkheid voor de leerlingen om ideeën
te melden? Hoe kunnen ze jullie bereiken?
Ze kunnen ons altijd een mailtje sturen via smartschool of ons persoonlijk aanspreken.

Is er verder nog iets interessants dat jullie kwijt willen over KIS?
Nee, maar we vinden het wel heel fijn dat KIS opgevolgd wordt door Ic
Hou Jongeren en we hopen dat er natuurlijk veel mensen over ons gaan
lezen!
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Gedichten

Ben jij mijn roosje, mijn groentje,
mijn “loop-geen-blauwtje”?
Maak ik je geel van nijd?
Bezorg ik je het schaamrood?

‘Heb je even’
even wat
jij niet blijkbaar
niet eens de tijd om je zin af te maken

Zien we wit van ingehouden woede?
We gunnen elkaar het licht en tegelijk breken we elkaar.
We worden elkaars regenboog.

ik wel
gun me wat tijd
had ik maar geen tijd
viel je me niet lastig

Jeroen Beeusaert – 5WEWIb

kan je tijd doden
misschien met een tijdbom
maar wat daarna

vormvast.
Ik duw en trek, wrik
en veeg je masker
af, graaf je op, gooi je
open.

niemand die je nog naar het uur vraagt
iedereen komt en gaat nu en dan
kan je die termen nog gebruiken
een warboel zou het worden

Ik huil en smeek, vraag
je te bezwijken,
maar jij

ik neem de tijd
en wacht
tot mijn tijd komt

blijft

Jeroen Beeusaert – 5WEWIb

Mirjam Eren – 5GL
Twee keer nadenken
Als je twee keer nadenkt
over twee keer nadenken
dan merk je
dat twee keer nadenken
simpelweg een keer nadenken is
want
geef nu zelf toe
je hebt nooit eerder nagedacht

verdwaalde idealen
ontsprongen begonnen bedroomd behoopt bemind bejaagd
betrapt
begrapt verhoond
beweend besmeekt
verdrukt

verdronken

over twee keer nadenken
Jeroen Beeusaert – 5WEWIb

verdwaald

Mirjam Eren – 5GL
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verhoord verboden verdreven
betreurd berust
begraven

vergaan

vervlogen

Versteend
Het lied van de wereld
klinkt door de duisternis heen
ze, ze worden wakker
door het lied
van steen naar leven
van hard naar zacht
het lied geeft hen weer kracht

Er woedt altijd oorlog
In mij
Voor zo lang er leven zal zijn
Mijn leven
Kwaad vindt steeds daglicht,
Doch verberg ik het
Zo goed
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Galina Babak – 6HW

Caitlin Weyn – 3HW
Zelfs de ezel
Merkt dat wanneer men over koetjes en kalfjes praat,
Haantje de voorste er niet naar kraait.
Zelfs de luiaard,
Zal de koe bij de horens vatten
Wanneer hij een vogel voor de kat dreigt te worden.
Zelfs de muis die de leeuw kan helpen,
Zal zich niet in zijn hol wagen
Om te voorkomen het haasje te worden.
Zelfs de ongelikte beer
Kijkt het Trojaanse paard niet in de bek.
Jeroen Beeusaert – 5WEWIb

Als grote mannen vertrekken
Landverdedigers, afgevaardigden van het
recht.
Kwade krachten, hun macht bedekken
Onze bedoelingen zijn ten slotte oprecht
Als Grote mannen aangekomen
Vijandverdrijvers, soldaten aan het front
Woestewolken worden ons omen
Onze levens zijn nu enkel achtergrond
Eerste kogels, bommen, granaten
Laatste blik, leven, dood
Alles en iedereen achtergelaten
Laatste schreeuwen, vluchten, vliegensvlug
Eerste kogels, bommen, granaten
Indien we het overleven, we komen kleiner
terug

Realiteit
Elke avond, geruststellende woorden
Medesoldaten bezoeken me ‘s nachts
Nadenkend over al hun moorden
Zijn de visites iets verdachts?
Elke morgen, het verwarde geheugen
De ochtend blijft omhuld met deze nacht
Zijn sommige visies een leugen? Of worden ze reëel geacht?
Elke dag, blijven vechten in de oorlog
Tot realiteit ontploft als een bom
Mijn levende vrienden zijn bedrog
Waarom niet andersom
Vriendschappen zijn verdwenen De oorlog is voorbij
Wat maakt dat van mij?
Emile Smet – 3SPW

Yasmine Vega Coralles – 6WEWIa2
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Volleybal

door Matthias Defoort, Mirjam Eren en Pieter Verlee
Eind september 2013 behaalde de nationale Belgische vrouwenvolleybalploeg,
The Yellow Tigers, brons op het EK. Voor ons de perfecte gelegenheid om eens nader
kennis te maken met het volleybal, aan de hand van een interview met de Belgische volleybalsterren
Lise Van Hecke (6MWE 2010), Jutta Van de Vyver(6SPW) en haar eveneens volleyballende zus Ilka.

Lise Van Hecke
<
<
<
<
<
<
<
<

<

<

geboren op 1 juli 1992 in Sint-Niklaas
1 broer die die ook volleybalt, bij Temse
oud-leerlinge van SJKS (6MWE, 2010)
doorliep alle jeugdreeksen bij vrouwenvolleybalclub Asterix Kieldrecht
debuteerde op haar 16de bij de eerste ploeg
veroverde tussen 2008 en 2011 2 landstitels,
2 bekers en 1 supercup met Kieldrecht
verkreeg in 2011 droomtransfer naar
Italiaanse club Urbino
werd in haar tweede seizoen bij Urbino
topscorer in de Italiaanse competitie met
maar liefst 337 gescoorde punten en kreeg
hierdoor de trofee van meest efficiënte
speelster in Italië
kreeg prompt transferaanbieding van de
Europese en Italiaanse kampioen Piacenza,
waar ze nu een contract heeft voor de
komende 2 seizoenen
behaalde in september brons met Yellow
Tigers op EK en werd topscoorder van het
toernooi

Ilka van de Vyver

< geboren op 26 januari 1993 in
Dendermonde
< zus van Jutta Van De Vyver (6SPW)
< begon met volleybal door familie (vader
coacht, mama speelt)
< startte op haar vierde in volleybalschool in
Kruibeke
< speelde eerst bij volleybalclub PNV
Waasland
< volgde vanaf haar 14de volleybalschool en
speelde dus daar
< speelde daarna bij Belgische topclub Asterix
Kieldrecht
< verkreeg in 2012 een toptransfer naar het
Franse Racing Club de Cannes
< behaalde in september brons met Yellow
Tigers op EK

Jutta Van De Vyver
< geboren op 11 juni 1996 in
Dendermonde
< zit dit jaar in 6SPW op SJKS
< rolde in het volleybal dankzij familie
< begon met volleybalschool op jonge
leeftijd
< ging in het tweede leerjaar spelen
bij volleybalclub PNV Waasland
< speelde vorig jaar bij volleybalclub
Oostende en dit jaar bij volleybalclub
Oudegem
< speelt bij de Young Yellow Tigers

Studies
Wat studeer je op dit moment?
Ilka: Bachelor L.O. in Leuven.
Jutta: Sportwetenschappen, een redelijk logische keuze ...
Lise: Sportmanagement aan de hogeschool in
Brussel.
Heb je volleybalschool gedaan?
Heb je spijt dat je dat wel/niet gedaan hebt?
Ilka: Ja, vier jaar. De eerste graad secundair heb
ik doorlopen op de Presentatie. Omdat ik niet
zo’n goede resultaten behaalde in het aso en
ik de mogelijkheid had om naar de volleybalschool te gaan, heb ik daarvoor gekozen. Daar
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heb ik zeker geen spijt van, volleybalschool was
de max!
Jutta: Nee, ik niet. Of dat een bewuste keuze
was? Wel, mijn papa was heel hard voor de volleybalschool, mijn mama heel hard tegen. Mijn
zus had het ‘geluk’ dat ze niet zo goed was op
school en daardoor naar de volleybalschool
mocht. Maar tegen mij zei mama: “Je hebt andere dingen die je goed kunt, ontwikkel die talenten verder.” Soms beklaag ik mijn keuze, op
andere momenten ben ik ervan overtuigd dat
het een goede beslissing was.

Zijn langeafstandsstudies te combineren
met volleybal?
Ilka: Ik vind het redelijk moeilijk. De vakken studeren kan je in principe gemakkelijk vanop afstand
doen, maar je mist wel de lessen. Mijn eerste twee
jaar heb ik gedaan toen ik nog hier speelde (en
dat was dus een ‘normale’ studie). Ik doe dus nu
mijn derde jaar. Dat omvat vier sporten, die ik ook
op afstand mag doen. Voor het vak circustechnieken bijvoorbeeld, film ik mijn prestaties en stuur
ik die door. De leerkrachten geven daar dan feedback op. Mijn fitnessstage mag ik ook hier doen,
in het Frans weliswaar ... De school helpt mij wel
heel hard, vooral wat betreft organisatie.
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Studies of volleybal?
Jutta: Elke volleybalster gaat studeren, je kan
niet je hele leven binnen zijn met volleybalgeld.
Mijn plannen? Ik denk aan tuinarchitectuur.
Dat is een totaal andere weg ...
Jutta: Ja, juist daarom, ik ben op zoek naar variatie. Maar ik wil natuurlijk eerst hier mijn jaar afwerken en dan zie ik wel verder. Volleybal op dit
niveau ga ik er wel zeker blijven bijdoen.

Dagindeling
Hoe ziet een dag voor jou eruit?
Ilka: Ik zal vandaag als voorbeeld nemen. ‘s
Morgens opstaan om 8 uur, ontbijten, vertrekken naar de zaal, drie kwartier baltraining (in
mijn geval is dat alleen passen geven), anderhalf uur power, dan koken, middageten, dutje
doen, nog iets kleins eten en dan twee uur en
een half baltraining met de hele ploeg. En dan:
vrij dood zijn, nog iets eten en gewoon slapen
(lacht).
En hoe verlopen jouw trainingen?
Jutta: Dat hangt af van trainer tot trainer. Sommigen zijn heel specifiek bezig met techniek,
anderen met connectie tussen elkaar, nog anderen met spelvorm. Iedereen heeft zo zijn ding.
Uitdaging vind ik wel belangrijk op training.
Matches op training, oké, maar dan wel met
punten.
Heb je soms spijt van je positie op het veld?
Jutta: Ik ben nu passeur. Soms wil ik wel libero
worden, maar geen aanvaller. Op dit niveau aanvallen, dat kan ik niet, daar ben ik te klein voor.
Soms denk ik inderdaad wel: die setter, dat is zoveel verantwoordelijkheid, ik wil liever gewoon
wat balletjes pakken vanachter ...
Ilka: Vroeger was ik receptiehoek, degene die
links vooraan aanvalt. Dat vond ik wel leuk, want
dan mag je punten maken. Nu ben ik passeur,
dan kan je alleen maar met opslag en tweedehands scoren. Of ik spijt heb dat ik toch geen
receptionist ben gebleven? Ja, nu vind ik het
nog altijd leuk als ik eens mag aanvallen op trainingen. Anderzijds, als passeur beslis je wel over
het spel: je beslist wie de pas krijgt, wie scoort
... Dus veel spijt heb ik eigenlijk niet. De passeur
leidt het spel en dat leiden ligt me wel.

Heb je last van stress?
Jutta: Ja, ik ben wel een stresskonijn, en dan
meer op sport- dan op schoolvlak. Tja, als passeur in een teamsport ... Het is onze taak de
tweede bal te geven. Als die er niet komt, is dat
wel jouw fout ... Wij zijn eigenlijk de dragers van
het team, dat brengt wel wat stress mee.
Heb je rituelen die je doet voor een match
of training?
Lise: Met de groep zingen wij altijd in de kleedkamer voor de match ... en in de bus soms ook
(lacht). Ik persoonlijk heb niet echt rituelen – behalve eventjes slapen voor een match – maar
er zijn zeker speelsters die er wel hebben. Ilka is
daar bijvoorbeeld heel fel in ...
Ilka: Oei, ik heb enorm veel rituelen! Eerst mijn
rechterschoen aandoen, dan mijn linker-, altijd dezelfde sportbeha voor een match, altijd
vlechtjes, ja, ik heb er echt veel! (lacht)
Jutta: Ja, ik heb wel zo mijn lucky-sportbeha
en mijn lucky-onderbroek ... Maar soms denk
ik: waarom geloof je daarin? Je bent gewoon
wie je bent, en hoe je speelt ... Voor een match
harde en opzwepende muziek beluisteren helpt
voor mij ook wel. En gewoon tegen jezelf zeggen: “je kunt het, je bent goed bezig”

Familie en vrienden
Welke mensen hebben een grote invloed
op je volleybalcarrière en steunen je?
Ilka: Jutta, mijn zus, begrijpt mij heel goed. En
mijn ouders weten heel veel van volleybal, zij
zijn er om alles te relativeren. En natuurlijk de
vriendinnen van de nationale ploeg, zoals Lise
en Freya (Aelbrecht, red.), met wie ik veel contact
heb. Zij begrijpen het leven van een topsporter
en helpen me door moeilijkere momenten.
Hoe zit het in je vriendenkring?
Heb je veel vrienden die ook volleyballen?
Jutta: Buiten school heb ik wel veel vrienden
die meevoelen of een bericht sturen voor een
match, op school zelf eigenlijk niet. Er heerst
een heel groot verschil tussen volleybal en
school. Hier is iedereen bezig over feesten, jongens ... Ik trek me dat niet meer aan, ik heb eigenlijk twee levens.
Lise: Een van mijn beste vriendinnen volleybalt,
de andere is gestopt. Zij weten dus wel wat het
is om te volleyballen.

Welke rol spelen je ouders
in je volleybalcarrière?
Jutta: Mijn beide ouders volleyballen, en soms
ervaar ik dat wel als een extra druk. Vroeger
hebben we daar wel wat problemen rond gehad. Hij was heel vaak van huis – met Ilka, wiens
trainer hij toen was– en daardoor kreeg ik het
gevoel dat hij nooit tijd voor mij had. Maar uiteindelijk is dat zijn werk: nu is papa mijn selectietrainer en is hij altijd met mij weg ...
Lise: Mijn ouders hebben beiden ook gevolleybald, mijn papa altijd in de eerste of tweede
reeks, mijn mama in de eerste reeks en in de
nationale ploeg. Zij hebben het dus altijd wel
goedgekeurd dat ik sport deed.
Supporteren je ouders voor je?
Komen ze naar jouw matchen kijken?
Jutta: Nee, mijn ouders komen niet veel naar
matchen kijken. Zij bekijken alles altijd zeer relatief, voor hen is dat normaal. Je speelt ook voor
jezelf, hé, voor je eigen gevoel.
Lise: Nu ik in het buitenland speel, proberen ze
wel twee of drie keer per jaar te komen. Als we
met de nationale ploeg in België spelen, komen
ze ook wel langs, buitenlandse tornooien doen
ze niet.
Spelen supporters een grote rol voor jou?
Jutta: Supporters? Ik weet niet of ik die wel heb
...(lacht) Ja, ik vind dat wel redelijk belangrijk. Het
is wel leuk als ze aanwezig zijn op een match.
Van hen krijg je hulp en ambiance ...
Lise: Ja, ik denk voor elke sporter wel. Het is altijd wel leuk is als je voelt dat er veel mensen
achter je staan. In Berlijn zat er 8000 man, die
op het einde echt voor ons aan het supporteren
waren. Dat geeft wel een boost ...
Welke rol heeft het College gespeeld
in jouw volleybalcarrière?
Jutta: Sinds vorig jaar heeft de school mij hard
geholpen. Ik moest vier keer per week naar
Oostende met de trein om te trainen. Ik was
heel lang onderweg, waardoor ik veel minder
tijd had om te studeren. Ook de druk, zowel op
school als op de volleybal, nam toe. Op alle vlakken moest ik presteren. Met kerst waren mijn
punten dan ook heel slecht, en heeft de school
mij een duidelijk signaal gegeven. Ik ben minder
gaan trainen, heb beter gepland, en dan is het
wel goed gekomen. Ik heb ook hulp gekregen
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van de leerkrachten. Ik wilde er écht door zijn,
ik wilde niet blijven zitten. Op het einde van het
jaar was ik er voor alles door – behalve geschiedenis, maar dat was goed met kerst.
Lise: Het College heeft mij altijd geholpen om
het vele trainen en het schoolwerk te combineren. Ze maakten er nooit een probleem van dat
ik wat lessen miste of een paar dagen afwezig
was voor buitenlandse tornooien met de nationale ploeg. Ook als ik bijles nodig had of er
problemen waren, waren er steeds leerkrachten
die me hielpen. We hadden op school toen een
volleybalcompetitie, waar ik ook aan deelnam.
Dat werd toen gecoördineerd door meneer
Pierssens, die ons soms training gaf tijdens de
middagpauze. Veel leerkrachten die toen volleybalden, hebben me trouwens tijdens het afgelopen EK ook berichtjes gestuurd.

beste wil worden altijd al zo voor ogen gehad,
en daar moet je volgens mij heel wat voor willen doen, en laten. Dat is een keuze die je maakt.
Jutta: Ja, ik krijg soms wel verhalen te horen,
waarvan ik denk: damn, zonde dat ik daar niet
bij was! Maar eens je bezig bent met volleybal,
merk je ook niet dat je iets anders mist. Pas als
het seizoen gedaan is en ik eens ga feesten,
denk ik: dat is toch wel eens tof ... Het is gewoon
anders.
Lise: Tja, een vrijdagavond naar het plein, of in
het weekend uitgaan met vriendinnen kon ik
niet, omdat ik moest trainen. Zo begon ik ook
een studie aan de universiteit, maar omdat dat
vrij moeilijk te combineren viel, ging ik sportmanagement doen aan de hogeschool in Brugge.
En dat lukt veel beter, omdat er ook meer begeleiding komt van de school uit.

