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INHOUD 
Onderwijs in beweging  diversiteit  op de fiets  leerlingen en leerkrachten in de kijker  
 Lief en leed  Ic Hou Jongeren met o.a.: Zuiddag, boekenrecensies, bekroonde  
Davidsfonds-opiniestukken, spelletjespagina en nog veel meer

P
ed

ag
o

g
is

ch
e 

st
u

d
ie

d
ag

 o
p

 2
9 

ja
n

u
ar

i 2
01

6
: n

a 
h

et
 a

lg
em

en
e 

g
ed

ee
lt

e 
aa

n
 d

e 
sl

ag
 in

 v
ij

f 
w

er
k

w
in

ke
ls

Ic Hou



“Daarom willen we ook op dit vlak als werkgroep een rol spelen. Het helmaanbod is de laatste jaren 
enorm uitgebreid met veel ‘hippe’ modellen. We willen leerlingen hierover informeren. Opberg
ruimte voor de helmen op onze school is vooralsnog geen dringend probleem. Maar we volgen het 
mee op en engageren ons om het de helmbeminnende fietser zo aangenaam mogelijk te maken.”

Wim Maes, leraar en lid van de werkgroep ‘Fietshelmen!’, over het promoten van dragen van 
fietshelmen - Zie blz. 16
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“U weet (misschien) dat een deel van onze school beschermd is (onroerend erfgoed hangt hier 
tussen + beschermd stadsgezicht) maar maak je geen zorgen: het is niet mijn ambitie om dit hier 
uitvoerig toe te lichten (zou trouwens niet gepast zijn) maar je mag toch wel weten dat de school een 
beheersplan moet indienen zodat wij weten wat er in de toekomst mogelijk is en wat er absoluut 
niet zal toegelaten worden.” 

Marc Buytaert, algemeen directeur, in de nieuwjaarstoespraak over het beheersplan - Zie blz. 4

“Sander, mijn zoon en ook oudleerling, speelt bij het tweede huisorkest, Los Mandarinos de San Nicolas 
en Veerle, mijn echtgenote, is verantwoordelijk voor de vrijwilligers. In de twaalf jaar dat het Huis van de 
Sint open is kwamen reeds meer dan 310 000 bezoekers genieten van dit magisch evenement.”

Geert Vandenhende, ICT-leraar basisschool, maakt duidelijk dat het sinterklaasgebeuren 
een gezinsgebeuren is - Zie blz. 41

“De sterke groep vrijwilligers die zich elk jaar inzet binnen de OKAN werking is van onschatbare 
waarde. Helpen begeleiden bij klasuitstappen, bijkomende ondersteuning bieden aan 
analfabete leerlingen tijdens de les of net de sterken extra uitdagen, vragen beantwoorden in de 
huiswerkklas... Dit schooljaar mogen we op een twintigtal enthousiaste vrijwilligers rekenen.”

Majda Pieters, coördinator Okan SJKS, over Okan-werking op onze school en in de scholen van de 
scholengemeenschap - Zie blz. 12

“Het is allemaal begonnen, toen ik op mijn 7de startte met kickboksen. In het begin 
was dit niet echt mijn ding, maar na enkele jaren kreeg ik de smaak echt te pakken en 
deed ik mee aan wedstrijden. Dit begon met kleine tornooien in België en dat 
evolueerde uiteindelijk tot internationale competities.” 

Pieter Schepens, leraar en ex-kickbokskampioen, over kickboksen - Zie blz 38

KNIPPEN EN PLAKKEN
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SAMEN SCHOOL MAKEN

? Infomoment studiekeuze CLB: Wat na het tweede jaar?
Tommy Tuesday, een supergeslaagde Engelse dag mét doedelzakspelers! =
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DIVERSITEITDIVERSITEIT

Het hoeft niet te verwonderen dat in de laatste 

maanden vooral de leerlingen uit Syrië, Irak en 

Afghanistan zeer sterk vertegenwoordigd zijn in 

onze klassen en dit in de leeftijdscategorie tus-

sen 12 en 18 jaar. Het aantal Okan-leerlingen is 

sterk toegenomen, vorig jaar hadden we op dit 

moment slechts een 90-tal leerlingen.

Organisatie en gastscholen
Op dit moment hebben we 14 Okan-klassen, 

gespreid over 7 gastscholen: Sint-Jozef-Klein-Se-

minarie, Technisch Berkenboom-Instituut, Onze-

Lieve-Vrouw-Presentatie, Broederschool, Tech-

nisch Instituut Sint-Carolus, Heilige Familie en 

VTS. Het zijn de eerste twee bovengenoemde 

scholen die de organiserende rol van Okan op 

zich nemen.

Door de hoge instroom van de leerlingen heb-

ben we dit schooljaar met VTS een bijkomende 

gastschool gevonden waar onze twee Okan-

klassen lila en fluo welkom worden geheten. 

het begin van het schooljaar, hoeveel leerlingen 

zullen starten en wanneer. Ook is uitstroom tij-

dens het schooljaar steeds mogelijk (door ver-

huis, asielprocedure e.d). Zo moeten de leerlin-

gen dikwijls afscheid nemen van hun 

vertrekkende klasgenoten.

Wie zijn ze?
Waren in de voorbije jaren de redenen van aan-

komst in België vooral gezinsvorming en te-

werkstelling van de ouders dan merken we nu 

dat er veel meer vluchtelingen in de klassen 

aanwezig zijn, al dan niet begeleide minderjari-

gen. 

We werken nauw samen met de opvangcentra 

in de Kasteelstraat, de Westakkers en verschil-

lende lokale opvanginitiatieven (LOI). 

De rugzak van veel leerlingen is bijzonder zwaar. 

Vluchttrauma’s, onzekerheid over het lot van 

hun ouders, broers, zussen, een nieuw land met 

nieuwe gewoontes… niet evident voor een 

16-jarige die alleen in België toekomt. Deze 

wordt dan meestal eerst onthaald in een groter 

opvangcentrum om een basisstructuur te krij-

gen en dan in sommige gevallen door te stro-

men naar een LOI. We hebben enkele leerlingen 

uit het LOI Kruibeke. Ze wonen zelfstandig, 

meestal per vier in een appartement. Ze krijgen 

uitleg over koken, wassen, strijken, het is de be-

doeling dat ze zich hierin zelf beredderen… 

Overdag is er begeleiding voorzien, maar op tijd 

naar bed gaan, leren voor school, de wekker zet-

ten voor de volgende dag… er wordt veel zelf-

standigheid verwacht van deze jonge mensen. 

Meestal geen evidentie voor de pubers van te-

genwoordig, wat vermoedelijk de vele lezers 

met puberende kinderen in huis zelf volmondig 

kunnen beamen.

En toch doen ze het, deze leerlingen, elke dag 

naar school komen, Nederlands willen leren, het 

spijtig vinden als de schoolvakantie begint, 

want dan valt voor hen de structuur, de ver-

trouwde omgeving weg.

Gedifferentieerde aanpak 
De structuur, een kader, dat is wat we hen pro-

beren te geven, een veilige omgeving waar ze 

zich goed voelen. En verder ook nog, de cursus-

map op orde houden, op tijd naar school ko-

Klassen met een kleurtje
Je leest het goed, al onze klassen hebben de 

naam van een kleur. Weet je, in het SJKS vind je 

de oker en de witte klas. In elke gastschool wor-

den één of twee Okan-klassen gehuisvest. Zo 

verloopt de aansluiting bij de school vlotter. 

In elke klas zitten een twaalftal leerlingen die 

vooral klaargestoomd worden om zich het Ne-

derlands eigen te maken om dan na ongeveer 

één schooljaar door te stromen naar het vervolg-

onderwijs (regulier of volwassenenonderwijs). 

Er wordt bij de spreiding van de leerlingen over 

de verschillende klassen geprobeerd rekening 

te houden met de nationaliteit en moedertaal. 

Geen evidentie door de hoge instroom uit de 

crisislanden!

Het Okanjaar
De leerlingen worden bij het uitstippelen van 

hun vervolgtraject niet aan hun lot overgelaten, 

maar dit wordt grondig voorbereid: trajectge-

men, huiswerk plannen, leren voor taken en 

toetsen. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn, 

maar niet voor de kinderen die in hun thuisland 

hun schoolloopbaan abrupt moesten afbreken 

of zelfs de kans niet kregen om naar school te 

gaan. Er zijn dit schooljaar ook veel analfabete 

leerlingen in de klassen. Zij worden verschillen-

de uren per week uit hun gewone klas gehaald 

en krijgen in het ‘regenbooggroepje’ daarvoor 

bijkomende hulp. 

Onze leerkrachten leveren zeer grote inspannin-

gen om de leerlingen zo goed mogelijk voor te 

bereiden op het regulier onderwijs. 

De kans dat je onze leerkrachten in de leraarska-

mer aantreft is klein. Ze geven les in blokken van 

twee lesuren en de pauzemomenten worden 

gebruikt om zich snel van de ene naar de ande-

re Okan-gastschool te verplaatsen om daar les 

te geven. De meeste scholen liggen niet ver van 

elkaar, de VTS die iets verder ligt heeft enkele 

fietsen ter beschikking gesteld.

Er wordt in de heterogene Okan-klasgroepen 

zeer veel gedifferentieerd. Naast Nederlands 

krijgen de leerlingen ook lessen expressie, LO, 

godsdienst, techniek/oriëntering, maar het taal-

aspect primeert.

De taal wordt niet enkel binnen de klasmuren 

geleerd, er zijn veel uitstappen en projecten ge-

pland. We mogen tijdens de oudercontacten op 

een grote opkomst rekenen van ouders, bege-

leiders en voogden.

Dankjewel vrijwilligers 
De sterke groep vrijwilligers die zich elk jaar in-

zet binnen de Okan-werking is van onschatbare 

waarde. Helpen begeleiden bij klasuitstappen, 

bijkomende ondersteuning bieden aan analfa-

bete leerlingen tijdens de les of de sterken extra 

uitdagen, vragen beantwoorden in de huis-

werkklas... Dit schooljaar mogen we op een 

twintigtal enthousiaste vrijwilligers rekenen.

Ook het contact met de reguliere klassen van de 

gastscholen is van groot belang. Zo hebben we 

in het verleden verschillende workshops geor-

ganiseerd in de reguliere klassen. Onze leerlin-

gen kunnen ook heel wat. Wat denk je van een 

les Pashtou of Tibetaans? Er zijn in het verleden 

ook al spelmomenten doorgegaan. 

Op onze school hebben dit schooljaar de Okan-

ONTHAALKLAS ANDERTALIGE NIEUWKOMERS (Okan)

Okan breidt uit en uit en uit 

sprekken, de inspanningen van het team ver-

volgcoaches Okan, het CLB, snuffelstages in het 

regulier onderwijs, contactpersonen en interne 

begeleiders voor (ex-) Okan in het regulier on-

derwijs, gesprekken met de ouders e.d. 

In tegenstelling tot de gewone klassen starten 

niet alle Okan-leerlingen op één september. Ze 

kunnen het hele schooljaar door instappen. Dat 

maakt dat bijvoorbeeld een leerling die in Okan 

pas in januari begint, volgend scholjaar voor en-

kele maanden terug naar Okan keert om verder 

aan zijn of haar traject te werken.

Instroom in de loop van het schooljaar zorgt ui-

teraard voor een grote dynamiek in onze klas-

sen. In de paarse klas (in het Technisch Berken-

boom Instituut), de instroomklas, krijgen de 

leerlingen een basispakket Nederlands voor 

nieuwkomers om nadien door te stromen naar 

de overige klassen. Zo kunnen de klassen tijdens 

het schooljaar nieuwe leerlingen verwelkomen. 

Het valt vooraf moeilijk in te schatten, zeker in 

leerlingen uit wit en oker samen met het 4de 

jaar Humane tijdens de middagpauze al samen 

gekookt, boeken gelezen en er zijn nog samen-

werkingsmomenten op komst.

Wil je een steentje bijdragen?
Benieuwd naar onze werking? Dan hopen we 

op een grote opkomst tijdens de weken van de 

gastleerkrachten in februari. Dan zijn de leer-

krachten regulier zeer welkom in onze klassen 

om een uurtje hun eigen vak op een aangepast 

niveau te komen geven aan onze leerlingen, dit 

als een van de kennismakingsmogelijkheden 

met het regulier onderwijs.

(Meer info later ad valvas in de leraarskamer 

SJKS of mailen naar: majda.pieters@sjks.be). Ge-

woon doen! En als beloning een kamerbrede 

glimlach van onze leerlingen op de speelplaats.

Majda Pieters, coördinator Okan  

van onze school

Met 136 leerlingen zijn ze intussen in OKAN (onthaalklas anderstalige nieuwkomers), leerlingen die uit 
verschillende landen naar België zijn gekomen om hier een nieuw leven op te bouwen. De eerste dagen in OKAN 
konden ze enkel antwoorden op de vraag wat hun naam was, hoogstens het land waar ze vandaan komen, nu 
staan ze nu al veel verder.

<<<
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OVER DE GRENZENOVER DE GRENZEN

Samen met een grote groep andere collega’s 

van het eerste jaar (mevrouw Van Haeghen-

bergh, mevrouw Heynderickx, mevrouw De 

Cuyper, mevrouw Verniers, mevrouw Bas, me-

vrouw Cornelis en meneer Verwilligen) zijn we 

meteen op de kar gesprongen. Ondertussen is 

ook meneer Thielemans betrokken bij dit pro-

ject en willen ook mevrouw Rotthier, mevrouw 

Rombaut en mevrouw De Beleyr meewerken! 

Voor het eerste jaar gaan we met met twee klas-

sen op een uitwisseling die twee dagen duurt. 

De eerste dag vindt plaats in België en een aan-

tal dagen nadien verhuizen wij tijdelijk naar Ne-

derland. 

Alle leerlingen maken ruim op voorhand een 

vriendschapsblaadje (collage van zichzelf met 

interesses, familie....) en zo proberen we samen 

met de Nederlandse collega’s een goede match 

te maken tussen de Vlaamse en Nederlandse 

leerlingen. Na de koppeling krijgen ze het vrien-

denblaadje van elkaar en kunnen ze, als ze wil-

len, al contact opnemen met elkaar via mail, Fa-

cebook, enz. Het is namelijk de bedoeling dat 

de leerlingen bij elkaar thuis logeren, dus een 

beetje achtergrondkennis is meegenomen.

PROGRAMMA SJKS
09.30u - 10.15u WELKOM! Onthaal

10.15u - 10.30u Pauze 

10.30u - 11.25u Les Latijn / geschiedenis 

  meevolgen

11.25u - 12.25u Workshop Techniek /  

 Wiskunde 

12.30u - 13.30u Lunchpauze  

 in de grote refter 

13.30u - 15.45u Stadsrally om de stad  

 Sint-Niklaas te ontdekken

16.00u - 16.30u Slotmoment

16.30u - 17.30u Afsluitend avondmaal  

 in kleine refter

Een wereld van verschil 
Het is een absolute meerwaarde om eens in je 

humanioracarrière een uitwisseling te kunnen 

meemaken. Een honderdtal kilometer richting 

het noordwesten lopen leerlingen op heel an-

dere manier school, zijn er heel wat verschillen 

tussen de schoolgaande jeugd, ziet een school-

gebouw er totaal anders uit en kunnen heel snel 

vriendschappen ontstaan. 

De school in Nederland is heel recent verbouwd 

en kent bijvoorbeeld geen speelplaats, geen 

refters en geen studiezaal. Het heeft daar en-

tegen een ‘fietsenparking’ die zo groot is als 

onze speelplaats (iedere leerling komt met de 

fiets naar school!), leerlingen mogen tijdens de 

pauzes naar buiten of zitten neer in de gangen 

en op trappen (voor je begint de dromen: de 

school ligt in de buitenwijk van de stad, pal aan 

de grens van een woonwijk en de polders, veel 

valt er dus niet te beleven buiten de school-

muren), wanneer een lesuur wegvalt zitten leer-

lingen in de gangen werkstukken te maken, 

zitten ze aan een van de vele tafels met com-

puters of in een van de computerzalen. Eten 

doen ze buiten of in de gangen, nadien worden 

die gangen elke week door een andere klas 

schoongemaakt. 

Leerlingen volgen de les met hun iPad en 

notitieschrift. De leerlingen van de TT volgen 

alle vakken in het Engels. Het traject is daar 

helemaal anders.

Vergelijk de lessentabellen met die van ons en je 

zal zien dat het al helemaal anders is! Voor 

geschie denis bijvoorbeeld zien zij de hele 

geschiedenis op drie jaar, allemaal enorm 

beknopt! Indien zij nadien voor een richting 

kiezen waarin geschiedenis een belangrijk vak 

is, gaan ze opnieuw de hele geschiedenis onder 

de loep nemen, maar nu uitgediept. 

Dat het een verrijkend project is met de 

noorderburen moet ik jullie vast en zeker niet 

vertellen.

Nee, voor leerkrachten moderne (vreemde) ta-

len geldt de boutade niet dat ervaring en leef-

tijd leiden tot een zelfgenoegzaam achteruit 

leunen in het klaslokaal. 

Bovendien zijn zij het die voortdurend met pro-

jecten allerhande komen aandraven. Wat dacht u 

van Tommy Tuesday, de Engelse dag? Of van de 

talrijke theatervoorstellingen, Brel voor de zesde-

jaars, jeugdauteurs die worden uitgenodigd, pro-

jecten rond De Groote Oorlog, uitstappen naar 

Keulen, Brussel, … ? Of wat vindt u van de talrijke 

uitwisselingsprojecten voor Frans (Bockstael), Ne-

derlands (Middelburg) of voor Duits (Emmerich) ?

Emmers!
Wist u trouwens dat op het wapenschild van 

Emmerich een emmer staat afgebeeld? Wikipe-

dia wist me dat te vertellen. De pagina kon me 

weliswaar niet duidelijk maken hoe de inwoners 

van Emmerich worden genoemd. Een antwoord 

op die vraag kan enkel gegeven worden door 

een expert ter zake. 

Meneer Verhaeghe, zijn het eigenlijk 

Emmiksanen, Emmerichers, Emmerichezen 

of gewoon Emmers?

Mijn instinctieve en esthetische voorkeur zou 

naar ‘Emmers’ gaan. Niet alleen kan dat menig 

Nederlandstalige, wegens de semantische am-

biguïteit, misschien wel een glimlach ontlokken, 

het duidt ook op de waterige coulisse van Em-

merich. Emmerich am Rhein ligt immers –zoals 

de naam al weggeeft- aan de Rijn, Duitslands 

UITWISSELING EMMERICH

“Moderne (vreemde) talen  
zijn echte werkmieren”

meest tot de verbeelding sprekende rivier. De 

linguïstische logica gebiedt ons weliswaar om 

het eerder over ‘Emmerichers’ te hebben.

Waarom gaan jullie precies naar Emmerich, 

behalve dan omwille van de voornoemde, 

tot de verbeelding sprekende, rivier?

De streek en zijn geschiedenis zijn op meerdere 

vlakken verre van oninteressant. Zo heeft Goet-

he een hartverscheurende ballade geschreven 

over een meisje dat probeerde een gezin te red-

den dat door een overstroming van de Rijn bij 

Emmerich verrast werd, maar daar zelf het leven 

bij liet. 

De middeleeuwse burcht van Kleve in de buurt 

van Emmerich is verder de bakermat van de hoof-

se verhalen rond de zwanenridder Lohengrin. 

Deze verhalen vormden dan weer de grondslag 

voor één van Richard Wagners bekendste opera’s.

Einen Geldautomaten in der 
Nähe …
Zijn er ook bezienswaardigheden die meer 

up to date zijn? 

Jazeker, je vindt in de buurt ook staaltjes van he-

dendaags technisch vernuft: de Rheinbrücke 

van Emmerich bijvoorbeeld is met zijn 853,2 

meter lengte de langste van Duitsland en wordt 

niet voor niets de ‘Golden Gate van de Nieder-

rhein’ genoemd.

Welke Duitse zinnetjes moet je als leerling 

zeker kennen om een uitwisseling te 

overleven?

‚Gibt es hier einen Geldautomaten in der Nähe?‘ 

Met geld kan je alles in deze mercantiele wereld. 

Verder zou ik ook aanraden om zoveel mogelijk 

de woorden ‘bitte’, ‘Sie’ en ‘Weltmeister’ te ge-

bruiken. Dat zal zeker helpen om de je omrin-

gende Duitsers nog welwillender te maken dan 

ze al zijn. 

Duitsers … vooroordelen?!
Ach ja, Weltmeister. “Voetbal is een 

eenvoudig spel waarin 22 spelers achter 

een bal aanhollen en op het einde winnen 

de Duitsers.” Welke vooroordelen zijn er zo 

nog over de Duitsers? Of misschien beter, 

welke vooroordelen over Duitsland worden 

ontkracht door zo’n uitwisseling?

Misschien wel het cliché van het Duits als een 

harde, militaristische taal. Alex Agnew mag met 

zijn Schmetterlingsketch dan wel het holle cli-

ché van het Duits als harde taal enthousiast pro-

moten, wanneer de leerlingen uit Emmerich te-

rugkeren, beschikken ze toch wel over een iets 

genuanceerder beeld.

Ieder schooljaar veranderen de leerkrachten van de vakgroepen moderne vreemde talen hun lessen 
fundamenteel, want met een niet aflatende stroom van zelfkritische reflectie over hun didactische handelen, 
over de inhoud van hun lessen en over de manier van evalueren worden hun lessen gelardeerd met actualiteit, 
wordt hun focus niet beperkt tot de enge wereld van het schoolgebouw of het aangereikte handboek, maar 
breidt hun blik zich uit naar de hele wereld, is hun doel niet alleen de leerlingen kennis bij te brengen, maar ook 
te vormen tot kritische, mondige wereldburgers.
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LEERKRACHTENLEERKRACHTEN

Meer dan 35.000 kinderen van over gans België kwamen deze editie een 

kijkje nemen in de goede man zijn pakjeskamer, badkamer en zelfs zijn 

slaapkamer. Collega Wim Vandervreken (ICT-medewerker) is een van de le-

den van het Sint-Nicolaasgenootschap die dit allemaal in goede banen 

leidt. 

Naar de Pietenschool
Wim: Van kinds af aan ben ik gefascineerd door Sinterklaas. Vooral het mys-

terieuze sprak - en spreekt me nog altijd - enorm aan. Vanaf het moment 

dat ik wist dat de Sint (helaas) niet echt bestaat, wou ik zelf zwarte piet 

spelen. Toen ik rond 2000 op onze school begon te werken, vertelde colle-

ga Geert Vandenhende me over het Sint-Nicolaasgenootschap en de cur-

sus ‘Goede Sint en Piet’. Ik besloot deze cursus te volgen en daardoor werd 

mijn interesse in alles wat met Sinterklaas te maken heeft nog meer aange-

wakkerd. Vanaf het eerste jaar dat het genootschap het Huis van de Sint 

organiseerde, was ik van de partij als zwarte piet. Na enkele jaren maakte 

kreeg mijn functie een andere invulling, en werd ik als zogenaamde “witte 

piet” adjunct-coördinator van het Huis van de Sint, en lid van de werk-

groep Stad van de Sint. 

Wat houdt deze functie in? 

Wim: Onze hoofdopdracht houdt vooral in dat we moeten zorgen dat de 

Sint elk jaar terecht kan in zijn huis in de Stationsstraat. We starten al in ja-

nuari met de voorbereidingen wanneer we de afgelopen editie evalueren. 

In maart beginnen we dan samen met de werkgroep Stad van de Sint de 

volgende editie voor te bereiden. Tijdens de zomer zoeken we vrijwilligers 

die als zwarte piet de rondleidingen willen verzorgen en de kinderen wil-

len entertainen, en na de grote vakantie beginnen we met de praktische 

voorbereidingen. Aangezien het huis van de Sint in de salons van schone 

kunsten ook de rest van het jaar een museum is, moeten we telkens alle 

kamers afbreken en opnieuw opbouwen. 

Dit is ook het moment waarop we contacten leggen met alle externe 

medewerkers zoals theater Tieret, het speelgoedmuseum, modelbouw-

spoor club Het Spoor en alle stadsdiensten. Begin november, als alles 

opge bouwd is, controleren we samen met alle veiligheidsdiensten het 

gebouw zodat er niets kan mislopen. 

Op 12 november is het dan zover, dan gaat het huis open en kunnen we 

de duizenden kinderen ontvangen. In totaal werken er ongeveer 100 vrij-

willigers mee. Dit vergt veel overleg en samenwerking. We zijn op 

6 december dan ook meestal opgelucht dat de Sint opnieuw op zijn 

stoomboot richting Spanje vaart. Maar na enkele weken begint het dan 

weer te kriebelen en zijn we blij dat we in januari opnieuw kunnen samen-

komen om de nieuwe editie te beginnen plannen. 

Schoolpiet
Speel je zelf nog soms voor zwarte piet? 

Wim: Ja, dat doe ik nog op onze eigen school. Voor mij is en blijft het Sin-

terklaasfeest voor het eerste middelbaar het leukste Sintfeest van het jaar. 

Zo zit bijvoorbeeld het scenario héél goed in elkaar: de leerlingen ver-

wachten dat de directeur hen wat exta tips zal geven voor de eerste exa-

menperiode terwijl in werkelijkheid de Sint langskomt om hen te verwen-

nen met liedjes en snoepgoed. 

Als zwarte piet kan ik mij dan nog eens volledig uitleven. Ik blijf me trou-

wens verbazen over het feit dat de leerlingen gedurende dit lesuur schijn-

baar terug in Sinterklaas geloven. Er blijft dus echt een magie rond de 

goedheilige man hangen en dat vind ik fantastisch!

SH

OVER ZWARTE PIETEN, THE PEATLES EN HET HUIS VAN DE SINT

Witte piet Wim  
vertelt over zwarte piet

In de periode dat Sinterklaas in België is, verblijft hij uiteraard in zijn eigen stad SintNiklaas. De weken voor 
6 december zet de kindervriend zijn huis in de Stationsstraat maar wat graag open voor het jonge publiek. 

Sportpaleispiet Vic
Wim is niet de enige op school die gebeten is door de Sintmicrobe. Ook Vic Noens, veelzijdig onderwijzer op 
onze lagere school, vertelt met veel passie over zijn ervaringen bij het hele Sintgebeuren.

Vic: De hele sfeer rond de Heilige man en zijn sympathieke knecht boeit 

me eigenlijk al heel mijn leven. Vanaf het moment dat de bebaarde kin-

dervriend zijn opwachting maakt in het straatbeeld klopt menig hart 

(inclusief het mijne) vol verwachting. De magie van dit gebruik in combi-

natie met de fantasierijke verhalen en hierbij horende verkleedpartijen 

halen telkens weer het kind in mij naar boven. 

Hoe ben je er op gekomen op je actief in te zetten voor dit 

feestelijke gebeuren? 

Vic: In de scouts en op scholen werd er al eens beroep gedaan op mijn 

zwarte pietenkunsten en even later werd ik door Studio 100 ingelijfd als 

vast lid van het zwarte pietenlegioen dat elk jaar de grote Sinterklaas-

show in het Sportpaleis onveilig maakt. Dit heb ik een tiental jaar ge-

daan. Naast acteren is muziek één van mijn andere passies. Dus waarom 

al deze zaken niet combineren in één Sinterklaasproject? Zo werden The 

Peatles geboren. Ik plukte een aantal kameraden uit de kroeg, stak ze in 

een pietenplunje, stelde een playlist samen en paste enkele moderne 

nummers op sinterklazige wijze aan. Na enkele jaren ruimden die kame-

raden plaats voor enkele professionele muzikanten (o.a. uit de vaste be-

geleidingsband van Tom Dice, Niels Destadtsbader, Urbanus en de Fanf-

aar, Janez Detd) en zo bestaan The Peatles nu uit een roedel passionele 

volbloedmuzikanten. Dit schoenenvullend, schoorsteenklauterend en 

snoepstrooiend zootje ongeregeld trekt tussen 11 november en 6 de-

cember door gans Vlaanderen en Nederland. We brengen een originele 

mix van oude en nieuwe sinterklaasliedjes zoals daar zijn: ‘Mijn liefde 

voor de schouw is diep zo diep” (naar Get Ready), “Ik loop over daken” 

(naar Milk Inc) en “Sinterbabyklaas” (Justin 

Bieber). Onze uitvalsbasis is het Huis van 

de Sint in de Stationsstraat maar daar-

naast spelen we vooral op intredes van 

de Sint in steden, bedrijfsfeestjes, af en 

toe een cultureel centrum en waren we 

de voorbije jaren telkens ook live te gast 

bij Q-music.

GEERT VANDENHENDE: ICT-MEDEWERKER BASISSCHOOL SJKS

”Huis van de Sint is topevent 
van Sint-Nicolaasgenootschap”
Geert: In In 1989 stichtten we het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen 

(SNG) onder impuls van Lieven Dehandschutter, de huidige burge-

meester van Sint-Niklaas. Het SNG wil initiatieven nemen en bevorde-

ren waarin Sint-Nicolaas en de legenden en volksgebruiken rond hem 

centraal staan en dit op wetenschappelijke, folkloristische, culturele, so-

ciale, artistieke en toeristische gebied. Het Sint-Nicolaasgenootschap 

wil in zijn werking ruime aandacht besteden aan alles wat wereldwijd 

rond de Nicolaasfiguur gebeurt. Op de eerste plaats wil het genoot-

schap zich toeleggen op het bestuderen, in stand houden en herwaar-

deren van de Nicolaasfiguur en de Sinterklaasgebruiken in Vlaanderen 

en meer specifiek in Sint-Niklaas. 

<<<

ICT’ERS EN PIET: EEN GESLAAGDE COMBINATIE!

<<<
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Een heroïek die je minstens één keer moet meegemaakt hebben in je 

leven en dus gaat mevrouw Rotthier dit jaar mee op het mountain-

bikeweekend voor vrijwilligers. 

Het is ondertussen de tiende keer dat zo een weekend ‘mountainbiken 

voor vrijwilligers’ wordt georganiseerd in Chimay. De leiding en organisatie 

is in handen van Maarten Van Looy en Vincent De Meyer. Sinds drie jaar 

mag ook ondergetekende mee. Ik ben het kneusje van de groep, laat dat 

duidelijk zijn. 

In het spoor van kampioen Patrick
Meneer Van Looy: “Ik organiseer zowat alles: quizzen, fietsvakanties, dicht-

wedstrijden ... en dus ook mountainbiketochtjes en wedstrijden.” 

Zijn jullie fervente mountainbikers? 

Meneer Van Looy: Goh, het hangt er natuurlijk van af wat je verstaat onder 

‘fervent’. Er zijn veel grotere freaks dan wij. Ik ben rond mijn 13 of 14 be-

gonnen met mountainbiken door met een nonkel toertjes te rijden op het 

fort van Steendorp, dat toen nog niet hermetisch gekoloniseerd was door 

groene jongens. 

Meneer De Meyer: Het feit dat ik ooit op een mountainbike ben gekropen 

is volledig te danken aan onze oud-collega, wijlen Patrick Meersschaert. Hij 

organiseerde al langer een mountainbikeweekend voor leerlingen uit het 

derde en vierde jaar. Maarten ging voor het eerst mee in 2008, geloof ik. Ik 

heb geen flauw idee wat meneer Meersschaert ooit in mij heeft gezien, 

maar in 2009 ben ik voor het eerst meegegaan als begeleider. Met een ge-

leende out-fit en een rommelige huurfiets trouwens. 

En u, mevrouw Rotthier?

Mijn kennis van mountainbiken is eigenlijk beperkt. Ik kan me eerlijk ge-

zegd nog moeilijk herinneren wanneer ik het laatst gemountainbiket heb. 

Gelukkig ben ik wel sportief. We zullen wel zien hoe ver ik geraak!

Jullie staan dus eigenlijk niet aan de wieg van het weekend?

Meneer Van Looy: Nee, dat klopt inderdaad. Oud-collega Patrick Meers-

schaert is daarmee begonnen en wij hebben het alleen maar voortgezet. 

Meneer De Meyer: Ere wie ere toekomt. Hij is de grondlegger en bezieler 

van dit weekend. Het leek ons een mooi eerbetoon om het weekend te 

blijven organiseren. Patrick was ook degene die de ‘patsers’ onder de leer-

lingen op hun plek kon zetten tijden het fietsen. Ondertussen heeft me-

neer Van Looy die rol helemaal op zich genomen. 

Dus je was té voorzichtig geworden?

Meneer De Meyer: Nee, té voorzichtig zou ik niet zeggen, maar ik weet wel 

dat ik schrik kreeg toen ik merkte dat ik mijn fiets niet meer helemaal on-

der controle had. Een schrik die ik daarvoor niet kende. Sindsdien gaan 

mijn afdaling alleszins een pak trager. 

Vandaar ook je polsblessure nu?

Meneer De Meyer: Eerder dit jaar ben ik nog eens stevig een afdaling inge-

doken. Een bocht van ongeveer 170 graden, een nat plekje en daar lag ik 

weer. Ditmaal leek ik er met de schrik en een paar verstuikingen van af te 

komen, maar helaas heb ik een kleine polsbreuk en een barstje in de elle-

boog opgelopen. Volgens meneer Van Looy ben ik, ongetrained, de slech-

ste mannelijke begeleider als het aankomt op fietskunsten. Sinds hij dat 

heeft gezegd, zijn we geen vrienden meer. (lacht) 

Dat spreekt voor zich! 

Snowbiken
Meneer Van Looy: Vreemd genoeg hebben we ook al dikwijls moeten afre-

kenen met veel sneeuw. De editie van vorig jaar was bijvoorbeeld het ex-

treem zwaar door de smeltende sneeuw. De editie die begon bij -16 gra-

den en waar de sneeuw bleef liggen, was eigenlijk veel minder lastig. 

Meneer De Meyer: Leuke herinneringen heb ik ook aan die keer dat we op 

trainingsweekend in Chimay op de tweede dag niet meer konden gaan rij-

den, omdat er ‘s nachts een kleine halve meter sneeuw was gevallen. Het 

‘snow-biken’ is toen als sport geboren. Als ik terugdenk aan sommige 

krachttoeren van meneer Van Looy, verschijnt er spontaan een glimlach op 

m’n gezicht.

Meneer Van Looy: Patrick had wel maar één hobby, wij hebben er wel meer-

dere. Als wij het weekend opgestart zouden hebben, zou het misschien toch 

anders geweest zijn. Anderzijds hebben wij het weekend na zijn spijtige 

overlijden wel nog grondig hervormd: iets meer aandacht voor organisatie 

en opwinding en niet alleen voor het fietsen zelf. Zowel mr. De Meyer als ik-

zelf zijn buitensporters, dus het concept past wel bij ons. We werken ook 

graag met mensen die zich volledig durven smijten. Iedereen is welkom. Je 

moet niet goed kunnen fietsen, maar je moet wel bereid zijn om af te zien 

en om een positieve bijdrage te leveren aan de groep. 

Meneer De Meyer: Volgens mij had meneer Van Looy die eerste keren dat 

we het weekend zonder meneer Meersschaert moesten organiseren wel 

wat last van valse bescheidenheid. In mijn omgeving is hij immers veruit 

de strafste mounainbiker. Wat een kracht! Niemand anders trapt zomaar 

kettingen of trapassen stuk. 

”Mijn banaan en ‘franchipanneken’ waren … 
ongedeerd”
Hij heeft er alleszins de benen voor… Zijn er zo nog accidenten 

gebeurd? 

Meneer Van Looy: Zoals meneer De Meyer daarnet al suggereerde, heb ik 

vooral zelf veel fietsen kapot gekregen. Elk jaar wordt er natuurlijk wel ge-

vallen en de ene keer zijn de gevolgen al wat zwaarder dan de andere, 

maar gelukkig hebben we nog nooit echt heel ernstige ongevallen gehad. 

We zoeken bewust niet het meest extreme werk op, maar zelfs op de ge-

wonere paden duiken wel eens onverwachte problemen op. 

Meneer De Meyer: Ik ben toch ook al een paar keer redelijk stevig tegen de 

vlakte gegaan. Een paar jaar terug ben ik in Chimay op een voorbereidings-

weekend in een afdaling op een kiezelweg tegen 45 km. per uur de controle 

over m’n stuur verloren en ben ik over de kop gegaan. Na een buiteling door 

de lucht ben ik plat op mijn rug terecht gekomen. De linkerkant van m’n lijf 

lag in de graskant, de rechterkant op de kiezelweg. Gelukkig zaten mijn ba-

naan en franchipanneke aan de rechterkant en waren dat de enige echte 

slachtoffers van m’n valpartij. Mentaal heb ik toen wel een tik gekregen.

Als je schrik hebt op de fiets, maak je makkelijker fouten natuurlijk.

Meneer De Meyer: Hoe ouder je wordt, hoe voorzichter je ook de afdalingen 

aanpakt. Het jaar dat ik zo zwaar gevallen ben, was ook het jaar dat mijn 

vrouw zwanger van onze eerste zoon. Misschien zat het vaderschap al in 

mijn hoofd. Verantwoordelijkheden ten aanzien van het gezin en zo. 

DOOR WEER EN WIND

Het 10de ‘mountainbikeweekend voor vrijwilligers’
Is jouw fiets dan nooit stuk gegaan?

Meneer De Meyer: Ik ben eens, na een paar kilometer, mijn zadelbout 

kwijtgeraakt. Afgebroken zo bleek. Ik heb toen een tiental kilometer ‘en 

danseuse’ moeten rijden om in Chimay te geraken en daar een nieuwe za-

delpen mét zadelbout te kopen.

Romantisch vuil worden …
Als ik dat allemaal hoor, is zo’n weekend vooral een 

aaneenschakeling van ongelukken, materiaalpech en 

klimatologische extreme omstandigheden. Of zie ik dat verkeerd? 

Meneer Van Looy: Een doorsnee mountainbikeweekend is fietsen-eten-

fietsen-douchen-eten-slapen-fietsen-eten-fietsen. En veel op de trein zit-

ten. Zaterdagavond mag wat mij betreft best rustig zijn: wat babbelen, wat 

tv, een gezelschapsspelletje en om 22.00 h. gaan slapen. Met de grotere 

groep van de laatste jaren zit dat er helaas wel niet meer in. We denken 

over een extra avondactiviteit.

Meneer De Meyer: Vroeger, toen er maar een 15-tal leerlingen meegingen, 

keken we ‘s avonds samen naar FC De Kampioenen of het voetbal, speel-

den we gezelschapsspelltejes en babbelden we wat om dan tegen 

23.00 h. in bed te kruipen. Nu, met de grotere groep, zijn er die tv-kijken, 

anderen spelen gezelschapsspelletjes of ontfutselen elkaar straffe vertellen 

in waarheid, durven of doen. 

Meneer Van Looy: Tijdens het fietsen houden we ook enkele wedstrijden 

waarbij de deelnemers punten kunnen verdienen: een tijdrit, een afval-

lingsrace en een ‘cross country’. 

Het heeft iets heroïsch natuurlijk: het gure winterweer trotseren en door plassen ijswater denderen op een fiets, 
de handen verkleumd, maar blozend als een pasgeboren baby, de benenspieren verzuurd, maar met een hart dat 
raast als nooit tevoren. 

RUBRIEK
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Rond kwart over acht ‘s morgens stonden de leerlingen van 2GL en 2MWc gepakt en gezakt op 

de nog ontbrekende klasgenoten te wachten. Wanneer de leerlingen er allemaal waren, moch-

ten ze het domein op. Eerst kregen ze alle afspraken te horen. Daarna mochten alle leerlingen 

van deze klassen naar het gebouw waar ze gingen slapen om de kamers te verdelen en hun 

spullen te installeren. Er wachtte hen vervolgens een leuke dag vol met sport, knutselactivitei-

ten zoals een verjaardagskalender, een klasdoek... en bezinningsmomenten waarbij de leerlin-

gen elkaar veel beter leerden kennen. Daartussen waren er pauzes waarbij de leerlingen drinken 

en een koekje kregen. Ze aten ook hun eigen lunchpakket op. ‘s Avonds aten alle leerlingen en 

begeleidende leerkrachten lekkere vol-au-vent met frietjes. Terwijl sommigen de afwas deden, 

hadden de anderen wat vrije tijd om zich warm aan te kleden voor het avondspel – Cluedo – in 

het aanliggende bos op de Ster. Superleuk! Eenmaal er een winnaar was en de leerlingen wisten, 

waar en met wat de dader de moord had gepleegd, bijvoorbeeld mevrouw Vastenhaeck met 

een touw in de slaapkamer, gingen allen terug naar het domein, waar ze hun pyjama aandeden 

en hun slaapzak namen om met z’n allen naar de film ‘The Mighty’ te kijken, wat een heel mooie 

film was. Deze film had als centrale thema’s ‘Vriendschap’, het ‘anders zijn’ van kinderen en pes-

ten. Rond middernacht gingen alle leerlingen slapen. 

Rond half acht ‘s morgens werd iedereen ge-

wekt en kreeg iedereen een lekker ontbijt dat 

bestond uit twee koffiekoeken en een beker 

warme chocolademelk. Toen volgde een leuke 

voormiddag met de klas. Een voorwerpenron-

de om elkaar beter te leren kennen, teamspor-

ten en een bezinningssessie over het komen-

de schooljaar met als centrale thema’s roken 

en pesten. ’s Middags bij de lunch kregen 

ze broodjes die ze zelf mochten beleggen. 

Daarna volgden er nog leuke activiteiten 

waaronder het slotmoment, waarbij de leer-

lingen met hun klas de tweedaagse bespra-

ken. Sommigen speelden toen ook op hun 

muziekinstrument. Dat was erg speciaal. 

Rond vier uur ’s middags ging iedereen 

moe naar huis met een keileuke twee-

daagse achter de rug. Wat waren die twee 

dagen voorbijgevlogen.

Met het gedicht ‘Ik stap de wereld in’ overtrof 

Camille Wellens uit 1Ab de andere laureaten 

die meedongen naar de titel van ‘Kinderstads-

dichter van Sint-Niklaas’. Bij deze titel hoorden 

uiteraard prijzen en ook de leerlingen van 1Ab 

konden hier een stukje van meepikken: een po-

ezieworkshop voor de hele klas – én de trotse 

klastitularis, Isabelle Snoeck – onder leiding van 

auteurs Moniek Vermeulen en Frank Pollet.

Gedurende twee lesuren kregen de leerlingen 

de kneepjes van het vak aangeleerd: van theo-

retische informatie over sonnetten en limericks 

tot het maken van een stiftgedicht. Deze manier 

van werken viel enorm in de smaak bij de leer-

lingen. 

Dit verhaal wekt wellicht jullie nieuwsgierigheid 

in verband met de winnende gedichten van Ca-

mille, wat uiteraard de bedoeling is. Daarom zijn 

Dag Silke, jij zingt dus bij Gynaika.  

Vanwaar kwam de interesse om te gaan 

zingen in een koor?

Ik heb reeds vanop jonge leeftijd heel graag 

en veel gezongen. Ook heb ik muziekschool 

gedaan, maar daar ben ik – tot mijn spijt – na 

twee jaar mee gestopt. Toen we in het eerste 

middelbaar info kregen over Gynaika, wou ik 

dat direct gaan proberen. Uiteindelijk ben ik 

na de eerste keer blijven gaan.

Wist je van kleins af aan dat je in een koor wou zingen?

Niet per se. Ik zong altijd al heel graag, maar het is niet zo dat ik al van jong af aan van plan was 

om in een koor te zingen. Nu zing ik met andere, leuke meisjes samen en dat is alleen maar 

mooi meegenomen.

Kunnen er ook meisjes bij jullie instappen zonder enige zangervaring?

Natuurlijk. Er zijn meisjes zonder ervaring en er zijn er met veel ervaring. Hiermee wordt zeker 

rekening gehouden en we helpen elkaar altijd, zodat je na een tijdje beter en beter zingt.

De meeste mensen stellen zich bij een koor alleen maar saaie kerkliedjes voor.  

Hoe gaat het er bij Gynaika aan toe?

Wel, we hebben inderdaad wel al eens een ‘katholieke klassieker’ gezongen, maar in mijn zesja-

rige koorcarrière waren dat er slechts twee of drie. Vorig jaar hebben we een concert gehad met 

allemaal filmmuziek en zelfs een Disney- en Frozenmedley. Momenteel zijn we vooral bezig met 

Noorse en Finse liedjes en yoiken (Traditionele Lapse muziek). Klassiekers als ‘Let It Go’ zijn ook 

weer van de partij.

Waarom zouden, volgens jou, meisjes met een hart voor zang bij het Gynaikakoor moeten 

gaan?

Omdat je er zoveel leert. Zo worden bijvoorbeeld je zang- en ademtechniek beter en je toon-

bereik groter. Je leert nieuwe, andere en mooie muziek kennen. Bovendien is het ook een leuke 

groep meisjes om samen mee te zingen.

Blijft dit een hobby voor jou of zou je er iets meer mee willen doen?

Het is altijd een droom geweest om iets met zingen te doen, maar ik kan er wel mee leven om 

gewoon te blijven doen waar ik nu mee bezig ben.

Heywijck september 2015 
Lotte Geleyn

Gynaika 
Céline Daelman

1Ab en poëzie
Thiemen De Smaele

Zit je in het tweede jaar in het college... dan weet je dat je voor twee 
dagen met de hele klas naar Heywijck gaat om elkaar beter te leren 
kennen bij de start van een nieuw schooljaar. 

Silke Van Beem uit het 6MWE zingt bij het Gynaikakoor, een koor voor 
meisjes vanaf het 6de leerjaar tot en met 25 jaar in SintNiklaas.

Donderdag 3 december was  
een ongewone dag in het school
leven van de leerlingen van 1Ab. 
Hun dag werd namelijk  
opge fleurd door een workshop 
die de leerlingen een andere kijk 
op de wondere wereld van  
de poëzie gaf.

we dan ook bijzonder trots dat wij één van de 

teksten mogen publiceren waardoor zij tot ‘Kin-

derstadsdichter’ gekroond werd.

Langzaam valt de druppel 
dichter bij mij

schiet de bliksem
bij de melkweg vandaan 

reikt de regenboog 
dichter bij geluk

ik val 
ik lach
ik spring
ik vlieg

steeds ‘dichter’ bij mij

Het schooljaar 2015-2016 is trouwens  

een poëtisch topjaar voor onze school:  

naast de overwinning van Camille waren er 

maar liefst 16 leerlingen die in de prijzen 

vielen op de jaarlijkse uitreiking van  

de Anton van Wilderodeprijs!

Het meisjeskoor repeteert  
vrijdag van 19u30-21u30 in  
Onze-Lieve-Vrouw Presentatie.

Lijkt zingen bij Gynaika iets voor 
jou? Stuur dan een berichtje naar 
Silke Van Beem via smartschool.

Kinderstadsdichter Camille
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rijk. Zo is er ook een interview in het militair hos-

pitaal om de motivatie na te gaan. Dan stellen 

ze enkele vragen over jezelf en waarom je koos 

voor Defensie. Ze gaan ook na of je er al enige 

kennis over hebt. Helemaal aan het eind zijn er 

de academische proeven. Die gaan door op de 

KMS zelf. Er zijn drie proeven: Nederlands, Frans 

en wiskunde. Samen met de sportproeven zijn 

dit de enige proeven waarop je je kan voorbe-

reiden. Oh ja, voor zij die de richting polytech-

niek willen doen is er nog een extra wiskunde-

proef. Juliaan en ik kozen echter voor de richting 

Sociale en Militaire Wetenschappen.

Juliaan: De toelatingsprocedure test dus niet al-

leen je academische kennis (die wel het belang-

rijkste is aangezien de opleiding tot officier een 

universitaire opleiding is), maar ook je fysieke ca-

paciteiten en je ondergaat ook een aantal proe-

ven in groepsverband. Deze laatste zijn voor de-

fensie zeer belangrijk, aangezien je tijdens je 

loopbaan voortdurend met andere mensen 

moet samenwerken. De toelatingsprocedure is 

zoals je merkt niet gemakkelijk. De eerste keer 

was ik, door een tekort voor Nederlands, niet 

“batig gerangschikt”, zoals dat heet. Ik kreeg 

toen wel de kans om een voorbereidend jaar te 

starten aan de VDKMS (de voorbereidende divi-

sie koninklijke school). Mijn tweede poging was 

gelukkig wel succesvol. 

Zeker geen verloren jaar
Dus dat voorbereidende jaar bleek achteraf 

wel nuttig? 