Heb je veel moeten laten voor je sport?
Heb je daar veel spijt van?
Ilka: Ja, ik heb wel heel veel moeten laten.
Feestjes, eens met vrienden iets gaan drinken ...
Maar ik zat op de volleybalschool, een heel ander milieu. Je zit op internaat, je bent niet thuis
in de week, je weet eigenlijk ook niet beter. Nu
denk ik soms wel: oei, vroeger had ik misschien
meer met vrienden van school moeten omgaan. Maar uiteindelijk, ik heb het doel dat ik de

Prestaties
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Wat is je drijfveer om zo goed te blijven
volleyballen?
Ilka: Ik ben heel gemotiveerd, ik wil het gewoon
écht heel graag goed kunnen, dus dan moet je
wel veel trainen, om beter te worden. Mijn motto is: ik wil ooit de beste van de wereld worden.
Mijn positief punt in het volleybal is dan ook
mijn enthousiasme.
Jutta: Je moet er echt van houden en er ook

je plezier van krijgen. Ik doe het supergraag,
anders kun je dat niet volhouden.
Lise: Volleybal is een passie, ik doe het heel
graag, en ik krijg er ook veel voor terug. Je zit
in het buitenland, hebt een aangenaam leven,
kan elke dag doen wat je het liefste doet, je leert
nieuwe mensen kennen, én je wordt er ook
nog voor betaald. Je zit wel ver van je familie
en vrienden en als je dan eens een moeilijkere
periode doormaakt, is dat wel niet altijd even
gemakkelijk, maar ik denk dat dat door heel wat
andere factoren wordt gecompenseerd.
Wat vind je het mooiste aan je sport?
Ilka: Wat ik het mooiste vind, is dat je, wanneer
je een match wint, je dat niet doet met de zes
die op het veld staan. Je wint ze met de twaalf
mensen (bij ons in Cannes zestien) met wie je
hele dagen traint en die je helpen beter te worden, zodat je een mooi resultaat kan neerzetten
en de match kan winnen. Dat is dus wel wat ik
mooi vind: dat je met zoveel moet samenwerken om de winst te bereiken.
Jutta: Ik doe het voor het gevoel, de adrenaline.
Als ik echt adrenaline heb en er voluit voor ga,
kan ik zo beginnen wenen als we verliezen, of
zelfs als we winnen. Dan komen die gevoelens
allemaal vrij. Volgens mij kun je pas goed zijn als
je er al je emoties in legt.

ICHOU jongeren
Hoe reageer jij als je een mindere bal hebt
gegeven? Hou je van groepsknuffels op die
momenten?
Jutta: Dat hangt af van persoon tot persoon.
Sommigen hebben liever dat je even positief
tegen hen bent, anderen hebben liever dat je
ze met rust laat. Maar als je een punt maakt en
je komt samen in een groepsknuffel en je bent
superenthousiast, dan krijg je gewoon van iedereen adrenaline over en dan voel je: wow,
iedereen wil het echt. En dat is belangrijk in volleybal: dat iedereen het echt wil, dan kun je pas
winnen. Maar als je verliest, moet je elkaar steunen. Ik heb het liefst dat ze mij na een slechte
bal gewoon met rust laten (lacht).
Wat is, in jouw ogen, het mooiste dat je zelf
al bereikt hebt?
Ilka: Ik ben heel blij dat ik de transfer naar Cannes mocht doen, dat was wel een droom die in
vervulling ging.
Jutta: Belgisch kampioen worden met PNV.
Lise: Die bronzen medaille ... Hoewel het goud
op het EK met de jeugd ook leuk was ... Maar dit
is natuurlijk nog een stap hoger, omdat dit toch
senioren zijn. Het is ook top dat je samen met
dezelfde speelsters kunt doorgroeien tot op dit
niveau.
Wat als je nu ineens niet meer zou kunnen
volleyballen door een blessure, ziekte ...?
Jutta: Dan heb ik heel veel tijd, denk ik ... Dan
kom je thuis, moet je voor school werken, TV
kijken, heel veel slapen ... wat doen die mensen?
(lacht)
Als het seizoen gedaan is en ik ga naar huis
om te studeren, dan denk ik: hoe heb ik mijn
schoolwerk ooit rond gekregen met volleybal
erbij? Nu heb ik al tijd tekort ... Het is ook door
de druk die je op die momenten hebt, dat alles
af moet zijn, dat alles ook af is. En als je niets te
doen hebt, dan is die druk er niet en doe je alles op je gemak ...
Lise: Ik heb vier jaar geleden een zware blessure
gehad aan mijn kuit, toen ik nog op het College
zat. Dan val je wel even in een zwart gat. Je bent
gewoon elke dag te trainen, hebt een vast ritme
... Ik had plotseling heel veel tijd om andere dingen te doen: met vriendinnen uitgaan, studeren
... Het was dus eigenlijk zowel positief als negatief.
Maar als ik nu niet meer zou kunnen volleyballen ... Daar wil ik eigenlijk niet aan denken. Ik

denk dat ik dan mijn studies afmaak en probeer
een gewoon leven op te bouwen, net als iedereen ...
Wat zijn je verdere doelen,
wat wil je nog bereiken?
Ilka: Hier in Cannes wil ik – volgend jaar of het
jaar daarna – de belangrijkste matchen meespelen. Op nationaal vlak wil ik héél graag met de
Yellow Tigers de Olympische Spelen halen in
Rio. Dat is misschien een verre droom, maar nu
we derde zijn geworden op het EK, kan dat misschien wel ...
Jutta: Ik heb eigenlijk niet echt doelstellingen, ik
zie wel waar ik uitkom.
Lise: Wat ik eigenlijk het liefst nog zou doen in
mijn volleybalcarrière, is zoveel mogelijk doorgroeien en andere landen zien, op zoveel mogelijk plaatsen komen en ervaring opdoen. We
hebben nu ook een bronzen medaille gehaald
met onze nationale ploeg, ik hoop ooit eens
op een WK te staan, misschien zelfs Olympische
Spelen, dat is mijn droom.

EK 2013
Er waren weinig verwachtingen voor
België aan het begin van het EK volleybal,
maar na een tijdje waren jullie toch wel
heel populair hier, een beetje favoriet ...
Hoe verklaar je dit?
Lise: We zijn eigenlijk aan het EK begonnen met
de verwachting de tweede ronde te halen. Toen
wonnen we onze eerste, moeilijke, match tegen
Italië. Vanaf die match hadden we iets van: oké,
als we tegen Italië kunnen winnen, dan kunnen
we misschien nog meer doen. Toen wonnen
we de match in de kwartfinale ook. Je voelde

dat er vanuit België heel veel steun en mediaaandacht kwam. Dat heeft ons toch ook wel
een boost gegeven om het nog beter te doen.
Uiteindelijk behaalden we dan brons. Misschien
zat er wel meer in, maar kom, dat brons was al
een mooi resultaat ... (lacht) Het is ook leuk dat
er na zoveel jaar een beetje aandacht komt voor
volleybal.
En dat geeft ook positieve energie
om verder te gaan ...
Lise: Ja, dat zeker wel. We spelen over twee jaar
het EK in eigen land en we hopen dat we met
deze resultaten de populariteit van volleybal
een beetje omhoog hebben getild en dat we
binnen twee jaar veel supporters hebben in eigen land ...
Had je verwacht dat je brons zou halen
op het EK?
Ilka: Wel, in het begin van de zomer werden we
tweede in de Euroleague, en toen dacht ik: verdorie, zo’n medaille op het EK zou toch ook wel
moeten lukken ... Eens we op gang waren gekomen, bleven we in de flow. Op voorhand had ik
het dus niet gedacht. Gehoopt wel, en iedereen
gemotiveerd, maar we hebben het dan toch
mooi echt gefikst, hé? (lacht)
Typisch aan de Belgische Yellow Tigers,
is hun vechtlust. Was die er altijd?
Lise: Ja, eigenlijk wel. Dat wij ook naast het veld
heel goed met elkaar overeenkomen, helpt daar
wel aan. Wij zijn ook een jonge groep, die al
heel lang samenwerkt. We blijven ervoor gaan,
iedereen is heel gepassioneerd, we weten waar
we naartoe willen.
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Vanwaar de naam Yellow Tigers?
Heeft het iets te maken met de
mannenploeg, The Red Dragons?
Ilka: Nee, eigenlijk zijn onze namen helemaal
onafhankelijk. Het ging zo: vorig jaar zeiden we
om te lachen: “Allez, elke sport heeft een naam
en wij nog niet!” We vonden dat we eerst een
kleur moesten hebben. Het was Freya die met
geel aankwam, omdat dat de middelste kleur
van de vlag is, en niemand die kleur al had in
zijn naam. Tigers staat voor onze vechtlust en
ons enthousiasme en tja ... wij zijn ook gewoon
Tigers, hé.
Lise: Eigenlijk hebben wij eerst een naam gevonden en de mannen pas daarna (lacht).

Heb je erg meegeleefd thuis met
het EK volleybal?
Jutta: Ja, met dat van de dames wel. Ik was wel
thuis toen Ilka speelde. Ik wilde graag meegaan,
maar ik mocht niet van mama ...

Wat was de rol van jullie coach,
Gert Vande Broek op het EK?
Lise: Gert heeft een hele grote rol gespeeld,
eigenlijk in heel het project. Gert is een jaar of
vijf geleden begonnen met veel jonge speelsters naar Kieldrecht te halen en samen te laten
spelen in de Belgische competitie. Wij zijn dan
allemaal doorgegroeid naar het buitenland, omdat we in het buitenland betere competitie hebben dan in België. En dan doet hij ook nog heel
wat voor de nationale ploeg. Vooral bij onze
opleiding als jonge speelsters, had hij een hele
grote rol.
Ilka: Gert weet heel veel van volleybal en leert
ons die dingen ook aan. Zijn aanpak is een beetje apart en streng, maar er zijn wel resultaten. Hij
is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde
van de speelsters, wat wij mankeren, heeft hij.
Wij zijn voor het niet nadenken, vol enthousiasme gaan, hij is meer tactisch. En juist omdat we
zo complementair zijn, zijn we ook zo succesvol,
denk ik.

Welk plaatsje heeft jullie bronzen medaille
gekregen?
Ilka: Ze ligt in mijn geheime kast. Daarin bewaar
ik al mijn volleybaltruitjes, medailles ...
Lise: Mijn bronzen medaille ... Euh, ik heb die
eigenlijk thuis gelaten, ons mama heeft die
stiekem weggestoken (lacht). Ze lag op de kast,
toen ik vertrok ...

Toen jullie tegen Frankrijk of Italië
speelden, herkenden jullie toen spelers uit
je eigen team?
Ilka: Jazeker, ongeveer de helft herkende ik uit
de Franse competitie, maar het zijn nu niet echt
mijn vrienden. (lacht) Het was eigenlijk zelfs gemakkelijk, je kent hun tactiek, en dat is wel handig bij de scouting.
Lise: Er zat bij Italië maar één speelster bij met
wie ik nu samen speel, maar die speelde niet
door een kwetsuur. Verder waren er geen meisjes met wie ik gespeeld heb, enkel tegen wie ik
gespeeld heb.
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Jullie hebben ook een koninklijke felicitatie
gekregen voor jullie bronzen medaille op
het EK, was dat ook geen hele verrassing?
Ilka: Ik had al eens eerder een Koninklijke felicitatie gekregen, toen we goud behaalden op de
jeugd-Olympische Spelen in Singapore. Ik vind
het wel chic dat ze daaraan denken, het is toch
leuk dat volleybal zo ook eens in de kijker komt
te staan ...

topscoorster op het EK – en Valerie (Courtois,
zus van Thibaut, red.) – beste libero van heel Europa ... Iedereen werkt er ook hard voor, in het
buitenland, dagelijks trainen ... Dan is het ook
wel de bedoeling dat je iets behaalt. Ze zijn ook
allemaal nog jong, op Frauke Dierickx na. Een
beetje zoals de nieuwe, jonge lichting van de
Rode Duivels.
Hoe zie je jezelf over vijf jaar?
Jutta: Ik twijfel heel erg: buitenland of gewoon
België. Over vijf jaar ... Ik wil gewoon aan België laten zien: kijk, ik ben klein en ik spring niet
hoog, maar zie wat ik kan. En ook aan de spelers:
ik heb geen volleybalschool gedaan, maar ik wil
laten zien dat je dat niet nodig hebt om op een
hoog niveau te kunnen spelen.

Verleden en toekomst

En een carrière in het buitenland,
zoals Ilka, zie je dat zitten?
Jutta: Enerzijds wel, anderzijds wil ik gewoon
leven: een man, kinderen, huisje, tuintje. Ik denk
dat ik gewoon beide combineer en naar het
buitenland ga ... Maar we zien wel waar ik eindig
... Ik streef altijd naar het beste, maar als ik dat
niet haal, geen ramp ...

Jutta, wat vind je van de prestaties
van je zus en haar ploeg?
Jutta: Van de Yellow Tigers? Mijn zus valt maar
soms in, hoewel het wel redelijk belangrijke
vervangingen zijn die zij doet. Er wordt van
haar verwacht dat ze inkomt en scoort. In de
ploeg zelf zitten echt goede speelsters: Lise –

Ga je nu voor de landstitel met Oudegem?
Jutta: Kampioen worden is volgens mij moeilijk
voor ons. Daarvoor moet je in de competitie altijd winnen. Maar om bekerwinnaar te worden,
hoef je maar een paar matchen te pieken. Ik
denk dat dat eerder iets voor ons is.

ICHOU jongeren
Volleybalweetjes

Scouting

Libero

Rotatie

Passeur

Scouten bij volleybal is het bekijken van de eigen ploeg en van andere
ploegen om zo talenten en gebreken van spelers op te sporen. Op de fouten kan dan meer gewerkt worden tijdens trainingen. Van elke speler worden alle acties op zich bekeken en beoordeeld. Uiteindelijk krijgt de speler
op elk onderdeel (receptie, verdediging, service, aanval en blok) een percentage. Daaruit kan men afleiden hoe goed de speler is en welke onderdelen de speler goed of helemaal niet goed beheerst. Scouting wordt veel
gebruikt op hoger niveau om tegenspelers op hun zwakheden te kunnen
aanspelen en zo meer punten te scoren.

De rotatie bij volleybal is het doorschuiven van plaats van de spelers in wijzerzin telkens als opslag wordt afgenomen van het andere team. Dit wordt
gedaan om telkens een andere speler aan de opslag te krijgen. De spelers
draaien in de zes posities één positie door in wijzerzin waardoor iedere
speler op een andere plaats staat. Meestal blijft de functie van de speler
echter behouden. Nadat de bal is geserveerd door een teamgenoot, kunnen spelers immers alsnog van positie wisselen (voorspelers enkel met
voorspelers en achterspelers enkel met achterspelers).

Je zit nu bij de Young Yellow Tigers,
heb je ambitie om ook bij de ‘echte’ Yellow
Tigers te gaan binnenkort?
Jutta: Ik denk niet dat ik veel kans maak. We zijn
op dit moment met twee setters in the Young
Yellow Tigers. Het andere meisje heeft – ten
eerste – al een perfecte lichaamsbouw voor
een volleybalster en volgt ook volleybalschool.
Zij zal sowieso beter opgeleid worden dan ik en
dus ook verder geraken. Ik ga gewoon werken
voor wat ik kan bereiken, en dan zie ik wel.
Is volleybal een sport die op je lijf
geschreven is?
Jutta: Wel grappig, maar eigenlijk niet. Ik heb
niet het perfecte lichaam voor volleybal, ik
ben klein en ik niet al te mager: normaalgezien
zijn volleyballers groot en slank en springen ze
hoog. Ik heb dat allemaal niet ... Ilka en ik hebben wel de ambitie om alles te pakken. Geen
enkele bal valt bij ons. Natuurlijk zijn we ook
heel enthousiast. Als wij op het veld komen, is
dat één feestje, waar het vuur van afspat ...

Libero betekent ‘vrije verdediger’. Dit is de speler met een andere kleur
van truitje dan de rest van het team, omdat voor deze speler andere regels gelden. De libero mag op elk moment gewisseld worden, maar alleen
achteraan in het veld. Meestal wordt hij gewisseld met de middenspeler.
De libero mag niet aanvallen als de bal hoger komt dan het net en ook
niet serveren of opslaan. Zijn belangrijkste taak is verdedigen (= het redden van de bal als de tegenpartij aanvalt) en receptie nemen (= de opslag
opvangen). Als deze speler vooraan in het terrein komt na rotatie, wordt
zijn plaats weer ingenomen door de middenspeler.

De passeur of spelverdeler is de speler die het tweede contact voor zich
neemt. Nadat de bal door de tegenpartij is overgespeeld, wordt de bal
naar de passeur gespeeld door een teamgenoot. De spelverdeler probeert
dan de bal naar een aanvaller te spelen, zodat die een punt kan maken.
De taak van de spelverdeler is belangrijk, want er is precisie nodig om de
bal op de perfecte plaats voor de aanvaller te krijgen. Ook komt deze speler erg veel aan de beurt tijdens het spel, omdat hij telkens de tweede bal
moet spelen.