Shauni: Ja, als je niet slaagt voor de academi-

sche proeven dan kan je geselecteerd worden 

voor de VDKMS. Het duurt exact één schooljaar 

en daarbij bereiden ze je voor op de academi-

sche ingangsproeven voor de KMS. Ook ik 

kwam een half puntje tekort voor Nederlands, 

maar ik mocht wel naar de VDKMS gaan. Som-

migen noemen het een weggesmeten jaar, 

maar ik kijk er met veel plezier naar terug. Ach-

teraf gezien had ik gewoon de regels moeten 

opzoeken die ik moest volgen tijdens de proef 

van Nederlands, want voor de rest had ik eigen-

lijk wel genoeg kennis opgedaan op het Colle-

ge. Maar los daarvan was het een nuttig jaar. Zo 

kon ik bijvoorbeeld al wat wennen aan het ‘in-

ternaatregime’. De groep waarin ik terecht 

kwam, was ook echt leuk en de meeste studen-

ten uit het voorbereidingsjaar geraken op de 

KMS. De VDKMS is dus geen zekerheid dat je 

binnen geraakt op de KMS, maar het vergroot 

wel je kansen. Zo ook bij Juliaan en mezelf. 

Juliaan: Door het grote aantal uren Nederlands, 

Frans en Wiskunde, word je perfect voor de toe-

latingsproeven klaargestoomd. Ook de vakken 

geschiedenis, fysica en Engels komen aan bod 

omdat ook deze vakken doorheen de opleiding 

aan bod komen. Je kan tijdens dat jaar ook je 

conditie opkrikken dankzij sportlessen. Kortom, 

ik heb de VDKMS ervaren als een intensief maar 

leuk jaar. Op deze manier konden we het militai-

re leven al eens ervaren, zonder ergens aan ver-

bonden te zijn. En na dat jaar wist ik zeker dat 

een loopbaan binnen defensie iets voor mij was.

Jullie hebben het al eens vernoemd: de 

opleiding aan de KMS is een universitaire 

opleiding. Hoe zit dat precies? 

Shauni: De KMS kan vergeleken worden met 

een universiteit. Het is een masteropleiding en 

duurt vijf jaar. Je kan de keuze maken tussen Po-

lytechniek enerzijds en Sociale en Militaire We-

tenschappen (SMW) anderzijds. 

Juliaan: Als ik afstudeer, zal ik, net als Shauni, een 

diploma in de Sociale en Militaire Wetenschap-

pen bekomen. Dit is een studierichting die be-

staat uit een combinatie van verschillende vak-

ken. Zo krijgen we in het eerste semester lessen 

recht, methodologie, kritische benadering van 

bronnen en wiskunde terwijl in de tweede se-

mester vakken als economie, en logica op het 

programma staan. Zo heb je na je opleiding een 

grote algemene kennis. Wat ik zelf ook heel be-

langrijk vind, is de tweetaligheid Nederlands-

Frans, iets wat uiteraard grote aandacht krijgt 

doorheen onze opleiding. Niet alleen tijdens de 

lessen trouwens, aangezien je ook een kamer 

deelt met een Franstalige mede-leerling officier. 

Gevulde dagen
Hoe ziet een dag er als student aan de 

KMS uit? Hebben jullie nog tijd voor een 

studentenleven? 

Juliaan: Het vroege opstaan is het begin wel 

moeilijk, maar went snel. Eerst doen we mee 

aan de vlaggengroet. Daarna begint ons lessen-

pakket: vier uur les in de voormiddag en dan 

nog eens vier uur les in de namiddag. We eindi-

gen onze dagen met een verplichte studie van 

19.00 tot 21.00. Sport zit in het programma ver-

werkt, maar ook in onze vrije tijd gaan we nog 

regelmatig fitnessen. Zoals je merkt, zijn onze 

dagen goed gevuld. Van verveling is er zeker 

geen sprake. Voor ons is het geen evidentie om 

elke avond uit te gaan. We krijgen wel af en toe 

de kans en naargelang we opschuiven in onze 

opleiding, zullen die voordelen groter worden. 

Toch mis ik dat niet omdat de sfeer en de kame-

raadschap op de campus zeer goed is. 

Shauni: Zo is er is ook een bar, waar je samen 

met je collega’s iets kan gaan drinken. De prijzen 

in de bar zijn niet zo hoog trouwens (lacht). De 

eerste drie jaren slaap je trouwens met twee op 

een kamer (normaal gezien één Franstalige en 

één Nederlandstalige, maar er zijn niet altijd 

evenveel leerlingen per taal). Voor de laatste 

twee jaren krijg je een kamer alleen. Er is ook 

overal internetverbinding aanwezig, dus ook 

wat dat betreft lijkt ons studentenleven op dat 

van een andere student. 

Generaal Shauni en generaal 
Juliaan!?
En wat brengt de toekomst? Stopt het na 

deze opleiding? 

Juliaan: Na een 5-jarige opleiding aan de KMS, 

behaalt men na de eedaflegging de rang van 

onderluitenant. Op dat moment ben je dus 

reeds officier. Maar uiteraard ambieer ik een 

rang die hoger is. We zullen wel zien wat de toe-

komst brengt. 

Shauni: Klopt, we kunnen nog proberen om een 

hogere rang te bereiken. Ik wil denk ik wel pro-

beren om zo hoog mogelijk uit te komen, maar 

er zit geen druk achter. Mijn carrière is belang-

rijk, maar als ik in een hogere rang geen tijd 

meer zou hebben voor mijn gezin later, dan kies 

ik ervoor om in een lagere rang te blijven. 

Bedankt voor dit boeiende gesprek. Ik wens 

jullie, officieren in spé, veel succes! 

SH

Hij las voortdurend reptielenboekjes en tekende 

niets anders dan geschubde of slijmerige 

dieren! Op zesjarige leeftijd bezocht hij met zijn 

ouders een reptielenhouder die ze op reis 

hadden leren kennen. Bryans interesse was voor 

eens en altijd aangewakkerd. 

Bij zijn bezoek had hij een jonge baardagame 

gekregen (die in mei 2012 overleed op 15- jarige 

leeftijd). Dit was de start van zijn passie, die later 

zou uitgroeien tot een … obsessie. Bryan volg-

de een paar jaar geleden op onze school We-

tenschappen-Moderne Talen; een richting die 

hem goed beviel en veel hielp in zijn huidige 

studies en levensstijl.

”Mama, papa, krijg ik een reptiel, 
toe?”
Jouw passie voor reptielen is blijkbaar erg 

groot. Hoe evolueerde een hobby, zeg maar 

een kinderdroom, tot een dergelijke passie? 

Ghoh, dat is een goede vraag! Ik kan mij eigen-

lijk geen dag herinneren waarop ik nog niet ge-

interesseerd was in reptielen en amfibieën. Al 

van kleins af, ik denk een jaar of 4, was ik beze-

ten door deze diergroepen. Ook mijn ouders 

hadden snel in de gaten dat ik enorm snel din-

gen opstak rond herpetofauna (verzamelterm 

voor reptielen en amfibieën) en deze zaken dan 

niet gauw vergat. Toen ik jong was, spendeerde 

ik mijn tijd met het lezen van reptielenboeken 

of het kijken naar allerhande documentaires. Ik 

was geïnteresseerd in de hele dierenwereld, 

maar toch… al hetgeen met schubben of slijm 

werd toch met meer aandacht aangegaapt. Op 

een zekere leeftijd, ik geloof toen ik 7 jaar oud 

was, kreeg ik mijn eerste reptiel, een baar-

dagame. Mijn ouders hebben toch even ge-

wacht vooraleer ze mij toelieten dergelijk dier te 

houden. Het zijn immers zeker en vast geen ge-

makkelijke huisdieren om te houden in gevan-

genschap! Al zeker niet voor een kind! Eigenlijk, 

achteraf bekeken, hadden ze beter nog nét iets 

langer gewacht om mij als jongeling nog net 

dat tikkeltje meer te laten begrijpen wat het 

juist is om een dergelijk dier in huis te houden. 

Ik deed het erg goed en zorgde er erg goed 

voor, daar niet van… Maar toch zou ik het kin-

deren op die leeftijd zelf niet aanraden.

Vandaag werk ik met allerhande verschillende, 

koudbloedige dieren. Zelf heb ik nu, knal op de 

kop, 100 koudbloedige dieren. Dit varieert van 

hagedissen, slangen, kikkers, salamanders tot 

vogelspinnen en schorpioenen. 

Zo heb ik onder andere verschillende soorten 

pijlgifkikkers, waaronder enkele dwergsoorten 

(Ranitomeya imitator, Ranitmeya benedicta,…

),de gouden pijlgifkikker (Dendrobates auratus) 

en de schilderskikker (Dendrobates tinctorius). 

Maar ook verschillende soorten slangen, bijvoor-

beeld de groene boompython (Morelia viridis) 

en de gebandeerde wrattenslang (Acrochordus 

OUD-LEERLING BRYAN MINNE (MTWE ‘09)

Warmbloedig slangenmens
Bryan was slechts 4 jaar oud toen zijn ouders merkten dat hij een voorliefde had voor reptielen. In de zoo was hij 
slechts op één plek te vinden (de reptielenafdeling) en op reis probeerde hij elke hagedis of slang die in zijn 
gezichtsveld kwam te pakken te krijgen!
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Met o.a. schooltoneel, Heywijck, bijzondere hobby, 

kinderstadsdichter, uitwisseling van 6HW, abdijdagen, Zuiddag, 

boekenrecensies, bekroonde Davidsfonds-opiniestukken, 

spelletjespagina, een dag uit leven van …, poëzie, strip, in de 

kijker; scheidsrechter, hockey, aerobics, wielrennen, het verhaal, …

Oogappels
Oudercontacten zijn erg belangrijke en boeiende ontmoetingen. Op de 

laatste dag van het eerste semester kwamen meer dan 90% van de ouders 

naar de school. Dat is ongelooflijk veel en een bewijs hoe betrokken ouders 

zijn bij het schoolleven van hun kinderen. Vele klassenleraars spraken bijna 

alle ouders van hun leerlingen! Bij de directie is het die dag ook druk. Niet 

altijd makkelijke gesprekken. Soms is de ontgoocheling nog te groot om 

echt te horen wat de leerkracht zei, soms is er een concrete vraag, soms 

vertwijfeling omdat ‘we weten het niet meer, meneer’, … Tijdens de 

kerstvakantie en in januari volgt dan meestal een tweede gesprek. 

Emotie, bezorgdheid, cijfers, … zorgen ervoor dat voor alle betrokken 

partijen de oudercontacten ingrijpend zijn. Logisch en absoluut niet 

verwon derlijk. Meer nog dan vroeger – als vava van kleinkindjes die hun 

eerste stapjes in de kleuterschool zetten opent zich een nieuwe dimensie! 

– besef ik dat de verwachtingen voor een oudercontact heel groot zijn. 

Het gaat om het kostbaarste bezit van ouders, hun schat, hun oogappel.

Voor leerkrachten is het eveneens spannend. 

Van september tot december leerden ze hun pappenheimers kennen en 

hebben ze getracht alle leerlingen verder te brengen in hun vak en in het 

groeien naar volwassenheid. Soms lukt dat zeer harmonieus, soms wat 

moeizamer. De ernst waarmee op de begeleidende klassenraden van 

december wordt getracht om leerlingen en ouders handvaten te bieden 

voor het tweede semester is erg groot. Zeker bij leerlingen die ‘sukkelen 

voor een vak’ of ‘al eens de vangrail raken’ of waar twijfel is of de studie-

richting een goede keuze is … is de analyse soms niet makkelijk en is het 

niet steeds evident om concrete tips en maartregelen voor te stellen.

In gesprekken met ouders en leerlingen komen de successen en bijstu-

ringen van het leerproces – de aanbevelingen van de klassenraad – aan 

bod. Schouderklopjes, motiveren, … het doet soms wonderen. Het 

genuan ceerd benoemen van een zorg of een probleem is minder makke-

lijk, maar soms even noodzakelijk om vooruitgang te boeken. Concrete 

afspraken en een goede opvolging door de school én thuis zijn bijna 

steeds de sleutelwoorden.

Zoals dikwijls in het leven is het rendement het grootst als hoofd en hart 

elkaar vinden. Empathie en luisterbereidheid helpen een eind vooruit. 

Dikwijls lukt dat en hebben leerlingen, ouders en leerkrachten een ‘goed 

gevoel’. Beter inzicht in de capaciteiten of problemen én de overtuiging 

dat men er samen tegenaan wil gaan in het tweede semester. Soms lukt 

dat ook minder. Meestal vraagt het in die gevallen ‘tijd’. Tijd voor 

leerlingen om écht in de spiegel te kijken, tijd voor ouders om na te 

denken op welke wijze ze best kunnen helpen, tijd voor de school om 

samen met de leerling significant vooruitgang te maken.

Beste lezers, plaats dit allemaal in een landschap waar langs alle kanten 

(werk, relaties, de wereld van vandaag, veranderingen, hervormingen, …)

veel druk is op iedereen  … opvoeden is voorwaar geen makkelijke opgave . 

Tege lijk ongelooflijk boeiend en superbelangrijk! Meer nog dan vroeger 

moeten we ernaar streven om dit samen te doen. Een doel voor ogen en 

dan samen in dezelfde richting aan het touw trekken: leerling, ouders en 

school.

En … met optimisme, humor en geloof in jongeren. Geef me een pluim en 

ik voel me goed, geef me pluimen en ik kan vliegen. Het werkt voor ieder 

van ons en zeker voor onze leerlingen, jullie oogappels.

DVR

INFOVERGADERING VOOR EERSTEJAARS
VRIJDAG 29 APRIL • 19.30u

OPENSCHOOLDAG SJKS
ZATERDAG 30 APRIL • 1418 uur
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Mijn voornemens? Die zijn eigenlijk samen te 

vatten in 1 zin: mijn best doen om de uitdagin-

gen waar onze school voor staat aan te gaan op 

een positieve en constructieve manier! En – 

twijfel er maar geen seconde aan – er komen 

heel wat uitdagingen op ons af die er voor zul-

len zorgen dat onze school er binnen vijf, zes 

jaar anders zal uitzien dan nu het geval is en niét 

omdat hier dan allicht iemand anders achter de 

micro zal staan!

Basisschool
Onze basisschool staat voor de enorme uitda-

ging om, sinds de invoering van het M-decreet, 

nog steeds aan elke leerling kwaliteit voor de 

toekomst te leveren want nu al, dit schooljaar, 

worden stevige inspanningen geleverd om om 

te gaan met kinderen met heel specifieke on-

derwijsbehoeften.

De brede basiszorg (iets wat ook in het secun-

dair eindelijk zijn ingang gevonden heeft) treedt 

steeds meer op de voorgrond en wij moeten 

onze collega’s de kans geven om professioneel 

NOG sterker te worden. De basisschool – onder 

stimulans van Luc! – wil op zoek gaan naar een 

goede balans waar elke leerling uitdagingen op 

maat krijgt en wil ook de doorstroming van 

kleuterafdeling naar lagere school nog verder 

uitwerken. Luc kan hiervoor gelukkig rekenen 

op een heel sterk en hecht korps dat construc-

tief meedenkt over de toekomst van de school.

Wijzigingen in het secundair
In het secundair zal het resultaat van het denk-

werk in de werkgroepen STEM en VRIJE ruimte 

zéker een effect hebben: beide werkgroepen 

hebben (en laat ik hier toch oprecht Danny be-

danken voor het vele voorbereidende werk!) 

heel doordacht en met de nodige voorzichtig-

heid een aantal voorstellingen geformuleerd 

(die nog niet helemaal klaar zijn! maar meer 

daarover op de studiedag van 29 januari); voor-

stellen die op korte termijn niet spectaculair zijn 

maar toch wel al voor kleine wijzigingen in het 

curriculum zullen zorgen maar op langere ter-

mijn (en hiermee bedoel ik een periode van 2 

tot 5 jaar) zal dit volgens mij een impuls, een 

boost geven aan anders werken met leerlingen: 

minder ex catedra maar de leraar zal nog meer 

een coach worden voor zijn leerlingen. Dit im-

pliceert dat de implementering van deze pro-

jecten invloed zal hebben op elke leerkracht, op 

iedereen die op deze school werkt! Volgend jaar 

start dit heel voorzichtig in het eerste jaar met 

STEM (u weet het ondertussen: wij mogen die 

boot absoluut niet missen!) én in de derde 

graad waar wij in alle richtingen de vrije ruimte 

de eer willen aandoen die het verdient: ruimte 

waarin leerlingen zich op een andere/creatieve 

manier kunnen ontplooien. Het is in deze con-

text ook gepast om ons schoolbestuur te dan-

ken voor het vertrouwen dat zij telkens opnieuw 

stellen in de directie; welnu: dames en heren 

van ons schoolbestuur: wij zullen ons best blij-

ven doen dit vertrouwen niet te beschamen!

Diversiteit
Een andere uitdaging – en ik aarzelde even om 

dit op te nemen in mijn tekst omdat ik een 

beetje bang ben dat jullie hiervan al een over-

dosis gekregen hebben via de media – maar ik 

kan en wil dit ook niet omzeilen: de superdiver-

NIEUWJAARSTOESPRAAK 2016 DOOR MARC BUYTAERT

Bij het begin van het jaar  
goede voornemens

siteit zal zich ook op onze school laten voelen. Ik 

weet en zie dat dit reeds bezig is in onze basis-

school maar maak je geen zorgen: binnen enke-

le jaren zal dit ook in het middelbaar (waar dit – 

laten we eerlijk zijn – nu nog een randfenomeen 

is) een belangrijke uitdaging worden. Verras-

send is dit uiteraard niet: Walter was de eerste 

die ervoor ijverde om okanleerlingen kansen te 

geven op onze school en ondertussen, uiteraard 

mede door de vluchtelingencrisis, heeft SJKS 5 

OKANklassen en laten we hopen dat velen van 

hen zullen kunnen doorstromen naar ons aso! 

De meesten onder jullie zijn al aanwezig ge-

weest op klassenraden waarop wij voor deze 

leerlingen een aangepast traject formuleren 

met haalbare doelen en telkens doet het mij zo-

veel deugd te voelen dat jullie het helemaal niet 

erg vinden om een extra inspanning te leveren 

voor deze leerlingen: mijn oprechte dank hier-

voor! Voor alle duidelijkheid: die soepelheid, die 

bereidheid om meer te doen dan nodig zie ik 

ook heel vaak in andere situaties (los van de pro-

blematiek van de diversiteit) en die keuze, die in-

stelling bewijst voor mij dat wij inderdaad ‘kwa-

liteit voor de toekomst’ willen bieden aan alle 

leerlingen!

Dank ook aan de ploeg van Stefan die de moei-

lijke taak heeft om zijn secretariaatsploeg te blij-

ven motiveren om ervoor te zorgen dat al die 

wijzigingen, die vernieuwingen (ik zal hier maar 

niet beginnen over de toenemende digitalise-

ring van de documenten op het secretariaat…) 

op een correcte manier verwerkt worden; hier-

door lijkt het voor ons én voor onze ouders en 

leerlingen alsof het allemaal vanzelf gebeurt ter-

wijl er eigenlijk heel veel aan vooraf gegaan is.

Mooie tradities moet je onderhouden: zo vinden wij het in de familie nog altijd fijn wanneer de nieuwjaarsbrieven 
worden voorgelezen en het is goed dat ook de ‘groten’ nog een brief maken voor hun peter of meter. Nu weet ik 
ook wel dat het allemaal clichés zijn en goede voornemens en woorden die nog in daden moeten omgezet 
worden maar toch: bij het begin van een nieuw jaar goede voornemens formuleren (en die op papier zetten) heeft 
toch iets vind ik. 
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Beheersplan
Sta mij toe als laatste uitdaging iets totaal an-

ders te noemen: hoe zal onze school er infra-

structureel uitzien in de (nabije) toekomst? Ik zie 

sommigen denken: waar begint hij nu over? 

maar het is misschien toch niet slecht om nog 

even te luisteren voor wij straks samen het glas 

heffen op het nieuwe jaar.

U weet (misschien) dat een deel van onze 

school beschermd is (onroerend erfgoed hangt 

hier tussen + beschermd stadsgezicht) maar 

maak je geen zorgen: het is niet mijn ambitie 

om dit hier uitvoerig toe te lichten (zou trou-

wens niet gepast zijn) maar je mag toch wel we-

ten dat de school een beheersplan moet indie-

nen zodat wij weten wat er in de toekomst 

mogelijk is en wat er absoluut niet zal toegela-

ten worden. Zo’n beheersplan moet je zien als 

een blauwdruk, een ruwe schets die aftast hoe-

ver we kunnen gaan maar de goedkeuring van 

dit plan is wel essentieel om in de toekomst pro-

jecten te kunnen realiseren! Het zal jullie onge-

twijfeld niet verwonderen als ik zeg dat Bernard 

hier onze man is die achter de schermen in stilte 

erg veel werk verricht.

Laat mij dit even heel concreet maken: als de 

kleuterjuffen heel terecht vragen naar een extra 

afdak als beschutting voor onze kleinste leerlin-

gen, dan kunnen/mogen wij dit enkel realiseren 

na goedkeuring van dit beheersplan (en laten 

we hopen dat in 2017 onze kleinste, meest 

kwetsbare leerlingen kunnen genieten van deze 

noodzakelijke bescherming. Voor het secundair 

denken wij dat er in de nabije toekomst nood 

zal zijn aan grote lokalen (type ontmoetings-

ruimte, AVW) en een nieuw OLC; ook voor de in-

planting hiervan hangen wij af van de goedkeu-

ring van dit beheersplan.

Betekent dit nu dat er dit jaar niets kan gebeu-

ren? Toch wel: eindelijk zijn we verlost van de 

vieze geurtjes in de toiletten voor onze leerlin-

gen en in september starten onze wetenschap-

pers in gloednieuwe lokalen! Ook blijven we in-

vesteren in nieuwe ramen en we willen ervoor 

zorgen dat ‘duurzaamheid’ voor ons meer is dan 

een modewoord.

Samen
De grootste en belangrijkste uitdaging beste 

collega’s om dit alles te kunnen realiseren is 

goed voor mekaar te blijven zorgen zodat colle-

ga’s niet afhaken, oververmoeid geraken maar 

constructief blijven meedenken over de toe-

komst van onze school! De superior sprak ooit 

over ‘de beste school van West-Europa en om-

streken’, welnu beste collega’s, laten wij ervoor 

zorgen dat wij het beste korps hebben dat be-

staat, een korps dat al die uitdaging kan en wil 

aangaan. Een korps waarbij niemand het gevoel 

heeft dat hij er alleen voor staat maar steeds ge-

dragen worden door anderen, een korps dat be-

reid is om een tandje bij te steken wanneer het 

voor een van ons even wat moeilijk is; een korps 

dat samen heel ernstig kan werken maar ook sa-

men kan vieren, laten we op zo’n korps het glas 

heffen en mekaar het allerbeste wensen voor dit 

jaar.

Gezondheid.
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De pedagogische studiedag van 29 januari 2016 

was een illustratie van het bovenstaande. Het 

was een studiedag die vanuit de pedagogische 

raad was aangestuurd. Met thema’s die volop 

in de actualiteit staan. Met werkwinkels in het 

tweede gedeelte die geleid werden door eigen 

personeelsleden! Met véél huiswerk voor de op-

volging. 

Toekomst voor onze kwaliteit
In zijn inleiding verduidelijkte algemeen di-

recteur Marc Buytaert de titel van de studie-

dag: ‘Toekomst voor onze kwaliteit’. “Hoe zal 

onze school er over tien jaar uitzien? Waar wil-

len we met deze school naartoe? Hoe gaan 

we omgaan met de plannen van onze koepel 

(Guimardstraat) voor een schaalvergroting (fu-

sies van schoolbesturen)?”

De directeur benadrukte ook de noodzaak om 

te willen nadenken over verandering, het be-

lang van het document basiszorg van de scho-

lengemeenschap en … de toenemende profile-

ring van de aso-scholen in de eigen omgeving.

Actualiteit en profilering
In het eerste algemeen gedeelte van de studie-

dag kwam het vluchtelingenvraagstuk aan bod. 

Daarna werden de opvolging van de oudercon-

tacten van december en januari en een voorstel 

i.v.m. striktere controle van de aanwezigheid in 

de avond- en woensdagnamiddagstudie toege-

licht.

Aansluitend, informatie i.v.m. de ‘bijscholingen’ 

(forse toename!!) en een afspraak om de vak-

groepwerking te inspireren én een toelichting 

bij de ‘grote schoonmaak’ van het ‘organisch 

(wild)gegroeide’ deel intradesk van ons smart-

schoolplatform.

Na de pauze gingen we zoals reeds vermeld in 

werkwinkels aan de slag. Ik som ze even op: basis-

zorgdocument scholengemeenschap, vakover-

schrijdend werken, werkdruk bij leerlingen en 

leerkrachten, gezondheidsbeleid en profilering 

van de studierichtingen. Het secretariaatsteam 

had een eigen werkwinkel: rondgang van de 

school met focus op preventie, gebruik van AED 

defibrillator en een secretariaatsvergadering. De 

resultaten van de werkwinkels komen aan bod 

op de volgende PER en de lerarenvergaderingen.

Het laatste half uur voor de pauze werd inge-

zoomd op een stand van zaken van de werk-

groepen STEM en Vrije Ruimte. Ik wil hierop 

dieper ingaan. De vernieuwingen vanuit deze 

werkgroepen zullen immers zichtbaar zijn vanaf 

volgend schooljaar.

Eerste jaar met drie 
keuzemogelijkheden!
Science, technology, engineering en mathema-

tics, dat zijn de toverwoorden. Scholen die er 

mee van start gingen doen het goed. Logisch 

dus dat we ons binnen de SJKS-muren ook bo-

gen-buigen over STEM. We schrijven dit jaar een 

eigen STEM-verhaal.

ONDERWIJS IN BEWEGING 

Accent op talent: vanaf 
september 2016 wijzigingen 
in eerste jaar en derde graad

Vorig schooljaar kwam het onderwerp al aan bod 

op de pedagogische raad. Dit schooljaar gingen 

we met een uitgebreide werkgroep en een coör-

dinator – Geert Verwilligen - aan de slag.

Goed overdacht
We hoe(d)den ons om halsoverkop aan een 

STEM-avontuur te beginnen, mee te deinen op 

de ‘hype’. Enerzijds is het vanzelfsprekend dat 

technische scholen extra kansen hebben voor 

de engineeringcomponent, anderzijds is de 

zoektocht naar interne kwaliteitsverbetering én 

onderwijs dat beter aansluit bij noden en uit-

dagingen van vandaag zeker ook een opdracht 

voor onze school. Onder onze oud-leerlingen 

zijn er velen die werken in een job met een uit-

gesproken STEM-profiel. Alle reden dus om te 

trachten de STEM-accenten te exploreren, te 

versterken.

Hoe hebben we STEM benaderd? Prospectie van 

wat STEM is en kan zijn, verkenning van scholen 

die al een traject afgelegd hebben, discussies in 

de werkgroep, vergelijken van leerplannen en 

zoeken naar opportuniteiten, inspiratie en wijs-

heid vergaren bij begeleidingsdiensten en op 

studiedagen … Een boeiend proces, absoluut. 

Niet makkelijk ook, omwille van onder andere: 

het algehele aanbod van richtingen en lessen-

roosters, het profiel van de leerkrachten die zor-

gen voor de invulling van de eventuele STEM-

uren, de fasering en planning over de zes jaar van 

De tijden veranderen. Na de computer en internetrevolutie staan we middenin nieuwe uitdagingen: de vraag 
naar meer inclusie in het onderwijs (Mdecreet), de superdiversiteit (versterkt door de vluchtelingenstroom), de 
toename van het aantal leerlingen (de demografische cijfers zijn duidelijk), de plannen om het secundair 
onderwijs te hervormen, … Het kan niet anders dan dat deze en nog vele andere elementen ons nopen tot 
alertheid en ons uitdagen om na te gaan op welke wijze we kunnen bewaren wat erg goed is en toevoegen wat 
extra kansen en mogelijkheden biedt. Onderwijs is in beweging; op onze school is dat dit jaar erg actueel.
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de humaniora, het bewaken van een lessenroos-

ter van 32 uur, de bezorgdheid van alle vakgroe-

pen om kwaliteit te bieden, de tijdsdruk…

Tijdens de STEM-zoektocht stootten we ook 

op het ‘talent-verhaal’: leerlingen hun talenten 

in de verf zetten en hen laten kennismaken-

proeven van alternatieve werkvormen en items 

die nu niet in het curriculum zitten, maar erg 

belangrijk zijn. Na een boeiende zoektocht be-

sloten we om vanaf volgend jaar een ‘Moderne 

met Talentuur’ in te richten.

De discussie bracht ons ook terug bij het pro-

ject ‘Accent op talent’ van voor tien jaar. De sa-

menwerking in de derde graad voor de klassen 

wetenschappen-wiskunde met Carolus en VTS 

vond daar haar oorsprong. Een samenwerking 

die tot vandaag in ere wordt gehouden en ten 

zeerste wordt gewaardeerd. 

Na overleg en advies in de pedagogische raad 

(PER), het lokaal onderhandelingscomité (LOC) 

en in consensus met de werkgroep STEM beslis-

te de directie om het eerste jaar vanaf volgend 

schooljaar als volgt in te richten.

Nieuw: STEM en Talentuur
Eerste leerjaar A met drie keuzemogelijkheden: 

< Latijnse: de vijf (van de 32) vrij te kiezen uren 

worden besteed aan klassieke studiën  

(= ongewijzigd tov dit jaar)

< Moderne met Talentuur: NIEUW – Binnen 

het rooster van 32 uur wordt één van de vrije 

uren besteed aan een Talentuur (= -1 uur 

Nederlands t.o.v. nu)

< Moderne met STEM: NIEUW – Binnen het 

rooster van 32 uur wordt twee uur besteed 

aan specifieke STEM (= -1 uur Nederlands 

en -1 uur Frans t.o.v. nu). Wiskunde (5 uur) 

en STEM (2 uur) zijn hier nauw met elkaar 

verbonden. 

Talentuur?!
We willen klasoverstijgend één uur in de week 

(maar wel zodanig geroosterd dat het om de 

veertien dagen in een blok van twee lesuren 

wordt aangeboden) leerlingen laten kiezen uit 

modules. Welke modules het concreet zullen 

worden? Het aanbod is nog niet definitief. Mo-

gelijke modules? Creatief schrijven, podium: mu-

ziek en poëzie, technologische vaardigheden, 

cultuur-uurtje, mindfulness-relaxatietechnieken, 

… Het wordt een uur waar buiten de lijntjes 

van het traditionele lessenrooster wordt ge-

kleurd. De aanpak en invulling laat veel ruimte 

aan de creativiteit en ‘drive’ van de leerkracht. 

Teamwerk, omgaan met kritiek, zelfbeheersing, 

originele aanpak, … komen aan bod en worden 

ook geëvalueerd. We hopen dat het leerlingen 

kan helpen om hun talenten te exploreren, be-

ter te kiezen en motivatie en zelfvertrouwen te 

tanken.

Vanzelfsprekend komt er een vervolg in het 

tweede jaar voor STEM. Een beperkte wijziging 

in het lessenrooster staat in de steigers. Ook in 

de tweede en derde graad zal STEM een plaats 

krijgen. In het STEM-verhaal willen we zeker ook 

<<<
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– en dat vooral in de hogere jaren – een appel 

doen op de STEM-knowhow van ouders en op 

de deskundigheid en praktijkgerichte info van 

oud-leerlingen die aan de slag zijn in (hoog)

technologische bedrijven. Meer daarover in Ic 

Hou van juni 2016.

Vrije ruimte in de derde graad: 
poolversterkend, vrije keuze én 
voor alle leerlingen
De voorbije tien jaar werd in Vlaamse scholen 

op de meest uiteenlopende wijze inhoud en 

vorm gegeven aan de uren vrije ruimte in de 

derde graad. Dit schooljaar hebben we met een 

constructieve werkgroep – met coördinator Evy 

D’Heer - gezocht naar een nieuwe visie en con-

crete aanpak van de vrije ruimte in onze derde 

graad.

Vrije ruimte zijn uren die een schoolteam de 

kans geven om aan de slag te gaan met eigen 

onderwerpen, doelstellingen en didactische 

aanpak. In onze school werd de ‘vrije ruimte’ on-

dergebracht in het vak ‘seminaries’. Een beperkt 

aantal richtingen kregen ‘seminaries’. Ondanks 

vele inspanningen waren noch leerlingen, noch 

leerkrachten, noch ouders erg enthousiast. Vorig 

jaar startten we de zoektocht naar hoe het be-

ter, anders kon. Dit schooljaar gingen we – net 

als voor STEM – met een uitgebreide werkgroep 

concreet aan de slag.

Ideeën, verzuchtingen, goede praktijkvoorbeel-

den, … ze passeerden de revue en werden kri-

tisch besproken. De krijtlijnen voor een nieuwe, 

andere invulling liggen ondertussen vast:

< In vier modules gespreid over twee jaar: 

enkele modules zijn verplicht en richting-

poolversterkend (humane wetenschappen, 

wetenschappen, wiskunde, moderne vreemde 

talen, sport, …), andere zijn vrij te kiezen.

< Andere lesvormen, leermiddelen, leerkansen 

die niet tot het klaslokaal beperkt blijven, 

andere evaluatievormen, … behoren tot de 

mogelijkheden.

< Concrete en duidelijke doelen vooraf 

formuleren zodat (kwaliteitsvolle) leerinhoud 

voor leerlingen en leerkrachten duidelijk is.

< Het gaat hier net zoals bij het Talentuur in het 

eerste jaar over één lesuur dat in een blok van 

twee lesuren om de veertien dagen wordt 

georganiseerd.

Ook hier is de sleutel ‘Accent op je talent’. Het 

accent op datgene wat je als poolvak(ken) koos 

én op datgene wat buiten dat kader ook op je 

interesse (en hopelijk talent) kan rekenen.

Breed draagvlak is noodzakelijk
We hoopten eind januari helemaal rond te zijn 

met het algemene stramien voor de nieuwe in-

vulling van de vrije ruimte in de derde graad. Dat 

is niet gelukt. Over de algemene principes en de 

noodzaak tot verandering en de extra kansen is 

iedereen het eens. Omdat we echter absoluut 

binnen het rooster van 32 uur wilden blijven, 

moest er in die richtingen die tot nu toe geen 

vrije ruimte hadden een bestaand lesuur ‘wijken’.

Geen sinecure. Vakleerkrachten staan voor hun 

vak (en uren), het algemene curriculum en de ex-

tra kansen staan daar soms tegenover. We verhe-

len niet dat de discussie af en toe hevig was. Om-

dat de noodzaak tot wijzigen van de vrije ruimte 

echter absoluut groot is én gesteund door de 

vraag van de PER om tot een goed eindresultaat 

te komen, gaan we de werkzaamheden verder-

zetten na de krokusvakantie. Met een beetje ver-

traging, maar met een door velen gedragen plan 

is dat helemaal niet erg. Enkel met een breed 

draagvlak en geschraagd door enthousiasme kan 

het beoogde eindresultaat bereikt worden.

Vanzelfsprekend zullen we de wijzigingen in het 

eerste jaar en de nieuwe aanpak van de vrije 

ruimte in de welkombrochure voor volgend 

schooljaar in de verf zetten en toelichten. Op 

de infovergadering op 29 april en op de open-

schooldag op 30 april stellen we die brochure 

voor. We zullen in die fase ook onze leerlingen 

en de ouders uitgebreid informeren.

Duidelijke visie
We moeten in onze school datgene behouden 

waar we goed in zijn: sterke en minder sterke 

leerlingen aantrekken en hen allen goed voor-

bereiden op studies na de humaniora en bo-

venal hen helpen bij de groei naar volwassen-

heid. Tegelijk moeten we meer nog dan in het 

verleden basiszorg geven aan alle aan ons ver-

trouwde leerlingen en aandacht hebben voor 

interesses en talenten van leerlingen. In dat kiel-

zog: het optimaliseren van de studiekeuze. 

Beperkte wijzingen in het curriculum zijn hef-

boompjes om leerlingen te motiveren en om 

leerkrachten de kans te bieden om buiten het 

vertrouwde stramien van 50 minuten-lessen en 

gekende onderwerpen te treden. 

De wijzigingen die op stapel staan tonen in de 

feiten aan dat het College geen grote onder-

wijshervorming nodig heeft om te trachten aan 

de vele vragen van de maatschappij van van-

daag tegemoet te komen. We hebben een dui-

delijke visie. 
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Uw 
bank zaken 

en verzekeringen 
regelen, waar en 

wanneer ook? Een 
fluitje van een cent!
Geld afhalen met uw smartphone? 

In realtime een overschrijving doen? 
Het zijn slechts enkele voordelen 

van onze gratis apps. 
Ontdek het zelf!

Smartphone:
kbc.be/mobilebanking

Computer/tablet:
kbc.be/touch

• Inzetten op talenten in de eerste graad: 

in onze sterke afdeling klassieke talen én 

in de doordachte aanpak van STEM én in 

een moderne met een degelijk en creatief 

ingevuld Talentuur 

• Een andere aanpak van de vrije ruimte in 3de 

graad – mogelijkheid om onderwerpen aan 

te bieden die nu niet in het curriculum aan 

bod komen, maar erg belangrijk zijn

• Op zoek gaan naar raakpunten en transfers 

tussen de vakken 

• Op zoek gaan naar lesmethodieken die 

rekening houden met en gebruik maken van 

het internet, de sociale media enz.

• Verder op zoek gaan naar samenwerkings-

verbanden met ander scholen en andere 

onder wijsvormen (seminarie technologie voor 

WEWIa’s in VTS en Carolus – erg waardevolle 

samenwerking bij het schooltoneel, enz.)

• Zorg voor personeelsleden

• Verder uitbouwen van de samenwerking met 

de ouders en steeds indachtig: leerlingen in 

de hoofdrol.

In bijna alles sluit deze visie aan bij de conclusies 

die het Ouderforum (Koning Boudewijnstichting) 

eind januari formuleerde in haar eindrapport.

< Jongeren voorbereiden op het leven. 

< Beter voorbereiden op de diverse samen-

leving; erkennen dat niet enkel op de 

schoolbanken geleerd kan worden (stages, 

vrijwilligerswerk,…), 

< Uitgaan van talenten van jongeren, 

< Modulair werken en projectwerk in team, 

< Welbevinden van de leraars vergroten (meer 

waardering en anders opgeleid), scholen 

moeten niet gelijk zijn maar gelijkwaardige 

kwaliteit afleveren; scholen moeten ouders 

en leerlingen bij het beleid betrekken.

Conclusies waar we achter kunnen staan en als 

directie in geloven.

 

Eigenheid van de school en 
kracht van het team bewaren
Waar we het echter niet mee eens zijn is dat 

een voorwaarde om dit te realiseren een brede 

eerste graad zou zijn. Een differentiatie bij het 

begin van de humaniora met een accent op 

talent, wijzigingen in het curriculum en meer 

inspanningen om in concrete samenwerking de 

beschotten te slechten tussen de onderwijsvor-

men, daarin geloven we wél. 

We zien de brede eerstegraadsschool (alle 12-ja-

rigen door dezelfde schoolpoort en daarna in 

de tweede graad de grote ‘verspreiding’) ook 

niet zitten omdat we daardoor de eigenheid 

van onze teams en school dreigen te verliezen. 

Een gemotiveerd, hecht leerkrachtenteam is de 

kern van het onderwijsproces.

Wind in de zeilen
Nog een slotbedenking. De noodzakelijke wij-

zingen kunnen en zijn zinvol als ze gestaag ge-

beuren en gedragen worden door een grote 

groep. Met mildheid en begrip ook: wijzigen be-

tekent iets veranderen, een zekerheid van van-

daag een beetje loslaten. Dat schept een zekere 

mate van onzekerheid maar ook kansen. 

In het begin zullen we af en toe leergeld moe-

ten betalen; reken ons niet af op een beginners-

fout(je). De drive - die bijvoorbeeld nu reeds bij 

STEM in het eerste jaar ontstaat – zal echter de 

wind in onze zeilen aanwakkeren. We zijn over-

tuigd dat de vernieuwingen onze leerlingen – 

en allen daarrond - ten goede zullen komen. 

Laat ons tenslotte ook niet vergeten dat de cur-

riculumwijzigingen die in de steigers staan gaan 

over 1/32ste of 2/32ste van het lessenrooster … 

En dat heel veel leerkrachten – vroeger en nu – 

hun lessen reeds actualiseren en hun werkvor-

men aanpassen.

Wordt vervolgd.

DVR
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De pastorale groep VIS, een kerngroepje uit de 

leerlingenraad en de directie dachten na hoe ze 

met het’ hart’ en met het ‘hoofd’ het verhaal, de 

oorzaken en de noden van de vluchtelingen aan 

bod kunnen brengen op school.

We startten met het uitdelen van een folder 

tijdens de oudercontacten in januari. Op dat 

vouwblaadje werd de blauwdruk van ons plan 

voor de komende maanden uit de doeken ge-

daan. 

In onze missietekst staat: ‘We willen een school 

zijn die, vanuit haar christelijke traditie, solidair 

is met de anderen. We willen een open en gast-

vrije houding aannemen.’

Vanuit dat engagement organiseren we al ja-

renlang allerlei solidariteitsacties. Onze voor-

naamste en trouwe partner hierbij is. Broederlijk 

Delen. In een ruime dialoog hebben we ervoor 

gekozen om dit jaar resoluut de kaart te trekken 

van de solidariteit met vluchtelingen in onze di-

recte omgeving. 

Een greep uit onze plannen 
We willen informeren.

< Begin februari informeren externe gastspre-

kers, experten uit het vluchtelingenwerk, 

de leerlingen van de derde graad over de 

vluchtelingenopvang in onze stad. Nadien 

zullen onze oudste leerlingen zelf aan de 

slag gaan om een lespakket te maken waar-

mee ze later de leerlingen van de eerste en 

tweede graad informeren.

< Maandag 29 februari: een extra dag,… een 

symbolisch 4de lesuur! We nodigen elke 

leerkracht uit om op een alternatieve manier 

les te geven vanuit het thema van de vluch-

telingencrisis. Een open uitnodiging, geen 

verplichting, om in klasverband in dialoog 

te gaan over de vluchtelingencrisis. Centraal 

staat het respect voor ieders betrokkenheid 

met de thematiek. 

We willen de handen uit de mouwen steken.

< Met een groep vrijwilligers willen we tijdens 

enkele vrije momenten richting Westakkers 

of VLOS trekken om concrete hulp te 

bieden: voorlezen met kinderen, huiswerk 

begeleiden, praktische werkjes uitvoeren, 

voetballen…

-< De opbrengst van onze traditionele geld-

inzamelingsacties gedurende de vastentijd 

VLUCHTELINGENPROBLEMATIEK LAAT ONS NIET ONBEROERD 

“We kunnen niet aan de kant 
blijven staan …”

(solidaire maaltijd, solidariteitstocht, lesma-

rathon,…) zullen hoofdzakelijk gaan naar het 

vluchtelingenwerk.

We willen elkaar ontmoeten.

< In gans het vluchtelingenverhaal wordt zo 

vaak gesproken ‘over’ vluchtelingen en zel-

den ‘met’ vluchtelingen. We hopen dat onze 

initiatieven uitgroeien tot vriendschappen 

over verschillen heen: vriendschappen met 

onze Okan-medeleerlingen, vriendschap-

pen met mensen met een andere culturele 

en religieuze achtergrond. Het is alvast onze 

droom om ergens in mei dit ganse project af 

te ronden met een vriendschapsfeest!

Eind augustus 2015 waren we er allemaal kapot van: de verschrikkelijke beelden van de vluchtelingen die met 
gammele bootjes een levensgevaarlijke reis ondernamen, een onzekere toekomst tegemoet . Ondertussen zijn 
we een half jaar verder en beseft iedereen dat de vluchtelingenproblematiek een heel complex probleem is en 
dat het ook dit jaar en de volgende jaren ons nieuws en ons leven zal beïnvloeden blijvend zal beïnvloeden.
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Op de pedagogische studiedag 
van 29 januari
Op 29 januari kwam het thema vanzelfsprekend 

aan bod op de studiedag. Personeelsleden wer-

den door de directie en door de vakcoördinato-

ren van de vakken godsdienst en geschiedenis 

op de hoogte gebracht van de plannen. In de 

lessen godsdienst zal vanuit de gedachte van 

‘De Barmhartigheid’ ( 2016 - Heilig Jaar van de 

Barmhartigheid) aandacht worden geschonken 

aan de noden van mensen op de vlucht en aan 

de oproep die in het evangelie staat. In de les-

sen geschiedenis worden in alle jaren extra les-

sen gegeven waarin emigratie, vluchtelingen-

stromen, hoe, waarom, … (meer dan anders) 

worden toegelicht. 

Beklijvende infosessies en 
ontmoetingen met Okan
leerlingen 
Ondertussen is de infodag voor de derde graad 

van 1 februari achter de rug. In de voormiddag 

bezochten de Okan-klassen alle klassen van 

onze derde graad (telkens één Okan-klas met 

één klas van de ‘gewone’ derde graad). Bijzon-

dere en leerrijke ontmoetingen!

In de namiddag stonden twee sprekers op het 

programma. Peter Van der Gucht, directeur van 

het opvangcentrum Rode Kruis in de Kasteel-

straat sprak over de opvang van vluchtelingen 

voor en tijdens de asielaanvraag. Peter verwerk-

te erg veel cijfergegevens in zijn voorstelling. 

Informatie die de grootte van het vluchtelingen-

vraagstuk illustreerde. Cijfergegevens die ook 

de vluchtelingenstroom en de mate van erken-

ning in Europa aantoonden. Confronterende 

aantallen van vluchtelingen die in Syrië zelf en 

in de buurlanden op de vlucht zijn enz. Tegelijk 

cijfers die een en ander in een globaal perspec-

tief plaatsten. Pakkend was bijvoorbeeld één dia 

waarop een vluchtelingenkamp in Kenia werd 

getoond: 400.000(!) vluchtelingen! 

Peter sloot af met een woord van waardering 

voor de aanpak in Sint-Niklaas: “Door veel over-

leg en een goede samenwerking slagen we er 

vooralsnog in om de problemen het hoofd te 

bieden.” 

De tweede infosessie werd gegeven door Ilse 

Vermeulen, coördinator educatie Caritas. Onze 

school nam contact op met Caritas en vroeg 

hen hoe we aan de slag konden met dit onder-

werp. Zij verwezen ons naar de lokale partners 

(het RK-centrum en VLOS – Vluchtelingenop-

vang Sint-Niklaas). Ilse sprak in de kerk. Een bij-

zondere plaats om haar verhaal te vertellen: 

integratie na aanvaarding van de asielaanvraag. 

De twee (complementaire) infosessies én de 

Okan-ontmoeting in de voormiddag zetten on-

getwijfeld vele leerlingen aan het denken.

Delicate problematiek : 
gemediatiseerd, politiek 
geladen, …
Op de personeelsvergadering en ook bij de in-

fosessies met de derde graad hebben we meer-

maals de complexiteit en het delicate karakter 

van dit probleem benadrukt. 

Onze drievoudige opdracht ook: trachten om 

ons en onze leerlingen zo goed mogelijk te in-

formeren en kritisch de informatie te verwerken, 

ten tweede, niet louter cerebraal, maar ook met 

een groot hart ons gastvrij op te stellen. Ten 

derde, trachten om – goed overdacht – onze 

krachten te bundelen om daadwerkelijk de han-

den uit de mouwen te steken om te proberen 

de grootste noden te milderen.

Bovendien …
Er zijn uiteraard vele goede doelen en vele 

noden; noden die ons via de media bereiken 

en noden die de media niet of minder halen. 

Wachtlijsten in de gezondheidszorg bijvoor-

beeld zijn schrijnend en ongelooflijk frustrerend. 

Ook noden van mensen in de eigen buurt die 

het lastig hebben om de touwtjes aan elkaar te 

knopen. 

We willen daarom goed nadenken voor welk 

specifiek doel we tijdens de vastenperiode aan 

de slag gaan. We kijken uit naar een onderwijs-

verbonden project i.v.m. vluchtelingen. 

Een financiële bijdrage voor de herinrichting 

van de kinderspeelkamer in de Kasteelstraat? 

Een bijdrage aan de organisatie van een vakan-

tiekamp (erg belangrijk voor attitudevorming) 

van niet begeleide minderjarige vluchtelingen? 

Een combinatie van hulp aan vluchtelingenkin-

deren én een helpende hand naar organisaties 

die trachten noden van ‘mensen van hier’ te le-

nigen? 

We komen er wel uit in de loop van de volgen-

de weken.

Op de algemene vergadering van ons school-

bestuur op woensdag 27 januari kwam dit on-

derwerp en de plannen dienaangaande ook ter 

sprake. De algemene vergadering schaarde zich 

– de missietekst getrouw – achter deze aanpak.

 

Wordt vervolgd.

DVR
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Het hoeft niet te verwonderen dat in de laatste 

maanden vooral de leerlingen uit Syrië, Irak en 

Afghanistan zeer sterk vertegenwoordigd zijn in 

onze klassen en dit in de leeftijdscategorie tus-

sen 12 en 18 jaar. Het aantal Okan-leerlingen is 

sterk toegenomen, vorig jaar hadden we op dit 

moment slechts een 90-tal leerlingen.

Organisatie en gastscholen
Op dit moment hebben we 14 Okan-klassen, 

gespreid over 7 gastscholen: Sint-Jozef-Klein-Se-

minarie, Technisch Berkenboom-Instituut, Onze-

Lieve-Vrouw-Presentatie, Broederschool, Tech-

nisch Instituut Sint-Carolus, Heilige Familie en 

VTS. Het zijn de eerste twee bovengenoemde 

scholen die de organiserende rol van Okan op 

zich nemen.

Door de hoge instroom van de leerlingen heb-

ben we dit schooljaar met VTS een bijkomende 

gastschool gevonden waar onze twee Okan-

klassen lila en fluo welkom worden geheten. 

Klassen met een kleurtje
Je leest het goed, al onze klassen hebben de 

naam van een kleur. Weet je, in het SJKS vind je 

de oker en de witte klas. In elke gastschool wor-

den één of twee Okan-klassen gehuisvest. Zo 

verloopt de aansluiting bij de school vlotter. 

In elke klas zitten een twaalftal leerlingen die 

vooral klaargestoomd worden om zich het Ne-

derlands eigen te maken om dan na ongeveer 

één schooljaar door te stromen naar het vervolg-

onderwijs (regulier of volwassenenonderwijs). 

Er wordt bij de spreiding van de leerlingen over 

de verschillende klassen geprobeerd rekening 

te houden met de nationaliteit en moedertaal. 

Geen evidentie door de hoge instroom uit de 

crisislanden!

Het Okanjaar
De leerlingen worden bij het uitstippelen van 

hun vervolgtraject niet aan hun lot overgelaten, 

maar dit wordt grondig voorbereid: trajectge-

ONTHAALKLAS ANDERTALIGE NIEUWKOMERS (Okan)

Okan breidt uit en uit en uit 

sprekken, de inspanningen van het team ver-

volgcoaches Okan, het CLB, snuffelstages in het 

regulier onderwijs, contactpersonen en interne 

begeleiders voor (ex-) Okan in het regulier on-

derwijs, gesprekken met de ouders e.d. 

In tegenstelling tot de gewone klassen starten 

niet alle Okan-leerlingen op één september. Ze 

kunnen het hele schooljaar door instappen. Dat 

maakt dat bijvoorbeeld een leerling die in Okan 

pas in januari begint, volgend scholjaar voor en-

kele maanden terug naar Okan keert om verder 

aan zijn of haar traject te werken.

Instroom in de loop van het schooljaar zorgt ui-

teraard voor een grote dynamiek in onze klas-

sen. In de paarse klas (in het Technisch Berken-

boom Instituut), de instroomklas, krijgen de 

leerlingen een basispakket Nederlands voor 

nieuwkomers om nadien door te stromen naar 

de overige klassen. Zo kunnen de klassen tijdens 

het schooljaar nieuwe leerlingen verwelkomen. 

Het valt vooraf moeilijk in te schatten, zeker in 

Met 136 leerlingen zijn ze intussen in OKAN (onthaalklas anderstalige nieuwkomers), leerlingen die uit 
verschillende landen naar België zijn gekomen om hier een nieuw leven op te bouwen. De eerste dagen in OKAN 
konden ze enkel antwoorden op de vraag wat hun naam was, hoogstens het land waar ze vandaan komen, nu 
staan ze nu al veel verder.
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het begin van het schooljaar, hoeveel leerlingen 

zullen starten en wanneer. Ook is uitstroom tij-

dens het schooljaar steeds mogelijk (door ver-

huis, asielprocedure e.d). Zo moeten de leerlin-

gen dikwijls afscheid nemen van hun 

vertrekkende klasgenoten.

Wie zijn ze?
Waren in de voorbije jaren de redenen van aan-

komst in België vooral gezinsvorming en te-

werkstelling van de ouders dan merken we nu 

dat er veel meer vluchtelingen in de klassen 

aanwezig zijn, al dan niet begeleide minderjari-

gen. 

We werken nauw samen met de opvangcentra 

in de Kasteelstraat, de Westakkers en verschil-

lende lokale opvanginitiatieven (LOI). 

De rugzak van veel leerlingen is bijzonder zwaar. 

Vluchttrauma’s, onzekerheid over het lot van 

hun ouders, broers, zussen, een nieuw land met 

nieuwe gewoontes… niet evident voor een 

16-jarige die alleen in België toekomt. Deze 

wordt dan meestal eerst onthaald in een groter 

opvangcentrum om een basisstructuur te krij-

gen en dan in sommige gevallen door te stro-

men naar een LOI. We hebben enkele leerlingen 

uit het LOI Kruibeke. Ze wonen zelfstandig, 

meestal per vier in een appartement. Ze krijgen 

uitleg over koken, wassen, strijken, het is de be-

doeling dat ze zich hierin zelf beredderen… 

Overdag is er begeleiding voorzien, maar op tijd 

naar bed gaan, leren voor school, de wekker zet-

ten voor de volgende dag… er wordt veel zelf-

standigheid verwacht van deze jonge mensen. 

Meestal geen evidentie voor de pubers van te-

genwoordig, wat vermoedelijk de vele lezers 

met puberende kinderen in huis zelf volmondig 

kunnen beamen.

En toch doen ze het, deze leerlingen, elke dag 

naar school komen, Nederlands willen leren, het 

spijtig vinden als de schoolvakantie begint, 

want dan valt voor hen de structuur, de ver-

trouwde omgeving weg.

Gedifferentieerde aanpak 
De structuur, een kader, dat is wat we hen pro-

beren te geven, een veilige omgeving waar ze 

zich goed voelen. En verder ook nog, de cursus-

map op orde houden, op tijd naar school ko-

men, huiswerk plannen, leren voor taken en 

toetsen. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn, 

maar niet voor de kinderen die in hun thuisland 

hun schoolloopbaan abrupt moesten afbreken 

of zelfs de kans niet kregen om naar school te 

gaan. Er zijn dit schooljaar ook veel analfabete 

leerlingen in de klassen. Zij worden verschillen-

de uren per week uit hun gewone klas gehaald 

en krijgen in het ‘regenbooggroepje’ daarvoor 

bijkomende hulp. 

Onze leerkrachten leveren zeer grote inspannin-

gen om de leerlingen zo goed mogelijk voor te 

bereiden op het regulier onderwijs. 

De kans dat je onze leerkrachten in de leraarska-

mer aantreft is klein. Ze geven les in blokken van 

twee lesuren en de pauzemomenten worden 

gebruikt om zich snel van de ene naar de ande-

re Okan-gastschool te verplaatsen om daar les 

te geven. De meeste scholen liggen niet ver van 

elkaar, de VTS die iets verder ligt heeft enkele 

fietsen ter beschikking gesteld.

Er wordt in de heterogene Okan-klasgroepen 

zeer veel gedifferentieerd. Naast Nederlands 

krijgen de leerlingen ook lessen expressie, LO, 

godsdienst, techniek/oriëntering, maar het taal-

aspect primeert.

De taal wordt niet enkel binnen de klasmuren 

geleerd, er zijn veel uitstappen en projecten ge-

pland. We mogen tijdens de oudercontacten op 

een grote opkomst rekenen van ouders, bege-

leiders en voogden.

Dankjewel vrijwilligers 
De sterke groep vrijwilligers die zich elk jaar in-

zet binnen de Okan-werking is van onschatbare 

waarde. Helpen begeleiden bij klasuitstappen, 

bijkomende ondersteuning bieden aan analfa-

bete leerlingen tijdens de les of de sterken extra 

uitdagen, vragen beantwoorden in de huis-

werkklas... Dit schooljaar mogen we op een 

twintigtal enthousiaste vrijwilligers rekenen.

Ook het contact met de reguliere klassen van de 

gastscholen is van groot belang. Zo hebben we 

in het verleden verschillende workshops geor-

ganiseerd in de reguliere klassen. Onze leerlin-

gen kunnen ook heel wat. Wat denk je van een 

les Pashtou of Tibetaans? Er zijn in het verleden 

ook al spelmomenten doorgegaan. 

Op onze school hebben dit schooljaar de Okan-

leerlingen uit wit en oker samen met het 4de 

jaar Humane tijdens de middagpauze al samen 

gekookt, boeken gelezen en er zijn nog samen-

werkingsmomenten op komst.

Wil je een steentje bijdragen?
Benieuwd naar onze werking? Dan hopen we 

op een grote opkomst tijdens de weken van de 

gastleerkrachten in februari. Dan zijn de leer-

krachten regulier zeer welkom in onze klassen 

om een uurtje hun eigen vak op een aangepast 

niveau te komen geven aan onze leerlingen, dit 

als een van de kennismakingsmogelijkheden 

met het regulier onderwijs.

(Meer info later ad valvas in de leraarskamer 

SJKS of mailen naar: majda.pieters@sjks.be). Ge-

woon doen! En als beloning een kamerbrede 

glimlach van onze leerlingen op de speelplaats.

Majda Pieters, coördinator Okan  

van onze school
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Dat had je je dan wel een ietsje anders voorge-

steld toen je vertrok uit Aleppo (maar het kan 

evenzeer Kunduz, Tikrit of Mogadishu zijn). Pa 

had er jarenlang voor gespaard. En in de weken 

voor het grote vertrek verscheen er af en toe 

duister volk in de kamer. 

Mannen die geld overhandigd kregen. Pa wou 

weg, ma wou wel blijven. Voor de familie. Vooral 

voor haar vader – onze zieke opa – wiens ge-

zondheid de laatste weken achteruitboerde. Er 

schoot niet veel meer over van de eens zo trotse 

en vooral strenge leraar wiskunde. Het vertrek 

leek meer op een vlucht. Alles achtergelaten. 

Mama’s zus zou wel een oogje in het zeil hou-

den. Als die ook al niet vertrok … Het deed pijn, 

zo alles voor de laatste keer bekijken: foto’s, huis, 

straat, vrienden (die zelfs niet mochten weten 

dat je ging vertrekken!) Dat alles kneep toch de 

keel toe op het moment van de waarheid. Maar 

van de andere kant was het ook wel spannend. 

Plaats voor schrik was er niet, want je was toch 

al een aantal keren door de mazen van het net 

geglipt. Je was een overlever. Zoveel was zeker.

Zware en onzekere tocht  
naar het onbekende
Ook die laatste zekerheid kreeg wel een meer 

dan flinke knauw: dagenlang stilzitten en zwijgen 

in een aftandse, volgestouwde auto. Geen dege-

lijke maaltijd meer achter de kiezen, dankbaar zijn 

voor een slokje water. En dan moest het ergste 

nog komen. De hel in twee afleveringen: een 

boottocht en een voettocht. Dagenlang ontbe-

ring. Ma zag het niet meer zitten en haar gezicht 

was vaak natter van de tranen dan van de regen 

in Kroatië. Waar had pa ons toch heengebracht? 

Hadden we zoveel geld moeten betalen voor 

een entreekaartje voor de hel? Zelf pa ging stevig 

aan het twijfelen. Maar kom, we moesten gefo-

cust blijven: contact houden met andere vluch-

tende landgenoten, overheden verschalken, pa-

trouilles ontlopen. En het lukte: via allerlei 

omwegen raakten we in Brussel. Ons verblijf in 

het opvangtehuis van het Rode Kruis was van 

korte duur. Wie zijn land verlaat, is in levensge-

vaar en moet opgevangen worden. Moet uitzicht 

krijgen op een menswaardige toekomst.

Menswaardig. Dat wel. Maar rooskleurig? Dat is 

duidelijk een ander paar mouwen. Aan de slag 

gaan was er eerst niet bij voor pa, ook al is hij 

een erg vaardige timmerman. Dus werd het le-

ven van voedselpakketten, wonen in een huis 

dat gehuurd wordt van het OCMW, naar school 

op een fiets bijeengespaard met aankoopbon-

nen van de Kringwinkel. Niks mee aan de hand, 

maar het steekt toch flink af bij het blinkend rol-

lend materiaal van leeftijdsgenoten. 

En ja, je spreekt uiteraard geen Nederlands, dus 

moet je eerst een jaartje Okan volgen. Leuke 

sfeer, superleerkrachten, maar je verlangt toch al 

snel naar een “normale” onderwijscarrière. Want 

“thuis”, zoals we ons vaderland nog steeds noe-

men, was ik beresterk voor wiskunde en weten-

schappen. Talen was minder mijn ding, maar 

ook daar zat ik nog ruim boven het gemiddelde. 

Heb ik dan door mijn taalachterstand plots het 

profiel voor de B-stroom zoals dat hier zo mooi 

gezegd wordt? Praktisch-technisch dan maar? 

Thuis zat ik in een richting met algemene vor-

ming, met uitzicht op een ruime waaier van toe-

LEERLINGENBEGELEIDER EN OPVOLGCOACH HERMAN SCHACK AAN HET WOORD  

OVER DIVERSITEIT IN ONZE SCHOOL

komstmogelijkheden. Mag ik dat hier verder-

doen? Ik wil ervoor gaan, me voor meer dan 

100% inzetten. Bouwen aan mijn toekomst. Bou-

wen met kiezelsteentjes in plaats van met jullie 

bakstenen, dat wel. Maar verdien ik dat niet een 

beetje na zoveel halfverloren jaren?

Vechten voor hun toekomst
Pakken geduld en massa’s steun. We geven ze 

ook dagelijks aan onze eigen jeugd. Maar ook 

voor hen is dat geen verzekering voor een 

rooskleurige toekomst. Is dat dan wel vol-

doende voor deze geschonden jeugd die het 

nog zoveel moeilijker heeft? De neiging om in 

een “verloren” generatie te gaan geloven is dan 

wel bijzonder groot. Hoe gaan zij ooit die 

enorme achterstand inhalen? Dan maar liever 

meteen het bso insturen, “ne stiel” leren en 

hopen op snel wat plaats op de arbeidsmarkt? 

En dan maar meteen een kruis maken over die 

toe komst  dromen? Tweederangsburgers van 

maken? Een dak en eten en voor de rest kan je 

kiezen: article quinze, système D. Neen, onder-

wijs moet koppig zijn, tegen draads. Vechten 

voor hun toekomst. Willen we op onze school 

ook graag doen. Doen we al een tijdje. Met 

wisselend succes. Sprekende zeges maar ook 

pijnlijke nederlagen die blijven nazinderen. Met 

een steeds meer individueel aangepast traject. 

Hebben ze meer dan recht op. Evenwichts-

oefening tussen overdonderen en bepamperen. 

Want ons onderwijs moet ook voor hen 

humaniora kwaliteit blijven.

Er waren “voorgangers”, “wegbereiders”, nog lang 

voor de aanzwellende vluchtelingenstroom zo-

Nvdr. In de bijdrage hieronder licht onze leerlingenbegeleider Herman Schack een tipje van de sluier. Herman heeft een erg groot persoonlijk engagement ten 

opzichte van kinderen die in minder fortuinlijke omstandigheden geboren werden dan hier in Vlaanderen. Getuige daarvan zijn grote gezin met meerdere 

adoptiekinderen. Niet verwonderlijk dat hij op school interne begeleider is voor de ex-Okan leerlingen. De verhalen waar Herman soms mee komt aanzetten, 

maken je dikwijls stil. Hij is erg betrokken bij de problematiek van kinderen die hier – om welke reden dan ook – met grote achterstand aan hun schoolcarrière 

beginnen. Hij begeleidt ze, bezoekt ze thuis, … Tegelijk wordt een professionele houding verwacht. Geen makkelijke evenwichtsoefening omdat hier vanzelf-

sprekend veel emotie en empathie bij komt kijken. Af en toe formuleert Herman het al eens onomwonden. Zo ook in onderstaande tekst. Het zijn allemaal ver-

halen regelrecht uit het dagelijkse leven zoals hij het van leerlingen op onze school mee beleeft. Met die bril moet je ze lezen en je erdoor laten raken. 

Op de vlucht, van ergens naar 
nergens … de grote inhaalrace
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als we die nu kennen. In hetzelfde schooljaar. In 

het pre-okantijdperk. Beiden eerstejaars. Zelfde 

klas. Zelfde kansen.

Carlos
Mexicaanse Carlos was geen vluchteling. Ge-

woon meegekomen met de mama die de liefde 

was gevolgd naar België. Niks geen okan. Eerste 

schooldag in eerste maderne. Sprak alleen 

Spaans en Engels. Hyperactief, superbegaafd, el 

sympatico. Liet iedereen van de klas binnen de 

kortste keren “Engels” praten. Examens wiskunde 

en Frans in december, wat meer examens met 

Pasen en de hele rist in juni. Met onderscheiding 

naar het tweede jaar – ook voor Nederlands. 

Tweede graad MWIa, derde graad WEWIb. No 

problema. Unief. Burg.Ir. No problema. Yes, we 

did it, yes we can! De wereld ligt nog steeds aan 

zijn voeten. Belgium? If you can make it there, you 

can make it there, you can make it anywhere.

Sezer
Het schooljaar was amper enkele dagen oud 

toen ook de Turkse Sezer de klas binnenstapte. 

Gruwelijke aardbeving in zijn vaderland meege-

maakt. Via via bij echt wel verre familie in Sint-

Niklaas beland. Hij was echter geen studiehoofd 

en had noch het talent noch de natuurlijke soci-

ale flair van een Carlos. Met de allerbeste wil van 

beide kanten wou het niet lukken. Raak immers 

maar uit die problematiek als je 12 jaar bent: blij 

dat je hier bent, maar mama, zus en vrienden 

achtergelaten in Turkije. En wellicht ga je vol-

gend jaar wel weer naar je thuisland. Ga je je 

dàn dubbelplooien en nieuwe vriendschappen 

aangaan? Het werd één lange rit naar het einde 

van het schooljaar en de heroriëntering. Jam-

mer maar helaas. En wie zijn best doet, hoeft 

zich niets te verwijten.

Er wacht ons een grote uitdaging
Deze twee waren de gangmakers, de voorproe-

vers van de uitdaging die ons te wachten stond, 

staat en waarschijnlijk nog heel wat jaren zal 

staan.

Vijf jaar geleden: inschrijving van drie zussen: 

twee in het eerste jaar, een in het derde jaar. 

Tsjetsjenen. Enkele dagen later volgde een Pool-

se jongedame (uiteraard geen vluchtelinge, 

maar nog maar een klein jaar in België). Nog een 

paar uren later een meisje uit Syrië. Allen ex-

Okanners. Keken op geen inspanning: volgden 

om de andere dag een extra cursus Frans. De 

Tsjetsjeense en Syrische meisjes met een meer 

dan gekwetst verleden. Politiek op de vlucht. 

Religieus op de vlucht. Voor oorlog en geweld 

op de vlucht. Een jong leven dat bestond uit 

vluchten. Alle vier erg verstandig. Heel veel 

steun gekregen. Maar probeer maar te studeren 

in de “gezinsomgeving”: een appartement met 

welgeteld 3 slaapkamers voor 8 personen. Of in 

een afgekeurde bouwvallige rijwoning zonder 

degelijke elektriciteit of sanitair. Schrijnende 

toestanden waar met de beste wil van de we-

reld niet veel aan te verhelpen viel.

Een bochtig bergpad
De drie zusjes zijn nog aan hun weg aan het 

timmeren. Hun weg is geen autosnelweg, maar 

een bochtig pad in de bergen. De oudste zit on-

dertussen in het eerste jaar toegepaste taalkun-

de, de jongere zussen stapten onderweg over 

naar tso. Ook zij gaan er wel komen, want einde-

lijk is er wat stbiliteit in hun jong Belgisch leven 

gekomen. Ze werden een tijdje geleden landge-

noten en hun voorbeeldige oudste broer waakt 

over hen als de vader die ze al zo lang moeten 

missen.

Ons Syrisch vat vol emoties was verstandig maar 

geen studiehoofd. Een rollercoaster van proble-

men op alle vlakken die je je maar kan inbeel-

den en die ervoor zorgde dat ze een overdosis 

begeleiding nodig had. Graag gedaan, want die 

mensen waren enorm dankbaar. Het derde jaar 

werd nog een behoorlijk resultaat neergezet. In 

’t vierde jaar “was ’t op”. Het leek haar of de hele 

maatschappij tegen haar gekeerd was. En met 

woede studeren lukt nu eenmaal niet. Na wat 

omzwervingen lijkt ze nu de rust gevonden te 

hebben. Ook zij is zeker niet “verloren” voor 

onze maatschappij. Haar een stuk verliezen 

deed wel pijn. Als je een toptalent ziet verdwij-

nen naar provinciale reeksen, doet dat pijn. 

Maar dat talent kan ook daar perfect gelukkig 

worden en van zich op een positieve manier 

doen spreken. Zij leerde ons in elk geval de be-

tekenis van gastvrijheid in het Midden-Oosten.

Grote veerkracht en veel 
wilskracht
Een tweetal jaren later kwamen Misak uit Arme-

nië en een jongeman uit het verre Suriname aan 

onze schoolpoort kloppen. De eerste erg be-

gaafd voor wiskunde en wetenschappen, min-

der voor talen (maar spreekt wel Armeens en 

Russisch, doe jij hem dat na – zelfs met onze 

“tweede landstaal” hebben wij het al zo moei-

lijk) en niet bepaald een studax. De tweede 

“geen groot licht”voor theorie, maar o zo prak-

tisch en vooral: laid-back, op en top Surinaams. 

Pluk de dag, het leven is familie, lekker eten en 

drinken. De rest is niet belangrijk. Ik denk dat hij 

momenteel erg gelukkig is in een andere studie-

richting.

Misak ging door. Een toptalent waarmee we veel 

geduld moesten hebben. Ruwe diamant. Moeilijk 

parcours voor talen – zelfs met veel begrip. Maar 

dit jaar gaan we hem aan de unief afleveren als 

halfgeslepen diamant, want er is al veel werk ge-

leverd. Na een WEWIb is het nu aan hem. We 

hebben er vertrouwen in. Het incasseringsver-

mogen en de veerkracht van Armeniers kunnen 

wij alleen maar benijden.

Steeds diverser 
En dit jaar mogen we jongelui uit Portugal, Ar-

menië, Afghanistan en na nieuwjaar ook uit 

Spanje verwelkomen. Er zitten toppers bij. Ook 

“gewone” jonge mensen: nu nog geen top, 

maar jongeren die weten dat er maar één weg 

naar studiesucces is: no sweat, no glory. Het 

wordt weerom een strijd met ongelijke wapens: 

David tegen Goliath. Wie won? En de anderen? 

Als wij willen, komen die er ook wel. Wij moeten 

willen, zij gaan het doen.

Herman Schack
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Wim, hoe zijn jullie er toe gekomen om op het College een campagne 

uit de grond te stampen rond het dragen van de fietshelm?

Begin vorig schooljaar sloegen een aantal leerkrachten de handen in el-

kaar: Inge Callewaert, Frédéric Caulier, Vincent De Meyer, Maarten Van Looy 

en ikzelf. Leerkrachten met kinderen die helmgebruik belangrijk vonden 

en besloten er op school iets rond te doen. Ons uitgangspunt was helm-

dracht op een positieve manier onder de aandacht brengen. Onze doel-

stellingen: onze doelgroep sensibiliseren, informeren over en vertrouwd la-

ten worden met helmgebruik; als het ware een stukje ‘warmmaken voor...’.

Een campagne
Wat houdt/hield die campagne juist in? Ik veronderstel dat jullie niet 

over een nacht ijs zijn gegaan?

We brainstormden over ons eerste wapenfeit en zochten en kregen more-

le en financiële steun bij het oudercomité. In de lente van vorig jaar pakten 

we uit met een ludieke affichecampagne. Uit een enquête bij enkele klas-

sen van het tweede en vierde jaar leerden we eind vorig schooljaar dat 

ruim de helft van de leerlingen de affichecampagne nuttig vond. Ze gaven 

zelfs aan een helm te willen dragen in ruil voor een interessante beloning.

Tijdens de laatste week voor de herfstvakantie van dit schooljaar planden 

we met medewerking van alle reeksen dan onze eerste helmcampagne 

met stempelregistratie en met grote kans op beloning (filmtickets én 

hoofdprijs €50 iTunes). Voorafgaand hieraan werden alle klassen over 

helmgebruik en de campagne geïnformeerd door de leerlingen van 6 Hu-

mane Wetenschappen als spreekoefening voor het vak Nederlands. We 

stelden vast dat na één week de respons heel klein was. Uiteindelijk een 

twintigtal helmdragers in de eerste twee graden en twee in de derde 

graad.

Zijn jullie niet een beetje teleurgesteld?

Ondanks het gebrek aan veel resultaat laten we de moed niet zakken. We 

zijn zeer gemotiveerd, beseffen dat onze doelstelling een werk van lange 

adem is én we beseffen dat alles klein begonnen is. Een eerste succesje 

hebben we al bereikt: binnen het lerarenkorps zijn bijkomend een vijftal 

personen een helm beginnen dragen.

Safetybynumbersprincipe
Recent is er wel het één en ander rond het dragen van een fietshelm 

in de media verschenen. Hoe sta jij als wetenschapper tegenover de 

soms tegenstrijdige info?

De media helpt inderdaad ook een handje met geregeld artikels over 

helmgebruik: een neurochirurg die pleit voor verplichte helmdracht voor 

fietsers tot 16 jaar, een minister die voorstelt om helmgebruik voor kinde-

ren verplicht te maken, een verkeersexpert die dit een slecht idee vindt, … 

Helmgebruik voor fietsers lijkt wel een hot item geworden. De meningen 

zijn echter heel erg verdeeld. Naast gerapporteerde reducties van het risi-

co op hoofdletsel (75%) en hersenletsel (85%) zijn er ook tal van studies 

met tegenargumenten bekend. Een trouwe medestander van de fietsers, 

de Fietsersbond kant zicht tegen een verplicht helmgebruik voor fietsers, 

zelfs voor kinderen.

Tegenstanders vrezen dat het verplichten van fietshelmen negatieve effec-

ten met zich meebrengt. Het ‘Safety by numbers’-principe wordt altijd 

aangehaald. Verplichte helmdracht leidt tot minder fietsers. En minder fiet-

sers leidt tot een groter risico op ongeval voor fietsers. Verder heeft minder 

Lang voor het fietshelmendebat een breed in de media uitgesmeerd topic werd waren wij op het College er al mee 
bezig. Één van de founding fathers van de fietshelmencampagne op het SJKS is Wim Maes.  
Leer kracht wetenschappen en ‘fietshelmer’ van het eerste uur. We onderwerpen Wim dan ook graag aan een kort 
interview over dit hotitem.

FIETSHELMENPROJECT 5de JAAR

”We blijven ijveren  
voor helmdracht”
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fietsen ook een negatief effect op de volksgezondheid. Er zijn echter re-

cente studies die aantonen dat in landen waar helmdracht verplicht werd 

er na een daling van het aantal fietsers weer sprake is van een stijging.

Het valt ook op dat voorstanders van helmgebruik verwijzen naar weten-

schappelijke studies die duidelijk het positief effect van helmgebruik op 

voorkomen van hersenletsel, verkeersdoden, … aantonen. Tegenstanders 

verwijzen op hun beurt naar studies die geen of zelfs negatieve effecten 

aantonen. Men durft hierbij te stellen dat wie een helm draagt meer risico 

neemt. Ik kan dus enkel besluiten dat er geen duidelijke conclusies uit de 

onderzoeken te trekken zijn en dus valt de werkgroep enkel terug op wat 

zij zelf voorop stelde als doel. We willen daarom zeker onze rol verder blij-

ven spelen en zowel leerlingen als leerkrachten blijven warmmaken voor 

en bewegen tot het gebruik van een helm op de fiets.

Niet makkelijk om tegen de stroom in te roeien
Hebben jullie als enthousiaste voorstanders van de fietshelm 

bedenkingen bij al die info?

Wat ons opvalt bij de argumenten tegen verplicht helmgebruik is dat er 

ook vaak argumenten tegen helmgebruik an sich gegeven worden. En 

daar hebben wij het moeilijk mee.

Critici vinden bijvoorbeeld de bescherming van fietshelmen verwaarloos-

baar aangezien de Europese regelgeving valtesten voorschrijft tot 20 

km/h. Er wordt dus gesteld dat een fietshelm enkel beschermt tegen een 

val zonder botspartner, en niet bij botsingen met voertuigen met hogere 

snelheden. Hoewel we ook liever zouden hebben dat fietshelmen nog 

meer bescherming bieden (zoals fietsairbags trouwens al doen), kunnen 

we toch niet ontkennen dat het nog bescherming biedt in tal van fietssitu-

aties. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die al spelend fietsen of slippartijen 

op gladde of natte wegen.

Er is ook een Britse studie waarin gesteld werd dat fietsers met helm 8,5 

cm dichter gepasseerd worden door auto’s dan fietsers zonder helm. Uit 

deze studie bleek de gemiddelde afstand tussen fietser en auto 1,24 m res-

pectievelijk 1,33 m te zijn. Deze vaststelling werd echter weerlegd door 

een Amerikaanse studie. En daarenboven, ervan uitgaande dat de gemid-

delde afstand ‘amper’ 1,24 m zou zijn, kunnen we stellen dat dit al idyllisch 

veilig zou zijn in de buurt van onze school of in de stadskern.

Nog een mogelijk aangehaald nadeel van helmdracht is dat verkeerd ge-

bruik gevaarlijk is. Dat klopt natuurlijk, maar dat geldt voor elk gebruiks-

voorwerp. Verkeerd gebruik van een autogordel kan ook bijzonder gevaar-

lijk zijn. En stelt u zich eens verkeerd gebruik van een keukenmes voor …

Hippe modellen en coole look
Wat vind je van de bijdrage van de Fietsersbond in heel dit debat?

De Fietsersbond wil natuurlijk zo veel mogelijk mensen op de fiets krijgen. 

En verplichte helmdracht staat haaks op dit doel. De houding van de Fiet-

sersbond kan wel ietwat dubbelzinnig genoemd worden. Enerzijds is het 

officiële standpunt dat de Fietsersbond tegen een verplichting van helm-

gebruik is, maar dat het wel aan te raden is voor specifieke groepen zoals 

kinderen, ouderen en wielertoeristen. Hierbij informeert ze op haar websi-

te fietsers over welke helm te kiezen, wanneer te vervangen, ... 

Anderzijds draagt de Fietsersbond bij aan het negatieve imago van de 

fietshelm, door bijvoorbeeld letterlijk in de media te verkondigen dat de 

helm kan beschouwd worden als een last die het fietsen minder comforta-

bel maakt. Daardoor versterkt ze de vooringenomenheid die bestaat te-

genover de fietshelm: een helm is niet cool, de haren raken in de war, je 

raakt een helm niet kwijt op verplaatsing,... 

Daarom willen we ook op dit vlak als werkgroep een rol spelen. Het helm-

aanbod is de laatste jaren enorm uitgebreid met veel ‘hippe’ modellen. We 

willen leerlingen hierover informeren. Opbergruimte voor de helmen op 

onze school is vooralsnog geen dringend probleem. Maar we volgen het 

mee op en engageren ons om het de helmbeminnende fietser zo aange-

naam mogelijk te maken.

De Fietsersbond stelt ook nog dat we niet op de gevolgen moeten focus-

sen, maar wel op de oorzaken. We vinden dit een al te gemakkelijk argu-

ment. We vinden het uiteraard belangrijk dat er moet gewerkt worden aan 

o.a. veilige fietsinfrastructuur en verantwoord rijgedrag door auto’s, maar 

de redenen dat mensen met de fiets vallen en mogelijk letsels oplopen 

zijn niet altijd en/of alleen ten gevolge van een oorzaak door derden. Denk 

bijvoorbeeld aan vallen omwille van een onhandigheid of nat wegdek. We 

blijven daarom van mening dat de fietshelm een prominente plaats moet 

innemen in ons fietsverkeer.

MVL
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Een heroïek die je minstens één keer moet meegemaakt hebben in je 

leven en dus gaat mevrouw Rotthier dit jaar mee op het mountain-

bikeweekend voor vrijwilligers. 

Het is ondertussen de tiende keer dat zo een weekend ‘mountainbiken 

voor vrijwilligers’ wordt georganiseerd in Chimay. De leiding en organisatie 

is in handen van Maarten Van Looy en Vincent De Meyer. Sinds drie jaar 

mag ook ondergetekende mee. Ik ben het kneusje van de groep, laat dat 

duidelijk zijn. 

In het spoor van kampioen Patrick
Meneer Van Looy: “Ik organiseer zowat alles: quizzen, fietsvakanties, dicht-

wedstrijden ... en dus ook mountainbiketochtjes en wedstrijden.” 

Zijn jullie fervente mountainbikers? 

Meneer Van Looy: Goh, het hangt er natuurlijk van af wat je verstaat onder 

‘fervent’. Er zijn veel grotere freaks dan wij. Ik ben rond mijn 13 of 14 be-

gonnen met mountainbiken door met een nonkel toertjes te rijden op het 

fort van Steendorp, dat toen nog niet hermetisch gekoloniseerd was door 

groene jongens. 

Meneer De Meyer: Het feit dat ik ooit op een mountainbike ben gekropen 

is volledig te danken aan onze oud-collega, wijlen Patrick Meersschaert. Hij 

organiseerde al langer een mountainbikeweekend voor leerlingen uit het 

derde en vierde jaar. Maarten ging voor het eerst mee in 2008, geloof ik. Ik 

heb geen flauw idee wat meneer Meersschaert ooit in mij heeft gezien, 

maar in 2009 ben ik voor het eerst meegegaan als begeleider. Met een ge-

leende out-fit en een rommelige huurfiets trouwens. 

En u, mevrouw Rotthier?

Mijn kennis van mountainbiken is eigenlijk beperkt. Ik kan me eerlijk ge-

zegd nog moeilijk herinneren wanneer ik het laatst gemountainbiket heb. 

Gelukkig ben ik wel sportief. We zullen wel zien hoe ver ik geraak!

Jullie staan dus eigenlijk niet aan de wieg van het weekend?

Meneer Van Looy: Nee, dat klopt inderdaad. Oud-collega Patrick Meers-

schaert is daarmee begonnen en wij hebben het alleen maar voortgezet. 

Meneer De Meyer: Ere wie ere toekomt. Hij is de grondlegger en bezieler 

van dit weekend. Het leek ons een mooi eerbetoon om het weekend te 

blijven organiseren. Patrick was ook degene die de ‘patsers’ onder de leer-

lingen op hun plek kon zetten tijden het fietsen. Ondertussen heeft me-

neer Van Looy die rol helemaal op zich genomen. 

Meneer Van Looy: Patrick had wel maar één hobby, wij hebben er wel meer-

dere. Als wij het weekend opgestart zouden hebben, zou het misschien toch 

anders geweest zijn. Anderzijds hebben wij het weekend na zijn spijtige 

overlijden wel nog grondig hervormd: iets meer aandacht voor organisatie 

en opwinding en niet alleen voor het fietsen zelf. Zowel mr. De Meyer als ik-

zelf zijn buitensporters, dus het concept past wel bij ons. We werken ook 

graag met mensen die zich volledig durven smijten. Iedereen is welkom. Je 

moet niet goed kunnen fietsen, maar je moet wel bereid zijn om af te zien 

en om een positieve bijdrage te leveren aan de groep. 

Meneer De Meyer: Volgens mij had meneer Van Looy die eerste keren dat 

we het weekend zonder meneer Meersschaert moesten organiseren wel 

wat last van valse bescheidenheid. In mijn omgeving is hij immers veruit 

de strafste mounainbiker. Wat een kracht! Niemand anders trapt zomaar 

kettingen of trapassen stuk. 

”Mijn banaan en ‘franchipanneken’ waren … 
ongedeerd”
Hij heeft er alleszins de benen voor… Zijn er zo nog accidenten 

gebeurd? 

Meneer Van Looy: Zoals meneer De Meyer daarnet al suggereerde, heb ik 

vooral zelf veel fietsen kapot gekregen. Elk jaar wordt er natuurlijk wel ge-

vallen en de ene keer zijn de gevolgen al wat zwaarder dan de andere, 

maar gelukkig hebben we nog nooit echt heel ernstige ongevallen gehad. 

We zoeken bewust niet het meest extreme werk op, maar zelfs op de ge-

wonere paden duiken wel eens onverwachte problemen op. 

Meneer De Meyer: Ik ben toch ook al een paar keer redelijk stevig tegen de 

vlakte gegaan. Een paar jaar terug ben ik in Chimay op een voorbereidings-

weekend in een afdaling op een kiezelweg tegen 45 km. per uur de controle 

over m’n stuur verloren en ben ik over de kop gegaan. Na een buiteling door 

de lucht ben ik plat op mijn rug terecht gekomen. De linkerkant van m’n lijf 

lag in de graskant, de rechterkant op de kiezelweg. Gelukkig zaten mijn ba-

naan en franchipanneke aan de rechterkant en waren dat de enige echte 

slachtoffers van m’n valpartij. Mentaal heb ik toen wel een tik gekregen.

Als je schrik hebt op de fiets, maak je makkelijker fouten natuurlijk.

Meneer De Meyer: Hoe ouder je wordt, hoe voorzichter je ook de afdalingen 

aanpakt. Het jaar dat ik zo zwaar gevallen ben, was ook het jaar dat mijn 

vrouw zwanger van onze eerste zoon. Misschien zat het vaderschap al in 

mijn hoofd. Verantwoordelijkheden ten aanzien van het gezin en zo. 

DOOR WEER EN WIND

Het 10de ‘mountainbikeweekend voor vrijwilligers’
Het heeft iets heroïsch natuurlijk: het gure winterweer trotseren en door plassen ijswater denderen op een fiets, 
de handen verkleumd, maar blozend als een pasgeboren baby, de benenspieren verzuurd, maar met een hart dat 
raast als nooit tevoren. 
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Dus je was té voorzichtig geworden?

Meneer De Meyer: Nee, té voorzichtig zou ik niet zeggen, maar ik weet wel 

dat ik schrik kreeg toen ik merkte dat ik mijn fiets niet meer helemaal on-

der controle had. Een schrik die ik daarvoor niet kende. Sindsdien gaan 

mijn afdaling alleszins een pak trager. 

Vandaar ook je polsblessure nu?

Meneer De Meyer: Eerder dit jaar ben ik nog eens stevig een afdaling inge-

doken. Een bocht van ongeveer 170 graden, een nat plekje en daar lag ik 

weer. Ditmaal leek ik er met de schrik en een paar verstuikingen van af te 

komen, maar helaas heb ik een kleine polsbreuk en een barstje in de elle-

boog opgelopen. Volgens meneer Van Looy ben ik, ongetrained, de slech-

ste mannelijke begeleider als het aankomt op fietskunsten. Sinds hij dat 

heeft gezegd, zijn we geen vrienden meer. (lacht) 

Dat spreekt voor zich! 

Snowbiken
Meneer Van Looy: Vreemd genoeg hebben we ook al dikwijls moeten afre-

kenen met veel sneeuw. De editie van vorig jaar was bijvoorbeeld het ex-

treem zwaar door de smeltende sneeuw. De editie die begon bij -16 gra-

den en waar de sneeuw bleef liggen, was eigenlijk veel minder lastig. 

Meneer De Meyer: Leuke herinneringen heb ik ook aan die keer dat we op 

trainingsweekend in Chimay op de tweede dag niet meer konden gaan rij-

den, omdat er ‘s nachts een kleine halve meter sneeuw was gevallen. Het 

‘snow-biken’ is toen als sport geboren. Als ik terugdenk aan sommige 

krachttoeren van meneer Van Looy, verschijnt er spontaan een glimlach op 

m’n gezicht.

DOOR WEER EN WIND

Het 10de ‘mountainbikeweekend voor vrijwilligers’
Is jouw fiets dan nooit stuk gegaan?

Meneer De Meyer: Ik ben eens, na een paar kilometer, mijn zadelbout 

kwijtgeraakt. Afgebroken zo bleek. Ik heb toen een tiental kilometer ‘en 

danseuse’ moeten rijden om in Chimay te geraken en daar een nieuwe za-

delpen mét zadelbout te kopen.

Romantisch vuil worden …
Als ik dat allemaal hoor, is zo’n weekend vooral een 

aaneenschakeling van ongelukken, materiaalpech en 

klimatologische extreme omstandigheden. Of zie ik dat verkeerd? 

Meneer Van Looy: Een doorsnee mountainbikeweekend is fietsen-eten-

fietsen-douchen-eten-slapen-fietsen-eten-fietsen. En veel op de trein zit-

ten. Zaterdagavond mag wat mij betreft best rustig zijn: wat babbelen, wat 

tv, een gezelschapsspelletje en om 22.00 h. gaan slapen. Met de grotere 

groep van de laatste jaren zit dat er helaas wel niet meer in. We denken 

over een extra avondactiviteit.

Meneer De Meyer: Vroeger, toen er maar een 15-tal leerlingen meegingen, 

keken we ‘s avonds samen naar FC De Kampioenen of het voetbal, speel-

den we gezelschapsspelltejes en babbelden we wat om dan tegen 

23.00 h. in bed te kruipen. Nu, met de grotere groep, zijn er die tv-kijken, 

anderen spelen gezelschapsspelletjes of ontfutselen elkaar straffe vertellen 

in waarheid, durven of doen. 

Meneer Van Looy: Tijdens het fietsen houden we ook enkele wedstrijden 

waarbij de deelnemers punten kunnen verdienen: een tijdrit, een afval-

lingsrace en een ‘cross country’. 
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Meneer De Meyer: Die cross country gaat door aan Hitler’s bunker in Brûly-

de-Pesche. Uiteraard krijgen de leerlingen daar ook even een kleine histori-

sche uiteenzetting. Leerlingen zijn dan toch altijd een beetje verbaasd. 

Mijn collega’s zeggen dan ook steevast dat ik hen iets aan het wijsmaken 

ben. Historici en hun verhalen zijn blijkbaar niet overal even geliefd.

Waarin schuilt de charme van het mountainbiken nu eigenlijk? Is het 

niet vooral verkleumd ploeteren door de modder met lompe fietsen? 

Meneer De Meyer: Van vuil worden heb ik nooit veel schrik gehad. Ik word 

liever niet al te nat, maar als het niet anders kan, dan kan het niet anders. 

Als het echt ‘oude wijven’ regent, blijf ik liever binnen. 

Meneer Van Looy: Ik rijd eigenlijk liever met de koersfiets, maar mijn vrien-

den mountainbiken allemaal... Het is in elk geval uitdagend en afwisselend 

en de snelheid ligt wat lager. Als ik nog eens op de koersfiets zit, heb ik al-

tijd het gevoel dat ik die door de snelheid niet goed meer onder controle 

kan houden. Je bent natuurlijk ook nog wel dichter bij de natuur. Ik ben 

een romanticus. Ik zit graag in een bos.

Meneer De Meyer: Het plezier van mountainbiken schuilt deels in het af-

zien, in het overwinnen van obstakels of het smerig worden, maar ook 

deels in de kameraadschap, het samen ploeteren of gewoon ontspannen 

ronddraaien en ondertussen wat ‘kletsen’. 

De superkampioen is …
Zijn jullie iets bijzonders van plan voor het tienjarige bestaan?

Meneer Van Looy: We organiseren nu al een aantal jaar een wedstrijd en 

we willen graag de oud-kampioenen van verschillende edities samenbren-

gen om een superkampioen te kronen. Voorlopig is die organisatie verre 

van rond. Als we te weinig geïnteresseerden hebben, gaat het niet door. 

Anders zal het een leerlingeneditie worden waarbij we vooral de meisjes-

competitie nog wat extra kunnen uitbouwen.

Is iedereen welkom op jullie weekend of moet je echt wel getraind 

zijn om mee te kunnen?

Meneer De Meyer: Echt iedereen is welkom. Tot ongeveer twee jaar gele-

den gingen er enkel ‘echte’ bikers mee. Nu is het deelnemersveld meer di-

vers. Vorig jaar zijn we voor het eerst moeten uitwijken naar een groter ge-

bouw, omdat er zich een 40-tal leerlingen hadden ingeschreven. We 

hebben ons toen ook voor het eerst opgesplitst in twee niveaugroepen 

om het voor iedereen plezant te houden. Organisatorisch was deze spec-

taculaire groei niet zo simpel. We moesten immers op zoek naar extra be-

geleiding. Dat is gelukt. Vorig jaar ging mevouw Callewaert mee, maar om-

dat zij zich dit jaar opnieuw engageert voor een eindreis naar Spanje en 

dus dit jaar de mountainbike-kelk laat passeren, hebben we een waardige 

vervangster gevonden in mevrouw Rotthier. 

Wat zijn jouw verwachtingen van het weekend, mevrouw Rotthier? 

Kijk je er eerder met schrik tegenaan of kijk je er naar uit?

Mevrouw Rotthier: Eerlijk gezegd weet ik niet goed wat te verwachten. 

Schrik heb ik niet. We zien wel wat er gebeurt en we maken er het beste 

van!

Laten we hopen op apocalyptische weersomstandigheden! Wordt 

ongetwijfeld vervolgd…

MV
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In den beginne
Voor het tweede middelbaar was er al zo’n tien 

jaar geleden een uitwisselingsproject. Leerlingen 

gingen toen al op uitwisseling met een school in 

Ter neu zen. Het project werd ‘Kruistocht in Spijker-

broek’ gedoopt en samen met een heleboel 

andere collega’s (mevrouw De Wilde, mevrouw 

De Lille, mevrouw Van den Bergh, meneer Ver-

niers, me neer Van Peteghem en meneer Verwil-

ligen en later ook nog mevrouw K. Maes) werkte 

ik mee aan de tweedaagse bij ons op school. Ik 

hield me vooral bezig met het uit werken van de 

dag planning en zorgde er mee voor dat alles in 

goede banen liep. Het leverde hele mooie mo-

menten op! Het is mooi om te zien hoe snel er 

vriendschappen ontstaan tussen de leer lingen. 

Ik herinner me nog goed toen zes jaar geleden 

een aantal meiden (zo zeggen ze dat aan de 

andere kant van de grens) huilend op de stoep 

stonden omdat ze afscheid moesten nemen. 

Terneuzen stopt,  
Middelburg neemt over
Kirsten: We vonden het jammer dat Terneuzen 

op een bepaald moment niet langer kon mee-

werken. Maar niet getreurd, ondertussen waren 

Meneer Smet, mevrouw De Cnyf en meneer 

Schack op uitwisseling geweest in het kader van 

een project met een Brusselse school. Na een 

jaartje haakte de Brusselse school – omwille van 

een intern probleem aldaar - echter af en … 

einde project. 

UITWISSELING MET CSW IN MIDDELBURG VOOR EERSTE GRAAD 

Zo dichtbij en zo anders 

Toen kwam het nieuws dat er een school in 

Middelburg was die ook enorm geïnteresseerd 

was in uitwisselingsprojecten. Deze school is 

het CSW Van de Perre. De school heeft een 

speciale richting: de CSW Talent Specials, wat 

een nieuw concept is dat nog volop in 

ontwikkeling is. Het komt er op neer dat je, 

naast de ‘gewone’ vakken, een palet aan vak-

overstijgende leermodules en projecten aan-

geboden krijgt. Een onderdeel van deze Talent 

Specials is Language & Internatio na li zation. De 

titel die je met deze Talent Special kunt halen is 

communicatiespecialist. Je taalvaardigheid wordt 

in deze Talent Special versterkt. Bij dit alles horen 

natuurlijk ook de uitwisselings programma’s met 

buitenlandse scholen. 

Voor het eerste en tweede jaar staat de uitwisseling met een school in het Nederlandse Middelburg voor de deur. 
Kirsten Merckx (lerares geschiedenis en aardrijkskunde in eerste en tweede jaar) is verantwoordelijke voor het 
project met de eerstejaars. 
Kirsten vertelt hoe het project is uitgegroeid tot wat het vandaag is: een heuse tweedaagse met leerrijke en 
boeiende ervaringen!

Criminologie? Mensenrechten?
Seksuologie?