Lise, de Italiaanse competitie is toch één van
de beste competities van de wereld, niet?
Lise: Ja. Wel niet zo duidelijk meer als een paar
jaar geleden, want door de crisis is er heel wat
minder kapitaal, maar ze wordt nog altijd beschouwd als één van de betere competities van
Europa, dat zeker wel.
In een interview voor Ic Hou vijf jaar geleden
werd je gevraagd: “Waar staat jij hopelijk
binnen vijf jaar op volleybalgebied?”
Jij antwoordde toen: “Goh, binnen vijf
jaar hoop ik misschien toch bij de beste
ploegen van België te spelen en ik droom
ook wel van een volleybalcarrière in het
buitenland. Maar dit is allemaal nog voor
in de toekomst, voorlopig blijf ik nog wel
enkele jaartjes in België en wil ik eerst een
diploma halen.”
Wat heb je nu eigenlijk waargemaakt van
die ‘droom’ van toen, nu, vijf jaar later?
Lise: Ik weet niet welk diploma ik toen bedoelde ... (lacht) Als dat mijn diploma middelbare

school was, heb ik dat gehaald. Aan een ander
diploma ben ik nog volop aan het werken. Bij
één van de topploegen van België spelen: ik
heb drie jaar bij Kieldrecht gespeeld, wat ik toch
wel beschouw als één van de topploegen van
België. En ja, in het buitenland ... Dit jaar speel ik
bij Piacenza, die vorig jaar kampioen speelden in
Italië, dat is toch ook een droom die uitkomt ...
Lise, Ilka en Jutta, heel erg bedankt dat
jullie tijd vonden voor dit interview. We
wensen jullie nog heel veel succes in jullie
verdere leven en in jullie volleybalcarrière!
We hopen nog iets van jullie te horen!
Dankjewel, het ga jullie goed!

nvdr. Zondag 5 januari plaatste de Belgische vrouwenvolleybalploeg, onze Yellow Tigers, zich voor
het Wereldkampioenschap. Ze versloegen gastland
Polen met 3-0. Proficiat, meisjes!
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Een dag uit het leven van de technische
onderhoudsmannen
door Julie Muller, Mirjam Eren en Lieselot Degraeve (fotograaf)

< Patrick werkt al 7 jaar op onze
school. Daarvoor werkte hij 15 jaar
lang in de bouw, waar hij uiteindelijk zelfs ploegbaas was. Hiermee
wilde hij niet langer verdergaan
omdat het zeer zwaar werk was.
< Hij wilde het wat rustiger aan doen,
maar echt rustiger is het niet op
onze school ...

< Luc werkt maar liefst 24
jaar op SJKS en is daarom
ook de ploegbaas. Hij
heeft na vele jaren op
onze school niet alleen
ervaring maar ook
leuke, grappige verhalen
opgedaan en heel wat
belangrijke veranderingen meegemaakt, zoals
de komst van de meisjes.

Martin

Luc

Patrick

We staan er vaak niet bij stil, maar achter de schermen van SJKS brengt een ploeg van drie mannen onze school in
orde: Patrick, Martin en Luc. Van ‘s morgens tot ‘s avonds zijn ze bezig met allerlei klusjes: schilderen, herstellen,
afval sorteren, sneeuw ruimen ... Daarom vonden wij dat zij wel eens in de kijker mochten staan.

< Zijn werk hier op school is
zijn tweede job in 40 jaar
tijd. Vroeger werkte hij
bij een textielbedrijf, en
stond op punt chef-monteur te worden, maar hij
hield het voor bekeken
na een ontgoochelende
ervaring.

< Het derde lid van het team is Martin.
Hij werkt 3 jaar op het College omdat
hij graag iets voor kinderen doet. De
school is ook niet te ver van zijn huis,
zodat hij veel bij zijn eigen kinderen
kan zijn.
< Hij volgde een opleiding beeldende
kunsten, daarom zijn zijn favoriete
werkjes decoreren en creatief bezig
zijn. Martin houdt zich ook bezig met
elektriciteit, wat Luc hem aanleert.

Hoe ziet een werkdag eruit?
7u30
Luc begint aan zijn werkdag op het College. In de winter zorgt hij ervoor
dat hij iets vroeger op school is, zodat hij enkele winterklusjes kan opknappen, die er op normale schooldagen niet bijkomen: sneeuw ruimen, zout
strooien ... Van meneer De Waele ontvangt Luc de papiertjes met klusjes die
moeten worden geklaard. Deze papiertjes stelt de huismeester op aan de
hand van klachten die hij binnenkrijgt van leerlingen en leerkrachten. Via
meneer De Waele komen onze probleempjes en aanmerkingen bij de technische onderhoudsploeg terecht, die ervoor zorgt dat ze opgelost geraken.
Voor zijn twee collega’s arriveren, bokst Luc een planning voor die dag in
elkaar. Zo’n planning is echter slechts een leidraad: hij dient immers voortdurend gewijzigd te worden, naargelang er een lid ziek is, of er dringende
zaken tussenkomen die prioriteit hebben. Het belangrijkste aan deze planning is dus dat hij flexibel is ...

8u00
Patrick en Martin arriveren op school. Van Luc, die ze steevast ‘chef’ noemen (uiteraard met de nodige portie ironie), vernemen ze de planning en
hun dagtaken. Patrick, als ex-bouwvakker, krijgt alles wat een beetje met
de bouw te maken heeft: tegels vastleggen, muurtjes (herop)bouwen,
kortom: herstellen wat stuk is.
“Het meeste doen we zelf,” zegt hij, “alleen als dat echt niet gaat, halen we
er een vakman bij. Maar dat kost natuurlijk ook wel wat meer ...” Patricks
favoriete klusje is schilderen. Helaas, zo zegt hij, heeft verf wel zijn prijskaartje, en komt hij niet zo heel vaak aan zijn lievelingswerkje toe ... Martin
houdt zich vooral bezig met houtbewerking en decoratie. Hij houdt er erg
van om creatief bezig te zijn – een restant van zijn studies beeldende kunsten? Iets waar hij – en zijn collega’s stiekem ook – wel trots op zijn, is de
kapstok van de kleutertjes die hij ineen knutselde. “Knutselen, dat doet ie
graag”, laat Luc ons met een gemoedelijke glimlach weten.
Naast zijn taak als ploegbaas, bekommert Luc zich vooral om de klusjes die
te maken hebben met elektriciteit: lampen vervangen, elektriciteitsdraden
aanleggen ... Waar hij zich het meest mee amuseert? “Beamers installeren,”
laat hij ons weten, “dat is echt mijn ding.”

10u10
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We ontmoeten de technische onderhoudsmannen bij de Calfac, waar we
afspraken voor het vervolg van ons interview. Onderweg worden ze begroet door de leerkrachten.

ICHOU jongeren
“Heeft u een goede band met leerkrachten en
directie?” vroegen we hen.
“Ja, je maakt wel vrienden, uiteraard. Hier op
school is dat geen probleem. Directie zien we
minder, omdat die het nu eenmaal redelijk druk
hebben.”
“Ja,” glimlacht Patrick, “en als we van hen iets te
horen krijgen, is dat meestal geen goed teken:
dan wil het zeggen dat het dringend – maar
dan ook écht dringend – is ...”

“Dit had je vroeger wel meer dan nu”, laat
ners in het schuurtje leeg. Helaas is het vaak zo
Luc weten, “maar wat opvallend is, is dat er nu
dat vuilnis daar gewoon wordt opgestapeld, in
steeds minder respect komt, voor ons – bij moplaats van er in. Dat is natuurlijk alleen maar exmenten – maar vooral voor materiaal. Als je kijkt
tra werk voor ons ...”
wat leerlingen tegenwoordig soms op banken
Gelukkig gebeuren er soms ook dingen waardurven schrijven, of erger nog, krassen ... Pen
door karton buiten zetten een grappige bezigkrijgen we er af – met een sterk en bijtend proheid wordt ...
duct dat op onze adem neemt weliswaar – maar
dingen die erin gekrast staan, dat blijft er eeu16u30
wig instaan, net als die gaten die ze erin maken,
Als laatste vertrekt Patrick naar huis, ook zijn
hoe doen ze dat? Zonde
werkdag zit erop. Het gebeurt niet vaak, maar
dat er niet meer eerbied
soms kan het wel zijn dat de drie mannen even
Opgesloten in een kast
wordt getoond voor dat
moeten overwerken. Normaalgezien liggen hun
Enkele jaren terug, werden we opgetrommeld voor een nogal opmerkelijk
materiaal.
werkuren echter binnen de schooluren. Bij evegeval. Een jongen was met zijn vriendjes in het OLC aan het spelen geweest
nementen als het eetweekend of openschoolen op een of andere manier verzeild geraakt in een redelijk benarde situatie:
“Rommel opkuisen achter
dag, of bij het begin van het schooljaar, worden
hij was vast komen te zitten in een kast ... De kasten in het openleercentrum
een ander zijn gat, dat is
Martin, Patrick en Luc uiteraard wel opgetromsluiten via zo’n rolluiksysteem en dat rolluik schuift ook in de bodem van de
het vervelendste aan ons
meld om een paar dagen buiten hun ‘normale’
kast. Doordat de jongen echter op die bodem zat, en zo druk creëerde, was
werk”, zegt Luc, en daar
uren te werken ...
er een storing gekomen in dat systeem. De ongelukkige jongen kreeg het
zijn Patrick en Martin het
geval van binnen niet open, maar door de druk op de bodem, konden
over eens.
Morgen staat hen weer een volle dag te wachook wij het van buitenaf niet openen. Het enige wat erop zat, was de kast
En dat kan eenieder van
ten, wie weet welke verrassingen ze dan weer
kantelen, om de druk op de bodem te verminderen.
ons uiteindelijk wel verheltegenkomen ...
We zeggen dus tegen die jongen: “Jongen, we gaan de kast kantelen, naar
pen, het kan al beginnen
de kant van de speelplaats, dus naar links. Drukt u goed tegen de linkerkant
bij kleine dingetjes: je afvan de kast!”
val ín de vuilbak gooien in
Blijkbaar was die jongen helemaal in de war, want hij drukte zich stevig
plaats van ernaast, bijvoorVerstopte afvoerbuis ...
tegen de ... rechterkant van die kast. Wij kantelen deze om en horen: “Auw,
beeld ...
Vroeger bevond zich waar nu lokaal B062 is een talenlab.
mijnen kop!” We kunnen u verzekeren, wij lagen plat van ’t lachen!
Helemaal schoon ingericht met computers en van die
Het heeft eigenlijk dan nog redelijk lang geduurd voordat we hem bevrijd
Ondanks deze minder fijne
koptelefoontjes met microfoontjes, een hele klas vol. De
kregen. Toen hij eruit kwam, was hij wel wat witjes, maar hij zal zijn lesje wel
kant aan hun werk, houden
leerkracht kon van zijn bureau vooraan de leerlingen
hebben geleerd ...
Luc, Martin en Patrick wel
individueel begeleiden bij het leren van een vreemde
van de job die ze uitoefetaal. Wat was er nu aan de hand: een buis – die toevallig
12u05
nen. “Het is heel gevarieerd, en er is ook voldoendoor dat talenlab liep – was verstopt. Het betrof een
Normaalgezien eten Luc, Martin en Patrick op
de uitdaging. Elke dag is een verrassing.”
loden afvoerbuis, helemaal aangekoekt binnenin. Er was
dit uur vlug hun boterhammetjes op, om vervoliemand die een geniaal plan had: een gat boren in die
gens weer aan de slag te kunnen. Vandaag ma16u05
buis, om de verstopping op te lossen. Ze vroegen de Luc,
ken ze voor ons een kleuterklasje open en nodiBij het buitengaan van de school, zien we aan
mij dus, om te helpen. Terwijl de ander een gat boorde,
gen ons uit te gaan zitten aan de ronde tafel in
het schuurtje naast het fietsenrek Patrick volop
zou ik moeten klaarstaan met een emmer, om de inhoud
het midden van het klasje. “Net als bij koning Arbezig met het karton en papier, samen met een
op te vangen. Zo gezegd, zo gedaan.
thur”, merkt Luc op. In het warme lokaaltje krijjongeman. Die jongen is een leerling van VTS,
We hadden er alleen niet op gerekend dat er zo veel druk
gen we enkele leuke anekdotes te horen van de
die Patrick de stiel eigen maakt, een soort van
in die buis zou staan ... Eens het boormachine uit dat gat
drie mannen, bij wie de tranen over de wangen
leerjongen.
werd gehaald, kwam er een enorme straal uit, onvoorlopen van het lachen.
stelbaar. De emmer vloog uit mijn handen, en heel de
En ja, ook vuilnis verzamelen en sorteren is hun
klas, inclusief de koptelefoontjes met microfoontjes én
15u05
taak. Martin, die vandaag samen met Luc om
den deze (Luc dus) dropen van de bruine smurrie. Ik ben
Uiteraard is het leven als technisch onderhouds16u gedaan heeft met werken, is chef van de
direct naar mijn douche in de gang van het OLC gegaan,
man niet altijd rozengeur en maneschijn (en dan
vuilcontainers.
en ben daar – met kleren en al – onder het water gaan
vooral dat eerste niet): na het 6e lesuur ontmoe“Wanneer karton en papier wordt opgehaald,
staan. Ik kan u zeggen, die geur heeft nog een week in
ten we Patrick, Martin en Luc bij de toiletten.
zorgen wij dat alles op straat geraakt. Daarvoor
mijn kleren gezeten, dat raakt ge niet kwijt ...
Wc’s ontstoppen en onderhouden is de minst
maken we eerst de daartoe bestemde contaileuke kant aan hun werk.
“Wat je soms allemaal in toiletten vindt, onvoorstelMartin, Patrick en Luc, heel erg bedankt voor jullie tijd en bereidwillige medewerking aan
baar”, zucht Patrick. “Flesjes, tekendriehoeken, zelfs
ons artikel! We hebben er heel wat aan gehad – en dat geldt ongetwijfeld ook voor alle lezers
boeken! Geen wonder dat ze verstopt geraken ...”
van Ic Hou Jongeren! Dankjewel!
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‘Nieuw’ op school
door Flore Vavourakis
Opnieuw veel nieuwe leerlingen dus, maar deze instroom situeert zich niet enkel
in het eerste jaar. Ook oudere leerlingen wagen de overstap naar SJKS.
Dat het best spannend is om ‘nieuw’ te zijn, weten we allemaal. Het maakt niet uit of de
verandering een half jaar of meer dan 5 jaar geleden plaatsvond.
We peilden naar de eerste indrukken van een aantal nieuwkomers van dit schooljaar.

Hier een eerste indruk van een
nieuwkomer in het vijfde jaar
"Een nieuwe leerling op school zijn is nooit evident, zeker niet in de derde graad. Hier heerst
inmiddels een gevoel van samenhorigheid: na 4
of 5 jaar vormt een klas een hechte groep. Toch
zijn er manieren om het ongemakkelijke gevoel
weg te werken. Je kan je passie voor dans uiten
in Skairo, je creatieve ziel blootleggen in KIS, je
schrijftalent tonen in de redactie ... Kortom er
zijn genoeg mogelijkheden om contacten te
leggen.
Van een relatief kleine school overstappen naar
een grote school zoals SJKS kan of goed of
slecht uitdraaien. In mijn geval was het gunstig.
Ik vond het in het begin overweldigend, maar
ondervond al snel dat hoe meer mensen er zijn,
hoe meer kansen je krijgt om vrienden te maken. Ik heb een zeer vlotte klas die me meteen
accepteerde. Dat was een hele opluchting.
Meteen een mening over de school klaar hebben, ging niet: ik was nog niet bekend met de
regels en gewoonten van de school en van de
leerlingen zelf. Pas na een tijdje kon ik mijn mening vormen. Positieve dingen verbonden aan de
school zijn voor mij het gsm-gebruik tijdens de
pauzes en het grote aanbod aan activiteiten tussen de middag. Minder positief vind ik het feit dat
de 3e graad pas later de cafetaria binnen mag.
Tot hier toe heb ik geen spijt van mijn verandering en loopt alles goed. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat de komende 2 jaren vlot zullen
verlopen."
Pauline V. (5HWa)
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Eerstejaars
We geven jullie ook een overzicht van de meest
voorkomende, bijdehandste en grappigste ‘eerste
indrukken’ van eerstejaars.
Met dank aan Gitte Beda (3Lb) voor het verzamelen van
de reacties en aan Roxanne en Fien (1Ab), Steyn (1Af), Jarne
(1Ah), Adrian (1Ai) en Anneli, Pauline, Kelly, Celine, Anke en
Lotte (1Ae) voor hun spontane eerste indrukken.

... de externenstudie
» stil
» overbevolkt
» het is leuk als je je werk
op die manier al af hebt
voordat je thuis bent!

Eind augustus was het volgende
bericht op onze schoolsite te
lezen:
We schreven meer leerlingen in
dan vorig jaar! In het eerste jaar
verwelkomen we 233 ‘groentjes’:
113 leerlingen voor 1A-Moderne
en 120 voor 1A-Latijnse.
Historisch is het feit dat er voor
de eerste keer meer meisjes dan
jongens in ons eerste jaar zullen
zitten: 123 meisjes – 110 jongens.
In totaal starten we voor de zes
jaar van onze humaniora en de
twee klassen OKAN-leerlingen op
2 september met 1255 leerlingen.