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld. 

www.kuleuven.be
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Samen met een grote groep andere collega’s 

van het eerste jaar (mevrouw Van Haeghen-

bergh, mevrouw Heynderickx, mevrouw De 

Cuyper, mevrouw Verniers, mevrouw Bas, me-

vrouw Cornelis en meneer Verwilligen) zijn we 

meteen op de kar gesprongen. Ondertussen is 

ook meneer Thielemans betrokken bij dit pro-

ject en willen ook mevrouw Rotthier, mevrouw 

Rombaut en mevrouw De Beleyr meewerken! 

Voor het eerste jaar gaan we met met twee klas-

sen op een uitwisseling die twee dagen duurt. 

De eerste dag vindt plaats in België en een aan-

tal dagen nadien verhuizen wij tijdelijk naar Ne-

derland. 

Alle leerlingen maken ruim op voorhand een 

vriendschapsblaadje (collage van zichzelf met 

interesses, familie....) en zo proberen we samen 

met de Nederlandse collega’s een goede match 

te maken tussen de Vlaamse en Nederlandse 

leerlingen. Na de koppeling krijgen ze het vrien-

denblaadje van elkaar en kunnen ze, als ze wil-

len, al contact opnemen met elkaar via mail, Fa-

cebook, enz. Het is namelijk de bedoeling dat 

de leerlingen bij elkaar thuis logeren, dus een 

beetje achtergrondkennis is meegenomen.

PROGRAMMA SJKS
09.30u - 10.15u WELKOM! Onthaal

10.15u - 10.30u Pauze 

10.30u - 11.25u Les Latijn / geschiedenis 

  meevolgen

11.25u - 12.25u Workshop Techniek /  

 Wiskunde 

12.30u - 13.30u Lunchpauze  

 in de grote refter 

13.30u - 15.45u Stadsrally om de stad  

 Sint-Niklaas te ontdekken

16.00u - 16.30u Slotmoment

16.30u - 17.30u Afsluitend avondmaal  

 in kleine refter

Een wereld van verschil 
Het is een absolute meerwaarde om eens in je 

humanioracarrière een uitwisseling te kunnen 

meemaken. Een honderdtal kilometer richting 

het noordwesten lopen leerlingen op heel an-

dere manier school, zijn er heel wat verschillen 

tussen de schoolgaande jeugd, ziet een school-

gebouw er totaal anders uit en kunnen heel snel 

vriendschappen ontstaan. 

De school in Nederland is heel recent verbouwd 

en kent bijvoorbeeld geen speelplaats, geen 

refters en geen studiezaal. Het heeft daar en-

tegen een ‘fietsenparking’ die zo groot is als 

onze speelplaats (iedere leerling komt met de 

fiets naar school!), leerlingen mogen tijdens de 

pauzes naar buiten of zitten neer in de gangen 

en op trappen (voor je begint de dromen: de 

school ligt in de buitenwijk van de stad, pal aan 

de grens van een woonwijk en de polders, veel 

valt er dus niet te beleven buiten de school-

muren), wanneer een lesuur wegvalt zitten leer-

lingen in de gangen werkstukken te maken, 

zitten ze aan een van de vele tafels met com-

puters of in een van de computerzalen. Eten 

doen ze buiten of in de gangen, nadien worden 

die gangen elke week door een andere klas 

schoongemaakt. 

Leerlingen volgen de les met hun iPad en 

notitieschrift. De leerlingen van de TT volgen 

alle vakken in het Engels. Het traject is daar 

helemaal anders.

Vergelijk de lessentabellen met die van ons en je 

zal zien dat het al helemaal anders is! Voor 

geschie denis bijvoorbeeld zien zij de hele 

geschiedenis op drie jaar, allemaal enorm 

beknopt! Indien zij nadien voor een richting 

kiezen waarin geschiedenis een belangrijk vak 

is, gaan ze opnieuw de hele geschiedenis onder 

de loep nemen, maar nu uitgediept. 

Dat het een verrijkend project is met de 

noorderburen moet ik jullie vast en zeker niet 

vertellen.
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Nee, voor leerkrachten moderne (vreemde) ta-

len geldt de boutade niet dat ervaring en leef-

tijd leiden tot een zelfgenoegzaam achteruit 

leunen in het klaslokaal. 

Bovendien zijn zij het die voortdurend met pro-

jecten allerhande komen aandraven. Wat dacht u 

van Tommy Tuesday, de Engelse dag? Of van de 

talrijke theatervoorstellingen, Brel voor de zesde-

jaars, jeugdauteurs die worden uitgenodigd, pro-

jecten rond De Groote Oorlog, uitstappen naar 

Keulen, Brussel, … ? Of wat vindt u van de talrijke 

uitwisselingsprojecten voor Frans (Bockstael), Ne-

derlands (Middelburg) of voor Duits (Emmerich) ?

Emmers!
Wist u trouwens dat op het wapenschild van 

Emmerich een emmer staat afgebeeld? Wikipe-

dia wist me dat te vertellen. De pagina kon me 

weliswaar niet duidelijk maken hoe de inwoners 

van Emmerich worden genoemd. Een antwoord 

op die vraag kan enkel gegeven worden door 

een expert ter zake. 

Meneer Verhaeghe, zijn het eigenlijk 

Emmiksanen, Emmerichers, Emmerichezen 

of gewoon Emmers?

Mijn instinctieve en esthetische voorkeur zou 

naar ‘Emmers’ gaan. Niet alleen kan dat menig 

Nederlandstalige, wegens de semantische am-

biguïteit, misschien wel een glimlach ontlokken, 

het duidt ook op de waterige coulisse van Em-

merich. Emmerich am Rhein ligt immers –zoals 

de naam al weggeeft- aan de Rijn, Duitslands 

UITWISSELING EMMERICH

“Moderne (vreemde) talen  
zijn echte werkmieren”

meest tot de verbeelding sprekende rivier. De 

linguïstische logica gebiedt ons weliswaar om 

het eerder over ‘Emmerichers’ te hebben.

Waarom gaan jullie precies naar Emmerich, 

behalve dan omwille van de voornoemde, 

tot de verbeelding sprekende, rivier?

De streek en zijn geschiedenis zijn op meerdere 

vlakken verre van oninteressant. Zo heeft Goet-

he een hartverscheurende ballade geschreven 

over een meisje dat probeerde een gezin te red-

den dat door een overstroming van de Rijn bij 

Emmerich verrast werd, maar daar zelf het leven 

bij liet. 

De middeleeuwse burcht van Kleve in de buurt 

van Emmerich is verder de bakermat van de hoof-

se verhalen rond de zwanenridder Lohengrin. 

Deze verhalen vormden dan weer de grondslag 

voor één van Richard Wagners bekendste opera’s.

Einen Geldautomaten in der 
Nähe …
Zijn er ook bezienswaardigheden die meer 

up to date zijn? 

Jazeker, je vindt in de buurt ook staaltjes van he-

dendaags technisch vernuft: de Rheinbrücke 

van Emmerich bijvoorbeeld is met zijn 853,2 

meter lengte de langste van Duitsland en wordt 

niet voor niets de ‘Golden Gate van de Nieder-

rhein’ genoemd.

Welke Duitse zinnetjes moet je als leerling 

zeker kennen om een uitwisseling te 

overleven?

‚Gibt es hier einen Geldautomaten in der Nähe?‘ 

Met geld kan je alles in deze mercantiele wereld. 

Verder zou ik ook aanraden om zoveel mogelijk 

de woorden ‘bitte’, ‘Sie’ en ‘Weltmeister’ te ge-

bruiken. Dat zal zeker helpen om de je omrin-

gende Duitsers nog welwillender te maken dan 

ze al zijn. 

Duitsers … vooroordelen?!
Ach ja, Weltmeister. “Voetbal is een 

eenvoudig spel waarin 22 spelers achter 

een bal aanhollen en op het einde winnen 

de Duitsers.” Welke vooroordelen zijn er zo 

nog over de Duitsers? Of misschien beter, 

welke vooroordelen over Duitsland worden 

ontkracht door zo’n uitwisseling?

Misschien wel het cliché van het Duits als een 

harde, militaristische taal. Alex Agnew mag met 

zijn Schmetterlingsketch dan wel het holle cli-

ché van het Duits als harde taal enthousiast pro-

moten, wanneer de leerlingen uit Emmerich te-

rugkeren, beschikken ze toch wel over een iets 

genuanceerder beeld.

Ieder schooljaar veranderen de leerkrachten van de vakgroepen moderne vreemde talen hun lessen 
fundamenteel, want met een niet aflatende stroom van zelfkritische reflectie over hun didactische handelen, 
over de inhoud van hun lessen en over de manier van evalueren worden hun lessen gelardeerd met actualiteit, 
wordt hun focus niet beperkt tot de enge wereld van het schoolgebouw of het aangereikte handboek, maar 
breidt hun blik zich uit naar de hele wereld, is hun doel niet alleen de leerlingen kennis bij te brengen, maar ook 
te vormen tot kritische, mondige wereldburgers.



Wat vind jij dan het mooiste Duitse 

woord? Torschlusspanik? Schadenfreude? 

Kummerspeck? Fernweh? 

Eén van mijn favorieten blijft toch ‘Strampelhö-

schen’, wat rompertje of kruippakje betekent. 

Veel schattiger dan dat krijg je ze volgens mij 

niet meer. ‘Schmutz’ blijf ik ook een leuk woord 

vinden. Het betekent ‘vuilnis’ maar bij de klank 

van dat woord kan ik alleen maar aan koos-

naampjes voor konijntjes denken. Je merkt dat 

ik niet kan verbergen dat ik nog steeds smoor-

verliefd ben op de Duitse taal.

Eind februari op pad
Het is aanstekelijk, meneer Verhaeghe. Hoe 

ziet de uitwisseling er concreet uit voor onze 

leerlingen? 

Omdat het voor een grote sociale en taalmatige 

meerwaarde zorgt, verblijven onze leerlingen in 

gastgezinnen. Van 17 tot 20 februari trekken wij 

met 5LMT/MWia/MWe naar de boorden van de 

Rijn. Daar volgen onze SJKS’ers lessen mee, maar 

er is ook ruimte voor cultuur, shoppen en ont-

spanning, onder andere via een stadsbezoek 

aan Keulen of Bonn. Van tot maart komen de 

‘Emmers’ dan naar Sint-Niklaas. Het programma 

voor dat tegenbezoek ligt nog niet vast, want 

dat wordt in samenspraak met de leerlingen sa-

mengesteld. Het worden ongetwijfeld een paar 

boeiende dagen!

De waarde van zo’n uitwisseling is eigenlijk 

niet meteen in woorden te vatten, maar stel 

dat je verplicht wordt toch een poging te 

doen, wat zou je dan zeggen?

De Emmerichers leren op hun school Neder-

lands De leerlingen kunnen dus van elkaar leren. 

Dat kan motiverend werken en is ook vaak ge-

woon leuk, want het is weer eens iets anders 

dan te moeten leren van een volwassen en on-

hippe vakspecialist.

Het belang van het Duits als culturele en econo-

mische troef in de Europese context van vandaag 

is evident. Maar het belangrijkste is volgens mij 

misschien wel dat leerlingen door zo’n uitwisse-

ling kunnen inzien dat ze niet alleen studeren om 

een cijfer op een rapport te doen belanden, maar 

dat ze door hun leerwerk ook sterker kunnen 

staan in de ‘werkelijke wereld’. 

Leren buiten de comfortzone
Hoe worden ze dan ‘sterker’ door zo’n 

uitwisseling?

Als je leerlingen uit hun schoolse ‘comfort zone’ 

haalt, kunnen ze zien dat er buiten de grenzen 

van hun alledaagse leefwereld nog iets anders 

is. De confrontatie daarmee kan soms lastig zijn, 

maar verplicht je wel om je sociale en taalkundi-

ge vaardigheden aan te spreken. En dat zijn 

vaardigheden die je heel vaak nodig hebt - bij-

voorbeeld bij het zoeken naar een goede job.

Hoe bedoel je dat?

Bedrijfsleiders en andere werkgevers hechten 

veel belang aan een wetenschappelijke of wis-

kundige opleiding, maar ze beseffen ook wel 

dat sociale en talige vaardigheden, naast creati-

viteit en flexibiliteit, enorme troeven van een 

werknemer zijn. Die troeven kunnen we aan-

scherpen met taalonderwijs in het algemeen en 

dit uitwisselingsproject in het bijzonder.

Reden genoeg, lijkt het, om ons te 

verheugen op dit uitwisselingsproject.

Genau! 

MV
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Zij vonden na hun humaniora op het College 

immers hun roeping bij defensie waarvoor ze 

nu aan de Koninklijke Militaire School (KMS) stu-

deren. Zij zijn dan ook perfect geplaatst om ons 

uit te leggen hoe het zit met de toelatingsvoor-

waarden, de inhoud van de opleiding, en de 

toekomstperspectieven. 

Discipline, orde, groepsgevoel
Beste Shauni en Juliaan, jullie zochten een 

studierichting na je humaniora en vonden 

die aan de militaire school! Hoe kwamen 

jullie op die ietwat ongewone keuze uit? 

Shauni: Mijn mama heeft in haar jonge jaren 

twee jaar in het leger gezeten en heeft vandaag 

de dag nog altijd spijt dat ze toen heeft afgete-

kend (wat dus wilt zeggen dat je tekent om geen 

militair meer te zijn, SH). Ze vertelt vaak vol lof 

over haar tijd bij het leger en dat heeft mijn 

interesse aangewakkerd. Op mijn veertiende 

heb ik me ingeschreven voor een jongeren-

stage bij defensie en die beviel enorm. Na mijn 

tweede middelbaar heb ik gekozen voor de 

richting sportwetenschappen, omdat ik altijd 

veel energie had sporten erg leuk vond. Op dat 

moment had ook ik net een nieuwe hobby 

ontdekt, namelijk voetbal. Ik was en ben nog 

steeds avontuurlijk en sportief van aard en zoek 

graag uitdagingen op, dus de keuze voor sport-

weten schappen was erg logisch. Tijdens mijn 

derde middelbaar hoorde ik voor het eerst over 

de Koninklijke Militaire School en toen wist ik 

het: ik wilde verder studeren aan de “universiteit 

van het leger”. 

Juliaan: Eigenlijk ambieerde ik geen loopbaan 

bij defensie. In de zomervakantie van het vierde 

middelbaar schreef mijn moeder (nvdr. leer-

kracht Ilse Van Steelant) mij in voor de luchtka-

detten. Deze tak van defensie laat jongeren op 

een avontuurlijke manier proeven van een aan-

tal waarden waar defensie voor staat: discipline, 

orde, groepsgevoel, enz. Aangezien ik mij on-

middellijk thuis voelde in deze wereld, heb ik in 

het zesde middelbaar besloten om voor een 

loopbaan in het leger te kiezen. De keuze viel al 

snel op de universitaire opleiding tot officier. 

OUD-LEERLINGEN SHAUNI EN JULIAAN 

Studeren aan  
‘de universiteit van het leger’

Alles wordt getest!
Hoe zit het met de toelatingsprocedure? Die 

is streng vermoed ik? 

Shauni:Ja, toch wel. Je wordt op verschillende 

vlakken getest. Er zijn testen die doorgaan in het 

Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. De 

academische testen vinden plaats op de KMS 

zelf doorgaan. Eerst en vooral testen ze je op 

medisch vlak omdat het een zeer actieve job is 

en ze willen personeel aanwerven waarvan ze 

zeker zijn dat ze het aankunnen. Alles wordt ge-

test: ogen, oren, neus, tanden, lichaamsbouw, ... 

Daarnaast word je ook getest op psychologisch 

vlak. Zo bekijken ze of je ‘ze wel allemaal op een 

rijtje hebt’, je weet maar nooit.

Uiteraard zijn er ook sportieve proeven, aange-

zien een goede conditie een must is. Als je hier-

voor traint, dan lukt het in principe. Toen ik mijn 

testen deed moest ik lopen, pompen en sit-ups 

doen. Het kan zijn dat het ondertussen al veran-

derd is. Met de karakteriële proeven en groeps-

proeven gaan ze na of je het juiste karakter hebt 

om militair te zijn en of je wel kan samenwerken. 

Ook het aspect communicatie is daarbij belang-

Over enkele maanden verlaten weer heel wat laatstejaars onze school. De meesten van hen kiezen ervoor om 
verder te studeren aan een hogeschool of universiteit. Shauni Guinée (2012) en Juliaan Bultinck (2013) kozen voor 
een minder evidente studierichting. 
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rijk. Zo is er ook een interview in het militair hos-

pitaal om de motivatie na te gaan. Dan stellen 

ze enkele vragen over jezelf en waarom je koos 

voor Defensie. Ze gaan ook na of je er al enige 

kennis over hebt. Helemaal aan het eind zijn er 

de academische proeven. Die gaan door op de 

KMS zelf. Er zijn drie proeven: Nederlands, Frans 

en wiskunde. Samen met de sportproeven zijn 

dit de enige proeven waarop je je kan voorbe-

reiden. Oh ja, voor zij die de richting polytech-

niek willen doen is er nog een extra wiskunde-

proef. Juliaan en ik kozen echter voor de richting 

Sociale en Militaire Wetenschappen.

Juliaan: De toelatingsprocedure test dus niet al-

leen je academische kennis (die wel het belang-

rijkste is aangezien de opleiding tot officier een 

universitaire opleiding is), maar ook je fysieke ca-

paciteiten en je ondergaat ook een aantal proe-

ven in groepsverband. Deze laatste zijn voor de-

fensie zeer belangrijk, aangezien je tijdens je 

loopbaan voortdurend met andere mensen 

moet samenwerken. De toelatingsprocedure is 

zoals je merkt niet gemakkelijk. De eerste keer 

was ik, door een tekort voor Nederlands, niet 

“batig gerangschikt”, zoals dat heet. Ik kreeg 

toen wel de kans om een voorbereidend jaar te 

starten aan de VDKMS (de voorbereidende divi-

sie koninklijke school). Mijn tweede poging was 

gelukkig wel succesvol. 

Zeker geen verloren jaar
Dus dat voorbereidende jaar bleek achteraf 

wel nuttig? 

Shauni: Ja, als je niet slaagt voor de academi-

sche proeven dan kan je geselecteerd worden 

voor de VDKMS. Het duurt exact één schooljaar 

en daarbij bereiden ze je voor op de academi-

sche ingangsproeven voor de KMS. Ook ik 

kwam een half puntje tekort voor Nederlands, 

maar ik mocht wel naar de VDKMS gaan. Som-

migen noemen het een weggesmeten jaar, 

maar ik kijk er met veel plezier naar terug. Ach-

teraf gezien had ik gewoon de regels moeten 

opzoeken die ik moest volgen tijdens de proef 

van Nederlands, want voor de rest had ik eigen-

lijk wel genoeg kennis opgedaan op het Colle-

ge. Maar los daarvan was het een nuttig jaar. Zo 

kon ik bijvoorbeeld al wat wennen aan het ‘in-

ternaatregime’. De groep waarin ik terecht 

kwam, was ook echt leuk en de meeste studen-

ten uit het voorbereidingsjaar geraken op de 

KMS. De VDKMS is dus geen zekerheid dat je 

binnen geraakt op de KMS, maar het vergroot 

wel je kansen. Zo ook bij Juliaan en mezelf. 

Juliaan: Door het grote aantal uren Nederlands, 

Frans en Wiskunde, word je perfect voor de toe-

latingsproeven klaargestoomd. Ook de vakken 

geschiedenis, fysica en Engels komen aan bod 

omdat ook deze vakken doorheen de opleiding 

aan bod komen. Je kan tijdens dat jaar ook je 

conditie opkrikken dankzij sportlessen. Kortom, 

ik heb de VDKMS ervaren als een intensief maar 

leuk jaar. Op deze manier konden we het militai-

re leven al eens ervaren, zonder ergens aan ver-

bonden te zijn. En na dat jaar wist ik zeker dat 

een loopbaan binnen defensie iets voor mij was.

Jullie hebben het al eens vernoemd: de 

opleiding aan de KMS is een universitaire 

opleiding. Hoe zit dat precies? 

Shauni: De KMS kan vergeleken worden met 

een universiteit. Het is een masteropleiding en 

duurt vijf jaar. Je kan de keuze maken tussen Po-

lytechniek enerzijds en Sociale en Militaire We-

tenschappen (SMW) anderzijds. 

Juliaan: Als ik afstudeer, zal ik, net als Shauni, een 

diploma in de Sociale en Militaire Wetenschap-

pen bekomen. Dit is een studierichting die be-

staat uit een combinatie van verschillende vak-

ken. Zo krijgen we in het eerste semester lessen 

recht, methodologie, kritische benadering van 

bronnen en wiskunde terwijl in de tweede se-

mester vakken als economie, en logica op het 

programma staan. Zo heb je na je opleiding een 

grote algemene kennis. Wat ik zelf ook heel be-

langrijk vind, is de tweetaligheid Nederlands-

Frans, iets wat uiteraard grote aandacht krijgt 

doorheen onze opleiding. Niet alleen tijdens de 

lessen trouwens, aangezien je ook een kamer 

deelt met een Franstalige mede-leerling officier. 

Gevulde dagen
Hoe ziet een dag er als student aan de 

KMS uit? Hebben jullie nog tijd voor een 

studentenleven? 

Juliaan: Het vroege opstaan is het begin wel 

moeilijk, maar went snel. Eerst doen we mee 

aan de vlaggengroet. Daarna begint ons lessen-

pakket: vier uur les in de voormiddag en dan 

nog eens vier uur les in de namiddag. We eindi-

gen onze dagen met een verplichte studie van 

19.00 tot 21.00. Sport zit in het programma ver-

werkt, maar ook in onze vrije tijd gaan we nog 

regelmatig fitnessen. Zoals je merkt, zijn onze 

dagen goed gevuld. Van verveling is er zeker 

geen sprake. Voor ons is het geen evidentie om 

elke avond uit te gaan. We krijgen wel af en toe 

de kans en naargelang we opschuiven in onze 

opleiding, zullen die voordelen groter worden. 

Toch mis ik dat niet omdat de sfeer en de kame-

raadschap op de campus zeer goed is. 

Shauni: Zo is er is ook een bar, waar je samen 

met je collega’s iets kan gaan drinken. De prijzen 

in de bar zijn niet zo hoog trouwens (lacht). De 

eerste drie jaren slaap je trouwens met twee op 

een kamer (normaal gezien één Franstalige en 

één Nederlandstalige, maar er zijn niet altijd 

evenveel leerlingen per taal). Voor de laatste 

twee jaren krijg je een kamer alleen. Er is ook 

overal internetverbinding aanwezig, dus ook 

wat dat betreft lijkt ons studentenleven op dat 

van een andere student. 

Generaal Shauni en generaal 
Juliaan!?
En wat brengt de toekomst? Stopt het na 

deze opleiding? 

Juliaan: Na een 5-jarige opleiding aan de KMS, 

behaalt men na de eedaflegging de rang van 

onderluitenant. Op dat moment ben je dus 

reeds officier. Maar uiteraard ambieer ik een 

rang die hoger is. We zullen wel zien wat de toe-

komst brengt. 

Shauni: Klopt, we kunnen nog proberen om een 

hogere rang te bereiken. Ik wil denk ik wel pro-

beren om zo hoog mogelijk uit te komen, maar 

er zit geen druk achter. Mijn carrière is belang-

rijk, maar als ik in een hogere rang geen tijd 

meer zou hebben voor mijn gezin later, dan kies 

ik ervoor om in een lagere rang te blijven. 

Bedankt voor dit boeiende gesprek. Ik wens 

jullie, officieren in spé, veel succes! 

SH
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Hij las voortdurend reptielenboekjes en tekende 

niets anders dan geschubde of slijmerige 

dieren! Op zesjarige leeftijd bezocht hij met zijn 

ouders een reptielenhouder die ze op reis 

hadden leren kennen. Bryans interesse was voor 

eens en altijd aangewakkerd. 

Bij zijn bezoek had hij een jonge baardagame 

gekregen (die in mei 2012 overleed op 15- jarige 

leeftijd). Dit was de start van zijn passie, die later 

zou uitgroeien tot een … obsessie. Bryan volg-

de een paar jaar geleden op onze school We-

tenschappen-Moderne Talen; een richting die 

hem goed beviel en veel hielp in zijn huidige 

studies en levensstijl.

”Mama, papa, krijg ik een reptiel, 
toe?”
Jouw passie voor reptielen is blijkbaar erg 

groot. Hoe evolueerde een hobby, zeg maar 

een kinderdroom, tot een dergelijke passie? 

Ghoh, dat is een goede vraag! Ik kan mij eigen-

lijk geen dag herinneren waarop ik nog niet ge-

interesseerd was in reptielen en amfibieën. Al 

van kleins af, ik denk een jaar of 4, was ik beze-

ten door deze diergroepen. Ook mijn ouders 

hadden snel in de gaten dat ik enorm snel din-

gen opstak rond herpetofauna (verzamelterm 

voor reptielen en amfibieën) en deze zaken dan 

niet gauw vergat. Toen ik jong was, spendeerde 

ik mijn tijd met het lezen van reptielenboeken 

of het kijken naar allerhande documentaires. Ik 

was geïnteresseerd in de hele dierenwereld, 

maar toch… al hetgeen met schubben of slijm 

werd toch met meer aandacht aangegaapt. Op 

een zekere leeftijd, ik geloof toen ik 7 jaar oud 

was, kreeg ik mijn eerste reptiel, een baar-

dagame. Mijn ouders hebben toch even ge-

wacht vooraleer ze mij toelieten dergelijk dier te 

houden. Het zijn immers zeker en vast geen ge-

makkelijke huisdieren om te houden in gevan-

genschap! Al zeker niet voor een kind! Eigenlijk, 

achteraf bekeken, hadden ze beter nog nét iets 

langer gewacht om mij als jongeling nog net 

dat tikkeltje meer te laten begrijpen wat het 

juist is om een dergelijk dier in huis te houden. 

Ik deed het erg goed en zorgde er erg goed 

voor, daar niet van… Maar toch zou ik het kin-

deren op die leeftijd zelf niet aanraden.

Vandaag werk ik met allerhande verschillende, 

koudbloedige dieren. Zelf heb ik nu, knal op de 

kop, 100 koudbloedige dieren. Dit varieert van 

hagedissen, slangen, kikkers, salamanders tot 

vogelspinnen en schorpioenen. 

Zo heb ik onder andere verschillende soorten 

pijlgifkikkers, waaronder enkele dwergsoorten 

(Ranitomeya imitator, Ranitmeya benedicta,…

),de gouden pijlgifkikker (Dendrobates auratus) 

en de schilderskikker (Dendrobates tinctorius). 

Maar ook verschillende soorten slangen, bijvoor-

beeld de groene boompython (Morelia viridis) 

en de gebandeerde wrattenslang (Acrochordus 

OUD-LEERLING BRYAN MINNE (MTWE ‘09)

Warmbloedig slangenmens
Bryan was slechts 4 jaar oud toen zijn ouders merkten dat hij een voorliefde had voor reptielen. In de zoo was hij 
slechts op één plek te vinden (de reptielenafdeling) en op reis probeerde hij elke hagedis of slang die in zijn 
gezichtsveld kwam te pakken te krijgen!

<<<
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granulatus), waarmee ik de eerste ter wereld was 

om ze in gevangenschap te kweken. Ook werk ik 

vaak met giftige slangen zoals cobra’s en adders 

en werk ik geregeld met krokodilachtigen.

Voorzichtig blijven
Het spreekwoord zegt dat je geen katje 

zonder handschoenen mag aanpakken. 

Geldt dat ook voor jouw dieren?

Uiteraard! Reptielen zijn alles behalve knuffeldie-

ren, laat dat duidelijk zijn! De meeste reptielen 

houden helemaal niet van menselijk contact, 

laat staan van aanraking. Nu zijn al mijn per-

soonlijke dieren en de dieren waarmee ik werk 

wel goed gesocialiseerd. Dat moet ook wel, 

want we nemen ze mee naar scholen en lezin-

gen. Toch… het zijn en blijven dieren. Het ge-

beurt wel al eens dat we tijdens een practicum, 

in het veld of bij onszelf thuis een ‘neepje’ krij-

gen. Ik ben wel een zeer voorzichtig persoon en 

ben steeds op mijn hoede rond potentieel ge-

vaarlijke dieren. Tot nog toe ben ik er goed van-

af gekomen met enkele lichte bijtwonden van 

enkele ongevaarlijke slangen en hagedissen, 

wat echt veel spannender klinkt dan het is. 

Meestal resulteert een slangenbeet van een on-

gevaarlijke, kleine wurgslang zich in louter enke-

le oppervlakkige sneetjes. Nu ik eraan denk: ik 

ben eens gebeten door een mild-giftige slang 

in de Caraïben. Mijn hand zwol een flink stuk op 

en deed een dag veel pijn… maar daar bleef 

het bij. Ik heb al meerdere van mijn buitenland-

se collega’s er slechter aan toe gezien!

Reptischool
Je maakte van jouw passie zelfs jouw 

beroep? Ligt bij de reptielschool de 

klemtoon op het educatieve of eerder de 

spektakelwaarde?

Inderdaad! Na mijn studies op het SJKS heb ik 

een diploma gehaald in Agro- & Biotechnologie, 

waarin ik me heb gespecialiseerd in het bestu-

deren, monitoren en onderhouden van koud-

bloedige dieren. Momenteel volg ik het laatste 

stukje van een schakelprogramma op de VUB 

om door te stromen richting Master of Science 

in Biology, Herpetology. 

Enkele jaren terug heb ik een bedrijfje opgestart 

met mijn vriendin Laura Ruysseveldt, genaamd 

ReptiSchool. Deze onderneming focust zich in-

derdaad op het organiseren van educatieve ac-

tiviteiten voor kinderen rond reptielen, amfibie-

en en geleedpotigen. Zo organiseren wij samen 

met enkele goede vrienden en mede-specialis-

ten wekelijks schoolworkshops, exposities, kin-

derkampen en verjaardagsfeesten. We waren 

hier mee de eersten in België die zich hierop 

toelegden. Het is een waar succes! Uiteraard 

duurde het niet lang voor enkele andere instan-

ties ons in ons origineel idee volgden.

Enkele jaren later begon de vraag naar ‘volwas-

sener’ activiteiten heus te stijgen. Dit vormde 

dan het begin van ons tweede bedrijfje, het 

H.E.R.P.. In het lang het Herpetological Educati-

on & Research Project. Dit project focust zich 

meer op het organiseren van opleidingen, lezin-

gen, practica voor diergeneeskundigen en die-

renverzorgers, exposities voor volwassenen, ex-

cursies én expedities! Uiteraard spreekt het voor 

zich dat dit minstens even leuk en spannend is 

om te doen. Jaarlijks geven wij verschillende 

cursussen terrariumkunde en organiseren wij 

uitstappen in zowel binnen als buitenland. De 

eerstvolgende op de planning is een expeditie 

naar Marokko om ginds enkele dieren in het 

wild te gaan bestuderen en bij te dragen aan 

het beschermen van de populaties. 

Gekko’s onder de loep
Je trok ook naar Nicaragua? 

Tijdens mijn studie Agro- & Biotechnologie 

kreeg ik inderdaad de kans om voor 3,5 maand 

naar Centraal-Amerika te trekken om ginds bij te 

dragen aan Herpetologisch onderzoek. Daar on-

derzocht ik samen met Laura de impact van een 

uitheemse gekkosoort op de inheemse soorten. 

Ook werd er aan ons gevraagd om een volledi-

ge inventarisering te doen van alle soorten bin-

nen een bepaald beschermd gebied. Het 

spreekt voor zich dat dit een van de mooiste 

momenten in mijn leven was. We bezochten sa-

men een heel stuk van Nicaragua en Costa Rica 

tijdens deze periode. Een écht avontuur.

Sindsdien hebben we niet meer stilgezeten en 

hebben we al een knap stukje van de wereld 

mogen zien. Zo hebben we onder andere een 

week in de Sinaïwoestijn verbleven en hebben 

we gezocht naar de Marokkaanse cobra in, hoe 

raadt je het, Marokko. Het eerstvolgende op de 

planning is het helpen aan onderzoek bij ko-

ningscobra’s in Bali en het bezoeken van Komo-

do eiland. Hier kijk ik enorm naar uit! Nog enkele 

weken en we vertrekken. In september volgt 

waarschijnlijk een rondreis door Zuid-Afrika.

Vooroordelen worden met de 
paplepel... 
Heel wat mensen hebben een bijna 

aangeboren afkeer voor reptielen en zeker 

voor slangen. Waarom is dat volgens jou? 

Waarom heb jij daar geen last van?

Eigenlijk hebben de meeste mensen helemaal 

geen aangeboren afkeer voor bijvoorbeeld slan-

gen en spinnen. Dit is al meermaals weten-

schappelijk onderzocht en ook wij zien dit elke 

dag. Jonge kinderen houden zonder enige aar-

zel en met véél fascinatie een vogelspin vast of 

staan te springen om een slang te aaien. Indien 

er écht een aangeboren angst voor dieren zou 

bestaan, zou ik snel zonder werk vallen!

De reden waarom vele mensen ‘bang zijn’ voor 

deze dieren is te wijten aan de vele vooroorde-

len en fabeltjes rond deze dieren. Nog maar al 

te vaak worden deze dieren aanzien als gevaar-

lijke, vieze en enge beesten die alleen maar je 

gezicht willen verminken. Dit terwijl ze eerder 

rustgevend, zéér proper en uitzonderlijk mooi 

zijn. Vaak zijn de meesten reptielen, amfibieën 

en geleedpotigen eerder vredelievend dan de-

fensief. Agressief… dat woord gebruik ik niet 

graag. Ik heb nog niet al te vaak een reptiel een 

mens zonder reden zien aanvallen. Meestal is dit 

de persoon zelf die de aanval uitlokt.

Kinderen krijgen de vooroordelen met de pap-

lepel ingegoten en deze worden dan van gene-

ratie op generatie doorgegeven. Reptielen, am-
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fibieën en geleedpotigen krijgen hierdoor een 

enorm slechte en onverdiende reputatie. Dit is 

een van de zaken die wij met onze organisaties 

uit de wereld willen helpen. Uiteraard speelt de 

media hier ook vaak sterk op in… In bijna alle 

documentaires de dag van vandaag worden 

deze dieren afgebeeld als gevaarlijke roofdieren. 

Versta mij niet verkeerd, er zijn héél wat reptie-

len die deze titel zeker en vast verdienen! Maar 

uiteraard zijn ze niet allemaal even gevaarlijk. 

Onder de vogels heb je ook mussen en valken.

’Droog’ reptiel en ‘slijmerig’ 
amfibie
Laten we er voor eens en voor altijd komaf 

mee maken: wat is het verschil tussen een 

reptiel en een amfibie?

Het is eigenlijk vrij gemakkelijk: Reptielen hebben 

een geschubde huid. Ze zijn volledig bedekt met 

structuren die gemaakt zijn van verschillende op-

eenvolgende lagen keratine, dezelfde stof in 

onze nagels en haren en huid. Dit zorgt ervoor 

dat reptielen een droge en vaak ruwe, soms zach-

te huid hebben. Onder de reptielen vallen de 

Squamata (hagedissen, wormhagedissen, slan-

gen), de Testudines (schildpadden), de Crocodilia 

(krokodillen, kaaimannen, gavialen en alligators) 

en de Sphenodontia (de tuatara’s). Deze laatste 

groep bevat nog slechts 1 soort en is evolutief 

het oudste reptiel. Het lijkt sterk op een hagedis, 

maar is eerder een verre, nog steeds levende, 

voorouder van de hagedissen. 

Amfibieën daarentegen hebben een gladde, 

vlaak slijmerige huid en hebben dus geen 

schubben. Ze bezitten vaak een dunne slijmlaag 

die hun huid beschermt en helpt bij de vocht-

huishouding van het lichaam én bij de ademha-

ling. Ook bezitten amfibieën meestal gifklieren 

in de huid, waaruit ze gif kunnen secreteren. Ve-

len zijn niet giftig voor de mens uiteraard en 

niet alle amfibieën hebben een sterk uitgewerkt 

gifapparaat, maar er zitten er wel enkele bij die 

heel wat schade kunnen aanrichten. Onder de 

amfibieën onderscheiden we de Anura (kikkers 

en padden), de Caudata (salamanders) en de 

Gymnophiona (de wormsalamanders).

Bryan geeft vervolgens een heel deskundige 

uitleg over de geleedpotigen en koudbloedige 

dieren. Tracheata, Myriapoda, Pycnogonida, … 

vliegen ons rond de oren en bovendien blijkt 

dan nog dat deze poikilotherm, homeotherm, 

ectotherm of endotherm zijn. Wie echt hele-

maal mee wil zijn, vindt hierover meer informa-

tie op Bryans websites. Terwijl een tarantula 

kriebelt aan mijn oor en ik in de ogen van een 

groene boompython kijk, vuur ik een volgende 

vraag af. Heb je een favoriet reptiel? 

Nagenoeg al mijn dieren hebben een naam! Ik 

ben erg emotioneel verbonden met mijn dieren 

en een dier houden zonder het een naam te ge-

ven… dat vind ikzelf moeilijk. Ook kan ik onder 

mijn koudbloedige kinderen geen favoriet kie-

zen. Ik hou evenveel van ze allemaal. 

Goede raad
Wat zou je zeggen aan de kleine en zijn 

ouders die zinnens zijn om bij de volgende 

kerst een hagedis of slang onder de 

kerstboom te leggen?

Oef… bezint eer ge begint! Reptielen zijn op 

zich al geen makkelijke dieren om te houden in 

gevangenschap, dus ze aankopen zonder voor-

kennis is uit den boze. Indien de personen in 

kwestie oprecht geïnteresseerd zijn, een goed 

idee hebben van wat het inhoudt om een exo-

tisch dier in gevangenschap te houden, de toe-

stemming hebben van hun gemeente, zich 

goed hebben ingelezen over de specifieke ver-

zorging van de soort die ze willen houden en 

een mooie habitat met de juiste apparatuur 

hebben voorzien… Dan zie ik geen probleem. ;)

Uiteraard zou ik wel even wachten tot nét na 

kerstmis of nieuwjaar. Levende dieren zijn in 

mijn ogen niet echt kerstcadeautjes! Ook zou ik 

eerst eens kijken of er in de gespecialiseerde op-

vangcentra geen dieren zijn die een nieuwe 

thuis nodig hebben. Er worden immers enorm 

veel reptielen gedumpt en achtergelaten.

Ik droom van de wilde 
bosmeester
Welke (reptielen)dromen koester je nog? 

Vormen de Galapagoseilanden geen  

must-see?

De Galapagoseilanden staan voor elke reptielen-

liefhebber wel hoog op de lijst! Toch kan je rep-

tielen overal ter wereld aantreffen… de lijst bij 

mij is nog érg lang! Als ik terug ben van Komodo 

zal deze uit de top 3 wel al geschrapt zijn! Daar-

naast pronkt Australië ook nog zéér hoog. Maar 

alles op z’n tijd. Het vinden van een wilde ga-

bonpofadder en een wilde bosmeester zijn nog 

twee van mijn ultieme herp-dromen. Deze laat-

ste heb ik in Costa Rica nét gemist en een van 

mijn beste vrienden heeft mij dit een paar we-

ken geleden al fijntjes duidelijk gemaakt door 

een door hem gemaakte foto van een wilde 

bosmeester te sturen!

Waar ik nu mee bezig ben, is het opstarten van 

een educatief centrum, specifiek over deze die-

ren. Als dat er zal zijn… dan zal mijn grootste 

droom in vervulling gaan.

Hoe kunnen lezers – als hun interesse zou 

gewekt zijn – met jouw reptielen en kennis 

in aanraking komen?

 Ik sta steeds open voor vragen omtrent mijn 

studie, de onderneming of het houden van 

koudbloedige dieren in het algemeen. Ook kun-

nen ze zeker en vast kennismaken met onze die-

ren op de verschillende evenement die we jaar-

lijks bijwonen. Ik nodig alle lezers uit eens een 

kijkje te nemen op onze websites:

www.reptischool.be

www.herp.be

Nog een gesmaakte uitsmijter om af te 

sluiten…

Ik heb erg genoten van het interview en ben 

zeer blij met de vraag van Ic Hou. Het SJKS heeft 

mij geholpen om het juiste pad te kiezen in mijn 

academische carrière en daarvoor ben ik zeer 

dankbaar. Ik koester mooie herinneringen aan 

deze school! Hartelijk bedankt en misschien ooit 

eens tot op een workshop op het SJKS zelf? ;)

Beste Bryan, jij bent hartelijk bedankt 

voor het fijne interview. We wensen je 

veel succes toe met de studies, de reizen, 

je professionele bezigheden en al je 

koudbloedige diertjes!

RP
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En wat blijkt… Achter de talloze voetbal- en 

jeugd bewegingsquizzen opent zich een wereld 

die welhaast wonderlijker is dan het innerlijk van 

de berg Sesam. Sterker nog, tal van Vlaamse 

topquizzers blijken oud-leerlingen van onze 

school te zijn en onze eigenste Calfac is het 

strijdtoneel van tien tot twintig quizzen, waar-

van de IDJ-quiz zowaar geldt als een van de 

meest prestigieuze van heel Vlaanderen. 

Wij interviewden drie oud-leerlingen die met 

hun verschillende teams hun weg zoeken in de 

ranking.

Quiz me quick en … véél
Hoe heten de teams waarvoor jullie meestal 

spelen en welke plaats in de ranking 

bekleden die momenteel?

Bart Van Gasse: Ik speel bij Malheur. Momenteel 

staan wij op een derde plaats. Voor de gelegen-

heid doe ik ook wel eens mee met De Gramme 

Huurlingen, De Nieuwe Lichting (nvdr. ons leer-

lingenteam van vorig schooljaar), Gamma of 

Malheur 12. Zo kom ik uiteindelijk uit op een 80 

quizzen op een jaar waarvan de overgrote 

meerderheid toch voor Malheur.

Koen De Vriese: De Usurperende Bevoegdhe-

den. Ik doe ook nog wel eens mee aan een ge-

legenheidsquizje voor het goede doel of aan de 

Slimste Straat. Ik denk dat ik zo afklok op een 15-

tal wedstrijden. Nu staan wij op plaats 204.

Yannick Smet: Ik speel echt alleen voor Das zeker 

da. We spelen één of twee keer per weekend, dus 

een quiz of 60-70 per jaar met ons team, denk ik. 

Wij staan op plaats 300 in de ranking.

Welke oud-leerlingen van onze school doen 

geregeld mee in jullie hoofdteam?

Bart: Pieter Loncke (LWIb, 1999), Erik Pyl (GL, 

1968) en Lars Dullaert (EWI, 2004). Ik heb de vra-

gen van het quizje op het eind ook eens naar 

hen doorgestuurd, zodat je ook hun antwoor-

den hebt. Iemand die ik misschien ook even 

moet vermelden, is Erik Meersschaert. Hij heeft 

nooit bij ons gespeeld en is tegenwoordig ook 

niet meer zo actief, maar als oud-leerling is hij 

wel één van de weinigen die er in geslaagd is 

om in De Canvascrack 20 tafels vol te maken. 

Koen: Bram Noens (GL, 1999) en Bart Geers 

(LWIb, 2003) zijn er al van in het begin bij. Nu 

doen ook Frédérique Joos (LWIb, 2005) en Mat-

thias Verougstraete (LWIb, 2000) wel eens mee. 

Ook leerkrachten Maarten Van Looy, Jan Onge-

na en Stijn Verhaeghe spelen met ons mee.

Yannick: Andres Seghers (WEWIb, 2011), Henri 

De Ryck (GWIb, 2011), Arne Smet (HWa, 2009), 

Cedric Seghers (ECa, 2010).

Welke eigenschappen maken nu precies een 

goede quizzer?

Yannick: Een goede quizzer heeft een goed ge-

heugen, maar dat alleen is niet genoeg denk ik. 

Je moet ook een breed interesseveld hebben en 

daarnaast ook enkele specialiteiten. En uiteraard 

moet quizzen je ook interesseren: niet iedereen 

ziet het zitten om zaterdagavonden door te 

brengen op quizavonden. 

Bart: Voor individuele quizzen: veel weten (uiter-

aard). Omdat je gemakkelijker dingen onthoudt 

QUIZZEN OP SJKS

”Iets weten waarvan je niet wist dat je het wist”, that’s the quiz!

die je boeien, helpt het dus als je een brede in-

teresse hebt. Het mag ook niet te lang duren 

om iets uit je geheugen op te diepen, want op 

een quiz ben je dan te laat. Bij de gewone team-

quizzen kan je wel rekenen op je medequizzers, 

die mee kunnen denken. Dat is ook het leukste: 

samen op een antwoord komen dat individueel 

bij niemand gelukt zou zijn. Daar is het ook min-

der belangrijk om van alles wat te weten, meest-

al heeft iedereen wel een beetje zijn eigen spe-

cialiteiten. Het helpt wel om constructief mee te 

kunnen overleggen en je te kunnen verplaatsen 

in de geest van degene die de vraag/ronde op-

gesteld heeft. Ook niet te bescheiden zijn en je 

eigen idee(ën) durven opperen. Beter jezelf 

eventjes ‘belachelijk’ maken dan achteraf te 

moeten zeggen “Oh, dat heb ik nog gedacht”

Hoe belangrijk zijn specialisaties in een 

team? Ben je beter met vier allrounders of 

met vier hyperspecialisten?

Koen: Da’s een moeilijke. Veel hangt af van de 

zwaarte van de quiz. De modale voetbalkantine-

quiz vereist weinig specialisatie. Daar kom je 

vaak toe met een degelijke allround-kennis uit 

de krant en de boekskes. De quizzen van het 

zwaardere kaliber bevatten vaker zeer detaillisti-

sche, wat wereldvreemde vragen. Vaak speelt 

ook (levens)ervaring mee om je als beslagen 

quizzer te onderscheiden. Ik beschouw mijn 

mede-Usurpatoren als zeer intelligente kerels, 

maar onze leeftijd speelt ons in sommige geval-

len wel wat parten. Binnen het quizlandschap 

zijn we nog relatief jonge veulens, ‘De Nieuwe 

Lichting’ niet te na gesproken. Ik vind het zelfs 

bewonderenswaardig dat ze hun mannetje 

meer en meer beginnen te staan. Het kunnen 

nog kleppers worden.

Vorig schooljaar kaapten onze leerlingen de mooiste prijzen weg in de quizcompetities voor leerlingen. Dat gaf 
de begeleidende leerkrachten Bram Noens en mezelf, die zelf ook al eens graag een quizje spelen, de kans om 
zich wat grondiger te verdiepen in het reilen en zeilen van de Vlaamse Quizwereld. 
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Enac!?
Wat is een van de strafste antwoorden 

waarmee je al voor de dag gekomen bent 

voor je team?

Yannick: Een van de straffere antwoorden was 

het antwoord ENAC (exceptio non adempleti 

contractu). De ENAC is een juridische term en 

houdt kort gezegd in dat een partij bij een we-

derkerig contract zijn prestatie mag opschorten 

onder bepaalde voorwaarden indien de tegen-

partij niet presteert volgens het contract. 

Koen: Ik kan me een ronde herinneren op 

d’Olmenquiz, het eerste jaar dat we meededen, 

waarbij elk antwoord een tip gaf naar een lied. 

Mijn guilty pleasure voor de populaire muziek 

uit de jaren 60-70-80 hielp me in het herkennen 

van de tekst van “We didn’t start the fire” van Bil-

ly Joel. In dezelfde quiz, ondertussen zo’n 4 jaar 

geleden, traden we voor de eerste maal aan als 

de Usurperende Bevoegdheden. Onze keuze 

voor deze naam berustte op de hoop dat het 

een naam moest zijn die ook best wel het ant-

woord op een vraag zou kunnen zijn. En inder-

daad, wat gehoopt werd, geschiedde, waarbij 

we ook nog een zaalsolo haalden waarmee we 

de verenigde tegenstand van ongeveer 90 

ploegen een ferme neus zetten. Met enige trots 

haalden we ook de eerste plaats binnen voor de 

Hijsberen, een ploeg die daar al enkele jaren 

had gewonnen. (nvdr. Koen, vergeet ‘De Zalm-

haai’ niet, een zaalsolo op de IDJ-quiz van 2015. 

Van zoiets kan 90 % van het Vlaamse quizgild al-

leen maar dromen.)

Bart: Op sterk bezette quizzen een solo scoren, 

is heel leuk. Van mezelf herinner ik me nog Cata-

tumbo en Dirty pretty things. Dat laatste was 

extra speciaal (en ook nogal onverwacht), om-

dat we met onze ploeg op muziek doorgaans 

enkel punten verliezen op onze concurrenten. 

Ook plezant is om ineens op een antwoord te 

komen waarvan je zelf niet zou verwachten dat 

je het kende (en je ploeggenoten al helemaal 

niet). Je moet dat ooit ergens opgevangen heb-

ben en kennelijk is het zelfs nog blijven hangen 

ook.

Een Armand de la Ruelle’ke
Wat met de quiz-me-quickregel  

‘Geen alcohol voor de pauze’?

Yannick: Deze regel vind ik niet zo belangrijk, 

hoewel we hem in de realiteit wel naleven: wij 

overleven gedurende een quiz op Ice Tea en 

bruiswater. Af en toe drinkt er iemand eens een 

pintje, maar meestal is dat wanneer het kalf ver-

loren is en er dus niet echt schade kan toe-

gebracht worden.

Bart: Voor mij niet van toepassing, want ik drink 

sowieso geen alcohol. Ik kan er me wel aan er-

geren als je wel 25 verschillende bieren kan kie-

zen, maar verder enkel water, cola en koffie.

Koen: Ik plaats die interne quizregel onder de-

zelfde categorie als de verplichting om te ritsen 

in het verkeer. We weten het allemaal, maar nie-

mand doet het. De eerlijkheid gebiedt me toe 

te geven dat ik al een ‘Armand de La Ruelle’ke’ 

heb gedaan. Ik ben namelijk ooit eens vergeten, 

beneveld door enkele Duvels, een antwoorden-

blad af te geven. Bij het overlopen van de juiste 

antwoorden viel mijn frank. Gelukkig toonde de 

jury veel mededogen.

Vooral mannen …
Waarom is de quizwereld toch vooral een 

mannenwereld?

Bart: ‘There is much pleasure to be gained from 

useless knowledge’, vond Bertrand Russell. Mis-

schien valt vrouwen vooral dat ‘useless’ op en 

mannen dat ‘pleasure’?

Yannick: Dat is natuurlijk de vraag van één mil-

joen. Ik kan er niet echt een vinger opleggen. Ei-

genlijk kan dezelfde vraag worden gesteld over 

Wallonië: in Vlaanderen is quizzen zeer populair, 

terwijl je in Wallonië amper zaalquizzen vindt. 

Koen: Het is misschien de enige ‘echte’ wereld 

waar een man zijn gelijk kan halen in een discus-

sie, om het dan nadien met een gewonnen keu-

kenrobot of Bongobon weer goed te proberen 

maken bij vrouwlief omdat dat avondje quizzen 

weeral veel te lang heeft geduurd. Intelligente 

organisatoren spelen hier op in en bieden op de 

prijzentafel zelfs bonnen aan van de lokale bloe-

mist, of (in geval van de IC (ont)HOU-quiz) een 

waardebon van Potiau. 

QUIZZEN OP SJKS

”Iets weten waarvan je niet wist dat je het wist”, that’s the quiz!
OP DE ROOSTER, HEREN!
Om af te sluiten een klein quizje met ‘pittige 

C-vragen’ Zonder spieken! Indien je het niet 

weet, welke teamgenoot helpt je dan wel uit de 

nood? Van topploeg Malheur kregen we ook de 

antwoorden van Lars en Pieter.

< Hoe heet de hoofdstad van Paraguay?

• Yannick: Asuncion

• Koen: Asuncion

• Bart: Asuncion

• Lars: Asuncion

• Pieter: Asuncion

< Wat is de echte naam van Meatloaf?

• Yannick: Geen idee. Muziek is echt een pijnpunt in 

onze ploeg: muziekrondes zijn altijd een ware 

marteling. Ik denk dat Arne Smet mij best zal 

kunnen helpen, aangezien hij van onze ploeg het 

meeste weet over muziek.

• Koen: Marvin Lee Aday

• Bart: Aday of zoiets (Marvin of Melvin en nog een 

middle name, dacht ik, maar op quizzen hoeft dat 

er gelukkig allemaal niet bij)

• Lars: Aday

• Pieter: Geen idee. Muziek is de achilleshiel van 

onze ploeg, zeker de 80’s en vroege 90’s. Ik stel 

mijn hoop voor deze vraag op Bart, die wellicht 

nog nooit één noot van Meatloaf gehoord heeft, 

maar ergens wel zijn echte naam heeft opgevan-

gen en dat onthouden heeft.

< Hoeveel renners slaagden erin om drie keer de 

ronde van Vlaanderen te winnen?

• Yannick: 6, maar buiten Cancellara kan ik geen 

enkele andere renner uit deze reeks antwoorden.

• Koen: 5, Leman, Museeuw, Boonen, Cancellara, 

Magni

• Bart: 3? Dat is iets voor Pieter.

• Lars: Geen idee, ik ben een van de enige Belgen die 

nog nooit een koers gezien heeft. Ik zou naar onze 

sportkenner Pieter kijken, maar denk dat de vraag 

doenbaar genoeg is zodat alle ploegleden dit wel 

weten. 

• Pieter: 5, Boonen, Museeuw, Leman, Magni en 

Buysse
<<<
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< Welke Germaanse volksstam wordt meestal in 

één adem genoemd met de Markomannen?

• Yannick: Geen idee. Dit is ook weer iets waarbij 

Arne Smet mij bij zou kunnen helpen, aangezien 

hij een Master in de geschiedenis heeft.

• Koen: Maarten Van Looy weet dit ongetwijfeld.

• Bart: De Longobarden? Dat is meer Eriks winkel.

• Lars: De Quaden? Ik herinner me een gelijkaardige 

vraag waarbij de toenmalige gouverneur van de 

Nationale Bank (Guy Quaden) een tip was. Maar 

ben niet zeker. Onze ‘meer ervaren’ quizzers Erik 

en Guido moeten hier allicht niet over nadenken. 

Wat betreft ‘meer ervaren’: in de wandelgangen 

wordt de term – die ik nooit in de mond zou dur-

ven nemen – ‘oude zakken’ gebruikt. Zelf behoor 

ik allicht nog tot de ‘snotneuzen’.

• Pieter: Sorry, meneer Balthau, maar geschiedenis 

is mijn ding niet. Maar een quizzer waagt altijd 

graag een gokje en dus ga ik voor de Alemannen. 

Ploegmaat Erik zal hier sowieso wel raad mee we-

ten.

< Hoe heet zowel de uitvinder van zwart-wit 

televisie als van de kleurentelevisie?

• Yannick: Ik denk Goldmark, maar ik ben niet zeker.

• Koen: Ik kijk naar Bram Noens.

• Bart: De vraag is me niet helemaal duidelijk. Zijn 

het nu twee verschillende personen of maar één? 

Sowieso Baird en als het er twee moeten zijn, zou 

ik nog Farnsworth gokken. (Erik zou me hier mis-

schien ook wel van m’n twijfels kunnen verlossen)

• Lars: Ik veronderstel dat er naar John Logie Baird 

gevraagd wordt? Phil Farnsworth, naar wie de 

professor in animatiereeks Futurama genoemd 

wordt, en Edwin Belin worden ook genoemd in 

combinatie met ‘televisie’. Er zijn er zeker nog 

waar ik niet op kan komen. Om de knoop door te 

hakken hoop ik op een tafelconsensus.

• John Logie Baird (Waarbij ik zondig tegen de eer-

ste regel van het quizzen: antwoord altijd alleen 

met de achternaam. Ik weet alleen niet of die Lo-

gie bij zijn voor- of zijn achternaam hoort en ik 

ben bang dat jullie een strenge jury zijn 7)

Conclusie: Om Malheur te vloeren moet je echt 

wel van goeden huize zijn. Voor normale sterve-

lingen is dat zelden weggelegd. Maar soms kan je 

hen toch eens een keer een puntje afsnoepen, 

zoals Yannick Smet met zijn knappe solo in ons 

quizje! En dan weer rustig je lot dragen als ‘een 

kwade’ Lars terugslaat.

 MVL

Zuiderse roots
“Ik ben Cristina Rodrigues Madeira en ik ben 

39 jaar. Ik ben gehuwd (nvdr. De echtgenoot 

van Cristina is directeur van de lagere school 

van OLVP in de Watermolendreef in Sint-Ni-

klaas) en mama van een flinke dochter. 

Mijn roots zijn Portugees maar ik ben geboren 

in Parijs. Ondertussen woon ik al ruim tien jaar 

in België, de liefde bracht me naar hier... 

Mijn moedertaal is Frans maar ik hou ook 

ontzettend veel van de Portugese taal.”

Toerisme
“In totaal geef ik al 18 jaar les. In Portugal werkte 

ik ook als lector aan de hogeschool voor toeris-

me. Op dit moment geef ik enkel Frans maar ik 

mag ook Portugees geven.” 

Blij weerzien 
“De directeurs en de collega’s van SJKS hebben 

me hartelijk onthaald. Ik voelde me echt wel-

kom. Eigenlijk was het een blij weerzien want in 

2013 werkte ik als eens op deze school.”

De vrije tijd
“Mijn hobby’s zijn lezen, koken en spelen met 

mijn dochtertje Lea.”

RP

CRISTINA RODRIGUES MADEIRA 

Lerares Frans met  
Portugese wortels 

De reaffectatiespelregels brachten Cristina naar onze school. Deze 
bijzondere start is ondertussen al een tijdje achter de rug en … is goed 
verlopen. Het warme welkom en de praktische hulp van de collega’s 
zorgden ervoor dat Cristina zich snel thuis kon voelen in onze school. 
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Logisch ook dat we het daar in Ic Hou over wil-

len hebben. We trekken dan ook onze stijf ge-

streken en met Dash gewassen schort aan, roe-

ren mee in de potten en leggen ons oor bij 

Matthias te luisteren.

Jagerverzamelaar
Matthias en confituur, onlosmakelijk met 

elkaar verbonden… Hoe is dat gekomen?

Er is aan mij een oermens verloren gegaan, zo’n 

echte jager-verzamelaar. Hoofdzakelijk een verza-

melaar eigenlijk, moet ik als vegetariër toegeven. 

We proberen elk jaar met ons gezin twee keer 

naar de Ardennen te gaan: één keer tijdens de 

herfst en één keer tijdens de zomer. We gaan 

daar dan wandelen in de bossen, ik probeer er 

te trainen op de fiets, we genieten er van de na-

tuur en van de rust, kortom, we doen daar wat 

elke toerist ongeveer doet. 

Mijn schoonouders zijn weliswaar ook natuur-

gidsen en dus gaan we tijdens de herfst onder 

hun leiding onder andere paddenstoelen pluk-

ken (heerlijk, die honingzwammen of dat eek-

hoorntjesbrood!). Tijdens de zomer gaan we 

dan tijdens de wandelingen bessen plukken. 

Mijn kinderen zijn verzot op wilde frambozen, 

braambessen, bosbessen, ... 

Die verse bessen smaken zo veel beter dan het 

fruit uit de hydrocultuur die je hier in de fruit- en 

groentenwinkels kan kopen. We plukken dus 

meestal genoeg om te eten bij ons ontbijt, maar 

ook om er confituur van te maken. Voor mij zijn 

dat heerlijke ‘zen-momenten’: op je hurken fruit 

plukken, bessen kuisen, glas wijn erbij, ‘s avonds, 

bij ondergaande zon, ... Ik kan m’n gedachten 

dan helemaal uitschakelen. 

Wanneer je dan die zelfgeplukte vruchten tot 

een gelei of een confituur kan maken, is dat ei-

genlijk een beloning voor je eerdere werk.

210 potten
Vanwaar het idee om confituur te maken ten 

voordele van het Kinderkankerfonds?

Dit jaar was er echt enorm veel fruit: ik had zelf 

veel braambessen, er waren schandalig veel 

rode aalbessen, de hoeveelheid cassis was niet 

te overschouwen, aardbeien waren er bij de 

vleet, er kwam geen einde aan de bosbessen, 

een eindeloze hoeveelheid kersen hing aan de 

bomen, ... en dan heb ik het nog niet over de ra-

barber, over de mirabellen, over de pruimpjes, 

over de peren, over de moerbeien, ... Ik had te-

gen midden juli al zo veel confituur en gelei dat 

het nogal snel duidelijk werd dat we niet alles 

zelf zouden kunnen opeten. 

Mijn vrouw stelde voor om de overschot te ver-

kopen en we hebben dan samen naar een goed 

doel gezocht dat ons beiden nauw aan het hart 

ligt. We hadden eerst gedacht om mensen 2 of 

3 euro per potje te vragen, maar uiteindelijk 

hebben we ervoor geopteerd om hen een vrije 

bijdrage te laten geven. Van zodra men wist dat 

we het geld niet zelf zouden houden, waren 

mensen echt gul. Ikzelf sponsorde de suiker, de 

glazen potten en het fruit en al het geld ging 

rechtstreeks naar het Kinderkankerfonds. Uitein-

delijk hebben we op die manier meer dan 1000 

euro opgehaald en meer dan 210 potten confi-

tuur verkocht.

With a little help from my friends
Jouw project was niet uitsluitend een 

eenmanszaak; je kreeg heel wat hulp van 

vrienden, collega’s en familie? 

Het liep een enorme vaart! Ik geef toe dat ik veel 

foto’s op facebook heb geplaatst met telkens de 

nieuwe potten confituur en mensen de spreek-

woordelijke oren van de kop heb gezeurd om te 

sponsoren. Al snel zeiden collega’s en vrienden 

LERAAR KLASSIEKE TALEN EN ESTHETICA, MATTHIAS VEROUGSTRAETE

Gelei en confituur maken  
voor het goede doel

Een tijdje geleden droop de confituur van de facebookpagina en het keukenaanrecht van collega Matthias 
Verougstraete. En dat allemaal voor het Kinderkankerfonds... Een prachtig initiatief! 

<<<
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me dat ik ook fruit bij hen mocht komen halen. Ik heb mirabellen en 

druiven van meneer De Rudder gekregen, kersen van meneer Van 

Looy, rode aalbessen van meneer De Smet, cassis en moerbeien van 

mevrouw Van Hese (oud-leerkracht wiskunde van SJKS), maar ook van 

familie en buren mocht ik rabarber, appels, peren, frambozen, enzo-

voort gaan halen. 

Uiteindelijk ben ik op zoek moeten gaan naar extra glazen potten om 

alles in te bewaren. Gelukkig zijn meneer De Meyer en mevrouw De 

Beleyr bijgesprongen en hebben zij me meer dan 50 potten kunnen 

bezorgen. 

Mogen we een vervolg verwachten?

Ik ga sowieso opnieuw confituur en gelei maken, want dat doe ik elk 

jaar. Ik probeer me er wel voor te behoeden dat ik mensen niet te veel 

lastig ga vallen met de vraag om confituur voor het goede doel te ko-

pen. Wanneer je mensen te veel en te vaak lastig valt met zulke dingen, 

verliest het alle effect. 

Wat is jouw top 3 in het rijk der confituur?

1. Wilde frambozen 2. Bramen 3. Appel-moerbei-combinatie of peer-

braam-combinatie

Zelf aan de slag!
Voor de hobbykoks onder ons; hoe maak je een lekker potje confituur?

Veel hangt af van wat je precies wenst: wil je een heldere gelei, dan 

moet je eerst het geduld opbrengen om helder sap te maken. Dat doe 

ik trouwens nog steeds op de oude manier met een neteldoek. Wil je 

zoete of minder zoete confituur? Wil je een gladde confituur of heb je 

graag stukken fruit? 

Kijk, na verloop van tijd begin je goed aan te voelen wanneer je brouw-

sel ongeveer gereed is en wanneer het voldoende zal stollen. Het enige 

dat je echt moet weten bij confituur maken, is dat ‘doorkoken’ ook echt 

doorkoken is. Dat wil zeggen dat je best een grote pot gebruikt, want 

het schuim rijst enorm op. Ervaring is eigenlijk de beste leermeester.

Bedankt voor dit lekker en fijn interview. Nog veel 

confituurplezier!

RP

In de figuurlijke betekenis van het woord natuurlijk. Een mens geworden 

Jerommeke, maar dan twee koppen groter. Met mijn iets minder gespier-

de lijf waag ik het toch om enkele vragen op hem af te vuren. 

Kickboksverleden
Is het oneerbiedig om jou te bestempelen als ‘kleerkast’?

Nee, hoor. Je kan als slechtere dingen bestempeld worden. Ik weet maar al 

te goed dat ik er qua spieren uitspring, zeker onder de collega’s. Ik ver-

moed dus dat het maar normaal is om met dergelijke termen omschreven 

te worden.

Al dat staal en spieren is er natuurlijk niet zomaar vanzelf gekomen. Wan-

neer ben je in actie geschoten om van jouw lijf een burcht te maken? 

Het is allemaal begonnen, toen ik op mijn 7e startte met kickboksen. In het 

begin was dit niet echt mijn ding, maar na enkele jaren kreeg ik de smaak 

echt te pakken en deed ik mee aan wedstrijden. Dit begon met kleine tor-

nooien in België en dat evolueerde uiteindelijk tot internationale competi-

ties. 

Om mijn kickboksen te ondersteunen begon ik extra krachttrainingen te 

doen om zo beter te presteren op wedstrijden. De krachttrainingen wer-

den met de tijd eigenlijk leuker dan het vechten zelf. Na 10 jaar intensief 

wedstrijden afschuimen, was de goesting hiervoor wat weggedeemsterd.

Sinds ik volledig gestopt ben met vechten, zo’n 5 jaar geleden, ben ik twin-

tig kilo zwaarder geworden.

Momenteel train ik 5-7 keer per week, verspreid over 5 dagen. Twee dagen 

per week train ik dus twee keer. Een gemiddelde training duurt steeds on-

geveer een uur. Dit valt dus eigenlijk goed mee, maar ik heb het grote 

voordeel een eigen fitnessruimte te hebben thuis. Ik kan dus trainen wan-

neer ik wil, zonder naar iets of iemand te moeten omkijken. 

WISKUNDELERAAR PIETER SCHEPENS

Man of steal
Het minste dat je wel kan zeggen van onze jonge 
collega Pieter Schepens is dat hij een opvallende 
verschijning is. Oudleerling, leraar wiskunde in de 
derde graad, goedlachs en… een kleerkast. 
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Powerliften en CrossFit Gym Project 
Ik hou mij bezig met powerliften. Deze sport lijkt wat op het Olympische 

gewichtheffen. Alles draait erom om zo sterk mogelijk te worden in drie 

oefeningen, namelijk de benchpress, de squat en de deadlift. 

Momenteel heb ik last van een rugblessure waardoor ik voorlopig geen 

progressie kan maken in de squat en de deadlift. Mijn beste prestaties op 

deze oefeningen zijn 155kg, 160kg en 190kg respectievelijk. 

Ik heb tijdelijk, voor ik op SJKS begon, training voor powerlifting gegeven 

in het Crossfit Gym Project in Sint-Niklaas. Ik ben graag met de sport bezig 

en het is leuk om met wat je zelf geleerd hebt, anderen ook te helpen ver-

beteren. Ik geef dus niet alleen wiskundelessen. 

Momenteel geef ik trouwens geen trainingen meer, omdat het voortdu-

rende heen en weer geloop mijn eigen trainingen in gedrang bracht. Die 

blijven voor mij natuurlijk primeren.

Stevig etertje
Op je facebookpagina vinden we regelmatig posts over eten. Hoe 

belangrijk is eten in jouw leven? 

Mijn eten is ’s middags vaak een hot topic bij de collega’s. Of ik gezond eet, 

daar spreek ik mij niet over uit. Ik eet alleszins wel zo goed mogelijk om 

mijn trainingen te ondersteunen. Dat wil voornamelijk zeggen dat ik veel 

eiwitten en vetten eet. Die “echte” voeding vul ik dan aan met eiwit-

shakes, maar die drink ik enkel na mijn training om beter te herstellen en 

eigenlijk nooit als vervanging van een maaltijd.

Een gemiddelde dag ziet er als volgt uit. Ik start met een ontbijt van vier ei-

witten en wat gebakken spek. Ik eet dus effectief elke dag spek met eieren. 

Daarbij eet ik nog een kom havermoutpap. ’s Middags eet ik vlees met 

groenten. s’ Avonds eet ik ook warm, maar dan vul ik mijn vlees en groen-

ten aan met rijst of zoete aardappelen. 

Mensen waarschuwen me wel eens voor een te hoge cholesterol, maar ik 

laat deze meermaals per jaar controleren en die blijft perfect in orde.

Ik zie deze manier van eten niet als een opoffering. Het is een gewoonte 

geworden en ik hou wel van die manier van eten. Ik ben blij dat ik ’s mid-

dags geen saaie boterhammen meer eet. Dit kan ik zonder problemen blij-

ven doen voor lange tijd. Ik zie het dus zeker niet alsof ik een dieet volg. 

Wel moet ik toegeven dat ik dagelijks tot een halve kilo stracciatella-ijs eet. 

Ik moet dus zeker niet alles laten.

Wereld waarin je sterk in je schoenen moet staan
Clean of niet clean?

Het ‘milieu’ is verre van clean. Zelf kom ik er niet echt mee in contact, om-

dat ik in mijn gesloten wereld thuis train. In fitnesscentra worden weliswaar 

heel wat verboden producten genomen. Vaak zijn dit dan mannen die 

heel snel resultaten willen om klaar te zijn tegen de zomer, zodat ze kun-

nen uitpakken op het strand, op festivals en dergelijke. 

Jij en je broer Edward – ook oud-leerling - lijken twee handen op één 

gespierde buik. Hoe komt dat?

Haha. We hebben steeds samen in de kickbokswereld gezeten. Meer nog, 

we zaten zelfs samen in dezelfde gewichtscategorie, hoewel hij toch 2 jaar 

ouder is. Ik moest dus steeds tegen hem opboksen, waarbij ik altijd het on-

derspit moest delven. Daarom moest ik dus steeds veel harder trainen om 

toch maar mee te kunnen. Hij is ook al lang gestopt met vechten en nu 

moet hij, met veel tegenzin, zijn meerdere erkennen in zijn kleine broertje.

Belgisch kampioen
Staan er prijzen in jouw kast of doe je niet aan wedstrijden?

Gedurende mijn kickbokscarrière heb ik wel enkel prijzen bij elkaar ge-

sprokkeld, onder andere een Belgische titel, winst op enkele grote interna-

tionale toernooien en een derde plaats op het wereldkampioenschap. 

Ik heb met het powerliften ook al deelgenomen aan enkele wedstrijden, 

maar het wedstrijdgevoel is daarbij veel minder intens als bij het kickbok-

sen. Je bent in zo’n wedstrijd namelijk meer in een gevecht met jezelf be-

zig. Het maakt bij wijze van spreken niet uit wat je tegenstanders doen. 

Lamborghini …
De Ideale Wereld: leraar wiskunde of nog meer tijd spenderen aan je 

hobby?

Ik denk dat ik momenteel al meer dan tijd genoeg aan mijn hobby spen-

deer. Meer is niet altijd beter, zeker niet bij deze sport. Lesgeven is een 

mooie afwisseling van al het trainen. Maar mocht ik er mooi mijn geld mee 

kunnen verdienen, zou ik uiteraard geen seconde twijfelen.

Hoe sta je tegenover mensen die minder (of geen) respect hebben 

voor hun lichaam? Stoort jou dat?

Storen is veel gezegd. Het is namelijk hun lichaam en ze doen daarmee 

wat ze zelf willen. Begrijpen doe ik het echter niet. Is dit niet een vorm van 

zelfrespect? Wat me wel soms kan storen is dat die mensen dan commen-

taar geven op wat ik doe. Als dergelijke mensen mij commentaar geven 

op, bijvoorbeeld, mijn voeding dan antwoord ik ludiek met: “Als jij een 

Lamborghini had, zou je er dan minderwaardige benzine in kappen?”

Je prijkte lang geleden ook al eens in Ic Hou?

Mijn broer en ik mochten deelnemen aan het eerste jeugd-wereldkampi-

oenschap dat in Italië werd georganiseerd. We konden hierdoor een week 

niet naar school komen. Toenmalig directeur Roggeman gaf ons hiervoor 

toestemming op voorwaarde dat we een artikel schreven voor Ic Hou.

Bedankt voor het interview en nog veel succes met de trainingen!

RP

WISKUNDELERAAR PIETER SCHEPENS

Man of steal
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Meer dan 35.000 kinderen van over gans België kwamen deze editie een 

kijkje nemen in de goede man zijn pakjeskamer, badkamer en zelfs zijn 

slaapkamer. Collega Wim Vandervreken (ICT-medewerker) is een van de le-

den van het Sint-Nicolaasgenootschap die dit allemaal in goede banen 

leidt. 

Naar de Pietenschool
Wim: Van kinds af aan ben ik gefascineerd door Sinterklaas. Vooral het mys-

terieuze sprak - en spreekt me nog altijd - enorm aan. Vanaf het moment 

dat ik wist dat de Sint (helaas) niet echt bestaat, wou ik zelf zwarte piet 

spelen. Toen ik rond 2000 op onze school begon te werken, vertelde colle-

ga Geert Vandenhende me over het Sint-Nicolaasgenootschap en de cur-

sus ‘Goede Sint en Piet’. Ik besloot deze cursus te volgen en daardoor werd 

mijn interesse in alles wat met Sinterklaas te maken heeft nog meer aange-

wakkerd. Vanaf het eerste jaar dat het genootschap het Huis van de Sint 

organiseerde, was ik van de partij als zwarte piet. Na enkele jaren maakte 

kreeg mijn functie een andere invulling, en werd ik als zogenaamde “witte 

piet” adjunct-coördinator van het Huis van de Sint, en lid van de werk-

groep Stad van de Sint. 

Wat houdt deze functie in? 

Wim: Onze hoofdopdracht houdt vooral in dat we moeten zorgen dat de 

Sint elk jaar terecht kan in zijn huis in de Stationsstraat. We starten al in ja-

nuari met de voorbereidingen wanneer we de afgelopen editie evalueren. 

In maart beginnen we dan samen met de werkgroep Stad van de Sint de 

volgende editie voor te bereiden. Tijdens de zomer zoeken we vrijwilligers 

die als zwarte piet de rondleidingen willen verzorgen en de kinderen wil-

len entertainen, en na de grote vakantie beginnen we met de praktische 

voorbereidingen. Aangezien het huis van de Sint in de salons van schone 

kunsten ook de rest van het jaar een museum is, moeten we telkens alle 

kamers afbreken en opnieuw opbouwen. 

Dit is ook het moment waarop we contacten leggen met alle externe 

medewerkers zoals theater Tieret, het speelgoedmuseum, modelbouw-

spoor club Het Spoor en alle stadsdiensten. Begin november, als alles 

opge bouwd is, controleren we samen met alle veiligheidsdiensten het 

gebouw zodat er niets kan mislopen. 

Op 12 november is het dan zover, dan gaat het huis open en kunnen we 

de duizenden kinderen ontvangen. In totaal werken er ongeveer 100 vrij-

willigers mee. Dit vergt veel overleg en samenwerking. We zijn op 

6 december dan ook meestal opgelucht dat de Sint opnieuw op zijn 

stoomboot richting Spanje vaart. Maar na enkele weken begint het dan 

weer te kriebelen en zijn we blij dat we in januari opnieuw kunnen samen-

komen om de nieuwe editie te beginnen plannen. 

Schoolpiet
Speel je zelf nog soms voor zwarte piet? 

Wim: Ja, dat doe ik nog op onze eigen school. Voor mij is en blijft het Sin-

terklaasfeest voor het eerste middelbaar het leukste Sintfeest van het jaar. 

Zo zit bijvoorbeeld het scenario héél goed in elkaar: de leerlingen ver-

wachten dat de directeur hen wat exta tips zal geven voor de eerste exa-

menperiode terwijl in werkelijkheid de Sint langskomt om hen te verwen-

nen met liedjes en snoepgoed. 

Als zwarte piet kan ik mij dan nog eens volledig uitleven. Ik blijf me trou-

wens verbazen over het feit dat de leerlingen gedurende dit lesuur schijn-

baar terug in Sinterklaas geloven. Er blijft dus echt een magie rond de 

goedheilige man hangen en dat vind ik fantastisch!

SH

OVER ZWARTE PIETEN, THE PEATLES EN HET HUIS VAN DE SINT

Witte piet Wim  
vertelt over zwarte piet

In de periode dat Sinterklaas in België is, verblijft hij uiteraard in zijn eigen stad SintNiklaas. De weken voor 
6 december zet de kindervriend zijn huis in de Stationsstraat maar wat graag open voor het jonge publiek. 
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Sportpaleispiet Vic
Wim is niet de enige op school die gebeten is door de Sintmicrobe. Ook Vic Noens, veelzijdig onderwijzer op 
onze lagere school, vertelt met veel passie over zijn ervaringen bij het hele Sintgebeuren.

Vic: De hele sfeer rond de Heilige man en zijn sympathieke knecht boeit 

me eigenlijk al heel mijn leven. Vanaf het moment dat de bebaarde kin-

dervriend zijn opwachting maakt in het straatbeeld klopt menig hart 

(inclusief het mijne) vol verwachting. De magie van dit gebruik in combi-

natie met de fantasierijke verhalen en hierbij horende verkleedpartijen 

halen telkens weer het kind in mij naar boven. 

Hoe ben je er op gekomen op je actief in te zetten voor dit 

feestelijke gebeuren? 

Vic: In de scouts en op scholen werd er al eens beroep gedaan op mijn 

zwarte pietenkunsten en even later werd ik door Studio 100 ingelijfd als 

vast lid van het zwarte pietenlegioen dat elk jaar de grote Sinterklaas-

show in het Sportpaleis onveilig maakt. Dit heb ik een tiental jaar ge-

daan. Naast acteren is muziek één van mijn andere passies. Dus waarom 

al deze zaken niet combineren in één Sinterklaasproject? Zo werden The 

Peatles geboren. Ik plukte een aantal kameraden uit de kroeg, stak ze in 

een pietenplunje, stelde een playlist samen en paste enkele moderne 

nummers op sinterklazige wijze aan. Na enkele jaren ruimden die kame-

raden plaats voor enkele professionele muzikanten (o.a. uit de vaste be-

geleidingsband van Tom Dice, Niels Destadtsbader, Urbanus en de Fanf-

aar, Janez Detd) en zo bestaan The Peatles nu uit een roedel passionele 

volbloedmuzikanten. Dit schoenenvullend, schoorsteenklauterend en 

snoepstrooiend zootje ongeregeld trekt tussen 11 november en 6 de-

cember door gans Vlaanderen en Nederland. We brengen een originele 

mix van oude en nieuwe sinterklaasliedjes zoals daar zijn: ‘Mijn liefde 

voor de schouw is diep zo diep” (naar Get Ready), “Ik loop over daken” 

(naar Milk Inc) en “Sinterbabyklaas” (Justin 

Bieber). Onze uitvalsbasis is het Huis van 

de Sint in de Stationsstraat maar daar-

naast spelen we vooral op intredes van 

de Sint in steden, bedrijfsfeestjes, af en 

toe een cultureel centrum en waren we 

de voorbije jaren telkens ook live te gast 

bij Q-music.

GEERT VANDENHENDE: ICT-MEDEWERKER BASISSCHOOL SJKS

”Huis van de Sint is topevent 
van Sint-Nicolaasgenootschap”
Geert: In In 1989 stichtten we het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen 

(SNG) onder impuls van Lieven Dehandschutter, de huidige burge-

meester van Sint-Niklaas. Het SNG wil initiatieven nemen en bevorde-

ren waarin Sint-Nicolaas en de legenden en volksgebruiken rond hem 

centraal staan en dit op wetenschappelijke, folkloristische, culturele, so-

ciale, artistieke en toeristische gebied. Het Sint-Nicolaasgenootschap 

wil in zijn werking ruime aandacht besteden aan alles wat wereldwijd 

rond de Nicolaasfiguur gebeurt. Op de eerste plaats wil het genoot-

schap zich toeleggen op het bestuderen, in stand houden en herwaar-

deren van de Nicolaasfiguur en de Sinterklaasgebruiken in Vlaanderen 

en meer specifiek in Sint-Niklaas. 

<<<

ICT’ERS EN PIET: EEN GESLAAGDE COMBINATIE!
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Huis van de Sint
Geert: Zo kwamen we begin 2000 in contact met illustrator Ward Nys en 

auteur (en oud-leerling) Marco Heijl naar aanleiding van de uitgave van 

het boek ‘Op bezoek bij Sinterklaas’. In dit boek gaan de twee auteurs op 

bezoek bij de Sint in Spanje. Dit bracht ons op de idee om een Huis van 

de Sint in Sint-Niklaas te creëren waar de grote en kleine ‘gelovigen’ op 

bezoek kunnen komen om zo te ontdekken hoe Sinterklaas en zijn Zwar-

te Pieten wonen en werken wanneer ze in Sint-Niklaas verblijven. Na een 

positief gesprek in de lente van 2004 met de toenmalige burgemeester 

Freddy Willockx kreeg het SNG van de stad de opdracht om dit te orga-

niseren. Als een van de bedenkers ‘kreeg’ ik de algemene leiding van dit 

project.

310.000 bezoekers
Geert: In November 2004 startten we met een troon en 4 ingerichte ka-

mers. We kregen toen 10 300 bezoekers over de vloer en dit gespreid 

over 25 dagen. Ondertussen bestrijkt het Huis van de Sint bijna het hele 

gebouw van de Salons in de Stationsstraat te Sint-Niklaas en krijgen we 

per editie een kleine 37 000 bezoekers over de vloer uit alle delen van 

de wereld. Het Huis van de Sint wordt draaiende gehouden door een 

120 vrijwilligers en is ondertussen uitgegroeid tot het tweede grootste 

evenement van onze stad (na de Vredesfeesten). Ook het College is 

goed vertegenwoordigd in het Huis van de Sint: Wim Vandervreken als 

één van de drie adjunct-coördinatoren, Vik Noens speelt in de huisband, 

The Peatles. Steven Van Peteghem en Steven De Beleyr zijn de Spaanse 

hoffotografen van Sinterklaas en oud-collega’s Luc Vermeulen en zijn 

echtgenote en Frederik Dupon helpen mee de bezoekersstroom in goe-

de banen te leiden. Sander, mijn zoon en ook oud-leerling, speelt bij het 

tweede huisorkest, Los Mandarinos de San Nicolas en Veerle, mijn echt-

genote, is verantwoordelijk voor de vrijwilligers. In de twaalf jaar dat het 

Huis van de Sint open is kwamen reeds meer dan 310 000 bezoekers ge-

nieten van dit magisch evenement.

Jan: Ik werk mee aan de show “Sint in de Piste”, en dit nu al voor de vijfde 

keer op rij. Tijdens deze show neem ik de rol van zangpiet op mij. Als zang-

piet zorg ik voor het het inzetten van eender welk sinterklaasliedje. Vooral 

de grote sintmedleys (zoals Sinterklaas ze graag heeft) zijn mijn specialiteit! 

Het begon allemaal enkele jaren geleden, toen een regisseur vroeg of ik 

geen zin had om zwarte piet te komen spelen. Ui-ter-aard! Een jaar later 

zorgde ik met mijn piano in de voortent van het circus al voor de nodige 

opwarming van het publiek. Maar ambitieus als ik ben, bleef het daar niet 

bij natuurlijk. Uiteindelijke evolueerde mijn aandeel in de show tot wat het 

nu is. Voor de start van de show zorg ik voor de publieksopwarming. Sa-

men met de andere zwarte pieten zing ik verschillende sinterklaasliedjes 

om het publiek wat warm te krijgen voor de show. Ook de publieksspelle-

tjes en de Mexican wave zijn graag geziene opwarmers voor alle leeftijden. 

En naast de opwarming voor de show worden er tijdens de show dus ook 

verschillende sintmedleys gezongen. 

Hoe verloopt de samenwerking met al die andere 

medewerkers? 

Jan: Het zingen en acteren in de piste is één kant van het doek. 

Achter het doek staat een fantastisch circus met ontelbaar veel 

medewerkers en artiesten. Dat het een aparte familie is, wordt snel 

duidelijk als je ziet hoe iedereen elkaar steunt. Dat is ook wel no-

dig, want het is een loodzwaar beroep. Je ziet dan ook veel ver-

schil tussen de artiesten onderling. Sommigen komen uit Rusland 

met een gammele caravan, anderen rijden in een villa op wielen. 

Het is een allegaartje van verschillende nationaliteiten, maar ze ho-

ren er allemaal bij! We gaan dan ook allen voor hetzelfde doel: op-

treden voor meer dan 15.000 enthousiaste, jonge mensen is elk 

jaar opnieuw een belevenis met als grootste beloning het onvoor-

waardelijke geloof van de allerkleinsten! 

SH

Sintindepistepiet
Ook Jen Kegels, ICTmedewerker van de middelbare school draagt zijn steentje bij om SintNiklaas tot 
dé thuisstad van Sinterklaas te maken. Elk jaar in december kunnen we hem in de grote tent op de markt 
terugvinden. 

INFOVERGADERING VOOR EERSTEJAARS  VRIJDAG 29 APRIL • 19.30u

OPENSCHOOLDAG SJKS  ZATERDAG 30 APRIL • 1418 uur



 

www.tectumgroup.be 
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Baby’s in het College
Cadeau van de Sint?!

IS GEBOREN OP 24 NOVEMBER 2015: 
LENA VANDERVREKEN, 
DOCHTERTJE VAN ICT’ER EN 
SECRETARIAATSMEDEWERKER 
WIM VANDERVREKEN

Op zaterdag 14 november 2015 kwam Sinter-

klaas aan in Antwerpen (om de dag nadien naar 

zijn thuisstad Sint-Niklaas te gaan). Op dinsdag 

24 november 2015 kwam Lena Vandervreken in 

Antwerpen (Wilrijk) ter wereld. Of de heilige 

man er iets mee te maken heeft, weten we niet. 

Maar het was wel het mooiste cadeau dat hij 

kon brengen voor haar mama, papa en haar 

grote broer Lars: Een prachtige dochter! Dankje-

wel Sinterklaas!

Voor de mama en papa was het opnieuw wen-

nen met zo’n klein, fragiel baby’tje in de armen. 

Maar je bent dit snel weer gewoon. De verschil-

len tussen Lars (15 maanden) en Lena zijn al vrij 

groot, wat voor grappige situaties zorgt. Lena 

weegt momenteel veel minder dan Lars, dus als 

je Lena uit haar wieg neemt dan vliegt ze pre-

cies omhoog. Bij Lars dachten we dat hij enorm 

bijgekomen was. Lena moet terug op heel re-

gelmatige basis eten en heeft de mama daar-

tussen niet veel tijd. Lars daarentegen vraagt 

veel tijd om mee te spelen. Een opsplitsing van 

een vrouwenteam en een mannenteam was 

dan ook snel gemaakt.

En de grote broer? Die is ongelooflijk fier op zijn 

zusje. Hij helpt heel graag wanneer Lena in bad 

gaat. Als Lars weggaat, wil hij telkens een kusje 

geven aan zijn zus. Maar als de mama eten 

geeft, dan vraagt broereman toch ook een 

beetje aandacht.

We hopen dat Lars en Lena gelukkig mogen op-

groeien en veel aan elkaar zullen hebben.

What a blessing  
to welcome

IS GEBOREN OP 22 JULI 2015 : 
TALHA BADAS, ZOONTJE VAN 
LERARES HATICE BAS

our new baby boy

is a gift beyond measure

a wonder to hold

and a lifetime to treasure

with ten perfect fingers

and ten tiny toes

two bright eyes

and a cute little nose

this soft little one

is a bundle of love

a beautiful boy

sent from above

his life is a miracle

filled with pure joy

what a blessing to welcome

our own little boy

Geboren onder  
de bloedmaan!

IS GEBOREN OP 26 SEPTEMBER 2015 
NOAH DE GEEST, DOCHTERTJE VAN 
LERARES MARIJKE VAN VLIERBERGHE

Ik ben Noa, klein en fijn

wat leuk bij mijn mama en papa te zijn

ik ben geboren onder de bloedmaan,

van wat pit in mijn persoontje kan je wel op aan!

Ondertussen ben ik enkele weekjes oud

en thuis de jongste schattebout

Ik kan vaak lachen naar mijn grote zus,

ze zingt gekke liedjes en geeft me elke dag een kus.

Mijn ouders knuffelen me dag én nacht,

maar ik ben zo schattig dat ik het wel had verwacht!

Zo ziet mijn leventje er voorlopig uit ongeveer

nu ga ik een dutje doen; tot de volgende keer!
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Querida Luz
IS GEBOREN OP 15 JUNI 2015 
LUZ BUYTAERT,DOCHTERTJE VAN 
LERARES MARCIA MALDONADO

Wie had ooit durven dromen dat jij nu al in 

ons leven zou komen.

Wij zijn zo blij dat jij 7 maand geleden tot bij 

ons bent geraakt, want jij bent de melodie 

die onze liefde aaneenhaakt.

Dit leven is jouw lied dus draai het maar grijs. 

Zing het altijd vol met passie op jouw 

wereldreis.

Stop nooit met dromen en schrijf je eigen 

verhaal. Surf op de golven van het leven, 

duizend maal! 

Tu Mama y papa

Querida Camila
IS GEBOREN OP 23 NOVEMBER 2015 
CAMILA AMADOR AERTS, 
DOCHTERTJE VAN LERARES 
SILKE AERTS

2015 was voor ons een heel bewogen jaar,  

we maakten heel wat wensen waar

Maar het allermooiste cadeau kwam in 

november, ons kleine meisje werd geboren

We hebben ons hartje helemaal aan haar verloren

We zijn apetrots en ontzettend gelukkig  

met de komst van onze kleine pruts, Camila. 

We zouden haar geen seconde meer  

kunnen missen!

Silke, Daniel & Enzo 

Superfijn!
IS GEBOREN OP 22 JUNI 2015: 
FINN, ZOONTJE VAN INTERNAATS-
MEDEWERKSTER ELKE VAN 
HAEGENBERGH

Als mama is het evident dat je zegt dat je 

zoon een superfijn, 

leuk, goedlachs, mooi kereltje is, niet?

Is als dit echt zo is? jaaaa

We zijn gewoon gelukkig met Finn erbij. 

Zijn grote broer is ook fier maar wel nog wat 

onhandig in zijn liefde.

Mama en papa zijn super trots !

Welkom in de familie, kleine schat. 

Compleet
IS GEBOREN OP 27 SEPTEMBER 2015: 
FAE SCHUDDINGS, DOCHTERTJE VAN 
LERARES LINDY JANSSENS 

Met mijn 2,900 kg en 46 cm kan ik mama,  

papa en mijn zusje Fleur bekoren. 

Met z’n drietjes was het fijn maar met Fae erbij,  

zijn we super blij!

Ons gezinnetje is nu compleet!

zijn geboren

15.06.2015 LUZ, dochtertje van Marcia 

Maldonado Marin (lerares) en Maarten Buytaert

16.06.2015 STIJN, zoontje van An Van 

Schepdael en Mark Van De Wielle (WEWI-’99) 

en kleinzoontje van Sandra Vancauwenberghe 

(oud-lerares) en Gustaaf Van De Wielle (WEA-’74)

22.06.2015 FINN, zoontje van Elke Van 

Haegenbergh (opvoedster internaat) en Tim 

Van Osta en neefje van Nele van Haegenbergh 

(lerares) 

24.06.2015 WANNES, zoontje van Carmen 

Perdu en Ivo Gernaert (oud-leraar)

12.07.2015 LEONARDO, zoontje van Milena 

D’Angelo en Piet Verwilligen (WEWI-’02)en 

kleinzoontje van Geert Verwilligen (leraar)

22.07.2015 TALHA, zoontje van Hatice Bas 

(lerares) en Mehmet Badas

10.09.2015 HUGO, zoontje van Vanessa Martin 

en Filip Buytaert (LWI-’99) en kleinzoontje van 

Marc Buytaert (algemeen directeur)

26.09.2015 NOAH, dochtertje van Marijke 

Van Vlierberghe (lerares) en Thomas De Geest 

en nichtje van Pieter De Geest (leraar)

27.09.2015 SEM, kleinzoontje van Danny 

Van Royen (pedagogisch directeur) en neefje 

van Stijn Van Royen (leraar)

27.09.2015 FAE, dochtertje van Lindy Janssens 

(lerares) en Koen Schuddings

21.10.2015 GÜNEY, zoontje van Hülya Girgin 

(medewerkster onderhoud)en Oktay Alim

23.11.2015 CAMILA, dochtertje van Silke Aerts 

(lerares) en Amador Chavez

24.11.2015 LENA, dochtertje van Tineke 

De Wilde en Wim Vandervreken (secretariaat)

zijn gehuwd 

25.07.2015 de heer Yves Faems (oud-leraar) 

en de heer Atu Darko

DVR - JDL
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zijn overleden

12.06.2015 de heer Fred Geltmeyer (°1934), 

grootvader van Julie Geltmeyer (2MWa)

12.06.2015 mevrouw Rosette Merckx (°1942), 

grootmoeder van Sarah Maes (4SPWa)

22.06.2015 de heer Edmond De Beule (°1925), 

vader van Bart De Beule en Yoke Grumiau 

(kleuterjuf K2) en grootvader van Cedric De 

Beule (WEWIb-’12)

28.07.2015 mevrouw Maria Van Proeyen (°1918), 

schoonmoeder van Herman Stuer (leraar)

29.07.2015 mevrouw Elvira De Baets (°1928), 

grootmoeder van Joke De Lille (lerares)

09.08.2015 E.H. Georges De Lange (°1925), oud-

superior van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie van 

1963 tot 1974

11.08.2015 de heer Walter De Malsche (°1956), 

oom van Tom (WEWIa1-’10), Lore (WEWIa2-’13) 

en peter van Briek De Malsche (6WEWIa)

22.08.2015 de heer Renaat Ferket (°1960), 

schoonvader van Thomas Reynhout (leraar) 

27.08.2015 de heer Jozef Jespers (°1950), 

grootvader van Gilles (2MWc) en Thomas (6e 

leerjaar) Stevens

15.09.2015 mevrouw Augusta Van der Stoelen 

(°1939), grootmoeder van Dante Van Audekercke 

(4Eca)

20.09.2015 de heer Timy Bosman (°1972), vader 

van Matthias Bosman (6MWE)

04.10.2015 de heer Emiel Bogaert (°1922), 

schoonvader van Daniël Amelinckx (WEB-’69, 

lid schoolbestuur) en grootvader van Frédéric 

Amelinckx (LWE-’97)

11.10.2015 mevrouw Livina Passemiers (°1919), 

echtgenote van wijlen Albert De Cock (oud-

directeur lagere school) en moeder van Paul De 

Cock (LGa-’65)

19.10.2015 mevrouw Monique Van Roeyen 

(°1934), grootmoeder van Katrijn Maes (lerares) 

en Robby De Rudder (leraar) 

22.10.2015 de heer Leonard Buytaert (°1925), 

vader van Marc Buytaert (algemeen directeur) 

en grootvader van Filip (LWI-’99) en Miek 

Buytaert (MTWI-’02)

08.11.2015 mevrouw Ghislaine Dekeukelaire 

(°1932), grootmoeder van Cedric (WEWIb-’13) en 

Lander Thielen (4SPWE)

18.11.2015 de heer Julbert Verwilligen (°1943), 

grootvader van Reinaert (2Lc) en Daan (1Ac) Van 

Dooren-Van Overmeire

24.11.2015 Zuster Ludgarde De Beuckeleer 

(°1936), zus van Hugo De Beuckeleer (oud-leraar)

24.11.2015 de heer Frans Dekocker (°1946), 

grootvader van Lambda Dekocker (1Ad)

26.11.2015 mevrouw Nicole Janssens (°1947), 

grootmoeder van Nicolas Snijers (4ECa)

29.11.2015 mevrouw Henriëtte De Nijs (°1939), 

moeder en schoonmoeder van Martina Meyvis 

en Patrick Meersschaert (+) (oud-leraar)

11.12.2015 de heer Rudiger Voet (°1947), 

grootvader van Pieter (6WEWIb), Francis (4Lb) en 

Flore (2Lc)Voet

24.12.2015 de heer René Balliauw (°1945), 

grootvader van Thomas Balliauw (3SPWa)

01.01.2016 de heer Louis De Bock (°1929), 

grootvader van Stefan De Bock (diensthoofd 

secretariaat en administratie)

02.01.2016 mevrouw Yvonne Geldmeyer 

(°1926), overgrootmoeder van Elise (MWE-‘14), 

Pieter-Jan (6WEWIb), Tijs (1Aa) en Marie (5B) 

D’hondt

11.01.2016 mevrouw Nelly De Geest (°1922), 

overgrootmoeder van Fleur Ghyselen (3HW)

17.01.2016 de heer Julien Laureys (°1931), 

grootvader van Karen (LWIa’-11) en Nele Van 

Leuven (6LWIb) 

19.01.2016 mevrouw Nathalia Janssens (°1911), 

overgroottante van Stephanie Baert (5MWE)en 

Thibaut Verbeiren (1Ak)

21.01.2016 mevrouw Jes Van Bauwel (°1947), 

schoonmoeder van Frédéric Caulier (leraar)

21.1.2016 mevrouw Monique Franssen (°1942), 

grootmoeder van Stijn (WEWIa-’13) en Wout 

Hofman (5SPWE)

24.01.2016 de heer Luc Van Schoote (°1961), 

vader van Lara Van Schoote (4GL)

In memoriam E.H. Kanunnik Georges De Lange (°12 september 1925  † 9 augustus 2015)

“Dankbare, brave man”
De jaren gaan voorbij, generaties volgen 

elkaar op. Soms verrast het hoe snel 

alles gaat. Bijna niemand van de perso-

neels leden die vandaag op onze school 

werken of school liepen heeft Superior 

De Lange gekend! De oud-superior (van 

1963-1974) over leed in augustus vorig 

jaar op hoge leeftijd. Hij had een lange 

staat van dienst in het onderwijs; 63 

jaar heeft hij zich als priester ten dienst 

gesteld van de anderen.