... de begeleide avondstudie
» saai
» vervelend, onhandig,
... de gebouwen
je verspilt je tijd
groot
» op school kan ik me beter
concentreren dan thuis

... de leerkrachten
» het is handig dat er voor elk vak
andere leerkrachten zijn: Als je een
leerkracht niet zo tof vindt, is er het
volgende lesuur weer een andere.
» Van mij krijgen ze een 7/10
» best wel tof

... het systeem van
afwezigheidsbriefjes
» :- (
» dit is normaal
» leuk (je kan even uit de klas gaan)

ef t dit jaar de
Het de rde jaar he

... het eten
» de broodjes
zijn lekker
» gezellig in de
Calfac

... de middagactiviteiten
» voetbal = super
» Skaïro is heel leuk :-)
meeste nieuwko

mers.
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Achter de schermen van ...

de kelders

door Matthias Defoort, Mirjam Eren,
Cato Weyers (fotograaf) en Lieselot Degraeve (fotograaf)

Letterlijk de donkerste en meest verborgen plekjes van het College: de kelders. Wij gingen een kijkje nemen ...
Heb je je ooit al eens afgevraagd wat er zich onder je voeten bevindt wanneer je door de lange
gang loopt? Wij wel. En we gingen het uitzoeken. Wat we er ontdekten? Banken en stoelen,
een hele voorraad! Het zijn diezelfde banken en
stoelen die we allemaal wel al eens na de examenperiode naar deze kelder hebben moeten
dragen. In deze kelder is er ‘onder de twintigers’
ook een stookplaats om het B-gebouw te verwarmen. Als je wil kan je zelfs binnenkijken in
deze kelder! De roosters bij de fietsenstalling of
op de speelplaats ter hoogte van lokaal B040
onthullen een stukje van deze ‘patattenkelder’,
zoals hij ook wel wordt genoemd. Zijn naam
heeft hij te danken aan het feit dat hier vroeger
waarschijnlijk ... aardappelen werden bewaard.
Ook onder de keuken bevindt zich een kelder,
de grootste kelder van onze school. Deze wordt
nog vrij veel gebruikt door het keukenpersoneel. Vroeger diende hij vooral als koelkast voor
de keuken en ook nu nog vind je er diepvriezers
en wasmachines terug. Verder wordt deze kel-

der vooral gebruikt voor stockage: de vroegere
tafels en stoelen van de Calfac – ons bekend om
hun wankele poten – staan hier mooi opgestapeld, maar ook oude P.O.-werkjes hebben zich
hier genesteld. Daarnaast is een deel van deze
kelder ingericht als wijnkelder, verdeeld in verschillende hokjes, oorspronkelijk elk afgesloten
door een hekje met een slot op. Vroeger werden ze door de priesters gebruikt om hun persoonlijke wijn in te bewaren.
De meest exclusieve kelder van het College is
de échte wijnkelder onder de priesterrefter. Dit
plekje wordt zelden bezocht en is bijgevolg echt
uniek. In deze kleine, maar degelijke wijnkelder
werden vroeger schatten aan wijnen bewaard.
Hij heeft het perfecte wijnkelderklimaat: een
ideale temperatuur (8 à 9 °C, ongeacht winter of
zomer) en een luchtvochtigheid die evenmin te
wensen overlaat. Hier bewaarden de priesters
van het College vroeger de duurste wijnen in
hun hoogstpersoonlijke caveaux. Wist je dat ze
zelfs hun namen boven hun ‘wijnhokjes’ krijtten?

We willen graag meneer Vandervreken bedanken
voor zijn rondleiding in de patattenkelder en de kelder onder de keuken en zijn nodige uitleg daarbij,
meneer Dirk De Waele die ons gidste in de kelders
onder het K-gebouw en tot slot meneer Buytaert
die ons de unieke kans bood een bezoek te brengen
aan de beruchte wijnkelder van het College.

KEUKENKELDER

PATATTEN KELDER

Op deze stoelen en banken
De stookplaats van het B-gebouw,
maken wij onze examens in de hierboven volgen wij geschiedenis.
sporthal.

Vanuit de keuken kan je gemakkelijk Een P.O.-werk van een leerling uit
binnen in de grootste kelder van het de tijd dat ook de hogere jaren nog
P.O. kregen.
College.

WIJNKELDER

De hekjes met slot op die
de caveaux omsloten,
gevuld met de persoonlijke
wijnschatten van de
Collegepriesters.

De meest recente kelders zijn die onder het
K-gebouw. Ze zijn verbonden met het vroegere
Belgacomgebouw. In de kelder bij K001 (jaja, die
deur daar leidt naar een kelder!) vind je bijgevolg
ook nog installaties van Belgacom. De kelder
waarin je binnen kan via de deur onder de trap
naar de muziekklas, wordt ook gebruikt voor
stockage. Naast stoelen, banken, bakstenen en
kartonnen dozen, liggen hier ook de nieuwe
voetballen. In deze kelder is ook een stookplaats. ‘Klein’ nadeel: de geregelde wateroverlast zorgt nu en dan wel eens voor problemen
in deze K-kelders ...

Georges Buyck, vroegere priester
van het College, drukte zijn
persoonlijke krijtstempel boven zijn
hokje vol wijnschatten.

Een gezellige gang in het
deel van de keukenkelder dat
ingericht is als wijnkelder,
met aan de zijkanten de
verschillende caveaux.

K-GEBOUW

Ook nu wordt de wijnkelder nog
gebruikt voor de opslag van wijnen,
weliswaar minder kostbaar dan die
van de priesters vroeger ...

De kelders onder het K-gebouw
In de K-kelders liggen alle
hebben regelmatig te kampen met
nieuwe voetballen, tussen
wateroverlast, waardoor ze niet
de opgestapelde meubels en
bepaald aantrekkelijk ogen ... IC HOUandere
spullen.
februari
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Van een tentoonstelling
die er uiteindelijk geen was ...
door Laura Langhendries – 5WEWIa1
Wat was het plan? Wel, we zouden op woensdag 18 september een uitstap naar Antwerpen maken. Een paar dagen vooraf hadden we al een
beetje uitleg gekregen tijdens het vak Nederlands: we zouden naar de
tentoonstelling ‘Cyburbia’ gaan.
We kregen een beetje een vage uitleg dat het zou gaan over welk effect
de computer, iPads, smartphones ... allemaal hadden op de inwoners van
een grote stad. Wij vermoedden dat het om een doodgewone tentoonstelling zou gaan. Alles beter dan les, nietwaar?
's Morgens vroeg op deze woensdag 18 september stond iedereen van de 5WEWIa1, 5EWIa en
5HWb met kleine oogjes op het perron van het
station in Sint-Niklaas. Eens op de trein naar Antwerpen begon iedereen stilaan te ontwaken. In
Antwerpen Centraal moesten we nog een klein
halfuurtje wachten op onze gidsen; voldoende
tijd voor wie een taak had meegekregen om een
paar mensen naar hun motieven om in de stad
te komen werken te vragen. De rest ging een
warme choco drinken in de ‘Starbucks’.

uit het niets nieuwe, volledig uitgetekende steden werden gebouwd ... Uiteindelijk eindigde
hij met ons te vertellen dat we allemaal in feite
in capsules leven. Onze kleren (een eerste capsule), ons huis (de tweede capsule), onze auto
(een derde capsule) – en om naar de echte tentoonstelling te gaan wilden onze gidsen eens
niet in een volledig afgesloten 'capsule' sturen.
"Neen, we nemen een semi-capsule," zei de cultuurfilosoof. "We nemen de bus." Dus wij met
z'n allen op naar de dichtstbijzijnde bushalte.
Al wachtend op de bus, bleef één van onze gidsen maar doorratelen over hoe mensen van verschillende culturen naar de stad komen. Mensen
uit Amerika, Azië, Zwart-Afrika ... “Zwart-Afrika”,
net dat had de uit Afrika afkomstige vrouw opgevangen. En haar reactie op de woorden van
onze gids was niet mild. "U moet oppassen
wat u zegt! U mag niet zomaar slecht spreken
over Afrika! Ik heb u wel bezig gehoord! Neen,
u moet echt oppassen!" riep ze naar onze gids.
Geschrokken hield hij zich even in, maar vertelde daarna gewoon verder met nu iets beter
afgewogen woorden.

Op het afgesproken uur kwamen onze twee
gidsen aangewandeld. Ze hadden voor sommigen bekende gezichten van enkele kleine rolletjes op tv. Ze gidsten ons door Chinatown naar
een klein auditorium in de stadsbibliotheek op
het De Coninckplein. Daar kregen we een korte
inleiding van één van de gidsen, die cultuurfilosoof was, over wat ons te wachten stond. Hij
vertelde ons over hoe steden ontstonden, over
de motieven van mensen van over de hele wereld om naar steden te verhuizen, over hoe er
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Daar kwam onze bus aan. Vreemd genoeg had
die geen nummer. De chauffeur verzekerde
onze gidsen ervan dat het de juiste bus was.
Dus stapten wij, met de Afrikaanse dame van
daarnet op. Ons groep vulde bijna de hele bus,
op enkele 'gewone' mensen na zat er niemand
anders op.
Eens de bus vertrokken was, vertelde de gids
gewoon verder. Hij vertelde met luide stem over
hoe de stad in verschillende wijken en buurten

is opgedeeld. Uiteraard vond de chauffeur al dat
geroep op een openbare bus uiterst ongepast
en vroeg de gids om het wat rustiger aan te
doen. Dat zat er bij onze gids toch niet in, want
hij bleef maar doorgaan. Toen wou de zwarte
mevrouw ook haar zeg doen; onze gids stemde
met tegenzin in. Nadat ze een verhaal verteld
had over hoe onze maatschappij verschilde van
haar vroegere maatschappij in Afrika, was de
gids en cultuurfilosoof op zijn tenen getrapt en
vloog hij tegen haar uit. Uiteraard liet de dame
dat niet zomaar gebeuren – het liep uit op enkele racistische opmerkingen. En de discussie
ging gewoon door terwijl de bus aan een halte
stopte. Een jonge dame stapte af en liet nog
even kort maar krachtig weten dat ze het totaal
niet kunnen vond hoe onze gids deze vrouw
behandelde.
De bus vertrok. Onder luid geratel van onze
gids, reden we het drukke centrum van Antwerpen binnen. Ondertussen waren de gemoederen tussen de gids en de Afrikaanse vrouw wat
bedaard, maar dan gebeurde er iets vreemds.
Onze bus botste tegen een auto. Het gebeurde
allemaal zo snel, maar we zagen hoe de auto
die we geraakt hadden zich helemaal schuin
over de stoep parkeerde en hoe onze chauffeur
uitstapte en naar de auto rende. Een zwangere
vrouw en haar vriendin stapten uit de auto, beiden helemaal in shock. De chauffeur bracht beide vrouwen aan boord en meldde onze gidsen
dat hij wettelijk verplicht is om mensen in nood
te helpen en naar het ziekenhuis te brengen. Ik
kan je vertellen dat de ene gids daar helemaal
niet mee opgezet was. Hij begon te protesteren
dat wij dan veel te laat op de tentoonstelling
gingen komen en dat ze dat niet konden maken. Dat was helemaal fout! Er ontstond in onze
groep protest tegen de cultuurfilosoof. Hij gedroeg zich volledig respectloos tegen over de
zwangere vrouw die in barensweeën zat. Wat
was nu belangrijker: een vrouw in barensnood
of een suffe tentoonstelling? En dat liet Dieter,
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een leerling uit de Humane duidelijk aan de gids
weten. Dus op naar het ziekenhuis.
Nadat we de vrouw en haar vriendin afgezet
hadden aan een ziekenhuis, was onze gids weer
volledig aan het opgaan in zijn verhaal. Onze
chauffeur zei dat hij na dit voorval moest terugkeren naar de hoofdzetel om verslag uit te brengen. Opnieuw vloog de cultuurfilosoof meteen
uit tegen de arme man. Hij tierde dat we betaald hadden voor een busrit naar de tentoonstelling en dat we er niet eens zouden geraken.
Hij begon de man zelfs uit te schelden. Dat was
een brug te ver voor de buschauffeur: hij zette
de bus aan de kant en gooide de cultuurfilosoof
met zijn klikken en klakken eruit. En onder luid
geroep van de gids die niet meer met de bus
mee mocht, vertrok onze bus opnieuw.
Iedereen was even in shock over wat er allemaal was gebeurd. Hoe kon het zijn dat er op

één busrit zoveel kon gebeuren? Uit het niets
begon de zwarte mevrouw, die al de hele rit
met ons mee op de bus gezeten had, te vertellen dat het een meisje zou zijn. “De zwangere
vrouw zou bevallen van een meisje," beweerde
ze. Ze wist dat door een liedje dat ze in haar kindertijd in Afrika geleerd had en ze begon het
te zingen. Hierop ging een man die vooraan
in de bus zat ook meteen in. Deze oudere, een
beetje marginale man, had ik niet eens zien zitten, maar hij was er wel al de hele tijd geweest.
Hij vertelde dat de vrouw mooi had gezongen
en dat hij vroeger ook altijd had gezongen. Onder aanmoediging van de iedereen op de bus,
liet hij zich overtuigen om ook een liedje te zingen. Het was enorm grappig om te zien hoe hij
hierin opging.
En toen hield de bus stil. Wat was er nu weer gebeurd? We kregen te horen van de ene gids die
gelukkig wel bij ons was dat het allemaal een

toneelvoorstelling was geweest en dat alle acteurs van onderweg nu naar ons op weg waren.
Een toneelvoorstelling?!? "Geweldig," zo luidden
de eerste reacties. Iedereen had wel gedacht
dat er iets niet klopte, maar niemand wist het
zeker. Het was ook zo geloofwaardig gespeeld
allemaal. Toen kwam iedereen die we gezien
hadden tijdens onze busrit de bus op om het
verdiende applaus in ontvangst te nemen.
Nadat de acteurs de uitleg hadden gedaan dat
het een ‘tentoonstelling’ was van de toneelgroep ‘Bad van Marie’ vroegen ze ons om hier
een beetje discreet over te doen zodat ze het
nog vaak zouden kunnen doen.
Toen mochten we met de trein terug naar
huis, allemaal heel opgewonden om aan onze
ouders te vertellen wat ons die dag was overkomen.
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RECENSIE boek

Across
the universe
door Galina Babak
“I never thought about how important
the sky was until I didn’t have one.”
< Titel: ‘Across the universe’
<	Auteur: Beth Revis
< Genre: Science-fiction, distopische roman
< Vervolg: ‘A million suns’ en ‘Shades of Earth’

Het verhaal

RECENSIE tv-serie

De zeventienjarige Amy en haar ouders worden ingevroren en gaan aan boord
van het enorme ruimteschip ‘Godspeed’ met de verwachting dat ze na driehonderd jaar gaan ontwaken op een nieuwe planeet. Amy had nooit kunnen
weten dat haar bevroren slaap vijftig jaar te vroeg tot een einde zou komen en
dat ze zou moeten overleven in het ruimteschip, een nieuwe wereld met haar
eigen regels. Amy realiseert zich al snel dat haar ontwaken niet zomaar een
computerstoring was. Iemand van de paar duizend inwoners van het ruimteschip probeerde haar te vermoorden en als Amy niet snel iets doet, zullen haar
ouders de volgende zijn. Nu moet ze racen tegen de klok om de verborgen
geheimen van ‘godspeed’ op tijd te ontrafelen. Maar uit haar lijst van verdachten, is er maar een die telt: Elder, de toekomstige leider van het schip en een
romantiek die ze nooit had kunnen zien aankomen.

Vikings

Wat vonden wij ervan?

Het verhaal begint direct met een bloedbad waarin je het hoofdpersonage Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel, die je misschien wel kent van
in de film Tarzan) en zijn broer Rollo (Clive Standen die ook in de tv
serie Camelot speelde) leert kennen. Ragnar is een stoere Viking met
blauwe ogen en lang blond ingevlochten haar. Hij en zijn vrouw en
hun twee kinderen wonen op een boerderij buiten de stad. Ragnar
heeft het plan om een boot te laten bouwen en naar het westen te
varen. Zelfs nadat de koning van het Vikingsdorp waar hij woont gezegd heeft dat ze weer naar het oosten gaan varen en niet naar het
westen, zet hij zijn plan verder. Terwijl hij wacht tot zijn boot af is,
zoekt hij samen met zijn broer bemanningsleden die samen met hem
op ontdekkingsreis naar het westen willen.

Er is één ding dat echt aangepakt moet worden, en dat is het romantische element. De cover zijn twee gezichten die zo dicht bij elkaar staan dat ze elk moment kunnen zoenen. Laat me het je vertellen, de cover is volledig misleidend:
er is vrijwel geen romantiek in het boek. Als je op zoek bent naar extreme romantiek, mooie kussen, dan zul je die hier niet vinden. Wat wel echt een hoogtepunt is, is het karakter van protagonist Amy. Ze was ongelooflijk sterk, eigenwijs en onafhankelijk. Ze kon gemakkelijk afgeschilderd worden als een zwak
karakter, die de hulp van iedereen nodig had, maar ze stak daar echt boven uit,
en dat was een zeer aantrekkelijk element voor de roman.
Men zou denken dat een roman die zich afspeelt op een gesloten schip na een
tijd uiterst saai zou worden. Echter Beth Revis weet het plot vooruit te stuwen
zonder slepende scènes en langdradige beelden. Dit boek was een echte pageturner.
Ondanks alle lof maakt Revis de grootste fout die een auteur kan maken bij het
schrijven van een ‘teen-adult’ boek: het boek is te voorspelbaar, bepaalde dingen zie je al van mijlenver aankomen.
Besluit: ‘Across the universe’ is een van die boeken waaruit elke lezer een andere
ervaring haalt. Als je tijdens het lezen op zoek gaat naar fouten, dan zal je die
vinden. Maar als je puur op zoek bent naar een nieuwe en leuke ervaring en
deze minpunten je niet zo storen, dan zul je die krijgen. Het is echt wat je er zelf
van maakt. Het verhaal is zeker goed genoeg om naderhand in je gedachten
nog even te blijven hangen.
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door Matti Pauwels
Vikings is een serie die geschreven werd door Michael Hirst, de schrijver van de bekende reeksen The Tudors, Camelot en Elizabeth. Vikings
toont dat het leven van Vikings niet gemakkelijk en zelfs zeer gevaarlijk
was. Mensen kregen de doodstraf, verkrachtingen waren niks ongewoons en plunderingen waren ook niet abnormaal.

Het verhaal

Ons oordeel
Toen ik begon te kijken naar Vikings, vond ik het eerst een moeilijke
serie om te volgen, maar na de tweede aflevering werd het al veel
makkelijker. Bovendien is de serie heel leuk om naar te kijken. Wat ik
zeer goed vind, is dat alles zeer overtuigend is, dat de gevechten heel
mooi zijn, dat het verhaal fascinerend is en dat de schepen heel mooi
gemaakt en afgewerkt zijn. Het is een historische, dramatische, actieserie, die je best kan vergelijken met de series Rome en Spartacus.
Besluit: ik zou deze serie zeker aanraden voor mensen die geïnteresseerd zijn in het leven van Vikings, maar ook voor mensen die houden
van pittige gevechtsscènes en van een goed verhaal.
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Ontvlucht de oorlog (niet)
door Mirjam Eren

Ik weet niet hoe het loopt en ik kan het me nauwelijks voorstellen. Ik denk dat niemand van ons
dat kan, of laten we zeggen, wil. Want wat kan
je meer doen dan een quasi bedroefd gezicht
op te zetten bij het volgen van het journaal, bij
het zien dat er naast het schare goede nieuws
weer een stuk of honderd plaatsen zijn waar
ze weer aan ’t vechten zijn, even kort te zuchten en – voordat je jezelf al te gedeprimeerd
maakt – jezelf gerust te stellen met de gedachte
dat wij er toch niets aan kunnen doen? Je gaat
je bed in, waar al die oorlogen zich gelukkig
ver van afspelen en slaapt in, totdat het volgende journaal je weer even wakker schudt.
Want jij hebt al genoeg kopzorgen, en eigenlijk
zijn al die oorlogen jouw probleem toch niet?
Onbegonnen werk trouwens, er iets aan willen
doen. Er zijn ook mensen die het niet laten bij
het weemoedige denken. Zij pleiten voor vrede.
“Dat die oorlog nu eens stopt!” roepen ze strijdlustig, “We moeten er iets aan doen!” zeggen ze
vastberaden. Vanuit hun zetel.
Ik schaam me diep als ik beelden bekijk van
Syrische kinderen, in vluchtelingenkampen, in
weeshuizen of zelfs dat niet. Die kinderen zijn
nooit kind geweest. Oorlog doodt de jeugd in
kinderen. Een jeugd waarvan wij niet beseffen
dat we de kans krijgen ze te hebben. En meer
nog dan dat ze fysiek doodt, doodt oorlog de
mens in mensen. Ze maakt hen tot beesten, of
ze ontneemt hen hun leven.
Je hebt geen keuze. Het is je enige kans, zeggen ze.
Je gelooft hen, want je ziet met eigen ogen wat er
gebeurt met degenen die hier blijven. Als je blijft, zal
dat niet voor lang zijn.
Afscheid heb je niet genomen. Zo snel mogelijk weg

is het veiligste, zeiden ze. Als ze je zoeken en vinden, kan je ineens voor altijd van iedereen afscheid
nemen.
En daar zit je dan. De gezichten weerspiegelen diep
verdriet, doodsangst, leegte en de schijnbare oneindigheid van de oceaan waarop jullie boot dobbert.
Maar in alle ogen zie je hoop. Zonder dat geraak
je er niet. Er is hoop. Hoop dat het beter wordt, en
daar geloof je in. Want kan het slechter?
Dagelijks komen er honderden aan. Mensen die
met risico voor eigen leven de oceaan oversteken om te ontsnappen aan de ellende van hun
land in oorlog, met hoop op een beter leven.
Ze laten zich behandelen als dieren, opgepropt
in rubberen bootjes, onzeker van hun bestemming, met de wetenschap dat de kans op sterven even groot, zoniet groter is dan de kans het
te overleven. Maar wat hen drijft is hoop, hoop
dat het hier beter is. Hoop dat ze hier hun leven
kunnen opbouwen, en echt mens kunnen zijn.
Wat deze mensen echter niet weten, is dat er
hier wetten bestaan die zeggen dat je een misdaad pleegt als je vluchtelingen helpt de grens
over te komen. Daar houden wij ons dan mee
bezig, met het opstellen van zulke wetten. Hoe
leg je dat in hemelsnaam uit aan die 350 wijlen
vluchtelingen die omkwamen bij de bootrampen nabij Lampedusa, doordat ze niet konden
zwemmen, of niet werden geholpen? ‘Sorry,
we plegen een strafbaar feit als we jouw leven
redden’?
Ze zouden je hier helpen. Ze zouden je hier een betere toekomst geven, mogelijkheden, kansen om te
leven. Ze zouden je de oorlog doen vergeten. Dat
hadden ze je beloofd. Maar waar jullie in de oor-

log als beesten zijn behandeld, behandelen ze je
hier als mensen die geen mensen zijn. Je krijgt een
nummer, niemand vraagt hoe je je voelt, niemand
doet de moeite je aan te kijken. Maar je krijgt eten,
je krijgt onderdak. Je moet blij zijn dat je hier bent.
Hier is geen oorlog.
Zeg nu zelf: hoe bekijk jij een vluchteling? Wat
voelde jij bij rampen in Lampedusa? Wat denk
jij als je beelden ziet van arme kinderen zonder toekomst? Heel erg allemaal, en, goh, we
zouden hen moeten helpen, natuurlijk, alles
voor een betere wereld, en dan zeker onze eigen stoep eerst vegen, alleen, als ze dan op je
stoep zitten, veeg je ze liever mee met het vuil.
Die mensen moeten geholpen worden, zolang
jij het maar niet moet doen. En het ergste is dat
we denken dat deze mensen dat niet merken.
Alsof ze niet beseffen hoe wij ons afkeren van
hen. Het is niet omdat deze mensen een oorlog
hebben meegemaakt, het is niet omdat hun gevoelens al zo vaak op de proef zijn gesteld, dat
ze geen gevoel meer hebben. Het is niet omdat
ze niet als mensen zijn behandeld, dat het geen
mensen zijn.
Het is niet over. Je bent hier nu al lang. Je kent de
taal, je gaat naar school, haalt goede resultaten. Je
bent vriendelijk, sociaal, geëngageerd. Je probeert
een leven op te bouwen, de oorlog te vergeten.
Je wil iets bereiken, je wil leven. Je wil niets anders
dan wat iedereen hier wil. En toch word je anders
behandeld. Niemand kijkt je aan, alsof je niet de
moeite waard bent. Je zou blij moeten zijn dat je
hier bent, hier is geen oorlog. En toch ... Het is alsof
de oorlog voor jou altijd en overal blijft voortduren.
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bekroond door davidsfonds

Beeld je eens in: je komt thuis van school en je huis staat er niet meer. Waar je bed stond, vind je stoffige stukken
slaapkamermuur terug. Van de keuken rest enkel een zwart gat, daar waar de bom viel. En tussen al die brokstukken zie je een hand. De hand die je aaide bij het wekken ’s morgens. De hand die je bord aangaf bij het
ontbijt, een ontbijt dat je de laatste maanden slechts zelden hebt gehad. De hand die je uitzwaaide wanneer je
’s morgens naar school vertrok, met in je achterhoofd de vraag wie van je vriendjes er die dag niet zou zijn.
Die hand zie je liggen, grijs, stoffig en onbeweeglijk tussen de restanten van wat vroeger je huis was. En dan is er
het besef dat jij het bent die nu van school zal wegblijven.

ICHOU
RUBRIEK
jongeren
Oorlog en vrede in de plastische kunsten

Demon versus vredesduif

door Flore Vavourakis

bekroond door davidsfonds

Het thema oorlog en vrede loopt als een rode draad doorheen de
kunstgeschiedenis. Jan Calmeyn (°1942), een beeldend kunstenaar uit
Sint-Niklaas, deelt met ons zijn ervaringen, meningen en filosofische
opvattingen over dit gegeven aan de hand van enkele schitterende voorbeelden. ‘Het oorlogsbeeld is slechts een middel om iets weer te geven.
Kunst staat daar boven.’
Eén van uw beelden is te bewonderen
op het marktplein van Sint-Niklaas. Dat uw
kunstwerk op de grootste markt van België
staat, lijkt me een grote eer.
Alles is natuurlijk relatief. Als je bedenkt hoeveel
marktpleinen België en Europa tellen, is het niet
zo uitzonderlijk. Desondanks geeft het me een
aangenaam gevoel. Telkens als ik mijn gewrocht
daar zie staan, blik ik dan ook met tevredenheid
terug op die tijd.
Kan u wat meer over het beeld vertellen?
De opdracht was een paard met ruiter te maken.
Dat is een frequent gebruikt topic doorheen de
geschiedenis van de kunst. Veldheren en ridders
gingen natuurlijk te paard, maar die context van
krijgers ligt al enkele eeuwen achter ons. Ik wou
het daarom anders aanpakken. Het concept werd
een ruiter die samen gaat met zijn paard. Een
gewone ruiter dus, geen heroïsche krijger. Eerst
werd het een verstomde ruiter, maar naarmate
het beeld vorderde, kwam het kind er vanzelf bij.
Ik voelde namelijk dat ik iets moest doen met de
ruimte tussen de paardenhals en de ruiter. Er ontbrak naar mijn gevoel een vorm. Die vorm bleek
later dat kind te zijn. Het geheel gaf mij meteen
het beeld van een vader die zijn kind beschermt.
De aanwezigheid van het paard is hier slechts
een toevalligheid. Naderhand is men er nog verschillende andere symbolen in gaan zien. Sommigen wezen me er bijvoorbeeld op dat het ‘Der
Erlkönig’, het befaamde lied van Schubert, uitbeeldt. Dat bleek inderdaad zo te zijn. Weliswaar
is het idee er volledig onbewust in geslopen.
In welke stijl(en) bent u het meeste thuis?
Het is ongeveer dertig jaar geleden dat ik ‘De
ruiter en zijn paard’ gemaakt heb. In die tijd verandert je vormgeving en wereldbeeld doordat je onderhevig bent aan tal van invloeden.
Henry Moore, een Engels beeldhouwer en Roel
D’Haese, een surrealistische beeldhouwer uit

Geraardsbergen, hebben mij enorm beïnvloed.
Maar het was Anthony Caro die me de stap naar
de abstractie deed zetten. Ook kijken naar de natuur heeft een grote rol gespeeld in die ontwikkeling, de natuur is in wezen immers abstract.
Kunst is voor velen een manier om hun gevoelens te uiten. Bij abstracte kunst zijn die vaak
moeilijker te interpreteren. Dat vormt toch een
barrière tussen de kunstenaar en zijn publiek.
Als er een barrière is tussen de kunstenaar en
zijn publiek, is ofwel de kunst niet geslaagd,
ofwel heeft het publiek het werk gewoon niet
begrepen. Er is natuurlijk een bepaalde vorming
nodig om kunst te kunnen appreciëren. Je moet
er mee bezig zijn, erover lezen ... Kunst is bovendien vergelijkbaar met politiek en godsdienst:
iedereen denkt dat hij er iets van kent, iedereen
heeft er zijn mening over, maar niemand weet
waar het echt over gaat. Als kunstenaar moet
je weergeven wat je treft in de vormgeving. Zo
geef je je wereldbeeld weer.
Hoe zou u de relatie tussen oorlog en kunst
beschrijven?
Het is een zeer logische en bruikbare relatie. In de
kunstgeschiedenis zijn er ontelbaar veel kunstwerken rond oorlog gemaakt. Er zijn dan ook
prachtige voorbeelden van: de ruiterstandbeelden van Donatello of Verrocchio; het fries van het
Parthenon ... Alles wat niet met oorlog te maken
heeft, illustreert vrede. De relatie met kunst is ook
voor vrede logisch en bruikbaar. Hiervoor zou ik
‘de Guernica’ van Picasso als voorbeeld willen
aanhalen. Het schilderij is een aanklacht tegen
oorlog, meer bepaald tegen het Duitse bombardement van de stad Guernica.
Is er een specifiek kunstwerk dat die relatie
in uw ogen perfect illustreert?
Er zijn een aantal werken die dat doen. Ten eerste de zwarte tekeningen in de serie etsen ‘Los

Desastres de la Guerra’ van Goya. Met de pessimistische ondertoon geeft Goya het ongeluk
dat met oorlog samengaat weer. Tevens een
werk van Brueghel -waarvan de naam me nu
even ontsnapt- waarin oorlog niet centraal staat,
maar op de achtergrond het gewemel van legers in de bergen zichtbaar is. Ten slotte ‘Guernica’, en dan vooral de voorstudies ervan. Het
is buitengewoon geschilderd, je moet namelijk
niet veel van kunst kennen om de aanklacht te
voelen. Het druipt er gewoon af.
Hoe zou u verklaren dat oorlog en vrede
zo vaak aangeraakte onderwerpen in de
kunst zijn?
Doordat oorlog en vrede van alle tijden zijn.
Iedereen ondervindt tijdens zijn leven rechtstreeks of onrechtstreeks de gevolgen ervan.
Hoe sterk was de invloed van de
wereldoorlogen in de kunst?
Elke kunst die de moeite waard is, toont een wereldbeeld; maar de ‘grote kunst’ loopt dikwijls
vooruit op het wereldbeeld. In ‘Los Desastres
de la Guerra’ ondervind je bijvoorbeeld aan den
lijve de opkomst van Napoleon. Picasso heeft
dan weer net voor de Tweede Wereldoorlog
een heel agressief schilderij gemaakt van een
kat. Je voelt de dreiging van de oorlog. Geschilderd rond de opkomst van Hitler, geeft dat het
universele wereldbeeld uit die periode weer.
Appreciatie voor dergelijke, magnifieke werken
blijft, zelfs zonder dat het oorlog is.
Bent u liefhebber van andere kunstvormen,
zoals muziek of theater?
Muziek boeit me het meest van al. Vooral opera,
aangezien het muziek in beeld is. Theater daarentegen zegt me niet zo veel.
Welke kunstvorm geeft volgens u oorlog en
vrede het meest intens weer?
Schilderkunst en beeldhouwkunst spreken me
zeer direct aan. Oorlog komt natuurlijk meer in
schilderkunst dan in beeldhouwkunst voor.
Bij het verwoorden of uitbeelden van oorlog
en vrede grijpt men dikwijls terug naar
eeuwenoude symboliek.
Ja, maar kunst staat erboven. Het oorlogsbeeld
is slechts een middel om iets weer te geven. Het
vormt een gelegenheid om een aanklacht te schilderen. Daar kunnen veel variaties op ontstaan.
<<<
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Welk kunstwerk gaf een vernieuwende blik
op het thema?
‘De vredesduif’ van Picasso. Het is niet voor niets
het beeld van de vrede geworden. Iedereen ziet
de bedoeling ervan, daar zijn geen woorden voor
nodig. Dat is het kenmerk van ‘grote kunst’: met
een paar woorden een wereldbeeld scheppen.