Kanunnik E.H. De Lange was erevicaris van het bisdom Gent. Hij was leraar, 

superior, vicaris-gene raal onderwijs en jarenlang voorzitter van één van de 

hoogste organen van de Guimardstraat, de Vere niging van Inrichtende 

Machten van het Katholiek Onderwijs (van 1983 tot 1995). De tekst op zijn 

herinnerings prentje roept een genuanceerd, liefdevol beeld op.

“Als je Georges vroeg of hij die of die (priester) kende, zei hij ‘ja’, en dan 

volgde ‘brave man’. Negen keer op tien was dat zo. De tiende kende hij 

niet. … “In onze onderlinge relaties moeten wij proberen liefde te zijn “, zei 

hij in één van zijn toespraken. Goed denken over anderen zet daarvoor de 

poort wijd open. Zo was hij: zelf ‘een brave man’. Gewoon vriendelijk ook, 

spontaan-minzaam. Wat goed was, kreeg zijn steun. Zijn deur ging dan 

open, zijn hart nog meer. Wat kwaad was, verbaasde hem: het maakte 

hem onzeker. … Zijn temperament en zijn spirit gaven hem veel gezag, 

zelfs ontzag, in de hoogste vergaderingen van het Katholiek Onderwijs. De 

ergste belhamels zouden hem niet hebben aangevallen. Spontaan legde 

hij de beslissing bij de vergadering wat ook de bedoeling was. … 

Uitzonderlijk dikwijls zei hij – en zeker de laatste jaren van zijn leven - ‘dank 

u’. Hij omklemde je handen en zei met veel gevoel ‘dank u-dank u’. Hij was 

een dankbaar man.”

Beste oud-superior, in naam van generaties oud-leerlingen en oud-collega’s, 

danken wij u ook.

DVR
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Toen ik meer dan drie jaar geleden naar de infomiddag voor de eerste Ic Hou Jon-

geren ging, was dat eigenlijk op aanraden van een leerkracht. Uit eigen beweging 

was ik misschien nooit gegaan. Daar zou ik nu wel spijt van hebben. Ic Hou Jonge-

ren heeft me toegelaten vriendschap te sluiten met mensen uit andere jaren, mijn 

schrijfstijl te verbeteren en het maakproces van een tijdschrift vanop de eerste rij 

mee te maken. Bovendien is het ‘redactiewerk’ zeer tof en gevarieerd. Het maakt 

me blij te zien dat ook de andere leden daarvan genieten. Brainstorms waar de 

meest grappige ideeën geopperd worden, samen door een leeg College sluipen 

op jacht naar foto’s, interessante mensen interviewen... noem maar op. De redactie 

heeft zich geamuseerd. Daarom wil ik alle redactieleden en freelancers bedanken 

voor hun enthousiasme. Het resultaat mag er zijn! Een prachtig stripverhaal en vele 

mooie tekeningen sieren deze editie. Een aantal leerlingen werden – als kwaliteit 

voor de toekomst – in de kijker gezet, maar het is ook een verhaalrijke editie ge-

worden. Tot slot geven we je ook nog lees-, kijk- en doe-tips mee, om de leemte te 

vullen tussen het lezen van deze editie en de volgende in juni. 

Als redactielid had ik niet echt door hoeveel werk er naast het schrijven van artikels 

bij het creëren van Ic Hou Jongeren komt kijken. Nu weet ik dat maar al te goed. 

Gelukkig maken vele handen licht werk. Daarom in het bijzonder een volmondige 

dankjewel aan Lisa, Thiemen, Phaedra, Brita en Silke voor het helpen coachen van 

de nieuwe redactieleden. Ook meneer Van Looy die ons met raad en daad bijstond, 

verdient hiervoor oprechte dank. 

Voor jou, beste lezer, ligt weer een stevige editie vol leuke artikels. Geniet ervan!

Flore
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Geduld, doorzettingsvermogen, concentratie en een nodige portie kri-

tiekbestendigheid zijn de basisingrediënten om de repetities te overleven. 

Je moet het maar doen, de helft van je kerstvakantie opgeven om 8 uur 

per dag te repeteren in een (veel te) warme feestzaal, die uitzonderlijk uit-

gerust is met matten, spots en opblaasbare spullen. Voor vele lezers is dit 

waarschijnlijk een weinig herkenbare omgeving.

Elke repetitie begint om 10 uur en eindigt omstreeks 18 uur, afhankelijk 

van het tempo van de scènes. Dit zware blok wordt gelukkig onderbroken 

door een half uurtje pauze, wat voor velen een gelegenheid is om zichzelf 

te verwennen met – hoe kan het ook anders – een pasta. Er zijn dagen dat 

alles prima volgens plan verloopt en dat we iets vlugger dan het voorziene 

einduur de kerstsfeer kunnen gaan opsnuiven (hoewel deze in mondjes-

maat ook wel terug te vinden is tijdens de repetities). Er zijn echter ook da-

gen dat er extra repetities moeten worden ingelast om de verloren tijd in 

te halen, waardoor er weer een vakantiedag ‘opgeofferd’ moet worden.

De repetitiestof varieert van dag tot dag. Scènes worden eerst afzonderlijk 

onder de loep genomen en van de nodige feedback voorzien. Vervolgens 

wordt het hele stuk in één keer – kostuums inbegrepen – gespeeld, zoals 

dat tijdens een voorstelling gebeurt. 

Vanaf het tweede deel van de fameuze ‘kerstvakantierepetities’ volgen er 

montages. Hierbij wordt de focus niet meer gelegd op het spel van de ac-

teurs, maar op het combineren van spel, muziek en dans. Er wordt bijvoor-

beeld bepaald van waar en op welk moment de dansers moeten opko-

men voor hun spektakel, wanneer de muzikanten het publiek mogen laten 

kennismaken met hun kunsten en hoe rekwisieten ongemerkt vanop de 

scène verdwijnen. Het stuk begint met andere woorden vorm te krijgen; 

het gaat niet meer over dialogen die worden opgevoerd in de turnzaal, 

maar over een voorstelling die gespeeld wordt. Dit zijn de vermoeiendste, 

maar tevens ook de belangrijkste dagen waarbij volledige concentratie ab-

soluut noodzakelijk is om deze montages vlot te laten verlopen. 

Na de montages volgen de ‘volwaardige doorlopen’, waarbij het hele stuk 

– dit keer vergezeld van muziek en dans – op de planken gezet wordt. Deze 

dagen zijn voor de regisseur vaak een spannend gebeuren, aangezien hij 

een beeld krijgt van de vorm, het tempo en duur van de voorstelling. Een 

scène is uiteraard meer dan tekst opzeggen. Ze moet interessant blijven 

voor het publiek en mag bijgevolg het stuk niet vertragen. Wanneer dit het 

geval is, kan – in het slechtste geval – een scène, een dans of zelfs een volle-

dige rol geschrapt worden. Het ergste wat je als acteur kan overkomen. 

Voor muzikanten en dansers blijft het niet bij deze repetities. De dansers 

komen vaak vroeger of blijven langer om hun dansen zo synchroon mo-

gelijk te krijgen. De muzikanten repeteren ook al sinds september tijdens 

de middag bij ons op school en deze blijven ook in januari tot aan de ge-

nerale week doorgaan om zonder partituren de nummers toch feilloos te 

kunnen spelen.

Wanneer de generale week eindelijk aanbreekt, beginnen de zenuwen 

pas echt op te lopen. Het decor, de rekwisieten, de muziekinstrumenten, 

de kostuums, kortom, alles wat we nodig hebben wordt verplaatst naar de 

stadsschouwburg. Daar kunnen we dan eindelijk zien hoe het decor er uit-

ziet, want we hadden het nog nooit helemaal opgesteld gezien. Dit jaar 

bestaat het decor uit nog extra podia op het podium, wat dus best wel 

spannend (en hoog) is. Ook kan je voor het eerst op het podium staan en 

in de zaal kijken, nu nog leeg maar over enkele dagen nokvol.

Nog één repetitie en dan de generale. We worden geschminkt, ons haar 

wordt gedaan, er wordt met de belichting gesleuteld, soundcheck voor de 

instrumenten en de micro’s, rekwisieten krijgen een vaste plaats in de cou-

lissen, stoelen worden gezet, loges worden verdeeld voor iedereen (die 

loges zorgen er toch wel voor dat je je voor even een superster waant). 

Hectisch is het wel, want alweer is alles nieuw en je wil natuurlijk je tekst, je 

danspasjes of je akkoorden niet vergeten of tegen een spot aanlopen. Het 

is even zoeken, maar omdat we het al zo vaak gedaan hebben, komt alles 

toch op zijn pootjes terecht.

Hoe een toneelmicrobe zich ontpopt  
tot een heuse theatervoorstelling

Silke Van Beem en Thiemen De Smaele

In de feestzaal van onze school heerst traditiegewijs elke kerstvakantie een grote bedrijvigheid. De 
schooltoneelmotor draait namelijk weer op volle toeren, wat noodzakelijk is om een gedegen voorstelling op de 
planken te brengen.

<<<
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De generale, de zenuwen zitten nu bij iedereen hoog en het plezier is er 

ook natuurlijk. “Een slechte generale, is een goede première” zo luidt het 

spreekwoord toch, maar een slechte generale wil iedereen toch voorko-

men, zodat iedereen toch met een goed gemoed aan de première kan 

beginnen.

Na deze generale is het nog één dag school, die dag is niet de dag waarop 

je je perfect concentreert op je schoolwerk en al zeker niet op een exa-

men chemie dat je klasgenoten moeten afleggen. 

Het spannendste deel van het theatertraject is en blijft natuurlijk de voor-

stelling an sich. Als acteur, danser, muzikant, zanger of regisseur geraak je 

bijna automatisch in de ban van het stuk, maar de vraag blijft natuurlijk 

of de voorstelling applaus zal opleveren. Applaus krijgen is dé troef van 

de avond als acteur, maar ook de reacties na de voorstelling (van zowel 

(groot)ouders als vrienden als leerkrachten) zijn niet onbelangrijk. Het doel 

van theater is in de eerste plaats – naast zelfentertainment – het publiek 

trakteren op een leuke, boeiende en spannende avond. 

De toneelscène is tevens ook een plek waar nieuwe ver-

bindingen – over de scholen heen – tussen leerlingen 

en leerkrachten gecreëerd worden. Het is bij momen-

ten bevreemdend én leerrijk om leerkrachten soms 

letterlijk en figuurlijk in een andere rol te zien kruipen. 

Ook maak je soms kennis met hun (sappige maar res-

pectvolle) kijk op hun collega’s (lees: onze leerkrach-

ten) zodat je deze laatsten plots met andere ogen 

gaat bekijken. Schooltoneel verrijkt dus niet alleen je 

eigen vaardigheden, maar ook je kijk op de (school)

wereld.

Het is hard werken, maar de voldoening van dat ap-

plaus en de (eventuele) staande ovatie maakt alles 

weer goed. Hopelijk heb jij evenveel genoten van 

een van de voorstellingen als wij van de repetities 

tijdens de voorbije maanden.

Tot volgend jaar, jammer genoeg voor ons niet 

op het podium maar in de zaal. Hopelijk zien we 

jullie dan schitteren op de scène en zien we jullie 

even hard genieten als wij de voorbije twee edi-

ties gedaan hebben.
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Ons land kent vrede en welvaart. Velen heb-

ben het goed en behouden liever hun eigen 

rijkdom en succes dan anderen te helpen. Hoe 

onze maatschappij ermee kan leven dat ons ge-

boorteland onze voorspoed bepaalde en hoe 

we diegenen die minder geluk hadden als last 

durven te beschouwen, is ronduit schandalig. 

Het zou een teken van egoïsme en angst zijn 

om jezelf van het vluchtelingenprobleem af te 

schermen, te doen alsof het niet jouw probleem 

is. Dat zo’n houding aannemen niet langer mo-

gelijk is, zou ondertussen duidelijk moeten zijn. 

Van juli tot december 2015 werden meer dan 

22.500 asielaanvragen ingediend in België. Op 

de Westakkers, maar enkele kilometers buiten 

Sint-Niklaas, is plaats voor 350 vluchtelingen. 

Daartussen zitten ook kinderen. Zij maken bin-

nenkort misschien deel uit van de Collegege-

meenschap in de Okan-klassen. Wij hadden 

allen het geluk dat onze wieg in België stond. 

Velen hadden dat geluk niet. Omdat wij toeval-

lig hier geboren zijn, geeft dat ons niet het recht 

te bepalen wie er mee van onze voorspoed 

mag genieten en wie niet. Wij westerlingen 

hebben de gewoonte God te spelen en andere 

mensen eten, vrede, gezondheidszorg en on-

derwijs vanop ons eiland van voorspoed te ont-

zeggen. Uit politiek en economisch standpunt 

is het niet evident vluchtelingen op te vangen. 

Moreel moet je je daar als goed mens echter toe 

verplicht voelen. 

Het probleem is ook op ons eiland geland. Ont-

kennen is niet meer mogelijk. Dat beseffen de 

leerlingen bij ons op school maar al te goed. 

Het gevoel iets te moeten doen leeft op onze 

school. Daarom organiseerde de leerlingenraad 

van de derde graad in samenwerking met de di-

rectie en verschillende leerkrachten het voorbije 

semester twee maal ‘leerlingenraad PLUS’. Beide 

vergaderingen vonden plaats tijdens de mid-

dagpauze. De eerste middag bestond uit twee 

luiken: Een VLOS-medewerkster getuigde en 

vervolgens brainstormden groepjes leerlingen 

met telkens twee à drie leerkrachten over wat 

onze school kon doen. De vele ideeën werden 

verzameld en vanuit die ideeën werd tijdens de 

tweede leerlingenraad PLUS met de voltallige 

groep gekeken wat de meest gepaste, haalbare 

en ‘impact-hebbende’ acties zouden zijn. 

Volgende zaken kwamen uit de bus: Enerzijds 

is correcte informatie cruciaal. Onwetendheid 

Leerlingenraad PLUS
Welke rol kan iedere collegeleerling in de vluchtelingenproblematiek spelen?

Flore Vavourakis

Tijd voor zelfreflectie. Zou jij het kunnen? Alles achterlaten? Je leven wagen in een gammel bootje op een woeste 
zee die je met haar golven dreigt te verzwelgen? En dan nog de moed vinden om voor je rechten te blijven  
vechten in een vreemd land waar de meesten niet blij zijn met jouw komst?

dreigt steeds vaker te leiden tot agressie en uit-

sluiting. Er werd bijvoorbeeld geopperd om een 

namiddag met – niet tegen – de Okan-leer lingen 

te sporten en hen hun verhaal te laten vertellen 

indien ze dat zouden willen. Informatie kan pas 

zorgen voor een verdraagzame samenleving 

wanneer ze duidelijk is en gehoord wordt. Exter-

ne sprekers kunnen vaak objectief én persoonlijk 

problemen aankaarten en ideeën aanreiken. Ook 

het concept dat oudere leerlingen aan de lagere 

jaren informatie doorgeven, heeft in het verleden 

al veel bijval geoogst bij andere acties. 

Anderzijds willen we het niet louter bij woorden 

houden. Vele leerlingen willen blijkbaar wel iets 

betekenen voor de vluchtelingen, maar weten 

niet goed hoe. Tijdens de brainstorm en de be-

spreking van de leerlingenraad PLUS kwam een 

lijst met acties uit de bus. Een kleinere groep 

leerlingen en leerkrachten kijkt verder na wat 

kan en werkt concrete plannen uit. In het artikel 

van meneer Van Royen in de ‘grote’ Ic Hou, kan 

je meer lezen over deze acties en visies.
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Rond kwart over acht ‘s morgens stonden de leerlingen van 2GL en 2MWc gepakt en gezakt op 

de nog ontbrekende klasgenoten te wachten. Wanneer de leerlingen er allemaal waren, moch-

ten ze het domein op. Eerst kregen ze alle afspraken te horen. Daarna mochten alle leerlingen 

van deze klassen naar het gebouw waar ze gingen slapen om de kamers te verdelen en hun 

spullen te installeren. Er wachtte hen vervolgens een leuke dag vol met sport, knutselactivitei-

ten zoals een verjaardagskalender, een klasdoek... en bezinningsmomenten waarbij de leerlin-

gen elkaar veel beter leerden kennen. Daartussen waren er pauzes waarbij de leerlingen drinken 

en een koekje kregen. Ze aten ook hun eigen lunchpakket op. ‘s Avonds aten alle leerlingen en 

begeleidende leerkrachten lekkere vol-au-vent met frietjes. Terwijl sommigen de afwas deden, 

hadden de anderen wat vrije tijd om zich warm aan te kleden voor het avondspel – Cluedo – in 

het aanliggende bos op de Ster. Superleuk! Eenmaal er een winnaar was en de leerlingen wisten, 

waar en met wat de dader de moord had gepleegd, bijvoorbeeld mevrouw Vastenhaeck met 

een touw in de slaapkamer, gingen allen terug naar het domein, waar ze hun pyjama aandeden 

en hun slaapzak namen om met z’n allen naar de film ‘The Mighty’ te kijken, wat een heel mooie 

film was. Deze film had als centrale thema’s ‘Vriendschap’, het ‘anders zijn’ van kinderen en pes-

ten. Rond middernacht gingen alle leerlingen slapen. 

Rond half acht ‘s morgens werd iedereen ge-

wekt en kreeg iedereen een lekker ontbijt dat 

bestond uit twee koffiekoeken en een beker 

warme chocolademelk. Toen volgde een leuke 

voormiddag met de klas. Een voorwerpenron-

de om elkaar beter te leren kennen, teamspor-

ten en een bezinningssessie over het komen-

de schooljaar met als centrale thema’s roken 

en pesten. ’s Middags bij de lunch kregen 

ze broodjes die ze zelf mochten beleggen. 

Daarna volgden er nog leuke activiteiten 

waaronder het slotmoment, waarbij de leer-

lingen met hun klas de tweedaagse bespra-

ken. Sommigen speelden toen ook op hun 

muziekinstrument. Dat was erg speciaal. 

Rond vier uur ’s middags ging iedereen 

moe naar huis met een keileuke twee-

daagse achter de rug. Wat waren die twee 

dagen voorbijgevlogen.

Met het gedicht ‘Ik stap de wereld in’ overtrof 

Camille Wellens uit 1Ab de andere laureaten 

die meedongen naar de titel van ‘Kinderstads-

dichter van Sint-Niklaas’. Bij deze titel hoorden 

uiteraard prijzen en ook de leerlingen van 1Ab 

konden hier een stukje van meepikken: een po-

ezieworkshop voor de hele klas – én de trotse 

klastitularis, Isabelle Snoeck – onder leiding van 

auteurs Moniek Vermeulen en Frank Pollet.

Gedurende twee lesuren kregen de leerlingen 

de kneepjes van het vak aangeleerd: van theo-

retische informatie over sonnetten en limericks 

tot het maken van een stiftgedicht. Deze manier 

van werken viel enorm in de smaak bij de leer-

lingen. 

Dit verhaal wekt wellicht jullie nieuwsgierigheid 

in verband met de winnende gedichten van Ca-

mille, wat uiteraard de bedoeling is. Daarom zijn 

Heywijck september 2015 
Lotte Geleyn

1Ab en poëzie
Thiemen De Smaele

Zit je in het tweede jaar in het college... dan weet je dat je voor twee 
dagen met de hele klas naar Heywijck gaat om elkaar beter te leren 
kennen bij de start van een nieuw schooljaar. 

Donderdag 3 december was  
een ongewone dag in het school
leven van de leerlingen van 1Ab. 
Hun dag werd namelijk  
opge fleurd door een workshop 
die de leerlingen een andere kijk 
op de wondere wereld van  
de poëzie gaf.

Kinderstadsdichter Camille
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Dag Silke, jij zingt dus bij Gynaika.  

Vanwaar kwam de interesse om te gaan 

zingen in een koor?

Ik heb reeds vanop jonge leeftijd heel graag 

en veel gezongen. Ook heb ik muziekschool 

gedaan, maar daar ben ik – tot mijn spijt – na 

twee jaar mee gestopt. Toen we in het eerste 

middelbaar info kregen over Gynaika, wou ik 

dat direct gaan proberen. Uiteindelijk ben ik 

na de eerste keer blijven gaan.

Wist je van kleins af aan dat je in een koor wou zingen?

Niet per se. Ik zong altijd al heel graag, maar het is niet zo dat ik al van jong af aan van plan was 

om in een koor te zingen. Nu zing ik met andere, leuke meisjes samen en dat is alleen maar 

mooi meegenomen.

Kunnen er ook meisjes bij jullie instappen zonder enige zangervaring?

Natuurlijk. Er zijn meisjes zonder ervaring en er zijn er met veel ervaring. Hiermee wordt zeker 

rekening gehouden en we helpen elkaar altijd, zodat je na een tijdje beter en beter zingt.

De meeste mensen stellen zich bij een koor alleen maar saaie kerkliedjes voor.  

Hoe gaat het er bij Gynaika aan toe?

Wel, we hebben inderdaad wel al eens een ‘katholieke klassieker’ gezongen, maar in mijn zesja-

rige koorcarrière waren dat er slechts twee of drie. Vorig jaar hebben we een concert gehad met 

allemaal filmmuziek en zelfs een Disney- en Frozenmedley. Momenteel zijn we vooral bezig met 

Noorse en Finse liedjes en yoiken (Traditionele Lapse muziek). Klassiekers als ‘Let It Go’ zijn ook 

weer van de partij.

Waarom zouden, volgens jou, meisjes met een hart voor zang bij het Gynaikakoor moeten 

gaan?

Omdat je er zoveel leert. Zo worden bijvoorbeeld je zang- en ademtechniek beter en je toon-

bereik groter. Je leert nieuwe, andere en mooie muziek kennen. Bovendien is het ook een leuke 

groep meisjes om samen mee te zingen.

Blijft dit een hobby voor jou of zou je er iets meer mee willen doen?

Het is altijd een droom geweest om iets met zingen te doen, maar ik kan er wel mee leven om 

gewoon te blijven doen waar ik nu mee bezig ben.

Gynaika 
Céline Daelman

Silke Van Beem uit het 6MWE zingt bij het Gynaikakoor, een koor voor 
meisjes vanaf het 6de leerjaar tot en met 25 jaar in SintNiklaas.

we dan ook bijzonder trots dat wij één van de 

teksten mogen publiceren waardoor zij tot ‘Kin-

derstadsdichter’ gekroond werd.

Langzaam valt de druppel 
dichter bij mij

schiet de bliksem
bij de melkweg vandaan 

reikt de regenboog 
dichter bij geluk

ik val 
ik lach
ik spring
ik vlieg

steeds ‘dichter’ bij mij

Het schooljaar 2015-2016 is trouwens  

een poëtisch topjaar voor onze school:  

naast de overwinning van Camille waren er 

maar liefst 16 leerlingen die in de prijzen 

vielen op de jaarlijkse uitreiking van  

de Anton van Wilderodeprijs!

Het meisjeskoor repeteert  
vrijdag van 19u30-21u30 in  
Onze-Lieve-Vrouw Presentatie.

Lijkt zingen bij Gynaika iets voor 
jou? Stuur dan een berichtje naar 
Silke Van Beem via smartschool.
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Prikbord samengesteld door Flore Vavourakis

Fietsen op de speelplaats mag niet ; ) 

Onze nieuwe quizploeg: Kristof Van den Branden (6LMT), 

Jasper Strobbe (5LWIb), Adriaan Demuynck (5GL) en  

Luna De Souter (6GWIb)

Camille Bourgeois 1Ae schitterde  
in ‘The Voice Kids’

“Ik had zoveel stress op het podium.  Al die ogen die op mij gericht zijn...  En opeens licht de stoel van Slongs op, wat een opluchting! Op naar de battles!Ik heb er supermegaveel zin in!”
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18 medailles op SVS-zwemmeeting 

Xavier Pendar 1Ae schoolslag ZILVER 

Flore Ruige 1Ad schoolslag BRONS 

Robbe Hollevoet 2GL rugslag ZILVER 

Marie Hollevoet 4Lc crawl BRONS 

Pieter-Jan Van Hove 4Wa schoolslag GOUD 

Luna Vavourakis 4SPW schoolslag BRONS 

Estafette miniemen jongens: ZILVER: Robbe Hollevoet 

2GL, Ruben Willaert 1Ae, Xavier Pendar 1Ae en  

Kyan Vercauteren 1Af

Estafette kadetten meisjes: BRONS: Marie Hollevoet 4Lc, 

Lena Van Buynder 4ECa, Luna Vavourakis 4SPW en  

Kato Van Bastelaer 3SPWb

Estafette kadetten jongens: GOUD: Pieter-Jan Van Hove 

4Wa, Dylan De Clippeleer 4La, Francis Voet 4Lb en  

Ruben De Saegher 3SPWb
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Spring Common School 
Leerlingen van 3 tot 19 jaar krijgen in dit kleine, 

maar gezellige schooltje de kans om op een 

aangepaste manier te leren. Bij dit leerproces 

wordt extra aandacht besteed aan wat echt 

nuttig is om de leerling aan te leren, afhankelijk 

van zijn beperking.

Stela, de ‘Assistent Headteacher’ van de Spring 

Common School, was onze begeleidster voor 

en tijdens het bezoek. Onze klas deed daar aan 

‘job-shadowing’. Dit hield in dat we werden ver-

deeld over de verschillende klassen om zo van 

dichtbij te zien hoe leerkrachten en begeleiders 

op een enthousiaste manier de leerlingen iets 

bijleerden. We zagen kinderen in een rolstoel, 

met een hoorapparaat, met zware concentra-

tiestoornissen en ga zo maar door. Sommige 

kinderen zijn doof, andere blind of stom en het 

komt helaas ook voor dat er kinderen zijn die 

alle drie de aandoeningen hebben. Je kan je dus 

al voorstellen dat deze ervaring zeer confronte-

rend was. 

Belevenissen
Met de hele klasgroep en enkele leerkrachten 

zaten we samen om onze ervaringen te delen. 

Zowel mooie als moeilijke belevenissen kwa-

men naar boven. Enkele leerlingen van 6HW 

vertelden kort over hun ervaringen: 

Jentl De Vos: “Mijn eerste job-shadowing was 

met Amanda. Samen gingen we drie leerlingen 

‘tracken’ tijdens de les ‘Speech and Language 

Therapy’. De bedoeling van tracking is zien of 

er vooruitgang wordt geboekt of niet. Connie, 

één van de drie leerlingen, had een sok in haar 

handen waar ze mee mocht prutsen als ze een 

oefening volledig goed had gedaan. Voor haar 

is dat een beloning, omdat ze een bepaalde 

stoornis heeft waardoor ze de drang heeft haar 

vinger in elk mogelijk gaatje van een trui of 

een ander voorwerp te steken, waardoor haar 

vingertop zonder bloed raakt. Ze had volgens 

Amanda wel wat vooruitgang geboekt, omdat 

ze vrij rustig aan tafel bleef zitten. Eerst was de 

ontmoeting best confronterend, want zoiets 

kom je toch niet vaak tegen.”

Donna De Saegher: “Ik mocht observeren in een 

klasje 11-12-jarigen en het was echt een super-

ervaring! Er waren kinderen in de klas met veel 

verschillende beperkingen, maar ze zijn allen 

slim op hun eigen manier. Ikzelf volgde een les 

wiskunde. De kinderen leerden op dat moment 

over de breuken. Ik heb geholpen om het uit te 

leggen aan de klas en ze begrepen het allemaal. 

Echt geweldig om zo les te mogen geven!” 

Thomas Verlee: “Er was een jongen die moei-

lijkheden had met praten. Hij kon alleen maar 

brabbelen. Hij wou een vraag aan mij stellen, 

maar geraakte niet goed uit zijn woorden. Toch 

bleven alle kinderen in de klas zeer rustig en 

moedigden ze hem allen aan door rustig te zeg-

gen: ‘Try to explain.’ Het was mooi om te zien 

hoe ze elkaar toch steeds proberen stimuleren.”

Schooluitrusting
De school beschikt over een beperkt aantal 

plaatsen en elk jaar wordt er een grote verga-

dering gehouden met de leerkrachten en direc-

tie over elk kind. De werking van de school zit 

dan ook heel goed in elkaar. Er zijn speciale lo-

kalen aanwezig zoals een keuken voor kookles, 

een zwembad voor zwemles, goed afgesloten 

speelplaatsen met enkele speeltuigen, een win-

keltje om een klein beetje economisch te leren 

denken op gepast niveau, een knutselklas, een 

turnzaal en uiteraard ook gewone klassen. Het 

personeel gaat op een zo gepast mogelijke, in-

teractieve manier met de kinderen om. Ook kan 

of leert iedere persoon in deze school gebaren-

taal. Bij sommigen is dit uit noodzaak voor eigen 

communicatie, bij anderen uit een soort solida-

riteit om te kunnen communiceren met ieder-

een in zijn omgeving. 

Onze taak
Ook wij als 6HW kregen voorbereidende taak-

jes. Iedere leerling moest een profiel doorstu-

ren met foto, een korte uitleg waarom we in 

deze sociale richting zitten en met wat we later 

nog verder willen gaan studeren. Aan de hand 

van deze profielen werden we ingedeeld op 

de school in Huntingdon. We kregen ook een 

groepsopdracht. De toeristiche tour die we ge-

daan hebben in Cambridge en Londen hebben 

we van te voren in de klas in groepjes uitgestip-

peld. 

Trip to humanity
Tekst: Isolde Poeck, tekeningen: Chloë Vandewiele

Wat begon als een plan, werd waarheid als een avontuur en eindigde als een mooie belevenis, herinnering en 
voor sommigen misschien wel als een verandering van hun kijk op bepaalde aspecten van het leven. 6 Humane 
Wetenschappen trok van woensdag 11 november tot 14 november 2015 samen met meneer Van Looy en meneer 
De Geest met de Eurostar naar het mooie Engeland. We verbleven in de bekende studentenstad Cambridge en 
trokken drie dagen na elkaar met de bus naar het dorpje Huntingdon. Daar gingen we op bezoek in de ‘Spring 
Common School’, een school voor fysiek en mentaal gehandicapte kinderen. Een geheel van boeiende ervaringen 
loste alle verwachtingen in.
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En dan nog een belangrijke gebeurtenis! 6HW 

zal op 19 februari ’16 mee de achtste editie van 

de SJKS IC-ONTHOU-quiz verzorgen. Door een 

organisatie in de feestzaal hopen we op een 

dubbel aantal ploegen, zodat met de winst zo-

wel ‘Ti Soleil Leve’ in Haïti gesteund zal worden 

als onze leerrijke uitstap naar Engeland.

Cambridge
We verbleven in Cambridge in een jeugd-

herberg niet ver van het centrum. We kregen 

’s avonds de vrijheid om de stad zelf te ontdek-

ken, maar bezochten ook samen het pastares-

taurant van Jamie Oliver, de bekende pub ‘The 

Eagle’ en gingen voorbij enkele monumenten 

zoals de ietwat futuristische ‘Corpus Clock’. 

We kregen een uitgebreide rondleiding in de 

‘Anglia Ruskin University’ waar we de sociale 

richtingen van de school en het knappe nieuwe 

gebouw verkenden aan de hand van rondleidin-

gen en een presentatie. 

Londen
Tot slot hebben we nog een stukje meegepikt 

van London City. Zaterdag 14 november 2015 

gingen we een dagje op stap in deze geweldige 

stad. We wandelden in sneltempo voorbij de 

verschillende bekende monumenten zoals de 

Big Ben, London Eye, het bekende ‘Harry-Potter- 

station’ King’s Cross, liepen over de Millennium 

Bridge, en passeerden in het bekende Fish and 

Chipsrestaurant ‘Poppies’. De echte Engelse 

sfeer konden we hier – net zoals de voorbije da-

gen – opsnuiven. 

Aangezien wij in de zesde humane zitten, paste 

deze uitstap perfect bij onze sociale richting. Som-

migen van onze klas die in de sociale sector wil-

len gaan werken, hebben misschien wel inspiratie 

opgedaan voor wat ze later willen gaan studeren. 

Sommigen zagen misschien ook in dat deze we-

reld misschien toch niet echt iets voor hen is. En-

kele feiten zijn echter zeker: Zo een kans krijg je 

niet vaak aangeboden. We zagen de humane we-

tenschappen toegepast in de realiteit en ontmoet-

ten geëngageerde personen die zich inzetten om 

mensen in deze toch wel harde en moeilijke maat-

Wie wil deelnemen aan  
de IC-ONTHOU-quiz  

kon zich inschrijven via  
nele.rotty@sjks.be (de plaatsen 

zijn ondertussen volzet)

schappij een waardige kans en plaats te geven. 

Het was een spannende ervaring voor de kinderen 

daar ter plaatse, (en voor enkelen van hen die in de 

loop van dit schooljaar ook naar ons land zullen 

komen, is dit ook een uitzonderlijke kans om eens 

naar het buitenland te reizen!) maar ook voor onze 

klas, omdat we af en toe mochten meehelpen in 

de lessen. Zo konden we als klas ook beter naar el-

kaar toe groeien, mensen leren kennen, begrijpen, 

verder kijken dan kleine minpuntjes of beperkin-

gen van anderen.

Om kort terug te kijken. Het was een geweldige 

ervaring waarbij vooral de Spring Common 

School centraal stond. We zijn uiteindelijk allen 

terug veilig naar huis kunnen vertrekken met 

mooie herinneringen in onze rugzak, ondanks 

de schokkende toestand in Parijs op dat mo-

ment (13 november 2015). Hoewel dit ons even 

stevig door elkaar schudde, deden we ons best 

om ons ten volle in te zetten voor dit project om 

later ook zelf een steentje te kunnen bijdragen 

aan een vredige maatschappij. 



Tai Chi
Evenwicht is alles 
zonder evenwicht ben je  
veel vatbaarder voor  
het kwade

Iets voor 17u, op een  
bankje in de zon. 
Onder de bomen 
Denkend, onder begeleiding 
van tsjirpende vogels. 
Afgezonderd. Alleen 
maar niet eenzaam 
denkend 
met een sleutel naast 
mij, die toegang geeft 
tot mijn kamer 
of tot het antwoord 
op al mijn vragen
zo dicht binnen handbereik  
En toch zo ver, toch zo moeilijk om te omvatten

Wie ben ik? 
Wat ben ik? 
Is dit wie ik wil zijn? 
Ben ik beïnvloed door anderen? 
Ik denk van wel, 
iedereen beïnvloedt iedereen 
elke ontmoeting, 
elke beleving, 
elk gesprek, 
het beïnvloedt je  
verandert je 
Ook al ben je zeker wie je  
bent, toch blijf je veranderen, 
je hele leven lang.
Ook al sta je stevig in je 
schoenen, ben je in evenwicht,  
ben je volledig Yin Yang  
een tackle is snel gemaakt. 
Onverwachts. 
Een fout is snel gemaakt, 
de vraag is: zie je je fout 
in? Of bekijk je ze als goed?

Dit is het moment waarop ik zeg 
dit ben ik 
take it or leave it  
Ik zal nog veranderen,  
maar door mijn evenwicht  
zal mijn kern niet veranderen 
Ik blijf ik. 

Wat er ook gebeurt  
zorg dat er altijd  
dat sprankje licht  
in je ogen blijft 
dat sprankje hoop
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Stilte
Stilte is kostbaar 
Stilte is uniek 
en toch 
Stilte is broodnodig 

Abdijdagen
Tekst: Silke Van Beem,  

foto’s: Nargiz Nabirova en Elise Smet

Voor de abdijdagen gingen wij, 14 
meisjes, meneer Bielen en meneer 
De Beleyr, naar Koningshoeven, 
de abdij waar het Nederlandse 
trappistenbier ‘La Trappe’ 
gebrouwen wordt. In tegen
stelling tot andere groepen 
moesten wij niet werken op de 
abdij, dus hadden we veel tijd om 
tot onszelf te komen. Samen 
hebben we er een heel leuk 
weekend van gemaakt; het 
vroege opstaan, het wandelen, de 
Tai Chi, de groepsgesprekken, 
alles wat we gedaan hebben, 
vormde een heel mooi geheel en 
maakte deze ervaring zeker 
onvergetelijk.
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Amber Heyndrickx

Wat?
Ik ben samen met vier andere jongeren voor ‘Zuiddag’ gaan helpen op de 

klantenservice van VAB in Zwijndrecht. We kregen eerst wat uitleg over 

hoe VAB werkt en waarvoor het staat. Daarna kregen we een rondleiding 

en vervolgens mochten we zelf aan het werk. Ik moest vooral klantenge-

gevens invoeren. De bedoeling was dat ik controleerde of er nog e-mail-

adressen waren die nog niet in de bestanden van VAB zaten. Ik moest ook 

nummerplaatwijzigingen uitvoeren in het programma ‘Sparta’. Vervolgens 

moest ik mails – volgens de voorwaarden van VAB – naar de klanten sturen 

waarin stond dat de nummerplaatwijziging uitgevoerd was. In de namid-

dag heb ik vooral meegeluisterd met iemand van de Front-office. De men-

sen van Front-office beantwoorden vooral de vragen van klanten aan de 

telefoon. 

Indruk
Ik vond werken op de klantenservice een leuke ervaring. Werken voor 

VAB is echt nog niet zo gemakkelijk. Je moet heel goed met computers 

en mensen kunnen omgaan. Er kwamen soms telefoontjes binnen bij de 

mensen van Front-office van heel vervelende mensen, maar de werkne-

mers bleven altijd kalm en vriendelijk. Ik zou echt niet zo kalm kunnen ge-

bleven zijn. De werknemers van VAB waren heel vriendelijk en ’s middags 

stond er zelfs een mooie mand vol broodjes op ons te wachten.

Verwachting
Ik had niet verwacht dat het zo vermoeiend zou zijn om een hele dag naar 

een scherm te staren. Ik dacht dat ik al wist wat er ongeveer bij VAB ge-

beurde, maar ze doen daar zo veel meer dan alleen maar auto’s helpen die 

pech hebben. Ik had ook eigenlijk niet verwacht dat ik het werken voor 

‘Zuiddag’ zo leuk zou vinden. Mijn verwachtingen waren dus helemaal ver-

keerd. 

Zuiddag
Ik vind ‘Zuiddag’ één van de mooiste projecten die ik ken. We vragen niet 

gewoon aan onze ouders of ze een organisatie willen helpen, maar gaan 

zelf werken om jongeren in Nicaragua te helpen. Door het werken voor 

het goede doel heb ik nu ook al wat bedrijfservaring opgedaan. Zo kon ik 

eens kijken of het bedrijfsleven eventueel iets voor mij zou zijn. Het project 

was dus eigenlijk ook een beetje een werkervaring. 

AnneFleur D’Haen

Toen ik hoorde dat onze klas deelnam aan ‘Zuiddag’, was ik direct 

zeer enthousiast. Er werd ons uitgelegd wat ‘Zuiddag’ inhield en ik 

vond het een zeer leuk initiatief. Ik had voor drie vacatures die me 

erg interesseerden, gesolliciteerd waaronder een dagje werken bij 

schoenen Torfs en helpen met de verkoop in een winkel van Dille 

en Kamille. 

Spijtig genoeg lieten deze jobaanbieders niks van zich horen en 

was ik dus genoodzaakt ander werk te zoeken. Laurine De Rop stel-

de daarom voor om samen met haar op de lagere- en kleuterschool 

Sint-Camillus te werken en dit zag ik direct zitten. 

Ik had verwacht dat we de hele tijd met kinderen zouden mogen 

werken en hen allerlei dingen zouden mogen aanleren. Dit bleek al 

snel niet zo te zijn. Toen we aankwamen, kregen we direct stapels 

papier om in vierkantjes te knippen en te plastificeren. Dit hebben 

we de hele voormiddag gedaan. In de namiddag heeft Laurine zich 

opgeofferd om verder te doen met het plastificeren, zodat ik iets 

anders kon doen. Er werd mij dan een leuker taakje aangewezen: 

ik mocht een leesgroepje met kinderen begeleiden. Dit vond ik wel 

stresserend, omdat ik het goede voorbeeld moest geven. Daarna 

heb ik verder geknipt samen met Laurine en na de laatste speeltijd 

hebben we nog met de kindjes buiten mogen spelen. 

Ik heb geleerd dat je van de kleine kinderen heel veel liefde krijgt 

als je die ook aan hen geeft. Ondanks het knippen en plastificeren, 

vond ik het toch een zeer leuke dag. Ik zou wel nooit kleuterjuf wil-

len worden, omdat ik het geduld niet heb om elke dag met deze 

kinderen te werken. Wel zou ik ‘Zuiddag’ volgend jaar zeker nog 

eens willen doen, omdat ik dit een zeer leuk initiatief vind. 

INFOVERGADERING VOOR EERSTEJAARS
VRIJDAG 29 APRIL • 19.30u

OPENSCHOOLDAG SJKS
ZATERDAG 30 APRIL • 1418 uur
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RECENSIE BOEK

iBoy –  
Kevin Brooks
door Lisa Geleyn

< “Toen zag ik het – dat kleine zwarte voorwerp dat  

door de heldere, blauwe lucht op me af kwam razen. En toen...  

BAM! 

Een flits van ongelooflijke pijn. En daarna niets... 

(Nul.) 

Het einde van mijn normale leven.”

Spanning en creativiteit

Kevin Brooks schrijft over de rivaliteit tussen twee straatbendes in Crow 

Town die elkaar het leven zuur proberen maken. De hoofdpersonages 

komen midden in deze rivaliteit te zitten. Veertien hoofdstukken bouwt 

Kevin Brooks de spanning op en vanaf hoofdstuk vijftien word je volledig 

meegesleurd in het leven van iBoy, de ‘superheld’ uit het verhaal en de 

‘redder in nood’.

Spelling en schrijfstijl

De taal in dit boek is erg hedendaags en dat bevordert het leestempo. 

Zo kan je bijvoorbeeld op één avond gemakkelijk vanaf hoofdstuk 14 tot 

hoofdstuk 26 lezen. Bovendien is de verhaallijn heel herkenbaar voor men-

sen van onze leeftijd, omdat tal van bekende gebruiksvoorwerpen en situ-

aties waarin jongeren terechtkomen de revue passeren. Anderzijds staan 

er in de vertaling heel erg veel werkwoordsfouten, die hinderlijk kunnen 

zijn voor de aandachtige lezers. 

Geloofwaardigheid van het verhaal

Door de vlotte schrijfwijze van het verhaal, komt het geloofwaardiger over 

dan het eigenlijk is. Bepaalde zaken zijn niet bijzonder realistisch. Met één 

signaal drie gsm’s laten ontploffen bijvoorbeeld. Die paar dingetjes hou-

den je echter niet tegen om helemaal opgeslorpt te worden door het ver-

haal.

Beoordeling
iBoy is een alledaags verhaal, dat overal en op ieder moment kan plaats-

vinden. Het kan iedereen overkomen, zelfs diegene die zijn huis nauwelijks 

verlaat. 

RECENSIE SERIE

Mr. Robot
door Lara Van Schoote

Mr. Robot, één van de beste series van het jaar

Mr. Robot, geschreven door Sam Esmail, is een tv-serie over de hacker  

Elliot. Hij werkt bij netwerkbeveiligingsbedrijf All Safe, dat verantwoordelijk 

is voor de netwerkbeveiliging van het grootste conglomeraat van de VS: 

Evil Corp. 

Elliot probeert onrecht te bestrijden, maar komt in contact met een myste-

rieuze hacking organisatie: F-society. De leider, Mr. Robot, probeert Elliot te 

overtuigen om Evil Corp neer te halen.

Ik was niet bijster enthousiast na het lezen van de korte inhoud, maar toen 

ik eenmaal de pilot had gezien, kon ik niet wachten op de volgende af-

levering. Wat ik zeker heel sterk vond, is de band die de kijker krijgt met 

het hoofdpersonage. Elliot praat soms met een ‘onzichtbare vriend’ en dat 

geeft je het gevoel dat je echt deel uitmaakt van het verhaal. Je krijgt ook 

inzicht in zijn gedachten. Soms wordt het een beetje verwarrend, maar 

niet in die mate dat het storend is. 

Elliot heeft sociale stoornissen en hackt mensen om hun geheimen te ontdek-

ken. Dit is een leuke manier om telkens nieuwe personages te leren kennen.

Het mysterie in het verhaal wordt beetje bij beetje onthuld. Elke episode 

heeft verrassende wendingen en eindigt steevast op een cliffhanger. Dit 

zorgt ervoor dat je steeds met spanning uitkijkt naar de volgende afleve-

ring. En er zit geen enkele zwakke tussen! Het is wel belangrijk de aandacht 

erbij te houden.

Elliot wordt gespeeld door Rami Malik en ik vind hem de geknipte persoon 

voor deze rol. Hij zet het personage zeer overtuigend en geloofwaardig neer. 

Ook het onderwerp is actueel en verfrissend in tegenstelling tot bij som-

mige andere series. In Mr. Robot wordt de negatieve kant van onze moder-

ne maatschappij getoond. De technologische criminaliteit staat centraal. 

Dit is de perfecte serie voor al wie houdt van drama en misdaad. 

Ik kijk alvast uit naar het volgende seizoen!

Beoordeling
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RECENSIE SPEL

Machiavelli
door Kristof Van den Branden

< Gezelschapsspel – 999 Games –  

Bruno Faidutti – Richtprijs: 12 euro

In het Toscane van de 15e eeuw strijden stads-

staatjes om de grootste te worden. Ze hebben 

machtige personen nodig om hun doel te be-

reiken. Als de eerste speler acht gebouwen heeft 

geconstrueerd, eindigt het spel en kijkt men wie 

nu eigenlijk de waardevolste stad heeft weten op 

te bouwen. Als speler moet je er dus voor zorgen 

dat jij het meeste geld binnenhaalt om zo snel 

mogelijk gebouwen op te trekken. 

Iemand anders’ werk afbreken is volgens Nic-

colo Machiavelli makkelijker dan zelf iets ver-

wezenlijken. In ‘Il Principe’ beweerde hij dat 

stelen van anderen of belangrijke personen 

vermoorden mag indien de middelen het doel 

heiligen. Daarvoor moet je natuurlijk sluw zijn. 

Op het juiste moment moet je weten te kiezen 

wat je gaat doen, anders kunnen de andere spe-

lers tegen je samenspannen. Om al je doelen te 

bereiken, heb je de keuze tussen acht beroepen, 

wel eens ‘personages’ genoemd. Je personage 

wisselt per beurt. Als ja maar met twee of drie 

spelers speelt, mag je ook nog een bijberoep 

kiezen wat het spel nog intrigerender maakt. 

1: De moordenaar

2: De dief

Deze twee moeten zich als eerste kenbaar ma-

ken. Ze worden weleens beschouwd als de 

sterksten. De grote uitdaging is de gezichten 

van je tegenstanders te lezen. Tactisch inzicht is 

een vereiste. Je weet niet welke personages in 

het spel zijn en dreigt dus een dode te beroven 

(wat niet kan). De vermoorde speler moet zijn 

beste ‘pokerface’ bovenhalen. De speler die op 

het nippertje aan moord is ontsnapt, mag na-

tuurlijk nog geen grote zucht slaken, want dan 

neemt de dief hem te pakken. 

3: De magiër 

Als je te weinig bouwkaarten (plannen om te 

bouwen) hebt of je een vermoeden hebt dat die 

van je tegenspelers beter zijn, kan je ze wisselen 

met een speler die naar jouw mening meer ge-

luk heeft gehad bij het uitdelen.