Tot slot: “oorlog zijn mannen, vrede zijn
vrouwen” Kan u zich als kunstenaar in deze
stelling vinden?
Nee: vrouwen zijn voor mij niet altijd vrede.
De oorlogvoering van mannen en vrouwen
verschilt enorm. Die van mannen wordt inderdaad vaker weergegeven in de kunst, hoewel

door Iris Wittevrongel

“Zij die de geschiedenis lezen
maar niet begrijpen,
zijn gedoemd hem te herhalen.”
Harry Truman
Gruwelverhalen uit de geschiedenis roepen bij ons vragen op zoals “hoe
is het ooit zover gekomen?” en “hoe kunnen mensen dit elkaar aandoen?”
Vooral in de systematische genocide tijdens de wereldoorlogen vinden
we elementen terug waar onze haren van omhoog gaan staan. Wat zet
een mens aan tot zulke wandaden? Hoe komt het dat een bevolking plots
blind wordt voor hetgeen dat om hen heen gebeurt?
In een falende maatschappij ontstaat een sfeer van angst en onzekerheid.
Wanneer men dit ervaart, gaat men op zoek naar een schuldige, een schimmel in de samenleving. Men heeft de behoefte iemand aan te duiden als
‘oorzaak’ van de rampspoed. En dan gaat men over tot maatregelen om
komaf te maken met de oorzaak van het onheil. In tijden van angst worden
mensen verblind. Ze verliezen hun redelijkheid en empathie en volgen hun
instinct. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Joden de oorzaak van
alle kwaad en zij moesten uitgeroeid worden. Het verlangen naar het herstellen van een welvarende samenleving maakte beesten van ons.
Het is belangrijk dat de jeugd, die niet rechtstreeks in contact gekomen is
met oorlog, begrijpt waartoe de mens in staat is. Men moet zijn beperkingen en innerlijke drijfveren kennen om een herhaling van de geschiedenis
te vermijden. Scholen moeten aandacht aan de oorlog blijven besteden.
Ze moeten ervoor zorgen dat de komende generaties een afschuw krijgen
van oorlog en inzien dat alle andere oplossingen beter zijn.
Onze samenleving blijft een vechterssamenleving: kinderen worden
steeds gewelddadiger, op het nieuws horen we steeds vaker berichten
over doodslag, overal in de wereld zijn er conflicten en oorlogen, ... Dit
maakt me ongerust over waartoe ook onze generaties in staat zijn. Wat als
op een dag opnieuw een leider opstaat die als doel heeft de maatschappij
op een radicale manier te verbeteren, ons een betere toekomst te bezorgen, maar ons hierdoor weer in de verkeerde richting duwt en aanzet tot
gruwelijke gedragingen? Hoe zullen wij hierop reageren? Zullen we onze
fouten uit het verleden herhalen?

In het boek ‘De stad der blinden’ van José Saramago wordt de mensheid
bedreigd door een nog nooit eerder gezien fenomeen: de bevolking
wordt plots blind. De aandoening verspreidt zich snel en de regering
besluit dat de besmetten opgesloten moeten worden in een gebouw
dat voordien een gekkenhuis was. De blinden worden totaal aan hun lot
overgelaten en algauw leven ze in erbarmelijke omstandigheden. Als ze te
dicht bij de uitgang komen, schieten de soldaten zonder nadenken. Door
overbevolking is er onvoldoende plaats om te slapen. Alles ligt er smerig
bij: de toiletten, de gangen, de tuin, ... In deze onmenselijke situatie beginnen de mensen zich op hun beurt al snel als beesten te gedragen. Er ontstaat rivaliteit tussen de verschillende slaapzalen en een leider staat op. Hij
dwingt de anderen om te betalen voor hun voedsel. Eerst moeten ze hun
waardevolle spullen inleveren en vervolgens moeten de vrouwen de lusten van de mannen bevredigen. Er ontstaat een soort tirannie onder de
blinden, waarbij de ene groep de andere onderdrukt.
De mens moet zich bewust worden van zijn duistere kanten en deze overwinnen, zodat de duistere kanten van onze geschiedenis zich nooit meer
kunnen herhalen. De mens moet zichzelf en zijn angsten onder controle
leren krijgen om wantoestanden, zoals de concentratiekampen in WO II en
het gekkenhuis in ‘De stad der blinden’, te vermijden. De bevolking moet
kritisch leren zijn tegenover hetgeen de overheid of valse leiders en onheilsprofeten naar voren schuiven.
Sommigen beweren dat Wereldoorlog III reeds begonnen is. Economisch
gaat het op veel plaatsen slechter dan vroeger, de grondstoffen raken langzamerhand op en er is een steeds grotere tegenstelling tussen de rijke industrielanden en de arme ontwikkelingslanden. Men heeft al geprobeerd om
deze crisissen op een vreedzame manier op te lossen, helaas zonder resultaat. Konstantin Sivkov, militair expert, zegt dat dit tot militaire inzet en zelfs
een mondiale oorlog zal leiden. Is dit een correcte voorspelling, een al te
pessimistische toekomstvisie of zelfs een poging tot misleiding?
Mensen moeten de hedendaagse gebeurtenissen correct leren interpreteren, deze in een juist kader weten te plaatsen. Dan is de bevolking niet
meer verplicht om louter toe te kijken: men kan de overheid en vooral de
predikers van al te eenvoudige oplossingen in vraag stellen en alternatieven naar voor schuiven. En vooral, vermijden om in de val te stappen van
blinde angst en oplossingen die goed zijn voor enkelen maar nefast voor
velen.
“De oorlog toont een glimp van de huid van de demon die mee over
ons leven heerst.” – J.B. Charles
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bekroond door davidsfonds

Het beest in
elk van ons

Picasso bijvoorbeeld de vrouw die hij wil verlaten als een demon gaat schilderen, de vrouw
die hij liefheeft dan weer zeer beminnelijk. Dat
is oorlog en vrede op een heel ander domein. Je
hoeft niet letterlijk oorlog en vrede uit te beelden, want kunst is een metafoor, misschien wel
de sterkste die er is!

Welke leerkrachten herken jij in onderstaande jeugdfoto’s?
De oplossingen worden gepubliceerd in de volgende Ic Hou.
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1

In het blauw!

2

Kan de achterkant van
de foto een hint zijn?

3

La géographie ...

4

Bezielster van Skairo,
al negen jaar lang!

5

Godsdienst, OKAN,
VIS ...

Oplossingen vorige editie 90
1 P. Braem | 2 K. Wymeersch | 3 Lies Sichien | 4 Stefan De Bock | 5 Jan Ongena

Moderne spreekwoorden

<	Een cookie van eigen deeg.
<	Er met de iPad naar gooien.

< Hij heeft 2 Linkedln handen.
< Ieder vogeltje twittert zoals het gebekt is.
< Ik ben helemaal in de Cloud.

Spelletjespagina

Vind jij het soms ook zo ouderwets om in gesprekken met je
vrienden spreekwoorden te
gebruiken? Wedden dat je met
deze spreekwoorden wel scoort?

Samengesteld door Mirjam Eren

< Je wordt hier van het podcastje naar de firewall gestuurd.
< Joost mag ’t tweeten.
< One tweet a day keeps the doctor away.
< Over mijn like!
< Je moet geen Apples met Blackberry’s vergelijken.

Versiertips

Valentijn is voorbij, maar deze openingszinnen om iemand het hof te maken, blijven handig ... (of toch niet?)

< Wow, ik dacht dat ik homo was totdat ik jou zag.

< Ik ben erg verlegen, kun jij het gesprek niet beginnen?

< Dat mooie haar, die mooie ogen ... maar genoeg over mij,
hoe is het met jou ?

<	Als jij een hamburger was, noemde ik je Mac Beauty.

<	Als je me niet ziet zitten, ga ik wel staan.
< Slaap jij op je buik? Nee? Mag ik er dan op slapen?
< Ga je mij nog kussen of moet ik vanavond weer liegen in mijn dagboek?
< Ik ben mijn telefoonnummer kwijt. Mag ik het jouwe?
< Ik heb mijn teddybeer verloren, dus wil jij vannacht bij me slapen?
< Wees niet zo egoïstisch, jij hebt dat lichaam de rest van je leven nog,
ik wil het maar voor één nacht.
< Ik heet Jan, hoe heet ben jij?
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< Waarom ken ik jou niet ergens van?
< Geloof je in liefde op het eerste gezicht,
of moet ik nog een keer langslopen?
< Men zegt dat kussen de taal van de liefde is.
Zin in een kleine conversatie?
< Je lijkt heel erg op mijn toekomstige vrouw...
<	Er zijn honderden openingszinnen, maar als jij nou eens zou zeggen
welke bij jou werkt…
BRON: www.leukespreuk.nl
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6

Naast toneel en taal
houdt hij blijkbaar ook
van gocarten aan zee…

7

Ja hoor, die herkennen
we ook wel!

Dag Nicolaas! Wil je jezelf even kort
voorstellen? Dan kunnen we even nader
kennismaken met dé winnaar van de
zoektocht naar het Ic Hou-mannetje ...
Ik heet Nicolaas Volkaert, zit in 2Lb en ben 13
jaar. Mijn grootste hobby is voetbal en in de vakanties ski ik ook af en toe.
Eigenlijk kon iedereen op school het
mannetje vinden. Was het geen verrassing
dat het juist jou overkwam?
Ja, ik heb er natuurlijk wel naar gezocht, samen
met mijn vrienden, maar ik dacht dat ik het
waarschijnlijk toch niet zou vinden ...
Hoe verliep je zoektocht?
Hoe volgde je de tips op?
Ik las eerst het bericht op Smartschool. Voor de
rest hield ik de schermen in het oog voor de
tips. Vorig jaar was het wel gemakkelijker, met
zo’n dagelijks bericht via Smartschool. Nu moest
je echt moeite doen. (lacht)

8

Op deze groepsfoto van de schoolploeg uit
1974 staat een leerkracht… Ontdek jij wie
hij is en waar hij staat?

9

Een wetenschapper met
een hart voor vogels.

10

Getrouwd met leerkracht wiens jeugdfoto
op de vorige spelletjespagina verscheen.

Ic Hou-mannetje
En de ontdekking van het mannetje,
hoe ging dat juist?
Toen ik de derde tip las, ben ik zo snel mogelijk
naar het OLC gekomen. Ik dacht nog dat het
mannetje misschien op het prikbord zou staan,
bij de ingang, maar dan heb ik het gevonden in
het achterste lokaal, op het bord.
Vond je het een goede verstopplek?
Ja, zeker.
Heb je zelf een idee voor een eventuele
volgende verstopplek?
Ik heb wel een idee ... (de plek die Nicolaas voorstelde, verklappen we nog niet, wie weet verstoppen we het mannetje er volgende keer wel ...)

Blij met je prijs?
Ja, zeker met de snoep.
En hecht je veel belang aan het T-shirt?
Ken je Ilka Van De Vyver?
Ikzelf ben niet zo’n volleybalsupporter, ik ben
meer voetbalfan. Maar ik heb een vriend die wel
volleybalt, en die wil wel graag dat T-shirt. Ik kan
hem daar zeker een groot plezier mee doen ...
Dat is wel aardig van je.
Bedankt voor dit interview, Nicolaas, en nog
eens een dikke proficiat!

Ben je nu niet een beetje beroemd?
Ja, ik ben wel trots dat ik het heb gevonden. Al
mijn vrienden zijn nu wel wat jaloers ... (glimlacht)

15 Tips voor deftiger geschreven Engels

1 Never use a long word when a diminutive one will do.
2	Avoid alliteration. Always.
3 Contractions aren’t necessary.
4 Comparisons are as bad as clichés.
5 One-word sentences? Eliminate.
6 The passive voice is to be avoided.
7 Who needs rhetorical questions?
8	Exaggeration is a billion times worse than understatement.
9 Don’t never use a double negation.
10 capitalize every sentence and remember always end it with a point
11 Don’t put statements in the negative form.
12 If you reread your work, you can find on rereading a great deal of repetition can be avoided by rereading and editing.
13	And don’t start a sentence with a conjunction. (Remember, a preposition is a terrible word to end a sentence with.)
14 Don’t overuse exclamation marks!!
15 Place pronouns as close as possible, especially in long sentences, as of 10 or more words, to their antecedents.
BRON: www.taalpuree.nl
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Een SJKS-avontuur
door Flore Vavourakis
Ddddriiiiiiiiing! Het geluid van de bel doet Kasper uit zijn dagdroom ontwaken. ‘Eindelijk vakantie!’ zucht Zoë naast hem. Nadat ze de stoelen op de banken hebben gezet, haasten de
leerlingen zich naar buiten. In de gang blijven
sommigen wat hangen om te praten over hun
vakantieplannen. Kasper en Zoë sluiten zich bij
Willem en Emma aan, die wat geheimzinnig
staan te fluisteren. ‘Vanwaar die geniepige fluistertoon?’ vraagt Kasper die Willem op de rug
klopt. Hij mompelt ‘niet nu’ en begint haastig
over zijn reisplannen.

De anders zo zwijgzame Emma neemt het
woord: ‘Weten jullie nog dat deze gang vroeger
een turnzaal was?’ Natuurlijk mompelen Kasper
en Zoë. ‘Welnu, is het jullie nooit opgevallen dat
de zaal zelf wel in gebruik genomen is, maar de
kleedkamer niet?’ ‘Nu je het zegt’, antwoordt
Kasper. ‘Het leek Willem en mij wel eens de
moeite om te kijken wat er achter die verdonkerde ramen verborgen zit,’ gaat Emma verder.
‘Oh komaan, je denkt toch niet echt dat ze daar
iets verbergen,’ reageert Zoë, ‘Het is hoogstens
een opbergplaats.’

Willem lijkt de conversatie zo lang mogelijk te
rekken. Na een tijdje, stromen de laatste leerlingen weg. Op het groepje van vier na is de gang
uitgestorven. ‘Gaan jullie ons nu eindelijk vertellen wat jullie verzwijgen?’ vraagt Kasper gefrustreerd. Hij kijkt van Willem naar Emma, slaat zijn
armen over elkaar en laat de drukkende stilte
haar werk doen.

Hoewel Zoë het duidelijk een belachelijk idee
vindt, is Kasper dolenthousiast. ‘Komaan Zoë,
wat avontuur kleurt je leven, doe toch mee.’
Met zijn grote blauwe ogen kijkt hij Zoë smekend aan. ‘Allé dan, een kijkje nemen kan geen
kwaad, maar ik verzeker jullie dat er niets te vinden valt.’ ‘Dat zullen we nog wel eens zien!’ zegt
Willem. Hij loopt naar de deur van de vroegere
kleedkamer, duwt de klink naar beneden en ...
de deur zit op slot.
‘Wie had dat gedacht’, lacht Zoë spottend. ‘ Hé, ga naar huis als je niet mee
wil doen.’ Maak alsjeblieft geen ruzie,’
sust Emma, terwijl ze tussen Willem en
Zoë in komt staan. ‘Dat is toch geen
probleem. Elk avontuur bevat obstakels, dat is net het toffe eraan. Als jullie
de poetsvrouw afleiden, zorg ik voor de
sleutel.’ zegt Kasper ondeugend.
Zoals gepland leiden Zoë en Emma de
poetsvrouw met een smoes af: Zoë
vraagt haar mee te helpen zoeken naar
haar ‘verloren’ fietssleutel. Wanneer de
vriendelijke vrouw instemt, geeft Willem het teken dat de kust veilig is. Kasper sluipt naar het glazen secretariaat
en graait vliegensvlug de sleutels van
het bureau.
Nadat ze heel de gang en verscheidene
klaslokalen heeft uitgekamd, geeft de
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poetsvrouw haar zoektocht uiteindelijk op. De
meisjes bedanken haar en nemen afscheid.
Boven staan de jongens al op hen te wachten.
Willem steekt de passende sleutel in het slot en
opent de deur. Ze haasten zich alle vier de duisternis in. Emma tast de muur af en vindt zo de
lichtschakelaar. Plots worden ze allemaal muisstil.
De verduisterde ramen verbergen wel degelijk
een geheim! In de voormalige kleedkamer treffen ze een vreemde machine aan. Met open
mond, bewonderen ze de gouden tijdschijf,
flitsende lichtjes, een blinkende cabine, honderden klokken en een massa spinnende tandwielen ... Ze geloven hun ogen niet.
Op één van de staande klokken ligt een dik oud
boek. Kasper pakt het voorzichtig op, blaast het
stof eraf en begint het te bestuderen. ‘Dit is een
soort logboek,’ merkt hij verbaasd op, ‘een logboek, een machine en veel klokken ... Dit moet
een tijdmachine zijn!’
Na een lange discussie, besluiten ze het erop te
wagen. Ze gaan de cabine binnen en duwen op
zoveel mogelijk knopjes. De klokken beginnen
oorverdovend te tikken, de lichtjes knipperen
fel. Bang houden ze elkaar stevig vast. De cabine
begint te schudden en te draaien. Ze krijgen
het gevoel dat ze opstijgen. De adrenaline giert
door hun lichamen. En plots wordt alles donker.
Niet veel later liggen ze buiten adem op een
stenen ondergrond.
Gedesoriënteerd helpen ze elkaar recht. Ze
staan op de speelplaats, alleen is die wel enorm
veranderd. Ook het K-gebouw is verdwenen en
nergens is de cabine te bespeuren. Bovendien
staan allerlei jongens -er zijn geen meisjes te
bekennen- hen aan te gapen. Een priester komt,
buiten zichzelf van woede, aangelopen en beveelt hen naar zijn kantoor te komen ...
Wordt vervolgd

Een nieuw elftal is geboren!
25 juni 2013

Mijn kleine,
lieve reus

Daan
Verougstraete,
zoontje van
leraar Matthias
Verougstraete

Lieve Daan, bijna had ik je aangesproken met ‘mijn kleine jongen’,
maar jij bent geen kleine jongen meer. Voor je zus misschien. Voor
papa ben je al een reus.
Mijn reus. Ok ... Mijn kleine reus. Mijn lieve, kleine reus. Laat ik je voortaan zo aanspreken: Mijn lieve, kleine reus.
Je hebt het record van ‘vér-plassen bij verversingen’. Je hebt het record van ‘aantal centimeters groeien op één maand’. Je hebt het record van ‘aantal keren wakker worden ’s nachts’. Je hebt het record
van ‘uitbundig schaterlachen bij het herkennen van ouders’. Je hebt
het record van ‘sierkwijlen op andermans kledij’. Je hebt het record
van ‘mooiste abstracte schilderij met fruit- en groentepap op diverse
ondergrond’. Verder heb je ook het record van mooiste glimlach, van
liefste jongen, beste broer en beste zoon.
Je hebt het record van zo vele dingen. Jij bent mijn lieve, kleine reus.
Jij bent mijn wereldkampioen. Kus van papa.

lief en leed: baby’s
24 november 2013

Ik zing en
dans voor Kato

Kato van De Velde,
dochtertje van lerares
An De Wilde
Hallo iedereen! Ik ben Fien Van de
Velde en op 24 november werd ik
grote zus! Mijn zusje kwam in een
supersnel tempo (in minder dan 1,5 uur!) op de wereld. Ze kreeg de
naam Kato Van de Velde. Samen met papa en mama geniet ik elke dag
van de kleine veranderingen. Het is best druk met z’n vieren, maar we
doen ons best om allemaal een ritme te vinden in deze nieuwe situatie. Kato is een lief, klein meisje dat al flink gegroeid is in haar eerste
levensweken. Ik help graag bij de verzorging van zus: in bad doen, vitamientjes geven, tuutje geven ... Ik zing en dans ook veel voor Kato.
Ze kijkt dan wat ik allemaal doe. Want rondkijken doet ze graag. Ze is
heel nieuwsgierig en wil alles zien en horen. Ik kijk al uit naar de momenten waarop ik met haar kan spelen. Want daarvoor is ze nu nog
een beetje te klein. Zus en ik, wij worden een super duo!

1 augustus 2013

Ons kleine wonder

Ine Van Rumst, dochtertje van lerares Tiny Torsy en
leraar Pieter Van Rumst

20 augustus 2013

Soms komen
dromen uit

Kaat Naudts,
dochtertje van internaatbegeleidster
Kelly Roefs
Na bijna 38 weken zwangerschap mochten we ons Kaat eindelijk echt
welkom heten.
Ook al kwam Kaat wat vroeger, toch kwam ze voor ons en grote
broer Daan juist niets te vroeg. Geduld hebben zit blijkbaar niet in
onze genen ...
Kaat was piepklein, kwetsbaar en toch zo perfect. Met alles erop en
eraan was ze ons tweede wonder van de natuur, gewoon heel puur.
Het lijkt alsof Kaat nu al weet hoe ze de wereld veroveren kan maar
tot dan blijven we vol liefde over haar waken, en zelfs oneindig veel
langer. Met dit vrolijk mooi nieuw leventje in ons gezin, beseffen we
des te meer dat na het zware ‘gevecht’ en alle tijd en tranen, het de
moeite waard is geweest.
En daaruit kan ik alleen maar besluiten: soms komen dromen uit!

Op 1 augustus, twee weken vroeger dan gepland, vond onze lieve schat
het een beetje te warm in moeke haar buik. Toen ze het daglicht zag en
de hitte voelde, zal ze moekes buik waarschijnlijk een koele ruimte gevonden hebben. Toch was ze heel opgewekt om moeke en papa eindelijk te
begroeten. Papa smolt onmiddellijk voor haar fantastische lach met die
schitterende kuiltjes in haar wangetjes. Moeke was dan weer ondersteboven van haar ‘schoon coiffure’. Ze bleek niet onmiddellijk een reuzin te zijn,
maar de lengte van haar papa in gedachten, kan dit niet echt een verrassing zijn. Onze langverwachte schat deed en doet het echt uitstekend en
is een sterke madame met alles er op en er aan. Moeke en papa zijn ondertussen specialist in luiers verversen, flesjes geven en kinderliedjes zingen. Elke dag opnieuw
staan we te kijken van wat Ine,
ons kleine wonder, allemaal kan.
Elke keer weer smelten we voor
haar guitige lach en stralende
oogjes.
Doe zo voort, je bent een echt
schatje!

<<<
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lief en leed: baby’s
13 november 2013

Lieve, kleine Korneel zoekt zijn draai

Korneel De Meyer, zoontje van lerares Joke De
Beleyr en leraar Vincent De Meyer

Ik begin er nu aan te schrijven, hopelijk laat Korneel me even ongestoord
werken ...
In alle opzichten heeft die tweede spruit ons al weten te verrassen. Tijdens
de negen maanden voor zijn eerste liveoptreden werd mama al erg op de
proef gesteld: buikgriep die maar niet over leek te gaan, bekken- en lage
rugpijn, ontzettend vroeg veel harde buiken met heel wat slapeloze nachten als gevolg ... Het eerste deel van de zomervakantie bood gelukkig rust
en iedereen in ons gezin genoot van de vele middagdutjes. In het tweede
deel van de vakantie stond de verhuis naar ons nieuwe stulpje geprogrammeerd. Dankzij de vele hulp van familie en vrienden hebben we die hindernis vlot kunnen nemen. Omdat Ferre, onze eerste kapoen, een beetje
te vroeg geboren was en deze zwangerschap toch niet van een leien
dakje liep, viel het verdikt al snel: verplichte rust vanaf september! Mama
luisterde plichtsbewust naar de dokter en dat viel bij die kleine stamper in
goede aarde. Acht dagen ná de uitgerekende datum was het dan toch zo
ver: Korneel liet op 13 november 2013 om 0u59 zijn eerst huiltje horen. Al
kunnen we hier beter spreken over gekrijs. Aan die hoge decibels moesten mama en papa toch even wennen. Daar kregen ze alle tijd voor, want
Korneel wist van geen ophouden ... behalve als hij op een van onze buiken
mocht liggen.
Na twee weken had hij zich een hese stem én een navelbreuk gehuild,
maar we leken onze draai te vinden. Tot het RSV-virus roet in het eten
kwam gooien. Een ziekenhuisopname van zes dagen was het gevolg. En
alsof dat nog niet genoeg was, wilde Ferre opnieuw een baby zijn, omdat
hij al die aandacht voor die kleine ukkepuk toch wat veel vond.
Tegen de kerstvakantie was Ferre weer de oude, maar Korneel bleef het
moeilijk hebben. Het gehoest was van de baan, maar nu was slapen een
probleem door oververmoeidheid. Dankzij een inbakerdoek en veel lec-

tuur over slaapritmes, konden we na een week de negatieve spiraal doorbreken en vond hij zijn rust terug. We konden even op adem komen ...
We sloten de kerstvakantie af met een deugddoend familieweekend in de
Hoge Venen. Toch merkten we dat Korneel nog ergens mee op zijn maag
lag. Volgens een tante die bij Kind en Gezin gewerkt heeft, mochten we
dat zelfs heel letterlijk nemen, zij herkende tekenen van verborgen reflux.
Een zoveelste bezoekje aan de kinderarts bevestigde ons vermoeden.
Ondertussen zijn we voor de vierde dag aan het testen met de medicatie
en die lijkt zijn vruchten af te werpen. Korneel kan zich zowel ’s nachts als
overdag ontspannen en zijn guitige lachje verschijnt steeds meer op zijn
snoetje.
Hoe zeggen ze dat hier in het Waasland: hout vasthouden?!
Hopelijk kunnen we nu eindelijk wat meergenieten van ons kleinste bolleke en er als gezinnetje eens wat meer op uit trekken.
Hopelijk zie je ons heel gauw voorbij wiegen op die welgekome roze wolk!
Lieve groetjes, Joke, Vincent, Ferre en Korneel

Zo mooi

Fleur Schuddings, dochtertje
van lerares Lindy Janssens

9 oktober 2013

We zijn gek van jou

Een mooi moment overtrof al onze dromen
want op 10 juli ben jij op de wereld gekomen
ons meisje zo zacht, teer en klein
wie had gedacht dat jij zo mooi zou zijn

Marilou Opgenhaffen, dochtertje
van lerares Leen Verhelst
Je moet wel goed gek zijn om eraan te beginnen ... Je was gewend aan een goed georganiseerd leventje met z’n twee en na het werk ging
je sporten, naar de film, op restaurant, of bleef
je gewoon een avondje gezellig thuis. Je hoefde naar niets of niemand te kijken en de liefde
tussen elkaar was het enige wat van tel was. En
toch kies je er op een bepaald moment voor om
dit luxeleventje in te ruilen voor iets nieuws, iets
onbekends. Je kiest voor 9 maanden vol spanning en onzekerheid, uitmondend in een dag
die de rest van je leven zal veranderen.
En toen kwam jij, Marilou! Onze kleine prinses!
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10 juli 2013

Sinds jij er bent is alles nog zoveel mooier en
beter geworden! Jouw glimlach, jouw getater,
elke beweging die je maakt, maakt onze dag
goed. Hoe leuk het al was met twee, des te leuker is het met drie! Je moet wel goed gek zijn:
wij zijn inderdaad gek van jou!

lief en leed: baby’s
23 juli 2013

Op de warmste dag van het jaar!

Fons Vermeire, zoontje van
secretariaatsmedewerkster Katrien Rombaut

11 december 2013

Welkom in de wereld van ... Joppe
... welkom in de wereld!

Troonsopvolgingen noch volle manen konden zijn interesse opwekken.
Maar de warmste dag van het jaar, 23 juli ‘13, heeft hem toch naar buiten
gelokt ... FONS Vermeire is geboren! Broer
Guust superblij. Mama en papa zagen dat
het goed was.
Ons tweede kleine wondertje dat voor het
eerst alles ontdekt, lacht, geniet, ... maakt
ons gezinnetje compleet. Guust is een
echte grote broer. Lief en zorgzaam. Met
vele knuffels en brede glimlachjes worden
onze twee prinsjes groot. We zijn blij en
benieuwd naar wat de toekomst nog zal
brengen.

Joppe Bogaerts, zoontje van
internaatbegeleider Jeroen Bogaerts

Mochten we er aan gedacht hebben het VTM-nieuws te bellen, ze
waren er als de bliksem bij geweest om je blijde intrede op deze wereld te verslaan. Ben je dan zo mooi? Bwa, daarvoor was de gelijkenis
met je papa wat te groot (nu al een pak minder, oef). Zei je al meteen
vloeiend mama en papa in zes verschillende talen? Neen hoor, eens
goed wenen was het enige wat je deed. Slingerde je met gebruik
van je navelstreng al heen en weer door de verloskamer? Zeker niet,
je lag rustig te bekomen in papa’s armen. Veeleer het exacte moment
waarop jij besloot dat je lang genoeg in jouw persoonlijk subtropisch
zwembad had liggen watertrappelen, was zeker een item in het
19 uur- journaal waard!
Op 11-12-13 om 14u15 bracht jij ons de oplossing van het rekensommetje mama + papa.
1 + 1 zal vanaf nu altijd 3 zijn.

3 november 2013

Ons levensklein
geschenk

Mona Van Erdeghem,
dochtertje van lerares Leen
Vereecken
Het alom bekende vluchtkoffertje (dat wel
10 keer gecheckt werd) stond al een dikke
maand te wachten op de grote dag. Maar uiteindelijk hebben we de tijd
niet gehad om iets uit ons koffertje te gebruiken. Tweeënhalf uur nadat we
op de materniteit gearriveerd waren was onze kleine prinses daar al! Mona
is haar naam, geboren op vrijdag 11 oktober om 2u50, 53 cm en 3,670 kg.
Ondertussen is Mona al 3 maand oud. We staan er echt van versteld hoe
snel onze meid verandert en wat ze allemaal al kan op zo’n korte periode.
Brabbelen, schaterlachen, naar leuke dingen grijpen en in haar mondje steken, ... En niet te vergeten: ze laat mama en papa lekker doorslapen zodat
we overdag superveel energie hebben om haar te vertroetelen.

22 november 2013

Ons lief poppemieke kwam een beetje te vroeg

Line Maes, dochtertje van lerares Greet Valckx

Op donderdag 21 november 2013 schoot ik plots wakker om 5u30 ... mijn water was gebroken! Nu al?
Ik was maar 32 weken en 6 dagen zwanger. Ik wist niet goed wat me overkwam. Mijn valiesje stond
nog niet klaar, het geboortekaartje was nog niet af, het doopsuiker was nog niet helemaal in orde, ...
(en ik had geen afscheid kunnen nemen van mijn collega’s en leerlingen). In het ziekenhuis aangekomen, zag de dokter dat ik niet veel vruchtwater meer had, dus onze baby zou waarschijnlijk niet lang
meer op zich laten wachten. Ik werd dan met de ziekenwagen naar Gent gevoerd, omdat ze daar de
beste zorgen konden bieden voor premature baby’s. Eén dagje later, 7 weken vroeger dan verwacht,
werd ons tweede dochtertje Line geboren. Ze was amper 45 cm en woog 2,090 kg: een fijn, klein
meisje! We waren zo gelukkig dat ze het zo goed deed. Enkel haar longetjes waren nog niet volledig
rijp, dus ze had in het begin nog wat extra zuurstof nodig. Na 3 lange weken ziekenhuis mocht ze
eindelijk naar huis en kon haar grote zus Lotte haar ook kusjes en knuffeltjes geven!
Nu 7 weken later, weegt ons poppemieke al meer dan 3 kg en is ze 50 cm groot! Ze doet het heel flink
en het genieten kan nu echt beginnen!
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lief en leed: in memoriam
“Weet je waar de hemel is? De hemel,
dat zijn alle plaatsen waar wij ooit gelukkig zijn geweest”

Nicole De Cnyf

Een attente, lieve en erg zorgzame lerares
°26 december 1957

† 4 december 2013
4 december: ’s morgens naar school, ’s middags nog aan de slag op een
verjaardagfeestje met de kleine spruiten van een collega en ’s avonds,
thuis, ... plots, zonder één woord van afscheid: weg, voor altijd.
De wereld stond – en staat nog af en toe – stil. 1Ai – je klas – wist niet wat
ze hoorden; de school werd als was het door een bom getroffen. Ongeloof, onmacht, vertwijfeling, verdriet. Het geplande sinterklaasfeest met de
eerstejaars maakte plaats voor een herdenkingsviering in de kerk! Leerlingen, personeelsleden, maar ook velen buiten de school konden het nauwelijks geloven.

Plaza Mayor in Salamanca – aug 2007

Wat de dagen daarna gebeurde was heel bijzonder.
De blijken van respect voor wie je was en voor wat je deed waren overweldigend. Leerlingen openden een herdenkingspagina op facebook: de
woorden van dank en waardering van leerlingen en oud-leerlingen waren erg ontroerend. In de lange gang plaatsten klasgroepen bloemen en
plantjes bij je foto. Leerlingen en collega’s schreven teksten in een herdenkingsboek.
Dankbare ouders gaven een kaartje met een woord van troost voor je
94-jarige mama en je zus af bij de directie.

Isabelle las op het einde van de dienst een tekst in ons aller naam, die van je collega’s en je vrienden.
Lieve Nicole, het is niet te geloven, niet te vatten.
Dat jij er morgen niet meer bij zal zijn.
Je laatste examen in druk,
de laatste punten ingegeven; de laatste babbel,
een laatste knipoog, een laatste zwaai.
Als een herfstblad van een boom gerukt
ons verweesd achterlatend in de mist.
Je was er altijd, met een rustig woord.
We kunnen ons het College niet echt voorstellen,
zonder jouw warme aanwezigheid.
Altijd waardig, altijd met de glimlach.
Je stond ons steeds bij met goede raad.
als een ware ‘mater familias’
Je was een echte moeder voor de kinderen uit je klas.
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Altijd zorgend, altijd waakzaam ...
Je was een van de grote sterkhouders in ons eerste jaar.
Een teamspeler, dat vooral.
Duizenden leerlingen gingen door je handen
en allen bracht je ze jouw liefde voor het Frans bij ...
met een engelengeduld; niet voor niets was je een
uiterst toegewijde remediëringsjuf.
Als je een klas doorgaf, dan liet je ze niet los.
Elk jaar opnieuw waren er wel een paar die je bleef
opvolgen.
Als er iemand bijzondere zorgen nodig had,
dan sprong jij voor hen in de bres.
Voor de collega’s was je een rustpunt, een baken. Op
jou kon je rekenen, met jou kon je plezier maken en je
kon als geen ander onze probleempjes relativeren.

We zullen je missen;
Je enthousiasme, je inzet, je toegewijd zijn ...
We zullen waken over jouw foto op school
Zoals jij waakte over Lief en Leed en
zoals jij dat met veel liefde deed
voor de collega’s die je zijn voorgegaan.
Voor Jo, Marc en Danny was je veel meer dan een
collega. Je leefde mee met hun gezinnen, met de
kinderen en kleinkinderen. De gezamenlijke reizen,
de ontelbare avonden en dagen die jullie samen
doorbrachten de voorbije 30 jaar, ... Ze verliezen aan
jou een warme en hele zorgzame vriendin.
Lieve Nicole, dankjewel voor wat je ons gaf en
voor wat je voor ons betekende, betekent.
De herinneringen koesteren we.
Je blijft in ons hart,
een leven lang, een leven lang.

lief en leed: in memoriam

E.H. Raf Leys,
lid van ons
schoolbestuur
°17 maart 1933

Op zaterdag 14 december vond de uitvaartliturgie plaats in de parochiekerk O.L. Vrouw Hemelvaart in jouw Eksaarde. Je dichtste vrienden
en hun zonen droegen je kist tot vooraan in de kerk.
Nadat we Jo Hermans, je vakcollega en jouw en onze goede vriend,
voor twee jaar ten grave droegen, nu jij ...

† 23 januari 2014

Op donderdag 23 januari in het UZ te Gent is eerwaarde heer Raf Leys overleden. Hij was oud-leerling
van onze school, lesgever in de Bisschoppelijke
Normaalschool en lid van ons schoolbestuur.