4: De koning

Deze hoogwaardigheidsbekleder is diegene die 

als eerste mag kiezen welk beroep hij gaat be-

oefenen in de volgende ronde. Als je een spe-

ler bent die heel goed je stappen op voorhand 

plant, is dit het perfecte personage voor jou. Als 

je een stad hebt gebouwd met veel monumen-

ten erin, kan je veel belastinggeld innen wat dus 

een extra drijfveer inhoudt. Een nadeel is dat de 

luxe van de koning hem tot favoriete slachtoffer 

van de dief maakt.

5: De prediker

De prediker is beschermd tegen de verwoesting 

van de condotierre (huurling), waar we later nog 

op terugkomen. Ook ontvangt hij extra inkom-

sten van kerkelijke gebouwen.

6: De koopman 

De koopman verdient een goudstuk extra per 

beurt. Daarnaast heeft ook het voordeel dat hij 

veel winkels en handelshuizen heeft waar hij ex-

tra munt uit kan slaan.

7: De bouwmeester 

De bouwmeester kan 3 gebouwen in zijn beurt 

bouwen in plaats van 1 en kan dan nog eens 

gratis een bouwkaart kiezen uit 2 potentiële 

bouwkaarten getrokken van de stapel.

8: De condottiere

Deze Italiaanse huursoldaat kan de constructies 

van anderen afbreken. Om een leger te onder-

houden, heb je natuurlijk ook geld nodig. Om 

andermans gebouw te vernielen, heb je dus 

maar één goudstuk minder nodig dan dat het 

kostte om datzelfde gebouw te maken. Deze 

sluwe vos krijgt ook nog geld van militaire ge-

bouwen.

Om dit spel te winnen, moet je tactisch sterk 

zijn en stalen zenuwen hebben. Een klein na-

deeltje is dat je concurrenten soms eeuwig tal-

men bij hun keuze, waardoor je voor Machiavelli 

soms wel wat geduld nodig hebt. De gemiddel-

de spelduur is een uur, wat vooral voor kleinere 

kinderen wat lang uitvalt. Voor het waarschijn-

lijke einde reken je best uit of jij wel de winnaar 

zal worden. Indien dit niet het geval zou zijn, 

moet je proberen de deadline nog wat uit te 

stellen. Als je dat lukt en jij neemt de kopposi-

tie over, kan je het geluk hebben dat je concur-

rent wat te verzekerd was van zijn of haar winst 

en jouw voorsprong uit het oog verloren is. Jij 

wordt dan de verrassende winnaar. Een ander 

voordeel van het spel is dat je een uitbreiding 

kan kopen als je Machiavelli een beetje beu 

bent, omdat je het zoveel gespeeld hebt. Deze 

uitbreiding geeft je tien zeer interessante nieu-

we personages. Je kan dan de oude personages 

gaan ruilen of combineren met de nieuwe die 

speciale situaties opleveren. Jammer genoeg 

zijn er hier ook wat mindere personages bij naar 

mijn mening. Er is bovendien nog een nieuwere 

versie waarbij er ook evenementen voorkomen 

zoals kermis en hongersnood. Sommige perso-

nages kunnen daar voordeel of nadeel uithalen.

Beoordeling
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RECENSIE TONEEL

Theater Froefroe
door Ida Vanden Bulcke

Er is al heel veel geschreven over dit theatergezelschap: talloze recen-

sies over de toneelstukken voor jong en oud, voor toneelliefhebbers en 

-groentjes. Het produceerde dan ook al vele stukken met de karakteristieke 

poppen, special effects en die briljante twist waardoor elke voorstelling 

iets unieks wordt. Maar Theater Froefroe is niet zo maar een theatergezel-

schap. Froefroe heeft ook nog een eigen werkatelier waar ze niet alleen 

poppen voor zichzelf vervaardigen, maar ook nog tal van rekwisieten voor 

televisie en andere toneelgezelschappen.

Toneelvoorstellingen

Zelf ben ik al naar een aantal voorstellingen van Froefroe gaan kijken en 

die hebben altijd een blijvende indruk op mij achtergelaten. Bij ‘Pentame-

rone’ liepen er zelfs echte koks op het podium die ons na elk stukje van 

eten voorzagen. De voorstellingen, niet die voor heel kleine kinderen ui-

teraard, zijn meestal ook doorspekt met wat grovere grappen die ook snel 

aanslaan bij volwassenen. De verhaallijnen zijn gebaseerd op al bestaande 

verhalen en worden dan in een nieuw jasje gestoken. Door het poppen-

spel wordt alles veel beter gevisualiseerd, omdat dat ene monster of paard 

dan ook écht op het podium staat. Theater Froefroe maakt voorstellingen 

vaak in samenwerking met een ander gezelschap. Ze deinzen er ook niet 

voor terug luide muziek, rook en licht te gebruiken om een bepaalde sfeer 

te scheppen en de kijker nog meer mee te sleuren in het verhaal. Theater 

Froefroe brengt niet alleen theater, ze vinden het heruit, vernieuwen en 

verfrissen het.

Poppenatelier

Theater Froefroe heeft een werkatelier in Antwerpen dat op zich niet zo 

groot is, maar waarin ze wel veel verwezenlijken en ontwerpen. Om te 

beginnen vervaardigen ze poppen, kostuums en rekwisieten voor hun ei-

gen voorstellingen. Ze werken er ook aan poppen voor collega’s (bv. Ul-

tima Thule bekend door ‘Loop’). Niet alleen in de toneelwereld is Froefroe 

bekend, ook in de televisiewereld wordt gretig gebruik gemaakt van hun 

poppen. Zo hebben ze poppentelevisie gemaakt voor ‘De Grote Boze Wolf 

Show’ en nog vele andere programma’s. Af en toe verschijnen ze ook wel 

eens op festivals.

Beoordeling
Door de prachtig herwerkte verhalen, de gedetailleerde poppen en de 

sfeer die de special effects en de muziek scheppen, word je als het ware 

helemaal doordrongen van het verhaal. Ik heb mij nog nooit verveeld tij-

dens hun voorstellingen en zal dat waarschijnlijk nooit doen. Ze vernieu-

wen verhalen waardoor ze luchtig en grappig worden en daarom geef ik 

ze vier sterren en een half.
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Als je voor GWIb kiest, verwacht je niet veel klasgenoten. Maar nie-

mand? Dat had zelfs ik niet zien aankomen. Mijn voorgangers en op-

volgers zijn nooit zó eenzaam geweest. Toegegeven, alleen een (deel)

klas vormen geeft me een extra gevoel van individualiteit. Zo moet ik 

die gelukkig niet meer op een andere manier bewijzen, want dat zou 

onvoorstelbaar vermoeiend zijn. Maar ‘shared responsability is no res-

ponsability’, dus ik krijg jammer genoeg meer verantwoordelijkheid 

dan gewenst.

Een van de zwaarste lasten die ik als enige in mijn klas moest dragen, 

was de modelagenda. Niet dat niemand anders op school dat moest 

doen, maar toch... Toen ik op 1 september ontdekte dat ik – zonder 

zeveren – elke les mijn agenda proper moest invullen en door de leer-

kracht moest laten ondertekenen, heeft me dat buiten proportie veel 

zelfmedelijden bezorgd. Verantwoordelijk zijn voor de modelagenda 

is geen taak, het is een manier van leven: Je bént modelagenda. Mijn 

concentratievermogen is niet mijn grootste troef, dus ik heb als mo-

delagenda veel boze blikken moeten verdragen. Dankzij de online 

agenda is de modelagenda dit schooljaar gelukkig uit mijn leven ver-

dwenen.

Dan zijn er nog de afwezigheidsbriefjes. Aangezien ik geen klasgeno-

ten heb om administratieve taken op af te schuiven, moet ik ook hier-

voor opdraaien. Dit houdt in: na elk eerste en vijfde lesuur een briefje 

invullen en mij vervolgens naar de permanentie haasten – mijn eigen 

wandeltempo blijkt niet hoog genoeg – om vervolgens totaal gedes-

oriënteerd alleen mijn volgende klaslokaal te zoeken. Dit dient uiter-

aard een nobel doel. Doordat ik telkens een briefje met de naam van 

een eventuele afwezige aflever, weet de administratie of ik al dan niet 

aanwezig ben. Want als ik afwezig zou zijn, zou ik mijn eigen naam op 

het briefje schrijven. Je kan je wel voorstellen dat dit systeem water-

dicht is.

Ik zou natuurlijk nog bladzijden lang kunnen uitweiden over de hart-

verscheurende gevolgen van alleen in een klas zitten, maar dan zou 

de titel van deze tekst niet meer kloppen. Administratie vormt name-

lijk slechts een fractie van mijn wilde avonturen. 

Als afsluiter moet ik toegeven dat ik misschien hier en daar lichtjes 

overdreven heb. Misschien ook niet. Ik ben er van overtuigd dat jij, lief-

ste lezer, indien je over een door het Sint-Jozef-Klein-Seminarie kritisch 

gevormde geest beschikt, dit voor jezelf kunt uitmaken.

Column

De administratieve avonturen van een klas
Luna De Souter

ORGANISATIE OUDERCOMITÉ 
23 FEBRUARI OM 20 UUR IN DE CALFAC

Puberkinderen:  
hoe pakken we het samen aan?

In deze vormingsavond wil mevrouw Dominique Roos op basis van haar jarenlange werk  
met ouders en tieners ouders en leerkrachten gidsen door de stormachtige tienerjaren.

Ze geeft concrete tips om deze cruciale fase in harmonie door te komen.  
Ze kruipt als geen ander in de huid van de tieners en tracht inzicht te geven  

in waarom ze doen wat ze doen. Ze biedt probleemoplossende strategieën aan.

Deze voordracht is voor iedereen: ouders, familie en vrienden,  
leerkrachten, en de jongeren zelf. Welkom!

De toegang is gratis  inschrijven: sjksoc@gmail.com
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Waar ik mij het meeste aan erger tijdens deze 

vluchtelingencrisis zijn niet de problemen die 

de vluchtelingen met zich meebrengen, het zijn 

onze reacties. De reacties van mensen die blijk-

baar weinig tot geen inlevingsvermogen hebben.

Wat zeggen we dan?

“Dat ze maar allemaal teruggaan, wij hebben 

onze eigen problemen...” Wanneer ik zo’n uit-

spraken hoor, vraag ik mij af hoe je zoiets kan 

zeggen... Hoe kan je onze problemen verge-

lijken met die van hen? Wat zijn onze proble-

men? Wat meer belastingen moeten betalen, 

waardoor we misschien naar de Aldi moeten 

in plaats van de Delhaize of waardoor we mis-

schien een keer minder op vakantie kunnen 

gaan? Wel bij hen gaat het over hoe ze zichzelf 

en hun familie kunnen redden van rellen, aan-

slagen en verkrachtingen.

Nog zo’n typische, uitgesproken mening: “Ik 

heb mijn hele leven gewerkt en nu moet ik be-

talen voor die profiteurs?” Denk je dat zij nooit 

gewerkt hebben? Denk je dat zij naar hier geko-

men zijn om te profiteren? Ik betwijfel dat sterk. 

Stel je voor dat het met jou zou gebeuren. Je 

hebt een eigen huis, een baan, een gezin. En 

dan begint het, de oorlog. Beetje bij beetje 

wordt het gevaarlijker en gevaarlijker om te 

blijven, niet alleen voor jou, maar ook voor je 

vrouw en kinderen. Maar wat moet je doen, 

vluchten? Je baan opzeggen? Je vrienden en 

familie achterlaten? Alles wat je verdiend hebt 

weggooien? Je thuis verlaten? Uiteindelijk beslis 

je toch om met je gezin te vertrekken. Na een 

hoogstwaarschijnlijk gevaarlijke en traumatische 

tocht kom je toe in België. En dan hoor je dat ze 

je een profiteur vinden, een gelukszoeker. Nu ja, 

een gelukszoeker ben je zeker, maar dat zijn we 

allemaal, we zijn allemaal op zoek naar geluk. 

Maar een profiteur, daar zou mijn bloed van be-

ginnen stollen.

Vooroordelen

En dan heb je nog die mensen die echt gewoon 

bang zijn van alle moslims, die denken dat ze al-

lemaal bij IS horen. Ik zou ermee lachen als het 

niet zo schrijnend was. Ze vluchten voor geweld, 

ze vluchten voor IS.

Iedereen is bevooroordeeld, dat is waar, vanaf 

het moment dat je iemand ziet, heb je er in 

zekere mate al een mening over. Ik betrap me 

er zelf ook vaak op... en ik kan er niet tegen.  

Wanneer ik een jongen aan het station zie 

staan met een pet achterstevoren, een af-

gezakte broek en een ‘Monster’ in de hand, 

denk ik er niet veel goeds van... en dan word 

ik boos op mezelf. Wanneer ik een meisje 

met een Longchamptas en een nieuw Hol-

listertopje zie rondlopen, denk ik dat het 

een snob is... en dan word ik boos op mezelf.  

Ik kan niet tegen vooroordelen, ik heb ze mis-

schien zelf, maar ik kan er niet tegen. Je kan niet 

oordelen over iemand die je niet kent, je weet 

Jaja, het is weer zover, nog maar 
eens een mening over hoe wij 
met de vluchtelingencrisis 
moeten omgaan. Ik ben 17, ik 
weet er niet genoeg van om een 
goed gegronde mening te 
hebben en ik ben dan ook niet 
van plan hier luidkeels te 
beginnen verkondigen dat ik dé 
oplossing heb, neen, ik wil het 
over het over het morele aspect 
hebben. Over ons.

Gelukszoekers
Julie Dejaegher

niet wie hij is. Zo kan je ook niet oordelen over 

vluchtelingen, je kent ze niet. Het zijn waar-

schijnlijk niet allemaal heiligen, er zullen slechte-

re mensen bijzitten, maar die zijn er ook bij ons.

Je kan niet een hele groep vluchtelingen haten 

omdat er misschien een paar profiteurs bij zit-

ten. Je kan niet de hele islam veroordelen om-

dat er een paar gekken hun geloof misbruiken. 

Anders moeten we alle Duitsers haten omdat 

sommigen ervan nazi’s waren. Anders moeten 

we alle katholieken afwijzen omdat sommige 

priesters pedofielen waren.

Er is niets dat ons het recht geeft te oordelen 

over mensen die we niet kennen en die zich in 

een situatie bevinden waar wij ons waarschijn-

lijk en hopelijk nooit in zullen moeten bevinden.

 

Zoals ik al zei, ik heb niet dé oplossing. En het alom 

gebruikte argument “We kunnen ze toch moeilijk 

allemaal opvangen?” is natuurlijk waar, daar 

hebben we gewoon de plaats noch de midde-

len voor. Maar moeten we daarom zo gefrus-

treerd en boos reageren op zij die het pro beren? 

Neen, we proberen allemaal het beste te doen 

voor ons en onze naasten, we zijn allemaal op 

zoek naar geluk, we zijn allemaal gelukszoekers.

De Junior Journalist-wedstri jd van het Davidsfonds is de grootste schri jfwedstri jd voor jongeren tussen 
10 en 18 jaar in Vlaanderen. De editie 2016 draaide rond het thema ‘Verschillend en toch geli jk’. 
Vier leerlingen van onze school zi jn laureaat: Max Van Goethem (6WWa2), Flore Vavourakis (6GL) 
en Julie Dejaegher (WEWIb) zi jn de drie winnaars van de derde graad. Zi j schreven stuk voor stuk 
interessante opiniestukken die je op de volgende bladzi jden kan lezen.  
Yasmine Zaman (1Af) was laureaat in de eerste graad. De opgelegde vorm was een verhaal. 
Bi j de rubriek literatuur kan je haar bi jzonder kleurri jk verhaal bewonderen. 
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Diversiteit 
bewonderen 
Natuurli jke oplossingen  
voor diverse problemen

Flore Vavourakis

De natuur is het summum van diversiteit. Kleur-

rijke bloemenzeeën versieren dag en nacht het 

eindeloze canvas van onze aarde. Een verzame-

ling van unieke stukken die ons als bont geheel 

betovert. De wonderen uit de dierenwereld, 

waar ook wij mensen toe behoren, verbazen 

ons al evenzeer. Menig kunstenaar nam deze 

schitterende variëteit als muze en creëerde er 

op zijn beurt nieuwe schakeringen mee. Als 

een bezetene schilderde Paul Cézanne de Mont 

Sainte-Victoire. Opnieuw en opnieuw, omdat de 

voortdurende verandering van de natuur door 

een mens niet bij te benen valt. Artiesten om-

armen reeds langer de diversiteit van de natuur 

en leerden er bijgevolg veel uit. Een kunstenaar 

kan vernieuwen door de natuur te imiteren, 

maar een ingenieur kan dat evengoed. 

Oesters en koralen zetten CO2 uit water om in 

bouwstenen voor hun schelpen en andere harde 

delen.1 Dit kleine weetje, dit minuscule proces 

– met de waarde van een voetnoot in een bi-

ologiehandboek – maakt het mogelijk de hoe-

veelheid CO2 in de atmosfeer te verminderen. 

Door het omzetproces van oesters en koralen te 

imiteren, ontwikkelden wetenschappers name-

lijk een methode om CO2 in cement om te zet-

ten. De fauna en flora zelf worden niet gebruikt, 

maar worden volledig in ere gelaten. 

Wetenschappers leren door de natuur te bestu-

deren en hanteren vervolgens dezelfde technie-

ken, patronen of structuren. Deze natuurstudie 

met als doel oplossingen te vinden voor aller-

hande problemen heet ‘Biomimicry’. De oplos-

singen die men vindt door het uitoefenen van 

Biomimicry zijn innovatief, energie-efficiënt en 

duurzaam. In het voorbeeld van oesters en ko-

ralen leidde Biomimicry tot de eerste stap in het 

oplossen van één van de grootste uitdagingen 

van de 21ste eeuw: de opwarming van de aarde 

tegengaan. 

Wanneer de mens opmerkzaam en vol bewon-

dering is voor de majestueuze natuur die hem 

omringt, kan hij vele problemen efficiënter op-

lossen. Zowel de menselijke problemen als de 

natuurlijke oplossingen zijn divers. Biomimicry 

is een briljante, toekomstgerichte en duurzame 

aanpak van innovatie, omdat de meest inge-

nieuze oplossingen reeds door uiteenlopende 

organismen worden toegepast. Doorheen de 

evolutie hebben ze reeds de kans gehad om 

hun succes te bewijzen. Toch weigeren som-

mige mensen, van wetenschappers tot politici, 

te erkennen dat de beste oplossingen steeds in 

de natuur terug te vinden zijn. Ze zijn blind voor 

de wonderen van de natuur. Op zichzelf gericht 

zoeken ze wanhopig naar oplossingen die vaak 

zomaar voor het grijpen liggen op onze aarde. 

Daarom roep ik hierbij op om van de natuur te 

leren in plaats van haar te verwaarlozen. Van de 

natuur leren gaat alleen als we haar waarderen, 

koesteren. Niet vernielen.

1 Meinhold, Bridgette, “Brilliant Cement Making Technology Mimics Coral While Removing CO2 from the Atmosphere”, 15/12/2011, http://inhabitat.com/
brilliant-cement-making-technology-mimics-coral-while-removing-co2-from-the-atmosphere/, geraadpleegd op 05/11/2015. 

2 NASA, “NASA’s Real World: self healing plastics”, https://www.nasa.gov/pdf/434484main_RW7-SelfHealingMaterials_508.pdf, geraadpleegd op 
05/11/2015.

3 S.N., “Ontploffing en brand in kerncentrale Doel: ‘Kan overal gebeuren’”, 01/11/2015, http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151101_01948974, 
geraadpleegd op 05/11/2015.

In vele hoofden klinken wellicht stemmen: “De 

natuur redden? Dat heeft toch geen zin meer. 

Die is toch al naar de haaien.” Vele politici hech-

ten beduidend meer belang aan het redden van 

de economie. De opinie om op economische 

verwezenlijkingen te focussen heerst nu een-

maal binnen onze kapitalistische maatschappij. 

Ik ben echter van mening dat het niet nodig is 

te kiezen tussen milieu en economie. Biomimi-

cry toont hoe beide hand in hand kunnen gaan. 

Afvalvermindering is bijvoorbeeld een enorme 

uitdaging voor onze generatie. Wetenschappers 

ontwierpen zelfhelende materialen geïnspireerd 

door de manier waarop onze huid zichzelf her-

stelt na verwondingen. Dit type plastiek wordt 

gemaakt van holle vezels gevuld met een vloei-

stof die automatisch vrijkomt wanneer het ma-

teriaal beschadigd raakt. Voorwerpen uit deze 

kunststof zijn dus veel langer bruikbaar. Ten eer-

ste zal zo’n zelfhelend plastiek in de toekomst 

vliegtuigen, auto’s en zelfs raketten lichter, vei-

liger en minder brandstofverslindend maken.2 

Ten tweede doet het de afvalberg slinken en 

zorgt het nieuwe product voor marktverrui-

ming. Kortom: meer jobs, meer winst en minder 

milieuproblemen. De natuur reikt de mensheid 

een bonte waaier aan oplossingen aan. Het eni-

ge wat we moeten doen is ervoor openstaan in 

plaats van het milieu te beschadigen. 

Toch blijven wij verder wandelen op ons pad 

der menselijke vernieling. In de kerncentrale 

van Doel vond op 1 november een ontploffing 

plaats.3 Dat kernenergie gevaarlijk is, daar zijn 

we ons allen van bewust. Tsjernobyl spookt im-

mers door het collectief geheugen. Desalniette-

min vinden we een kerncentrale in onze eigen 

achtertuin geen probleem. Zelfs scheurtjes en 

ontploffingen zien we met gemak door de vin-

gers, want er is ons wijsgemaakt dat er geen 

alternatieven bestaan. Die zijn er wel. Minder 

gevaarlijk, ecologisch verantwoord en econo-

misch rendabel. Welk helder denkend individu 

kan zich tegen zo’n alternatief verzetten? Wind-

molens, zonnepanelen, noem maar op. Het 
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Genève

Er gaan stemmen op in de Europese politiek om 

de conventie van Genève te updaten. Europa 

dreigt te bezwijken onder een steeds groter 

aantal vluchtelingen, dat in de toekomst niet 

enkel van Syrië, maar van elke uithoek van de 

wereld zal komen, onder druk van burgeroor-

logen, watertekorten, klimaatverandering, en 

dictatoriale regimes. Geconfronteerd met deze 

toekomst doen politici er alles aan om zo wei-

nig mogelijk beloftes te maken. Veranderingen 

aanbrengen aan de Geneefse conventies is hier 

een belangrijk onderdeel van, omdat op deze 

manier vermeden kan worden dat zij effectief 

middelen zullen moeten investeren, en dus voor 

een uitdaging zullen staan.

Vergeten we hierbij dan niet de reden waarom 

deze verdragen met betrekking tot het lot van 

de vluchtelingen überhaupt bestaan? Verzaken 

we dan niet aan de plicht die we aan onszelf 

hebben opgelegd, voor de toekomst? De to-

tale huidige influx vluchtelingen is nauwelijks 

genoeg om de Europese bevolking met één 

procent te verhogen. Dat we dit niet aankunnen 

is onverdedigbaar, de bewering is een opgesto-

ken middelvinger naar zij die alles kwijt zijn en 

recht hebben op onze hulp. Een correctie van 

onze morele plichten in ons voordeel is niet en-

kel onverantwoordelijk, het is vooral een buiten-

gewoon laf excuus om ze niet na te komen.

Een uitnodiging naar  
het (soms) solidaire 
Europa zit er 
bli jkbaar niet in”

Solidariteit

Als we de huidige stroom asielzoekers opvan-

gen, sturen we blijkbaar een signaal dat de 

wereld niet mag horen. Blijkbaar is het niet de 

(beperkte) economische impact van de Syrische 

vluchtelingen, maar die van de stroom van de 

toekomst, een nog grotere stroom van vluchte-

lingen van god weet waar, die ons zorgen baart. 

Klimaatvluchtelingen uit India? Oorlogsvluchte-

lingen uit een nog voorlopig relatief onbekend 

Afrikaans land? Wie het ook moge zijn, de Euro-

pese politiek houdt ze liever buiten. Europa ver-

kiest isolationisme, maar dan ook enkel als het 

goed uitkomt. Globalisering? Goed, maar enkel 

als alleen wij er munt uit slaan (wapenexport, 

slavernij in de kledingindustrie, ...).

Een uitnodiging naar het (meestal) vrije, (soms) 

solidaire Europa zit er blijkbaar niet in. Het in 

brand steken van tentenkampen en fysiek ge-

weld tegen vluchtelingen worden steeds meer 

Onze normen en waarden liggen 
onder vuur. De funderingen 
waarop we onze Europese Unie 
hebben gebouwd, worden onder 
onze voeten gesloopt. Europa 
staat op het punt zijn ideologie 
achter zich te laten. Oog in oog 
met verantwoordelijkheid 
krabbelt bijna elke politicus 
terug. Niemand neemt zijn 
verantwoordelijkheid op, in 
plaats daarvan wordt er gepoogd 
deze zo snel mogelijk af te 
bouwen.

Een mooie 
toekomst  
lag voor ons
Max Van Goethem

aanbod is divers en wordt verder in werking 

verfijnd. Zo evolueren windmolens dankzij 

het nieuwe reliëf van de wieken naar gro-

tere efficiëntie. Dit is trouwens andermaal 

een schitterend voorbeeld van Biomimicry 

aangezien dat patroon naar analogie met 

de bulten op walvisvinnen is ontwikkeld.4

Het is aan de mensheid om zich te realise-

ren wat een weelde er rondom haar be-

staat, om de gaven van planten en dieren te 

bewonderen, te respecteren en ze te imite-

ren. Zowel de economie als het milieu zul-

len er voordeel uit halen. 

4 S.N., “The Science”, 2011, http://www.
whalepowercorporation.com/p/
tubercle-technology.html, geraadpleegd 
op 05/11/2015. 
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gezien als normale consequenties, en overal in 

Europa wordt door extreemrechtse stemmen 

opgeroepen tot haat. Het lijkt alsof de wereld 

buitenhouden belangrijker is dan onze mense-

lijkheid bijhouden.

Hoe pakken we deze crisis dan wel aan? Eén 

ding is zeker: haar negeren is alvast geen optie. 

Het rijke Europa is, met of zonder hartelijk wel-

kom, nu eenmaal de ideale reisbestemming 

voor hen die een beter leven wensen. Al treedt 

er bij een isolationistische aanpak een bijko-

mend risico op: de woede en het onbegrip van 

de vele vluchtelingen die aan de hekken van 

fort Europa staan en zich afvragen wanneer, en 

of ze de hulp krijgen die ze broodnodig hebben.

Terreur

De EU heeft het blijkbaar bijzonder moeilijk om 

consequent te zijn in haar ideologie. Aan de éne 

kant is ze de verdediger van het internationaal 

recht, een solidaire coöperatie tussen de lidsta-

ten voor vrijheid en gelijkheid, aan de andere 

kant kwam het financieel goed uit om totalitaire 

regimes als dat van Qadhafi en Mubarak aan de 

macht te houden in ruil voor economisch pro-

fijt. Deze hypocrisie kost ons nu de kop. De wes-

terse wereld wordt geconfronteerd met wat hij 

zelf heeft aangericht. De oorlog in Irak markeert 

het begin van de ontwrichting van het Midden-

Oosten. De conflicten in en rond Irak, de burger-

oorlog in Syrië en later IS zijn een direct gevolg 

van het door de VS gecreërde machtsvacuüm in 

de regio. Het enige dat de war on terror na 9/11 

ons heeft opgeleverd, is meer terreur, en nu de 

EU gekozen heeft om zich te mengen in de con-

flicten, gaan ook wij hetzelfde pad op.

Dit alles wordt natuurlijk door sommige figuren 

gebruikt als argument bij voorbaat tegen migra-

tie. Een gevolg van de angst die terreur met zich 

meebrengt. Zich realiseren dat geen militaire 

maatregel, binnenlands of buitenlands, helpt 

tegen terrorisme is confronterend. Europese 

grootsteden zijn nu al het doelwit van mislukte 

pogingen. Maar het besef groeit dat er uiteinde-

lijk toch een paar aanslagen zullen lukken, en als 

dat gebeurt, zijn de gevolgen niet te overzien, 

aangezien het belachelijk makkelijk is om in een 

vrije maatschappij veel slachtoffers te maken.

Wat moet onze reactie dan zijn? In ieder geval 

geen conventionele maatregelen, want deze 

zijn niet effectief genoeg. Is minder vijanden 

maken geen optie? Ja, maar de leiders van de 

EU willen niet ‘soft’ overkomen, en kiezen dan 

maar voor de krachttdadige aanpak. Als er dan 

teruggeschoten wordt, wordt met de beschul-

digende vinger naar hen gewezen. Hoe is het 

in de eerste plaats zover gekomen? Misschien is 

de oorzaak te vinden bij 60.000 burgerdoden in 

Irak en bij het feit dat het Westen nog altijd vast-

houdt aan de militaire aanpak als antwoord. Dan 

liever geen antwoord, als ik zou mogen kiezen.

Oog in oog met 
zo een complex 
probleem is het 
onmogelijk ons te 
bli jven verschuilen 
in de gouden kooi die 
Europa is geworden”

Het meest schokkende aan de vluchtelingen-

stroom en vooral aan de terreur is dat we er 

geen blijf mee weten. Dit is een volledig nieuwe 

situatie. Alles speelt zich af tegen een ongeziene 

historische achtergrond, één van ongeziene 

mogelijkheden. Maar oog in oog met zo een 

enorm complex probleem, is het onmogelijk 

om het probleem de rug toe te keren en ons te 

blijven verschuilen in de gouden kooi die Eu-

ropa is geworden. Misschien is de beste manier 

om hiermee om te gaan een beroep doen op 

onze menselijkheid, het reiken van de helpende 

hand aan zij die in nood verkeren. 

Maar laten we vooral één keer eens niet de ge-

schiedenis herhalen.“
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Welke leerkrachten zie je? 

Spelletjespagina
Samenstelling: Ida Vanden Bulcke, Lara Van Schoote, Flore Vavourakis en Phaedra Demeyer

Een leerling die op een examen Grieks even zijn 

aardrijkskundig inzicht kwijt was, maakte twee 

bloopers:

< “Hij ging in dienst bij de Spartaanse koning 

en vocht tegen een Atheens-Thibetaanse 

coalitie” (Atheens-Thebaanse coalitie) 

en verder in hetzelfde examen: “Het 

Perzische leger verliest tegen een Spaanse 

expeditie” (Spartaanse) 

Uit een recente toets economie 4:

< Vraag:  

Hoe heeft de overheid de negatieve externe 

effecten van roken op café aangepakt? 

< Goed antwoord:  

invoeren van een rookverbod 

< Grappig antwoord:  

uitdelen van emissierechten

Zoek de juiste weg

©

Ï

Nederlands 6:

< Op een vuurtje in de badkamer staat vol-

gende tekst: “ei saa peitää”. Welke taal wordt 

gebruikt in dit fragment en waardoor weet 

je dat?

 Antwoord: Estiparus. Deze Latijns-Poolse 

taal is erg vreemd/bizar. (Wellicht werd 

Esperanto bedoeld, maar het antwoord was 

Fins)

< Afschijt nemen

Op het mondelinge examen Engels vertelde er 

iemand over haar gewoontes op zondag:

< ‘I get up late and eat some butterhams’. 

Er was een leerling die op het examen aardrijks-

kunde tweede jaar een grappige schrijffout 

maakte. Ik vroeg een voorbeeld van tuinbouw:

< Het antwoord van de leerling: brokolie

Een leuk antwoord gelezen op een examen  

Nederlands: 

< ‘syfilisarbeid’ i.p.v. ‘sisyfusarbeid’.

Op de vraag hoe de scheiding tussen taalfeno-

men afgebakend worden, antwoordde iemand 

met de term ‘igloglossen’, terwijl dat eigenlijk 

isoglossen moet zijn.

Iemand schreef de zin: ‘Ich liebe das deutsche 

Elbtal.’ Dat betekent: ‘Ik hou van het Duitse dal 

van de rivier de Elbe.’ Terwijl dat eigenlijk moest 

zijn ‘Ich liebe die Deutsche Mannschaft’: Ik hou 

van het Duitse (nationale voetbal)elftal.

Grappige antwoorden
Er waren enkele leerlingen die niet zo  

geconcentreerd waren tijdens hun examens...
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Collegewoordraadsel
Horizontaal
2 Achternaam van een lerares Klassieke Talen in de eerste 

graad

4 De afkorting van Sint-Jozef-Klein-Seminarie

8 Schrijversnaam van een dichter die een oud-leerkracht is 

van het College

9  Naam van de algemene directeur van de humaniora

10 De refter met zowel een koude als een warme lijn

Verticaal
1 Organisatie waarvoor alle leerjaren deelnemen aan een 

staptocht van 15 kilometer

3 Dansproject van de leerlingen van het eerste tot en met 

het zesde middelbaar

5 Achternaam van een leraar muzikale opvoeding

6 De afkorting P.O. voluit geschreven

7 Voornaam van een leraar Latijn en esthetica. Kent heel veel 

van talen en legt graag de afkomst van sneeuw uit.

Tekening: Lara Smet

1

2

3

4 5 6

7 8

9

10

Verbind de nummers
¢
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De activiteiten
Het College wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Eén daarvan is een 

gebedsdienst in de Anton Van Wilderodezaal waarin Afrikanen hun religieuze 

rituelen uitvoeren. Anderen gebruiken de sporthal om doedelzak te spelen, 

maar vooral de Calfac is populair. Sommige jeugdbewegingen, zoals scouts-

groep Kriko, organiseren er een aantal van hun activiteiten. Je kan er ook meer 

dan eens gaan quizzen op de IDJ (In Dulci Jubilo, knapenkoor) quiz of de Leffe 

Bruin quiz. 

Er worden in de Calfac zelfs familiefeesten gehouden (wie wil er nu niet zijn 

communie vieren op een school!). Als je ooit gezang hoort in de gangen, komt 

dat doordat de lokalen van de school gebruikt worden voor de repetities van 

het koor, handig om te weten als je (als jongen) zelf nog op zoek bent naar een 

gelegenheid om te zingen. Dan is er ook nog altijd de fameuze neerhofdieren-

expo die wordt gehouden in de oude sporthal. Elke augustus komen er ver-

schillende boerderijdieren naar het College, daar worden de dieren verkocht of 

tentoongesteld aan nieuwsgierige mensen. 

Gedurende het hele jaar zijn er verschillende acties voor goede doelen die 

georganiseerd worden door bepaalde serviceclubs. Dat zijn mensen die zich 

vrijwillig opgeven om liefdadigheidsacties op te zetten. In de kerstvakantie en 

in januari kom je er ook alle medewerkers van het schooltoneel tegen, want 

de repetities vinden of in de feestzaal of in de kerk plaats. Uiteindelijk wordt 

onze school ook gebruikt als parking voor de ballonfeesten, die in september 

plaatsvinden.

Waarom onze school? 
Onze school is een van de grootste scholen van Sint-Niklaas en aangezien ze 

niet gebruikt wordt na de schooluren, kunnen de lokalen handig zijn voor an-

dere activiteiten. De Calfac is het meest gebruikte lokaal van allemaal door zijn 

sociaal tarief en zijn grootte. Onze school wordt immers deels gesubsidieerd 

door de overheid en dus vindt het schoolbestuur het niet meer dan normaal 

om een kleine rol te spelen in de samenleving door lokalen, en vooral dan de 

Calfac, ter beschikking te stellen als wij er allemaal niet zijn.

Achter de schermen van...  
het College buiten de 
schooluren

Nicolaas Volkaert

Tijdens de schooluren wemelt het op SJKS van de  
leerlingen, worden er lessen gegeven en zijn er tal van 
activiteiten. Maar heb je je ooit al eens afgevraagd  
wat er op school gebeurt als wij er niet zijn? Na de uren  
worden de gebouwen van het College voor tal van  
activiteiten gebruikt. Zo is het o.a. de thuishaven van 
een Afrikaanse gebedsgroep en een groep doedel
zakspelers.
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Ecologie: ieder draagt zijn steentje bij

Op woensdag 14 oktober sprong ik om 7 uur 

’s ochtends op mijn fiets en vertrok ik naar hui-

ze Van Peteghem in Sint-Pauwels. Toen we om 

tien voor acht samen naar het college vertrok-

ken, was ik al heel wat over hem te weten ge-

komen. Meneer Van Peteghem is erg bezig met 

gezonde voeding. Hij koopt ook alleen maar bi-

ologisch verantwoorde producten. Dit doet hij 

voor het milieu. Meneer Van Peteghem is ervan 

overtuigd dat alle beetjes helpen, en probeert 

daarom ook kleine dingen op een milieubewus-

te manier te doen. Zo bakt hij bijvoorbeeld zijn 

eigen brood en wordt zijn zwembad niet gezui-

verd met chemische producten, maar met een 

UV-stralen-filter die de algen doodt. Hij gaat hier 

zelfs zo ver in dat hij zelf zijn spuitwater maakt! 

Theater

Na school vertrokken we terug naar het huis 

van meneer Van Peteghem. Daar aten we en 

babbelden we even. Hierna vertrokken we naar 

Houtshop Van Der Gucht, want meneer Van 

Peteghem moest die woensdag nog een rekwi-

sietenkist maken voor een voorstelling van zijn 

toneelgroep Tieret. Tijdens de rit vertelde hij me 

hier wat meer over.

Meneer Van Peteghem zit al 14 jaar bij Toneel-

groep Tieret, hij heeft dus ook al aan tal van voor-

stelling meegewerkt. De vorige, Baraque Future, 

was een groot succes. Op basis hiervan hebben 

ze voor hun nieuwe voorstelling al boekingen 

tot in Hasselt gekregen. Deze voorstelling heet 

Chakra Bazaar en bevat vooral ‘interactieve zever 

over chakra’s’, met zeer spitse taal en met puur 

entertainment als doel. Ze gaat over een vader 

die enorm opgaat in oosterse mystiek en zijn 

zoon, die tijdens de voorstelling tot bezinning 

komt en dan in discussie gaat met zijn vader. De 

voorstelling gaat niet door op een gewoon po-

dium, maar in een tent, waar de acteurs tussen 

het publiek zitten, met een grote Boeddha-pop 

in het midden. Deze pop is het praalstuk van de 

voorstelling. Ze is speciaal door het bekende fi-

gurentheater Froefroe gemaakt en is uitgerust 

met een uniek latex hoofd, zodat ze tijdens de 

voorstelling als een grote handpop gebruikt kan 

worden. Ook de cast van Toneelgroep Tieret is 

zeer veelbelovend. Het stuk is geschreven door 

de oud-collegeleerling Joost Van den Branden, 

de Balthau van het College van Lokeren, en een 

vroegere klasgenoot van Bruno Vanden Broecke 

en oud-leraar Yves Faems. Naast meneer Van Pe-

teghem is er nog één andere acteur, die zijn zoon 

speelt. Dit is Tom Ysewyn, die twee jaar geleden 

nog ons schooltoneel regisseerde (Ivonne, prin-

ses van Bourgondië). De première van het stuk 

vond plaats op 15 november in Lint en was alvast 

een groot succes.

Atelier Tieret

Nadat we enkele op maat gesneden planken 

bij Van Der Gucht waren gaan halen, reden we 

verder naar het atelier van Theater Tieret. Dit ligt 

in de Patershoek, randje Belsele-Sint-Pauwels, in 

het gebouw waar vroeger fruitteler Goossens 

gevestigd was. Meneer Van Peteghem leidde 

me hier even rond, en liet me onder andere de 

Boeddhapop van Chakra Bazaar zien. Hierna 

bouwde hij de kist voor de voorstelling.

Dit praktisch bezig zijn is een van de redenen 

waarom meneer Van Peteghem gebeten is door 

theater. Hij vindt het leuk om met zijn handen 

bezig te zijn, maar moet dit als leerkracht Neder-

lands en godsdienst niet vaak doen. Voor Tieret 

is het wel vaak nodig dat er een decorstuk ge-

maakt wordt en meneer Van Peteghem neemt 

deze taak graag op zich.

Een andere reden dat hij graag toneel speelt, 

is dat hij graag een publiek entertaint. Dit is 

natuurlijk ook een van de redenen waarom hij 

graag leerkracht is. Lesgeven is voor hem ook 

een vorm van theater, maar hij vindt leerlingen 

toch niet te vergelijken met een toneelpubliek. 

Het is veel uitdagender leerlingen een jaar lang 

geboeid te houden dan een publiek enkele 

uren. Meneer Van Peteghem vindt dit uiteinde-

lijk toch leuker om te doen. Dit is dan ook de 

reden dat hij ooit voor een job als leerkracht ge-

Een dag uit het leven van...  
meneer Van Peteghem

Lennert Cruypeninck

Bijna iedereen kent meneer Van Peteghem, de gedreven klastitularis van 2Lb. Velen van jullie weten ook dat hij 
enorm geboeid is door theater en dat hij dan ook elk jaar wel een rol speelt in het schooltoneel. Maar hoe diep zit 
hij nu eigenlijk in die theaterwereld, en wat doet hij daar dan? Om dat uit te zoeken, volgde ik een dag uit zijn 
leven.

Lesgeven is voor mij  
een vorm theater"“
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55-fiction
Sinds een aantal jaar geeft meneer Ongena tijdens zijn lessen Nederlands in 
het vierde jaar de opdracht om een kortverhaal te schrijven van 55 woorden. 
Dit jaar hebben zijn collega’s besloten om de opdracht ook in hun lessen te 
gebruiken en er een heuse wedstrijd van te maken. De opdracht staat  
gepland in het tweede semester, maar wij geven alvast een paar resultaten 
mee uit de klas van meneer Ongena om de toekomstige deelnemers wat 
inspiratie te bezorgen.

Het boeket

Hij hield het boeket in zijn armen. Hij wist dat hij 

de bloemen vast had, te hard, te dicht. De stelen 

gebogen, de gekneusde bloei op bloemblaad-

jes, de wonden zachtjes sap aan het wenen. Hij 

knielde, hield zijn ogen dicht en ademde diep de 

geur van het trage einde van het groene leven in.

Anke Cornelis

Thuis

‘Ik ben thuis!’ roept ze uitgelaten en trekt de deur 

van de woonkamer enthousiast open. 

‘Schat?’ Ze staat met haar blote voeten op  

de koude stenen vloer. Zoekend kijkt ze rond. 

De tranen rollen over haar wangen wanneer ze 

het lege kader opmerkt. Een blik op het houten 

kastje. Ze slikt. Zijn sleutel ligt daar.

Jill De Bisschop

Lijkbleek

Zij: verzwelgt alles, al beweert men dat ze heelt

En ze vliegt ook niet, ze kruipt 

Hij: hult zich in schaduwen, wet zijn zeis

Ik: sta lijkbleek te zijn, kijk schichtig rond

Voel angst

Mijn hart: bonkt in mijn keel

Zij: verdwijnt

Hij: grijnst, slaat toe

Mijn hart: stopt

Hij: wenkt me

Ik: volg hem

Femke Apers

Vogel

Het uitzicht is prachtig. Maar daar denkt ze 

niet aan. In haar hoofd is alles lelijk.  

Ze kijkt en ziet een gele lijn van auto’s.  

Ze toeteren en schreeuwen. Zij luistert niet. 

Ze spreidt haar vleugels en vliegt naar de 

overkant. 

Ik heb haar verjaagd. En nu is ze weg. Zucht.

Sebastiaan Buts

Deurdrempel 

Hij kwam mijn huis binnen gestruikeld. Ik 

schrok. Toen ik hem vroeg wat hij hier deed, 

antwoordde hij: ‘Ik ben gestruikeld, voor de 

eerste keer in mijn leven ben ik gestruikeld.’ 

Zonder nog een woord te zeggen ging hij 

naar buiten. Tegen iedereen die het horen 

wou, herhaalde hij de zin die hij daarnet zei. 

Anne Marie De Laet

Nu

Stilletjes verschijn ik in mijn zwarte  

mantel, verstop me in een donkere hoek. 

Gluur. Sluip.

Voetstappen, schreeuwende stemmen 

komen dichterbij – ik moet me haasten. 

Mijn lange vingers strekken zich uit,  

maar trekken zich ineens snel terug.  

Nog even wachten.

Ik tik de seconden weg. ‘Hun laatste uur 

heeft geslagen,’ gniffel ik. ‘Doe het... 

NU!

Regina Tawadrous

kozen heeft, want hij twijfelde wel degelijk tus-

sen leerkracht of professioneel acteur worden. 

Gelukkig heeft hij toch voor dat eerste gekozen, 

zodat wij op het college van zijn enthousiaste 

lessen kunnen genieten. 

Rusthuis Sint-Jozef

Toen meneer Van Peteghem klaar was met zijn 

kist, zijn we nog naar rusthuis Sint-Jozef in Sint-

Pauwels gefietst. De meeste vijfde- en zesde-

jaars zullen hier wel al van gehoord hebben tij-

dens de LO-lessen van meneer Pierssens: als het 

niet snel genoeg gaat, vraagt meneer Pierssens 

zich geregeld af of hij nu in het Sint-Jozef-Klein-

Seminarie lesgeeft, of in Rusthuis Sint-Jozef. 

Naast deze korte vermeldingen in de LO-lessen, 

is Rusthuis Sint-Jozef ook bekend omdat het 

Rode Kruis er soms bloed afneemt. Toevallig 

had meneer Van Peteghem gepland om hier 

vandaag naar toe te gaan. Twee jaar geleden 

heeft hij dit voor het eerst gedaan. Sindsdien 

probeert hij er een gewoonte van te maken om 

zijn steentje bij te dragen. 

Vanaf hier ben ik ’s avonds terug naar huis ge-

fietst. Ik heb er zeker van genoten dat ik een dag 

uit het leven van deze geweldig enthousiaste 

leerkracht heb kunnen volgen. Jammer genoeg 

wachtte mij de volgende dag nog een overho-

ring geschiedenis. Ach ja, goede punten zijn 

ook niet alles...
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Odi et Amo

Odi et Amo

Ik haat en ik heb lief.

Twee verschillende emoties

andere kant van de lijn.

Hoe je soms appels naar me gooit

De rilling die door mijn lijf gaat

wanneer je de deur voor mijn ogen toeslaat.

Jouw woorden, 

hard en kwetsend.

Odi.

Hoe je soms ruikt naar zoete appels

De rilling die door mijn lijf gaat

Wanneer je hand de mijne raakt.

Jouw woorden,

zacht en oprecht.

Amo.

Odi et Amo.

Ik haat en ik heb lief.

De lijn is dus.

Charlotte Maes (5LWE)

Ik ben verliefd

Als ik de liefde niet vind,

Heb ik niets...

Als ik de liefde niet vind,

Ben ik verdwaald als een eenzaat in de woestijn

Als ik de liefde niet vind,

Ben ik misschien blind

Voor alle liefde om me heen

Als ik de liefde niet heb,

Voel ik me zo leeg, zo eenzaam,

Zo verloren!

Als ik de liefde zoek

word jij misschien een open boek.

Een boek om in te bladeren,

Een boek om in te verdrinken,

Een boek om over te vertellen,

Een boek zo mooi als jij!

... als ik de liefde wel heb...

Ben ik verliefd!

Lisa Geleyn (4La)

Trouw met trouw

Sta ik aan je been

Kijk ik omhoog

Zie ik je gezicht

Kijk me daar nu zitten

Samen op dezelfde plek

Je bent er heel mijn leven. Ik slechts een deel van jouw leven.

Ik zie je graag, zelfs voor de minste brok aandacht die je me geven kan

Geef me liefde en ik ben je grootste fan!

Sylvester Heerwegh (5GWIa)

Als ik lees ben ik gelukkig

Een deken van rust daalt

over me heen 

en omarmt me

Ik verdwaal in een wereld van letters

Ver weg van iedereen

Ik loop weg, versnel mijn pas

In de wereld waarvan ik wou dat

het de mijne was.

Cara Czaika (5HW)

Mijn broer

Als een moedig soldaat

Marcheert hij door het huis 

en voert een zusteroorlog

Een onbegrepen vulkaan

Die soms plots uitbarst

En dan onbedoeld kwetst

Een gedreven slimmerik

Met bruine ogen voor detail

En een hoofd vol (on)belangrijke feiten

Hij weet wat hij wil

Die kleine Jedi van mij

Een force-ig Star Wars leger

Helemaal voor hem.

Soms staat hij daar

Heel gewoon en alleen

Met zijn hoofd in een wereld

Waarvan wij niet kunnen dromen.

Emma Caals (5LMT)
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Lijst

Diep in haar hoofd groeide

een lijst van dingen,

die ze verkeerd had gedaan

een lijst van namen,

die ze genoemd werd

een lijst van fouten,

die ze gemaakt had

Langzaam namen de lijsten

haar gedachten over

en werd dit hoe ze werd

Lotte Verhulst (5LWE)

Aan K.