De kerk van Eksaarde was te klein. De collega’s (en oud-collega’s) waren er allemaal; veel leerlingen ook en oud-leerlingen; de leerlingen
van je klas – jouw kinderen – kregen een plaats vooraan. Ze staken
een kaarsje aan of legden een orchidee neer bij je kist.
Ere-superior Daniël De Smet was de celebrant. E.H. Bonnaerens en E.H.
Patrick D’Haenens concelebreerden. In zijn homilie bracht een ontroerde superior hulde aan je vakbekwaamheid, hij herinnerde ons aan
je vele reizen, maar benadrukte vooral je warme persoonlijkheid.
Nele, Sandra, Geert, Marc en Walter lazen pakkende getuigenissen van
leerlingen en bezinningsteksten.
In Dulci Jubilo verzachtte met zijn knapenstemmen het verdriet. Ilse
Vaerendonck deed dat met haar prachtige stem ook.
Hoe mooi en toepasselijk was/is Caresse uit de film Les Choristes ...

Nicole studeerde aan de Normaalschool Onze-Lieve-Vrouwten-Doorn in Eeklo. Ze ging als lerares Frans aan de slag in het
College op 1 september 1981. Vele jaren was ze klassenlerares
van 1Ai. De voorbije 10 jaar was ze ook een erg gewaardeerde
remediëringslerares Frans. Ze was jarenlang lid van de pedagogische raad en het feestcomité en behartigde vrijwel in haar
eentje Lief en Leed op onze school.

Hij is geboren te Overmere op 17 maart 1933 en priester gewijd te Gent op
5 april 1959.
Hij was student aan de KULeuven en werd licentiaat wiskunde in 1961. Hij
was leraar aan het St.-Lodewijkscollege te Lokeren (31/02/1961) en zondagonderpastoor te Zele Heikant (18/12/1962 tot 31/08/1963), vervolgens leraar aan de Normaalschool te Sint-Niklaas (31/08/1963) en directeur van het
Hoger Instituut St.-Antonius te Gent (31/08/1977 tot 01/09/1998).
E.H. Raf Leys werd in aanwezigheid van heel veel volk begraven op zaterdag 1 februari om 11 uur in de parochiekerk te Overmere.
Directeur Walter Roggeman: “Vorige week vrijdag was hij nog actief aanwezig op de vergadering van ons schoolbestuur en nu moeten we helaas
mededelen dat onze oud-leerling, onze oud-collega in de Normaalschool
en ons lid van het schoolbestuur niet meer is. In de jaren dat ik hem gekend heb, merkte ik duidelijk dat achter zijn plagerijen en schalkse opmerkingen een warme sympathie voor zijn school schuilging.”

“Ze vaart nu, weet ik, in een milder licht dat
voor haar uitschijnt en haar zeilen richt
een vrede tegemoet, die wij niet kennen,
naar een gezegend, eeuwig vergezicht.”
Anton van Wilderode
In naam van de Collegegemeenschap wensen we je mama, zus
en schoonbroer veel sterkte.

DVR

In naam van de Collegegemeenschap danken we E.H. Leys voor zijn inzet en
engagement voor onze school en wensen we zijn familie en vrienden veel sterkte.
DVR
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lief en leed: in memoriam

E.H. Dries Morel

eruditie, engagement en spiritualiteit
°7 november 1923

† 16 april 2013

Hij stond aan de wieg van Ic Hou (1 april 1955 – nummer 1 van ons schoolblad!) en was voor enkele generaties
Collegeleerlingen in de jaren vijftig (‘51 tot ‘58) van vorige eeuw een onvergetelijke leraar retorica: E.H. Dries
Morel. Hij overleed op de negentigjarige leeftijd in de lente van vorig jaar.
moet het onderwijs van vandaag zeker behouden”, aldus Dries (en een gedicht parafraserend),
”Bomen en kinderen hebben dat gemeen, dat
ze beide naar datgene boven hen streven, naar
dat wat hoger is ...”
Op het einde van het interview in 2003 troonde
Dries me mee naar de zolder van zijn huis in
Gent. Hij overhandigde me de eerste 30 nummers van Ic Hou. Ze kregen een ereplaats op
mijn bureau.

Dries was leraar aan het College van Ninove van
1947 tot 1950, onderpastoor in Aspelaere, leraar
aan SJKS van 51 tot 58, daarna onderpastoor in
Sint-Paulusparochie in Gent en vanaf 73 tot 2002
pastoor van de Sint-Bernadetteparochie in Gent.
Hij overleed in Zaffelare. De uitvaartdienst vond
plaats onder – massale belangstelling – in zijn
geliefde Sint-Bernadettekerk in Gent op 22 april.
“Een flamboyante verschijning die tennis speelde, dol was op de Alpen en skiën, maar die
bovenal een inspirerende leraar was, zijn tijd
vooruit door o.a. zijn pedagogische aanpak”, zo
typeerden oud-leerlingen Dries.
In 2003 had ik voorrecht Dries uitgebreid te mogen interviewen in de pastorij van zijn Sint-Bernadetteparochie in Sint-Amandsberg. Het was
een namiddag om in de lijsten.
Dries vertelde honderduit: over zijn vriend Coupé (nvdr. Anton van Wilderode) en de andere
‘pasters’, over de tijd van toen en over Cicero
en Demosthenes en nog andere kleppers, Rilke,
Keats en Shelley.
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In 1958 werd Dries benoemd tot pastoor van de
notoire Sint-Paulusparochie in Gent. De anekdotes die Dries vertelt over de wereld(Vlaams)
vreemde Gentse bourgeoisie doen nog de
wenkbrauwen fronsen.
De jaren zestig was de tijd van Vaticanum II.
Dries en geestesgenoten formuleerden met
hun IPG (Informele Priestergroep) bedenkingen
bij o.a. Humanae Vitae. De kritische houding
en de ‘spannende’ verhouding met de conservatieve bisschop van Gent mgr. Van Peteghem
leidde tot de aanstelling van pastoor in 1973 in
een bescheiden parochie aan de rand van Gent,
Sint-Bernadette, tussen de haven en ‘de grot’.
Dries werkte er vele decennia met hart en ziel.
Hij werd er op handen gedragen. Noch zijn vrije
geest, noch zijn engagement boetten in in al
die jaren.
Vroeger, in de jaren vijftig, trachtte Dries zijn
leerlingen te prikkelen door hen kennis te laten maken met o.a. klassiekers uit de literatuur:
leerlingen intellectueel uitdagen en ermee in
discussie te gaan. “Die intellectuele uitdaging

Niet zonder fierheid bladerde Dries toen in
Ic Hou nummer 1 (april 1955)*.
Daarin schreef superior E.H. Zwaenepoel ‘Ter
inleiding’: “Het doel van ons tijdschrift. Het orgaan te zijn van onze oud-studentenbond en
verslag uit te brengen over zijn leven en zijn
activiteiten. Voorts u in te lichten over Uw gewezen studiemakkers, hun wel en wee en hun
opgang in het verdere leven. U te herinneren
aan merkwaardige figuren en voorvallen die U
in die onvergetelijke jaren hebt gekend. U geregeld te laten meeleven van het huidig college in
al zijn aspecten van zijn levensrijk bestaan ...”
En iets verder:
“Van de talrijke letterkundig en artistiek begaafde
oudstudenten verwacht de redactie van Ic Hou
met een gegrond optimisme vele artikels, tekeningen, foto’s en zelfs lino- en andere sneden. Alle
correspondentie richten aan E.H. André Morel.”
Dries – toen nog André – schreef bijna alle
artikels in die eerste reeks Ic Hou’s. Met vaardige,
scherpe en schalkse pen.
Dries, dankjewel, in naam van de generaties
oud-leerlingen die jij mee vormde.
Dries, dankjewel voor Ic Hou!
DVR

familienieuws
Zijn geboren

Zijn overleden

29.05.2013 Vic, zoontje van Mathieu
Verschraege (WEWI’-’00) en Ann Ruymbeeck
10.07.2013 Fleur, dochtertje van Koen
Schuddings en Lindy Janssens (lerares)
13.07.2013 Sien, dochtertje van Luc Van
Machelen en Annelies Groenwals (MEW-’03)
en kleindochtertje van Linda Van Haesebroeck
(administratief medewerkster)
15.07.2013 Stan, kleinzoontje van Danny
Van Royen (adjunct-directeur) en neefje van
Stijn Van Royen (leraar)
23.07.2013 Fons, zoontje van Alexander
Vermeire en Katrien Rombaut (opvoedster)
01.08.2013 Ine, dochtertje van Pieter Van
Rumst (leraar) en Tiny Torsy (lerares)
05.08.2013 Julie, kleindochtertje van
Lutgarde Maes (administratief medewerkster)
20.08.2013 Kaat, dochtertje van Jürgen
Naudts en Kelly Roefs (opvoedster internaat)
03.10.2013 Mona, kleindochtertje van de heer
Danny Van Royen (adjunct-directeur) en nichtje
van Stijn Van Royen (leraar)
09.10.2013 Marilou, dochtertje van David
Opgenhaffen (LWI-’93) en Leen Verhelst (lerares)
09.10.2013 Lander, zoontje van Bert Ameel
en Sofie Van Breuseghem (MWI-’03)
11.10.2013 Mona, dochtertje van Peter Van
Erdeghem en Leen Vereecken (lerares en
opvoedster)
13.11.2013 Korneel, zoontje van Vincent
De Meyer (leraar) en Joke De Beleyr (lerares)
21.11.2013 Elias, kleinzoontje van Katleen
Mels (lerares)
22.11.2013 Line, dochtertje van Tom Maes en
Greet Valckx (lerares)
24.11.2013 Kato, dochtertje van Bert Van de
Velde en An De Wilde (lerares)
20.12.2013 Bent, zoontje van Sander Schack
(MWI-’02) en Ina Rombouts en kleinzoontje van
Herman Schack (leraar)

27.05.2013 mevrouw Madeleine Mariman
(°1923), grootmoeder van Bart (WEB-’93),
Wim (leraar) en Koen Maes (WEWIa-’98)
05.06.2013 de heer Bruno Claes (°1941),
grootvader van Mathieu (5WEWIa2) en Hendrik
Claes (3SPWE)
17.06.2013 mevrouw Eunice Peeters (°1969),
moeder van Nemo (4Wa) en Esther Baert
(2MWd)
23.06.2013 de heer Mon Boeckxstaens (°1924),
schoonvader van Kathleen Mels (lerares)
05.07.2013 de heer Robert Braem (°1929), vader
van Patrick Braem (leraar) en schoonvader van
Bernadette De Cock (kleuterleidster)
18.07.2013 mevrouw Martha Verhulst (°1929),
grootmoeder van Katrien Smet (opvoedster
internaat)
29.07.2013 mevrouw Germaine Haentjens
(°1922), schoonmoeder van Majda Pieters
(coördinator en lerares OKAN)
31.07.2013 mevrouw Sabine Husson (°1949),
grootmoeder van Lotte Colaes (2Ld)
18.08.2013 mevrouw Marianne Haulez (°1948),
schoonmoeder van Katrien Smet (opvoedster
internaat)
24.08.2013 de heer Omer Thierens (°1920),
schoonvader van Rudy Foubert (onderwijzer
basisschool)
06.09.2013 E.H. Armand Wymeersch (°1921)
(RET.-’39)
17.09.2013 mevrouw Denise Pringels (°1927),
schoonmoeder van Erik Bielen (leraar)
20.09.2013 de heer Kamiel Van Boven (1930),
vader van Martine Van Boven (coördinator
OKAN)
11.10.2014 mevrouw Maria Daeninck (°1938),
grootmoeder van Henri (GWIb-’11), Laure-Anne
(6MWE), Andreas (3GL) en Helena (1Ab) De Ryck
16.10.2013 mevrouw Helena De Bruyne (°1920),
overgrootmoeder van Max (4Wc) en Milan (1Af)
Van Goethem
20.10.2013 de heer Roland Maes (°1933),
grootvader van Arthur Maes (2Lb)
21.10.2013 de heer Guy Duwijn (°1947),
grootvader van Lisa (3Wb) en Gilles (1Ag) Duwijn

Zijn gehuwd
24.08.2013 Karen Wymeersch (lerares) en
Gunther De Vogelaer
11.01.2014 Tineke De Wilde en Wim
Vandervreken (opvoeder)

23.10.2013 de heer Lucien De Block (°1927),
grootvader van Jef (6GWIb), Dries (4GL) en
Ward De Block (1Ai)
27.10.2013 de heer Rolf De Ryck (°1956),
(oud-leraar ’82-’83)
04.11.2013 de heer Patrick De Bock (°1961),
vader van de partner van Jen Kegels (opvoeder)
06.11.2013 de heer Willem Van Peteghem
(°1958) (WEA-’75)
15.11.2013 de heer Luc Van Daele (°1941),
grootvader van Largo (5LWE) en Jens Konrad
(3ECa1)
04.12.2013 mevrouw Nicole De Cnyf (°1957)
(lerares)
10.12.2013 de heer Jozef Van Meerssche (°1933),
grootvader van Anke (4Lb) en Stefanie De Witte
(2Ld)
21.12.2013 mevrouw Agnes De Schepper
(°1927), moeder van Chris Van Walle (leraar)
26.12.2013 mevrouw Helena Farezyn (°1924),
grootmoeder van Nathalie Heyninck (lerares)
31.12.2013 de heer Bernard Vincke (°1939),
grootvader van Gaëlle (5HWb) en Morgane
Maes (1Aj)
31.12.2013 mevrouw Rachelle Van Eetvelde
(°1923), moeder van Christiane De Maesschalck
(onderhoudspersoneel)
04.01.2014 mevrouw Marleen Inghels (°1967),
moeder van Anke Cornelis (2MWf)
12.01.2014 de heer Roger Rotty (°1937), vader
van Nele Rotty (lerares) en grootvader van
Serafien (4Lc) en Leonie (2MWb) D’hooge
20.01.2014 mevrouw Marie-Louise Christiaens
(°1933), moeder van Linda Van Haesebroeck
(administratief medewerkster) en grootmoeder
van Annelies (MEW-’03), Jolien (MWIa-’07) en
Jasmien Groenwals (MWE-’07)
23.01.2014 E.H. Raphaël Leys (°1933) (RET-’52),
oud-leraar Bisschoppelijke Normaalschool van
1963 tot 1977 en lid van het schoolbestuur
24.01.2014 mevrouw Maria Thuysbaert (°1919),
moeder van Paul (LG-’66) en Jan Mets (WEBb’80) en grootmoeder van Cédric Mets (1Ac)
Wim Vandervreken en Tineke De Wilde
(11 januari)

Karen Wymeersch en Gunther
De Vogelaer (24 augustus)
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Ingelijst

Halve dodentocht naar Tremelo!
Zaterdag 8 februari 2014: de SJKS-bedevaartstocht van SintNiklaas naar Tremelo. Een uitputtend, maar erg sfeervol en
betekenisvol orgelpunt van een succesrijke campagne van de
Damiaanactie op onze school.
De moedige stappers (9 personeelsleden en 27 leerlingen)
vertrokken om 6 uur aan het College. Regenweer en erg veel
wind ... De pelgrims waren gesponsord voor minimum 40 euro
(de som waarmee je het verschil maakt en één melaatse geneest!) Ze gingen via Temse en de dijken richting Mechelen. In
de manenblussersstad was een middagpauze gepland én een
bezoek aan de kathedraal. De bedevaarders werden in de kerk
gezegend door de deken van Mechelen; ze groetten het Damiaanbeeld achteraan in de kathedraal.
Na Mechelen wachtten nog 17 kilometers, zware kilometers.
Omstreeks 19.15 uur kwamen de bedevaarders aan in het geboortedorp van pater Damiaan, Tremelo. In het parochiecentrum sloten ze de dag af met een pastamaaltijd. Daarna bracht
een bus (gesponsord door ons oudercomité; dankjewel!) hen
terug naar Sint-Niklaas. Aan alle deelnemers van de bedevaart
een ongelooflijke proficiat! (13 uur en 12 minuten onderweg
voor 50,42 km, gem 3,8 km per uur) Wat een volharding!

Aan de helpende handen die zorgden voor logistiek en begeleiding, dankjewel!
De campagne van de Damiaanactie was een echter voltreffer.
Eind september gingen Jonathan Beyaert, leraar, en Pieter Jan
Volkaert, leerling 5LWI, samen op pad naar Zuid-India. Onze
collegetandem maakte deel uit van een mediadriehoek van
de Damiaanactie. Samen met twee andere tandems en een
cameraploeg van TV Oost bezochten ze medewerkers en patiënten van de Damiaanactie op het terrein.
Van hun reis brachten ze een getuigenis voor alle leerlingen
van de school. TV Oost zorgde voor boeiende reportages in
de week die voorafging aan de campagneweek. Leerlingen
verkochten massaal stiften; op zaterdag 26 januari gingen
een honderdtal SJKS-leerlingen etuis verkopen aan de ingang
van de warenhuizen in Sint-Niklaas, Sint-Gillis, Temse en Stekene. De leerlingenraad van de 3de graad verkocht chocomelk
en door de leerkrachten gebakken cake ten voordele van de
Damiaanactie. 2MWa bracht 500 broodjes met een hamburger
aan de man.
De Damiaanactie leefde op school.
Leerlingen en personeelsleden maakten het verschil en redden vele, vele levens.
DVR