Afschuwelijke meneer K.

U boorde uw klauwen

mijn leven in.

Ik voelde ze steken

tot diep binnenin.

U scheurde zo zelfzeker 

vitale stukken af.

Niet van mij natuurlijk,

daarvoor bent te laf.

Wat leukemieën hier,

wat tumoren daar.

Een beetje sadistisch, 

is het vandaar?

Dat u dochters ontvoert

en vaders versteent?

Families uiteenrijt

nooit gratie verleent?

Alvast vervloekt en gehaat

Hoop ik dat u in de hel vergaat.

Emma Caals (5LMT)

Reflectie

Ze zag haar

Een druppel pijn vloeide over haar wang

Haar glimlach was zo overtuigend

Dat de druppels samenvloeiden

tot een plas van vergetelheid 

Het einde is in zicht

Einde van de eeuwige twijfels

Ze rechtte haar rug

Maakte plaats voor vreugde op haar gezicht

en liep weg van de spiegel.

Fatmagül Yilmaz (5EMT)

Tekening: Chloë Vanderwiele / Samenstelling: Phaedra Demeyer
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Het was enkele minuten doodstil. Uit het niets 

vloog er een vogel tegen het raam van de toi-

letten. Ze gilden zo hard en liepen in paniek 

alle kanten uit. In al hun angst hadden ze niet 

gemerkt dat ze de kaarsen hadden omgestoten. 

De kussens en dekens vlogen in brand. Ook de 

stapel wc-papier vatte snel vlam. Binnen enkele 

seconden breidde het vuur zich nog verder uit. 

Ze renden naar buiten over de speelplaats. Voor 

ze het goed en wel beseften, stond de school 

volledig in lichterlaaie. Ze hoorden iemand gil-

len, maar het leek te ver weg te zijn om werkelijk 

te zijn. Ze bleven rennen, zo ver mogelijk van de 

school. Toen ze enkele honderden meters bui-

ten de school waren, keken ze om. Ze stonden 

stil, starend naar de brand in de verte. Liam en 

Emma zonder Lieselot.

“Weet je zeker dat dit gaat lukken?” vroeg Emma 

op een sceptische toon. 

“Ja natuurlijk”, antwoordde Liam. 

“Als dit werkt, dan zitten we hier wel. Hoe moet 

ik dan aan mijn ouders uitleggen dat we hele-

maal niet bij jou zijn blijven slapen?” fluisterde 

Lieselot. Ze was duidelijk doodsbang. 

“Stel dat het nu echt waar is?” bleef ze maar 

herhalen. “Ja, als dat het geval is, hebben wij de 

geest van een ex-leerlinge vrijgelaten”, zei Emma 

grijzend. “Als Liam de deur tenminste open 

krijgt!” aarzelde Lieselot. “Hebbes!” riep Liam. “We 

zijn binnen. Probeer op zijn minst stil te zijn.” 

Hij opende zijn rugzak en haalde er twee 

zaklampen uit, één voor Emma en één voor 

Lieselot. Hij raapte zijn eigen zaklamp op en 

rechtte zijn rug. Liam had er 10 minuten over 

gedaan om de schoolpoort te openen. Minder 

dan Lieselot had verwacht. “Waarom doen we 

dit eigenlijk?” vroeg Lieselot voor de zoveelste 

keer. De anderen negeerden haar en gingen 

naar binnen. Liam in de eerste troepen, Emma 

als tweede en Lieselot achteraan. Zo was het 

altijd geweest. Liam, Emma en Lieselot. Het was 

donker in de gangen, geen licht behalve drie 

schijnsels van de zaklampen. “Oké, volgens het 

document dat ik van de directeur heb gestolen, 

is het lichaam gevonden op de plaats waar nu 

de meisjestoiletten zijn”, verkondigde Liam. “Ja, 

dat weten we! Je hebt het ons al meer dan hon-

derd keer verteld”, fluisterde Emma terug. “Dat is 

waar, we kennen het plan uit het hoofd,” deed 

Lieselot ook haar duit in het zakje. Het plan was 

eigenlijk vrij simpel: ze gingen naar de meisjes-

toiletten en zouden daar de geest oproepen 

van het meisje dat 20 jaar geleden was omgeko-

men bij een schoolbrand. 

Liam, die altijd met een goede reden naar het 

kantoor van de directeur werd gestuurd, had 

“toevallig” de documenten gevonden. Daarin 

stond genoeg informatie om drie domme der-

dejaars in het midden van de nacht op pad te 

sturen. Het was namelijk exact twintig jaar gele-

den dat de brand uitbrak. De reden daarvan was 

nog steeds onbekend, maar wat op de school 

verteld werd, was ronduit duister. De school 

is vervloekt en dit onheil zal ervoor zorgen dat 

er om de twintig jaar een brand zal uitbreken 

die één leerling zal wegnemen van zijn of haar 

familie. Onzin volgens Lieselot. Ze bereikten 

de toiletten. Liam kreeg het slot nu veel snel-

ler open. Binnenin stond een piramide van pa-

pierrollen. Geen idee wie deze daar had gezet. 

Waarschijnlijk een grapje van de zesdejaars, ter 

voorbereiding van 100 dagen.

“Oké, ik heb kussens en kaarsen bij me,” zei Liam. 

Ze maakten het zich gemakkelijk en vlijden de 

dekens en kussens neer. Wanneer ze gingen zit-

ten, staken ze de kaarsen aan. “Wat nu? Gaan we 

‘Geestje waar ben je?’ roepen?” vroeg Lieselot 

overdreven sarcastisch. “Nee, natuurlijk niet. We 

roepen: “‘Spreek tot ons, wij komen u wreken!’ 

5 keer zal wel voldoende zijn, vermoed ik”, zei 

Liam heel plechtig met zijn hand op zijn hart. 

Het duurde een paar seconden vooraleer Emma 

en Lieselot luid begonnen te lachen, te luid naar 

Liam zijn zin. “Doe het nu gewoon!” blafte hij. 

Toen iedereen was gekalmeerd, gaven ze elkaar 

de hand. Ze zaten in een cirkel en deden wat 

Liam hen opgedragen had. 

Spreek tot ons, wij komen u wreken!

Spreek tot ons, wij komen u wreken!

Spreek tot ons, wij komen u wreken!

Spreek tot ons, wij komen u wreken!

Spreek tot ons, wij komen u wreken!

Brand
Tekst: Zoë Rooms, tekeningen: Luna Vavourakis en Chloë Vandewiele
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“Schuif nu eindelijk eens op!”

“Ik kan niet opschuiven! Zwart ligt tegen mij gedrukt!” 

“Ja, ik kan daar ook niets aan doen, want jij ligt op mij.” 

“Hou nu eens op,” siste een meisjesstem.

“Wie zei dat?”

“Ik weet het niet. Of toch wel, volgens mij is het Maaike.”

“Goed geraden. Ik zit in de les, dus je moet stil zijn.”

“Ja, maar het is hier zo donker en we zien niets en ik wil er ook eens uit”, 

jammerde Groen.

“Ja!” stonden Rood en Zwart hem bij. “Wij willen er ook uit!”

“Dat gaat niet,” fluisterde Maaike terug, “Ik kan maar met één pen tegelijk 

schrijven en nu is het Blauw. Terug stil nu!”

De pennenzak ging weer dicht. 

“Ik kan het niet meer verdragen!” barstte Groen uit.

“Jij hebt dan nog het minst te klagen. Ik, Zwart, word nooit, maar dan ook 

nooit gebruikt!”

“Stop met dat gekibbel. Ik heb een plan...” 

Rood, die normaal nogal aan de stille kant was, had meteen alle aandacht. 

“Straks, als de dag voorbij is en Blauw ook terug in de pennenzak zit, 

begint hij toch meteen te slapen en dan slaan we toe!”

“Hoe slaan we toe?” vroeg Zwart ongeduldig. 

“Laat me uitspreken, dan weet je het.”

“Jaja, kom vertel nu verder.”

“Oké, straks als Blauw slaapt, draaien we hem open, halen we zijn inktbuisje 

eruit en verstoppen het.” 

Rood wachtte even op reactie en vertelde dan verder. 

“We draaien hem terug toe en... klaar is Kees.”

Even was het stil. Toen begonnen Zwart en Rood samen te juichen. 

Alleen... Groen deed niet mee en dat viel wel op. 

“Waarom zeg jij niets? Vind je het geen goed plan?”

“Jawel, maar wie neemt er dan de plaats van Blauw in?”

“Ik, natuurlijk!” riep Zwart uit.

“Dat dacht je maar. Het is mijn plan!”

“Jongens, ik denk dat het een goed idee is om gewoon af te wisselen.”

“Ja, misschien is dat wel het beste.”

Rood en Groen waren al overtuigd. Alleen Zwart had nog een vraag.

“Wanneer gaan we het doen?”

“Vandaag nog!” riep Rood vastberaden.

“Ja, kom, nu moeten we stil zijn. Voor Maaike weer boos wordt.”

DIE AVOND

“Oké, mannen, Blauw slaapt. Iedereen weet wat hij moet doen?!”

“Jaa-aa, kom, laten we beginnen.” Zwart was weer ongeduldig.

“Oké, Groen?”

“Ja hoor, helemaal klaar!”

“Drie, twee, één!”

“Eerst opendraaien... Goed zo... Nu het inktbuisje eruit... Perfect... Vlug terug 

vastdraaien en wegwezen!”

“Kom, nu gaan wij ook slapen.”

DE VOLGENDE OCHTEND

“Oké, mannen, ik voel het. We worden op de bank gezet. Nu gaat het 

gebeuren.”

De kleuren waren al uren wakker. Behalve Blauw natuurlijk: die lag nog 

vredig te slapen.

“Ssshht, ik hoor Maaike onze pennenzak opendoen.”

“Goedemorgen, pennen! Is Blauw nog niet wakker?”

“Nee...” zei Rood schijnheilig. “Maar we zullen hem wekken.”

“Wakker worden, Blauw”, Groen voegde meteen de daad bij het woord.

“Kom, Blauw.” Maaike nam Blauw uit de pennenzak. 

“Maar wat is dit?” 

Je hoorde Maaike roepen tot onder in de pennenzak.

“Je schrijft niet meer!”

Vlug ritste Maaike de pennenzak open, stopte Blauw er in en zei: “Nu moet 

ik wel een andere kleur gebruiken... Zwart!”

Ze haalde Zwart er uit en begon te schrijven.

Zo ging het enkele ochtenden door. Maaike nam telkens een andere pen 

en Blauw zakte steeds dieper in de pennenzak weg. 

Tot op een ochtend... Maaike haalde haar pennenzak uit haar boekentas, 

ritste hem open en... Ze liet hem plots vallen en het inktbuisje van Blauw 

rolde uit de pennenzak. 

“Wat is dat!?!” schrok Maaike.

Ze keek verbaasd naar de drie overige pennen. 

“Euh... Tja... Wij...” Groen probeerde nog een smoes te bedenken, maar 

Rood biechtte al snel op.

“Laat maar, Groen. Sorry, Maaike, maar wij waren echt jaloers omdat je altijd 

Blauw gebruikte en nooit ons. Daarom hebben we hem een paar dagen 

geleden opengedraaid en zijn inktbuisje er uit gehaald.”

“Het spijt ons,” ging Zwart verder. 

“Maar jullie hadden dat toch gewoon kunnen zeggen! Ik zou jullie dan 

wel wat vaker gebruikt hebben, zonder dat Blauw daarvoor uitgeschakeld 

moest worden. Jullie zijn misschien wel allemaal verschillende pennen, 

maar voor mij zijn jullie allemaal even belangrijk... 

Bon, wat gebeurd is, is gebeurd. Ik ben al blij dat jullie het hebben 

toegegeven. Ik vergeef jullie.”

Zo leefden ze nog lang en gelukkig. En vanaf die dag gebruikt Maaike elke 

dag een andere pen.

Yasmine Zaman
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Hoe ben je in de scheidsrechterwereld terechtgekomen?

Hoe ik daar terechtgekomen ben? Dat was door het enthousiasme van mijn 

vader, die ook scheidsrechter was in de provincie. Ik zag hem een paar wed-

strijden fluiten en wou dat zelf ook eens proberen. En zo heb ik mij uiteinde-

lijk drie jaar geleden ingeschreven voor de cursus scheidsrechter.

Heb je zelf ooit gevoetbald?

Ik heb tot mijn 15 jaar gevoetbald bij Waasland-Beveren als keeper. Ik moet 

eerlijk toegeven dat ik nu als scheidsrechter al verder sta dan dat ik ooit als 

voetballer zou staan. 

Wat moet je precies doen om scheidsrechter te worden?

Je moet ofwel in september of in januari een cursus volgen. Met daarop 

volgend een theoretisch examen. Als je voor dit theoretisch examen 

slaagt, heb je het statuut van stagiair. Wanneer je dit statuut hebt, moet 

je gedurende één jaar matchen fluiten. Na één jaar krijg je dan je diploma 

van scheidsrechter. 

Dus je moet al die regels uit het hoofd kennen?

Vanaf dat je scheidsrechter bent bij 1ste ploegen, moet je elk jaar een the-

oretisch en fysiek examen afleggen. Bij jeugd- en reservescheidsrechters 

is dit niet zo, er wordt echter wel een herhalingscursus voorzien, zodat de 

nieuwe regels meegegeven worden, maar ieder jaar een examen is niet 

nodig. Doorheen het jaar zijn er ook verschillende cursussen voorzien voor 

de scheidsrechters van 1ste ploegen. Ik denk niet dat ik nu al de regels kan 

opzeggen zoals ik een definitie van aardrijkskunde moet kunnen opzeg-

gen, maar als er iets gebeurt op het veld, weet ik wel hoe ik erop moet 

reageren: fout of geen fout, een kaart of geen kaart en hoe het spel herno-

men moet worden (rechtstreekse vrijetrap of onrechtstreekse vrijetrap?).

Op welk niveau ben je scheidsrechter?

Ik fluit nu in eerste provinciale, dit is de hoogste reeks in onze provincie. 

Aan deze reeks zijn ook nog andere reeksen verbonden, zoals wedstrijden 

van de beloften uit tweede nationale en U19 van eerste nationale. Ik ben 

ook lijnrechter in vierde nationale.

Zou je dit graag je hele leven blijven doen?

Zeker en vast, ik doe dit zeer graag en ik hoop dat ik deze hobby nog lang 

mag uitoefenen. 

Wat is je doel precies als scheidsrechter?

Iedere jonge scheidsrechter droomt ervan om de finale van het WK te mo-

gen fluiten, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Dit is na-

tuurlijk ook een droom van mij. Ik probeer seizoen per seizoen te kijken en 

zo mijn doelstellingen vast te leggen. Ik fluit nu in eerste provinciale, dat 

wil zeggen dat de volgende stap vierde nationale is. Dit is een grote stap 

en die zal waarschijnlijk ook nog niet voor dit jaar zijn. Toch zou ik deze 

grote stap willen zetten en in de nationale reeksen terecht willen komen. 

Zijn er momenten waarop het zwaar wordt?

Die zijn er zeker en vast, dit jaar was er een wedstrijd in eerste provinciale, 

waarbij het publiek zich een hele wedstrijd liet horen. Ik moest een pe-

nalty fluiten tegen de thuisploeg en ik was daardoor natuurlijk ‘the devil 

himself’. Het was de eerste keer dat ik zoiets meemaakte en dit heeft echt 

wel indruk gemaakt. Tijdens de match concentreer je je op je wedstrijd, 

maar na de match was ik toch even stil. Gelukkig heb ik dit meegemaakt, 

hieruit heb ik dan ook geleerd en zo kan ik me nu ook beter wapenen te-

gen deze situaties. Al kan ik best begrijpen dat scheidsrechters die net be-

ginnen zich serieus vragen beginnen stellen als ze zoiets meemaken.

Welk moment zal je bij blijven, uit deze korte periode?

In mei mocht ik deelnemen aan een internationaal tornooi in Bassevelde, 

met ploegen zoals Real Madrid, FC Barcelona, Borussia Dortmund, Paris 

Saint Germain, etc. Op het einde van dag 1 de topper, Borussia Dortmund 

tegen Paris Saint Germain, fluiten voor een vol stadion. Oké, het was dan 

wel een jeugdtornooi, toch was het een ervaring die ik niet snel zal verge-

ten. Je spreekt dan geen Nederlands meer, maar Duits, Frans en Engels. Zo 

leer je vlot andere talen te spreken. 

Wij wensen je nog veel succes in je carrière als scheidsrechter en 

misschien zien we je ooit wel eens op televisie.

Scheidsrechter zonder bierbuikje
Silke Van Beem

Scheidsrechter zijn, dat is iets waar veel mensen toch niet zoveel over weten. In 6HW is er nochtans iemand die 
scheidsrechter is, namelijk JanSebastiaan Janssens. Ik ging met hem praten om iets meer te weten te komen over 
zijn toch wel speciale hobby.
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Dag Jules, in welke club beoefen jij je hobby?

Ik speel hockey bij ‘Rapid Hockey Club Temse’. Het is een redelijk grote club 

voor alle leeftijden.

In welk team speel jij?

Ik speel bij de U14, dit is het team voor spelers jonger dan 14 jaar (Under 

14). Zo heb je bv. ook de U16. Mijn broer Basile speelt bij de U12. In al deze 

leeftijdscategorieën spelen jongens en meisjes in aparte teams.

Je broer speelt dus ook hockey.  

Zit de liefde voor deze sport in de genen?

Dat weet ik niet. Het is wel zo dat mijn mama ook hockey speelt, maar zij 

speelt bij de ‘trimmers’. Deze groep bestaat uit zowel mannen als vrouwen 

en zij nemen niet deel aan competitie. Dus misschien kregen we de liefde 

voor hockey wel met de paplepel mee (lacht).

Op de foto zien we jou in volle actie op het veld.  

Welke plaats heb je daar?

In onze ploeg ben ik een van de aanvallers, dus ik probeer doelpunten te 

maken. Dit seizoen hebben we al meer dan helft van onze wedstrijden ge-

wonnen. Op onze beste wedstrijd haalden we zelfs een monsterscore van 

39-0!

Zijn er ook mindere kanten aan je hobby?

Eigenlijk niet. Het enige jammere is dat er in de winter niet gespeeld 

wordt. We houden een winterstop en dan ligt de competitie stil. Gelukkig 

kan je ploeg zich inschrijven voor ‘het wintercriterium’ of je kan mee-

In de ban van de stick
Femke Schutyser 

Hockey is een sport die in België duidelijk in opmars is. Het Belgische hockeyteam voor mannen, de Red Lions, 
keerde vorig jaar met zilver terug van de World League Hockey in India. Ook Jules Truyens uit 1Ag is gebeten door 
het hockeyvirus. Wij stelden hem enkele vragen over zijn hobby, die toch minder bekend is bij het grote publiek.

doen aan de zaalcompetitie. Dat is iets minder leuk dan spelen op een 

groot veld, maar je leert wel veel beter hockey spelen, want het spel is 

veel technischer.

Tot slot, zou je later hockey willen blijven spelen?

Ja, zeker! Uiteraard als hobby, want het is bijna onmogelijk om daar je be-

roep van te maken, he!

Dank je wel Jules voor dit interview en nog veel succes op 

het hockeyveld!
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De sportieve bezigheden van de Collegeleerling
Nicolaas Volkaert, Gilles Van Heuverzwyn en Lisa Geleyn

Hopelijk hebben jullie onze traditionele enquête op Smartschool niet gemist. We vroegen ons af wat de 
Collegeleerling doet wanneer hij niet op school is. De antwoorden varieerden van doodnormaal tot hoogst 
merkwaardig. We kregen 231 reacties binnen, 95 ‘sportieve’ jongens en 136 ‘sportieve’ meisjes hebben onze 
enquête ingevuld. De antwoorden hebben we hieronder grafisch voorgesteld.

Zoals u ziet, is dans de meest beoefende sport van de Collegeleerlingen. 

Zou dit te maken kunnen hebben met Skairo? Er worden ook veel andere 

sporten beoefend zoals tennis, hockey, paardrijden, judo... Een doorsnee 

Collegeleerling is dus erg sportief! Dit bewijst dus dat sporten en andere 

hobby’s beoefenen na school zeker haalbaar is, mits wat extra inspannin-

gen natuurlijk.

De meeste leerlingen besteden ongeveer vijf uur per week aan hun spor-

ten, waar in sommige gevallen L.O. wordt bijgerekend. Verder sporten er 

ook heel wat leerlingen meer dan 12 uur per week. Deze leerlingen spor-

ten uiteraard op een hoog niveau. Er wordt ook aan sporten gedaan bui-

ten clubverband zoals voetballen met vrienden, zwemmen, zeilkampen...
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Een groot aantal leerlingen beoefent puur recreatief een sport, anderen 

sporten competitief. Deze competities kunnen regionaal, nationaal of in-

ternationaal zijn. De leerlingen die op internationaal niveau sporten, moe-

ten meestal het onderste uit de kan halen. Dit niveau vraagt erg veel trai-

ning en inzet. Wie dit kan combineren met zijn loopbaan hier op school, 

moet meestal heel wat opofferen om dit vol te kunnen houden.

De bijnaam van ’t College klinkt iedereen wel bekend in de oren... Streef 

Je Kapot School. Dit is duidelijk op te merken in onze vrijetijdsbesteding, 

meer dan de helft van de leerlingen houdt zich vooral bezig met studeren. 

Ook vrienden zijn heel erg belangrijk in de vrije tijd van een Collegeleer-

ling. Deze ontspanning is natuurlijk een must aan de dagelijkse sleur te 

Sporten in clubverband

Op welk niveau doe je aan sport?

Wat doe je in je vrije tijd?

Uren sport per week
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Ontstaan
Aerobics is een combinatie van sprongen, krachtoefeningen, turnen en 

dansen. Deze sport vergt heel wat van je lichaam: lenigheid, coördinatie, 

gevoel voor ritme, kracht en tact. De oorsprong van deze sport ligt in de 

Verenigde Staten van Amerika en had tot doel de longen en het hart te 

versterken door middel van intensieve oefeningen. De sport wordt vooral 

beoefend door vrouwen, maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen 

mannen te vinden zijn in deze sportbranche. We wijden hier iets verder in 

het artikel even over uit.

Vandaag de dag is aerobics een pak uitgebreid, waardoor we de sport in 

meerdere disciplines kunnen verdelen. Enkele voorbeelden van takken 

zijn dans-aerobics, fitness-aerobics, sport-aerobics, ... Het verschil tussen 

fitness- & sport-aerobics zit in enkele kleine details. De sportversie is fysiek 

veel uitputtender dan de fitness-aerobics. Je hebt voor beide voorbeelden 

een andere conditie nodig, wat er ook voor zorgt dat je van de fitnessver-

sie sneller recupereert dan van de andere. Ook de teamcombinaties zijn bij 

de fitness iets uitgebreider.

Wedstrijd aerobics
Je kan deze sport zowel als hobby als competitief aanpakken. Wij zoomen 

verder in op de competitie van aerobics. Om deel te nemen aan wedstrij-

den heb je drie mogelijke combinaties van teamleden: een solo heren 

of dames, mixed pairs & Team Routines. Zoals de naam het al een beetje 

verklapt, is de solo een wedstrijdoefening die uitgevoerd wordt door één 

Sport-aerobics: de 
nieuwe hype van 2016?

Phaedra Demeyer

Waarschijnlijk klinkt deze sport jullie vrij onbekend in de 
oren. Daarom ging een van onze redactieleden op pad  
om Evelien en Fiona Lemmens, beide gebeten door 
sportaerobics, te interviewen. Maar wat is dat nu 
eigenlijk, aerobics?

Ja Nee

ontkomen. Verder spelen er ook heel wat leerlingen toneel, er zitten 

er heel wat in een jeugdbeweging en gamers mogen op het College 

ook niet ontbreken, nietwaar? 

De meerderheid van de leerlingen van 1 tot 6 vindt dat er genoeg L.O. 

wordt gegeven op school. Toch zijn er soms enkele kritische opmer-

kingen te horen:

Bedankt aan iedereen die onze enquête heeft ingevuld!

<<<

Wordt er genoeg L.O. gegeven op school?

10de MTBweekend: het klassement!

1. Adriaan De Muynck Phaedra Demeyer

2. Jolan Van Passel op 17” Sarah Van Iersel op 2’14

3. Wout De Keyser op 2’14” Elke Deloddere op 2’21”

4. Thomas Vermoesen op 2’58” Marie-Lien Van Cauter op 2’25”

5. Maximiliaan Schevenhels op 3’53” Elle Francken op 2’26”

Tijdrit: Adriaan/Phaedra

Afvalling: Adriaan

Cross Country 1: Jolan

Cross Country 2: Phaedra
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kampioenschap. Het aantal wedstrijden klinkt misschien niet zo indruk-

wekkend, maar er kruipt heel wat werk en moeite in het bedenken en uit-

voeren van een oefening die geschikt is voor zo’n belangrijke wedstrijden. 

Ze vertelden me ook dat de wedstrijdoefeningen niet zolang duren, vaak 

slechts twee minuten. Het is alles geven gedurende die korte tijd, maar de 

trainingen lonen.

Zoals ik al even heb vermeld in het begin van dit artikel, bekijken we even 

de verhouding mannen-vrouwen die deze sport beoefenen. In België zijn 

er maar drie mannen die dit op wedstrijdniveau doen. Dit toont aan dat in 

dit land er een vrouwelijke dominantie op vlak van sport-aerobics heerst. 

Omdat er zo’n tekort is aan mannen, is het de droom van bijna elk meisje 

dat deze sport doet om een mixed pair te vormen met een jongen. Fiona 

en Evelien beamen deze stelling. Ze vermoeden dat ze daardoor tijdens de 

trainingen nieuwe ervaringen zouden opdoen, wat hun kennis dan weer 

zou verbreden. 

Als je zoveel met je sport bezig bent, dan heb je natuurlijk ook steun van 

je beide ouders nodig. Bij Fiona en Evelien is dit zeker het geval! Hun vader 

is penningmeester in de aerobics-club, maar ook hun moeder is zeker en 

vast betrokken bij hun sport: zij is voorzitster van het hele bestuur. Evelien 

en Fiona vinden het aangenaam dat hun ouders hen steunen in alles wat 

ze doen. Hun vader & moeder proberen mee te gaan naar elke wedstrijd 

waar ze aan deelnemen. Indien dit niet lukt, zijn ze zeker aanwezig op de 

generale repetitie, die gehouden wordt voor zowel de mensen die niet 

aanwezig kunnen zijn op de wedstrijd zelf als voor de overige leden van 

de club. Het zijn twee vliegen in één klap: de leden hebben hun wedstrij-

doefening al eens kunnen tonen voor andere mensen dan hun trainers en 

de familieleden hebben hun prestaties gezien.

Conclusie na dit interview: heb je ook zin om aerobics te doen? 

Laat je zeker niet afschrikken door het aantal trainingsuren en 

ga er volledig voor. Meer informatie kan je nog altijd vergaren 

op de website van Atletica: www.atletica.com. De club staat 

zeker open voor nieuwe leden en eventuele vragen!

man of vrouw. De mixed pairs bestaan uit één man & één vrouw. De laat-

ste vorm is Team Routines. Hierbij zijn alle combinaties van mannen en 

vrouwen mogelijk, zolang er maar drie leden zijn die het team vormen. 

Natuurlijk kan je ook niet zomaar van de ene dag op de andere aan sport-

aerobics beginnen. Je moet al in het bezit zijn van een uitstekende con-

ditie en daarnaast ook trainen voor aerobics zelf. Om deze conditie te 

handhaven, kan je andere sporten beoefenen zoals fitness of andere 

spierversterkende sporten. De training neemt wekelijks ongeveer 8 uur in 

beslag. Natuurlijk kan dit ook variëren naargelang de schoolvakanties of 

examenperiodes. Tijdens de examens 8 uur trainen valt moeilijk te com-

bineren met studeren. Daarom kan je beter oefenen op vrijdag, omdat je 

daarna nog een weekend tijd hebt om te studeren en tussen de leermo-

menten door spierversterkende oefeningen te doen. De vakanties daar-

entegen zijn heel wat zwaarder wat betreft de trainingen. Deze periodes 

worden gebruikt om de ‘verloren’ uren in te halen.

Benodigdheden
Wat heb je nu eigenlijk allemaal nodig om aan sport-aerobics te doen? 

Wel, op wedstrijden zoals het Belgisch of Europees kampioenschap zijn 

er vanzelfsprekend regels wat betreft kleding, haarstijl, keuze van schoe-

nen... Kleding moet vooral aanspannende kledij zijn en er mogen zeker 

geen elementen die loszitten aanwezig zijn. Indien de jury wel loszitten-

de stukjes bemerkt, worden er automatisch minpunten toegekend. Deze 

regel geldt ook voor het kapsel: geen loszittende haren, want daar wordt 

je onmiddellijk voor afgestraft. Er zijn ook speciale schoenen voor sport-

aerobics. Deze zijn verplicht op wedstrijden, maar op trainingen niet. Op 

trainingen wordt er geen van deze wedstrijdregels verplicht, waardoor je 

kan kiezen wat jij zelf het meest ideale vindt om mee te sporten.

Interview
Voor je volledig enthousiast wordt, lees eerst even het interview met Fiona 

en Evelien. Zo krijg je een kijk in het leven van iemand die aerobics beoe-

fent en kan je je ten volle inleven.

Evelien (6SPW) en Fiona (6HW) leggen zich volledig toe op aerobics, al 

13 jaar in totaal. Zij zijn aangesloten bij Atletica, een club die zich vooral 

concentreert op sport-aerobics. Hun bestuurscentrum is gelegen in het fit-

nesscentrum ‘Het Atelier’ te Sint-Niklaas.

Fiona en Evelien wisten me te vertellen dat sport-aerobics een zeer inten-

sieve sport is waarbij je echt alle aspecten van je lichaam moet gebruiken. 

Zij hebben geen echte moeilijkheden met bepaalde oefeningen, maar 

merken wel vaak op dat jongens die al een turncarrière achter de rug heb-

ben, een voorsprong hebben op vlak van krachtoefeningen. Dit moet zich 

natuurlijk ook vertalen in een element waar zij vaak meer moeite mee heb-

ben: de aerobics-oefeningen aanleren en uitvoeren op het juiste ritme.

Aangezien ze zoveel uren trainen per week trainen, is dat natuurlijk de 

ideale voorbereiding om aan wedstrijden deel te nemen. Evelien en Fiona 

hebben drie wedstrijden per jaar. Zij doen jaarlijks mee aan het Belgisch 

kampioenschap en daar kwalificeren ze zich ook vaak voor het Europese 
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Dag Sander, wanneer en waarom ben je 

beginnen wielrennen?

Als klein manneke was ik altijd al gefasci-

neerd door de koers. Elk weekend zat ik 

aan de televisie gekluisterd om de elite-

wielrenners aan het werk te zien. Ik wilde al 

van kleins af aan gaan koersen, maar ik was 

nog veel te jong om alleen te gaan trainen.  

Uiteindelijk koos ik ervoor om te gaan voetbal-

len bij SK Sint-Niklaas. Maar op mijn 14de begon 

ik de voetbaltrainingen eentonig te vinden en 

vond ik dat het tijd was voor iets anders. Ik keek 

nog steeds op naar mijn grote voorbeelden (zo-

als Tom Boonen, Alberto Contador, Fabian Can-

cellara...) en daarom heb ik voor het wielrennen 

gekozen.

Hoe oud was je toen je je eerste wedstrijd 

reed? 

Op mijn 14e reed ik mijn eerste wedstrijd, een 

kermiskoers in Zaffelare. Ik herinner me deze 

wedstrijd nog heel goed. Bij de start raakte ik 

niet in mijn pedaal, waardoor ik al meteen een 

achterstand opliep. Ik heb toen de hele wed-

strijd achter het peloton gereden van achterge-

bleven groepje naar groepje. Toch reed ik mijn 

eerste wedstrijd uit, wat ik al een hele prestatie 

vond.

Hoeveel kilometer heb je zo al bij elkaar 

gereden? 

Pfff, dat is moeilijk te zeggen. Momenteel fiets ik 

zo een 15.000 km per jaar, maar dit was vroeger 

veel minder. Ik denk dat ik op die vier jaar onge-

veer 40.000 km bij elkaar heb gefietst (cf. onge-

veer 1x rond de aarde).

Hoe ziet een voorbereiding op een wedstrijd 

er uit?

Mijn voorbereiding begint al de dag ervoor 

door op tijd te gaan slapen (22 uur). Voldoende 

nachtrust is heel belangrijk om goed te kun-

nen presteren. Op de dag van de wedstrijd 

zelf neem ik een uitgebreid en evenwichtig 

ontbijt (een paar sneden wit brood met confi-

tuur, muesli, yoghurt, een stuk fruit...). Drie uur 

voor de wedstrijd eet ik pasta met kip, zodat ik 

voldoende koolhydraten en eiwitten opneem 

voor tijdens de wedstrijd. Als we toekomen op 

de koers, kleden we ons eerst om en gaan we 

even losrijden en de aankomstzone verkennen. 

Daarna volgt de briefing van de ploegleider, hij 

bespreekt onze koerstactiek met de ploeg en 

overloopt de taak van iedere wielrenner. Ten 

slotte worden onze benen ingewreven door de 

masseur en vertrekken we naar de start.

Voor de buitenwereld is wielrennen  

de dopingsport bij uitstek.  

Is dat ook zo in werkelijkheid?

Vroeger was dit zeker zo, maar de laatste vijf 

jaar zijn er nog nauwelijks gevallen van doping 

te bespeuren in het professionele milieu. Dit is 

vooral te danken aan meer en betere controles. 

Tegenwoordig worden jeugdrenners al op jon-

ge leeftijd verplicht om naar dopingsessies te 

gaan. Hier worden de gevaren van doping uit-

gelegd en wordt duidelijk gemaakt waarom dit 

niet kan geaccepteerd worden. 

Zijn voor jou de coureurs slachtoffers of 

daders van doping?

Toch daders denk ik, de uiteindelijke beslissing 

om al dan niet doping te gebruiken, ligt nog 

altijd bij jezelf. Anderzijds kan je hen ook als 

slachtoffers beschouwen. Tegenwoordig zijn 

sommige ritten in de Tour de France of de ron-

de van Spanje zo zwaar dat sommige renners 

wel doping moeten nemen om deze te kunnen 

uitrijden. Renners worden soms ook gepusht 

door ploegmaten of door de ploegleiding om 

zich te doperen, zodat hun prestaties sterk ver-

beteren. Gelukkig ziet iedereen in dat we moe-

ten streven naar een eerlijke sport, waarbij men 

het lichaam tot het uiterste drijft om te winnen 

zonder gebruik van doping. 

Wat was je mooiste sportmoment ooit?

Mijn mooiste sportmoment ooit? Dat was de 

overwinning in de Keizer der nieuwelingen in 

Tielt in 2014. Dit was de eerste, grote wedstrijd 

tegen de beste renners van België die ik kon 

winnen. Het gaf me een enorme voldoening die 

me liet inzien dat het harde werk (trainen, letten 

op je voeding, niet uitgaan in het seizoen...) het 

allemaal meer dan waard is. 

Is het een droom om van je sport je beroep  

te maken of blijft het een hobby?

Ja, ik denk dat iedereen dit wil. Natuurlijk is het 

niet evident en enkel door hard te werken, zou 

ik dit kunnen waarmaken. Eerst wil ik mijn diplo-

ma behalen en wie weet wat er daarna allemaal 

mogelijk is...

Wij wensen je nog veel succes met het 

wielrennen en misschien horen we later nog 

wel van jou!

De nieuwe Tom Boonen
Céline Daelman

Wielrennen op niveau, dat is wat Sander De Pestel uit 5PW doet. We gingen hem eens een bezoekje brengen om 
hem wat vragen te stellen over zijn hobby.
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Cyriel, de doelstellingen van het Playing for 

Success-project klinken veelbelovend.  

Kan je even uitleggen hoe het precies in zijn 

werk gaat?

De kinderen die deelnemen aan PfS vallen op 

school een beetje uit de boot en kunnen niet 

goed mee. Tijdens de sessies worden verschil-

lende onderwerpen als aardrijkskunde, Neder-

lands, gezondheid... aan voetbal gelinkt. Tijdens 

de sessie Meten is Weten, rond meetkunde, 

zochten de kinderen geometrische figuren op 

het veld. Ze berekenden de omtrek en de in-

houd, maten hoever iemand de bal kon gooien 

of trappen... Iedereen amuseerde zich kostelijk 

en deed zijn best. De kinderen maken grote 

vorderingen, zonder te beseffen dat ze aan het 

leren zijn. In het begin waren er enkelen die niet 

goed wisten wat het project inhield. Ze dach-

ten dat ze meededen aan een voetbalkamp en 

vroegen wanneer we het veld opgingen. Na-

tuurlijk wordt er tijdens de pauzes wel gevoet-

bald. 

Hoe worden de jongeren geselecteerd?

Playing for Succes nodigt scholen in Lokeren 

uit om deel te nemen. Die informeren op hun 

beurt de ouders en kinderen. Niemand wordt 

verplicht deel te nemen, maar eenmaal inge-

schreven, wordt verwacht dat de kinderen het 

programma volledig afwerken. 

Wat was jouw taak binnen het project? 

In totaal heb ik vier van de acht sessies bijge-

woond. De eerste sessie waren de kinderen 

nogal onder de indruk toen ik binnenkwam. Ze 

luisterden heel aandachtig en waren een pak 

rustiger dan enkele momenten voordien. Het 

was de bedoeling dat ik bij deze kennismaking 

het doel van het project duidelijk maakte. Hier-

bij heb ik vooral benadrukt dat de scholen elke 

leerling gelijk behandelen. Een leerling die niet 

goed meekan met de les krijgt het dan moeilijk. 

Bij PfS helpen we hen hiermee om te gaan. De 

deelnemers hebben me ook twee keer geïnter-

viewd. In een intensieve voorbereiding hebben 

ze geleerd hoe ze hun vragen het best stellen, 

wat het verschil is tussen open en gesloten vra-

gen... Ze vroegen bijvoorbeeld of ik een hond 

had, of een voetballer veel vrije tijd had etc. Er 

volgden ook een paar vraagjes die niet afge-

sproken waren met de begeleiders, zoals ‘Hoe-

veel verdien je?’, ‘Met wat voor een auto rijd je?’... 

Vind je dat het clichébeeld van  

‘de voetballer’ die bakken geld verdient en 

het opdoet aan dure wagens doorbroken 

moet worden?

Het is zeker belangrijk om de andere kant van 

het voetbal te laten zien. Als je het privilege 

hebt een voetballer en rolmodel te zijn, moet je 

ook iets teruggeven. De rol als peter van PfS ver-

vullen, was een kleine moeite voor mij, maar het 

betekende heel veel voor de kinderen. Ik denk 

wel dat er momenteel al een hele positieve evo-

lutie aan de gang is. Alle clubs in de Jupiler Pro 

League moesten een organisatie kiezen die ze 

zouden steunen en velen brengen een bezoek 

aan een ziekenhuis of zorgcentrum. Er wordt 

de laatste jaren dus zeker heel wat aandacht 

besteed aan sociale projecten. Mensen als Vin-

cent Kompany, die peter is van SOS Kinderdor-

pen en investeert in BX Brussels (een sociaal-

voetbalproject), spelen een belangrijke rol bij 

het verspreiden van een positief imago van het 

voetbal. 

Deed je het graag? 

Ja, ik deed het zeker graag! Als je ziet hoeveel 

plezier die kinderen eraan hebben dat ik even 

langskom, geeft dat ook veel voldoening. Ik heb 

ook direct ‘ja’ gezegd, toen ze me vroegen peter 

te zijn. Ook na PfS heb ik nog een toernooi van 

onze G-ploeg (ploeg voor andersvaliden) bijge-

woond en een zorgcentrum voor andersvaliden 

bezocht. Ik heb het zelf altijd goed gehad: een 

mooie jeugd, nooit financiële moeilijkheden 

thuis, een goede schoolloopbaan... Maar ik vind 

het belangrijk om het ook eens van de andere 

kant te bekijken. Wie het zelf goed heeft, zou 

degenen die het minder goed hebben, moeten 

helpen waar het kan.

Op de foto’s zie ik veel kinderen van 

allochtone afkomst. Wordt er extra 

aandacht besteed aan hun integratie? 

Er waren inderdaad naast blanke kindjes ook 

enkelen van allochtone afkomst. De moeilijk-

heden die zij op school ondervinden, komen 

veelal voort uit het feit dat het voor hen vaak 

niet zo evident is om thuis hulp te krijgen bij het 

huiswerk. De meesten kwamen uit een tamelijk 

groot gezin, waardoor de ouders hun aandacht 

meer moeten verdelen. Op de diploma-uit-

reiking vertelden sommige ouders ook dat ze 

wel willen helpen, maar dat ze de taal nog niet 

goed genoeg beheersen. De hulp die PfS biedt, 

is veel directer en persoonlijker dan op school, 

omdat er in kleine groepjes intensief gewerkt 

wordt. Na afloop van het project zijn de kinde-

ren merkbaar zelfstandiger. 

De ouders waren dus aanwezig op  

de diploma-uitreiking, hoe verliep die voor 

de rest?

De diploma-uitreiking was in de vorm van Extra 

Time (Praatprogramma over voetbal, gepresen-

teerd door Frank Raes) gegoten. De kinderen 

hebben tijdens de sessies filmpjes en een Po-

werPoint gemaakt, die ze aan hun ouders en de 

directeurs van de scholen lieten zien. Daarop 

volgde de eigenlijke uitreiking van de diploma’s 

met een gezellige babbel. 

Sport en school: Playing for Success
Brita Vandermeulen

Playing for Succes werkt de schoolmoeheid van kinderen tussen de 10 en 14 jaar weg door het aspect ‘voetbal’ toe 
te voegen aan het leerproces. Na 8 sessies worden de kinderen geëvalueerd en merken de begeleiders een hele 
vooruitgang in hun vaardigheden en een positievere houding tegenover leren op. Een project dat schoolverzuim 
tegengaat en sociale integratie bevordert, kunnen we alleen maar toejuichen.De deelnemers maken gebruik van de 
accommodatie van Sporting Lokeren en een of meerdere spelers worden aangesteld als peter om de kinderen extra 
te motiveren. Cyriel Dessers, 21jarige spits, was peter van de vorige editie. Wij strikten hem voor een interview.



IC HOU FEBRUARI 2016 91

ICHOU JONGEREN SPORT

Waarom hebben ze juist aan jou gevraagd peter te zijn?

De organisatie vroeg de trainer (Peter Maes) wie hem geschikt leek en hij 

wees mij aan. Ik denk dat de voornaamste redenen waren dat ik nog jong 

ben en altijd mijn best heb gedaan op school. Hetzelfde geldt voor Bo 

Geens en Ridwan Gyselinck (de nieuwe peters). 

Wat is volgens jou het meest waardevolle onderdeel van het project?

Ik denk dat dat de combinatie is van het spelenderwijs leren en het 

groepsgevoel dat de kinderen krijgen. Sommigen zijn geen Lokerenfans, 

maar Waasland-Beverensupporters. Bij de kinderen zorgt dit, in tegen-

stelling tot bij sommige volwassenen, niet voor rivaliteit. De kindjes van 

Vlaamse en buitenlandse afkomst spelen zonder enig probleem samen en 

beoordelen niet op uiterlijk. Een van de deelnemers was een jongen van 

vijftien met een verstandelijke beperking, ook hij hoorde er helemaal bij. 

Ik vond het enorm mooi om te zien hoe goed ze met elkaar omgingen, 

zonder vooroordelen. 

Bedankt voor dit fijne interview en veel succes met je verdere 

carrière!

Een fragmentje van de PfS-blog...

... en dan het hoogtepunt van Playing 
for Success
Tijdens de tweede helft gaven we een overzicht van al-

les wat we tijdens de Playing for Success-sessies hebben 

gedaan. Uiteraard hebben we dat niet zelf verteld, maar 

kwamen de PfS’ers zelf aan het woord.

De groep werd in duo’s verdeeld om een bepaalde ses-

sie voor te stellen aan de hand van een zelfgemaakte 

PowerPoint-presentatie. Zo werden ‘meten is weten’, het 

‘FIFA-spel’, de sessie over gezonde voeding en de ‘jour-

nalistentraining’ besproken.

Bezoek van onze peter
Niet alleen de ouders, maar ook Cyriel Dessers waren op 

het slotevenement aanwezig. Onze PfS’ers hadden ook 

nog een cadeautje in petto voor onze peter: een boek 

vol tekeningen/collages. Met dit aandenken wil het hele 

PfS-team Cyriel Dessers bedanken voor zijn inzet!



Comforttechnieken
Energiebesparende Technieken

airconditioning – ventilatie – klimatisatie – 
verwarming – comfortkoeling – luchtbehandeling 

sanitair
warmtepompen, zonneboilers, fotovoltaïsche 

zonnepanelen

Studie – plaatsing – onderhoud – herstelling
door eigen diensten

A.T.S. De Vogel n.v.
Europark-Noord 40 9100 Sint-Niklaas

Tel: 03 760 03 70 Fax: 03 766 09 81
www.atsdevogel.com
info@atsdevogel.be

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 

Reizen 

J. Smet en zonen BVBA 
www.tsoetewaeslant.be  -  info@tsoetewaeslant.be 

• Je vindt er meer dan Je zoekt •



Algemene Elektriciteitswerken
nieuwbouw – renovatie

Poppe 
Valère 

bvba

Marktstraat 208
9111 Belsele

tel. 03 777 59 05
e-mail: poppev@skynet.be

INFOVERGADERING EERSTE JAAR:  
29 APRIL OM 19.30 UUR IN DE FEESTZAAL

1A: Latijnse  Moderne met  STEM   
Moderne met Talentuur

OPENSCHOOLDAG 
30 APRIL VAN 14 TOT 18 UUR



Ingelijst
Ook dit jaar ging het 3de jaar sportwetenschappen 
op sportkamp naar het jeugdcentrum ‘De Maat’ in 
Mol, maar dit jaar met twee klassen! Ze verbleven 
drie dagen in het uitgestrekte groen, weg van com-
fort en luxe, maar met tal van sportactiviteiten! Ieder-
een leerde elkaar beter kennen en er werden hechte 
klasgroepen gevormd. Dit getuigen ook enkele leer-
lingen hieronder:

Ik vond het een sportkamp om nooit meer te vergeten, 
niet alleen omdat ik me supergoed geamuseerd heb, 
maar vooral omdat er tijdens dit kamp vriendschappen 
voor het leven zijn gesmeed! 
(Brent Van Dorssen)

Dag 1: Eenmaal aangekomen in Mol moesten we aan de 
hand van wandelknooppunten de weg naar onze ver-
blijfplaats zoeken. Uiteindelijk kwamen we aan op onze 
bestemming, twee uur nadat de andere groepen waren 
toegekomen… Een dag die ik nooit meer zal vergeten!
(Cédric Mets)

Dag 2: Na het smokkelspel en Frans vlaggenspel gin-
gen we kajakken, maar natuurlijk moet je wel eerst 
naar de beginplaats geraken. Na een stevige tocht van 
anderhalf uur fietsen, kwamen we aan bij het begin 
van de kleine Nete. 
(Robbe D’hooge) 

’s Avonds moesten we een pad in het donker volgen 
waar om de 100m een kaars stond. Het was een ‘durf-
tocht’, dus meneer Van Royen en meneer De Gendt heb-
ben ons een paar keer goed doen verschieten! Na de 
durftocht zaten we lekker gezellig rond het kampvuur 
en vertelde iedereen zijn verhaal van de ganse dag. 
(Lander Van den Bossche)

Meneer de Gendt had het licht nog maar uitgedaan of 
iedereen was al aan het slapen en aan het dromen over 
nog zo’n fantastische dag zoals de voorbije 2…
 (Max Staes)

Dag 3: Na het spel ‘bosstratego’ namen we onze spullen 
en vertrokken we te voet naar het Zilvermeer. Daar gin-
gen we de spannende ‘adventure trophy’ doen, we heb-
ben ons echt te pletter geamuseerd! 
(Seppe Lyssens)

Ik vond het een superleuk sportkamp! We hebben onze 
klas, maar ook de andere sportklas beter leren kennen! 
(Jïenity de Kler).

Sinds het sportkamp heb ik een goede band opgebouwd 
met verschillende klasgenoten. Ik denk dat we nog een 
geweldig schooljaar zullen beleven. 
(Junior Calle)

GV - DVR

Sportkamp 3de jaar – De Maat


