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Pensioen D. De Waele en C. Dhondt E Ic Hou Jongeren met o.a.: artikels over Spaans bloed in het
College, De Revisor, Aan de slag in het H. Hart, Het Duel, poëzie en nog veel meer ...

KNIPPEN EN PLAKKEN
“Wat ik ieder van jullie voor dit jaar wil toewensen is ‘goesting’: goesting om er elke dag tegenaan te
gaan ook al weet ik dat dit niet altijd even evident zal zijn! Ik ben op dit thema gekomen deels omdat
het ter sprake kwam op één van de laatste vergaderingen van onze cel leerlingenbegeleiding waar
het ging over de goesting om jonge mensen te blijven steunen (soms tegen beter weten in). “
Marc Buytaert in zijn nieuwjaarstoespraak – zie blz. 5

“Als klassenlerares van een 1ste jaar aso bespreek ik vlak voor de kerstvakantie met de ouders
het resultaat van hun zoon of dochter. Hun kind heeft net de allereerste examenperiode achter
de rug en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Even belangrijk is het echter dat ik peil naar
het welbevinden van de kinderen. Hoe hebben ze de school ervaren, hun keuzes die ze gemaakt
hebben, de uitdagingen die ze gevonden hebben.”
Isabelle Snoeck over het onderwijsakkoord – zie blz. 8

De leerlingen en leraars zijn dan ook heel enthousiast over de gloednieuwe labo’s. Dubbele
vreugde bij de leraars: zij kunnen vanaf nu, terwijl collega’s les geven, de nodige voorbereidingen
treffen in de preparatieruimte tussen beide lokalen.
Na chemielokalen nu nieuwe biolabo’s – zie blz. 11

“Het voordeel van zelf mee een festival te organiseren, is dat ik mijn favoriete
muziekstukken kan programmeren. Ze zijn natuurlijk allemaal fantastisch, maar
‘Tijl Uilenspiegel’ van Richard Strauss is één van mijn lievelingsstukken omdat het zo
vernuftig gecomponeerd is. Je kan echt van begin tot einde het verhaal van
Tijl Uilenspiegel muzikaal volgen en dat geeft het nog een extra dimensie.”
Oud-leerling Yannick Van de Velde, organisator PIANOFEST – zie blz. 24

“In de Normaalschool, verbleven ook de zustertjes van de Heilige Engelen. In 1990 trokken die terug
naar hun ‘moederhuis’ in Lokeren. De zustertjes waren allemaal wat ouder geworden en er kon betere
zorg geboden worden in het ‘moederhuis’.
Ik was de ‘man’ die hen mocht helpen met hun verhuis… ook dat was een moeilijke tijd en een spijtig
verloop van de geschiedenis. De zustertjes raakten ontworteld. Anderzijds was het ook een schone tijd.
Tijdens de verhuis vertelden de zustertjes over hun verleden, over hun roeping, hoe ze alles hadden zien
veranderen, … Ik luisterde naar hen en raakte geboeid door hun levensverhalen.”
Dirk De Waele (met pensioen) mijmert over zusters Heilige Engelen in de Kasteelstraat – zie blz. 26
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SAMEN SCHOOL MAKEN

? De ‘Herman (Schack)-studie’: rustig aan de slag na 16 uur in de Calfac
Engelse juffen bij het Engels ontbijt op Robbie Tuesday en Burns-night-happening =
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PEDAGOGISCH DIRECTEUR, DANNY VAN ROYEN:

Onderwijsakkoord hervorming
secundair onderwijs biedt onze school
veel ruimte en kansen

Kleinschalige uitwisselingsprojecten met scholen uit onze buurlanden,
een breed aanbod voor leerlingen om buiten de schoolmuren op
vrijwillige basis samen naar theater of een expo te gaan, enz. Het zijn
enkele voorbeelden die illustreren dat er zoveel kan en mag in ons degelijk
Vlaams onderwijs. Reflectie over het eigen handelen, een open geest en
samenwerking met de bedrijfswereld en andere scholen zijn de leidraad in

We zijn erg opgelucht en tevreden dat er een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs is.
Onduidelijkheid en onzekerheid zorgden voor twijfel bij de vakgroepen in de eigen school; het zijn de oorzaken
van misverstanden en het fnuikt een goede samenwerking met andere scholen in de scholengemeenschap en
naburige scholengemeenschappen. We hebben nu een duidelijk kader waarin we de volgende jaren kunnen
werken. Dat is een goede zaak. Duidelijkheid brengt ook rust. Focus op de corebusiness.
De nieuwe krijtlijnen bieden de kans aan alle schoolteams om in de con-

Een goede keuze na een eerlijk studieadvies

crete context van hun school onderwijs van de 21ste eeuw uit te bouwen.
De cruciale schakel in het proces is de leerkracht.

We zijn een aso-school en willen onze leerlingen in die geest een brede al-

De leerkracht maakt het verschil

eerste graad waarin ‘geproefd’ wordt van alles. We zijn overtuigd dat het
zelfvertrouwen en de leerwinst bij de leerlingen erg groot zijn als ze niet in

Hij of zij maakt – wars van onderwijsvormen en richtingen – het verschil;

ons schoolwerkplan.

Met respect en zorg voor elkaar veel leren
Het kwetst ons – de leerlingen (1184), de ouders, de leraren, het ondersteunend personeel, het onderhoudspersoneel en de directie – door
sommigen bestempeld te worden als ‘elitair’. Wij voelen ons echt niet
beter dan gelijk wie. Enkel indien elitair betekent, streven om uit iedere aan
ons toevertrouwde jongere, het beste te halen is dit etiket oké.

gemene vorming bieden. Graag zo snel mogelijk met de juiste leerlingen
op de juiste plaats! In die context zijn we geen voorstanders van een brede

één van de weinige zaken waarover alle studies het eens zijn. Dit akkoord
geeft onze school de kans om onze teams verder te laten groeien in hun

een erg brede heterogene groep zitten.

pedagogische en didactische aanpak; tevens, zorgvuldig en in overleg te
bepalen wat bovenop de basisleerstof aan bod zal komen. Geen revolutie

We hoeden ons ervoor om te spreken in termen van hoger en lager; aangepast aan jouw mogelijkheden en talenten, daar gaat het over. Theore-

in structuren en door elkaar gegoochel van teams, maar gestaag verder
werken met gedreven vakgroepen en een fier en geïnspireerd schoolteam.

tisch of eerder praktisch gericht, … die kenmerken (en talenten) van ieder
kind komen dikwijls aan bod bij een eerlijk studiekeuzeadvies.

Dat laatste moet gebeuren in nauwe samenwerking met de ouders én in
Een eerlijk gesprek daarover - met het advies van de leerkracht zesde leerjaar als leidraad - vermijdt dat de leerling die sterker is in theoretisch, abstract denken op zijn honger blijft en dat de leerling die iets meer oefentijd nodig heeft of veel meer leert met praktische vakken in zijn curriculum
op frustraties botst.
Het naar waarde schatten van alle opleidingen vergt bij vele ouders nog
een mentaliteitsverandering. In gesprekken met ouders merken we dat ze
aso nog steeds bovenaan de ladder plaatsen. In zekere zin is dat ‘aanvoelen’ merkwaardig. Diezelfde ouders beseffen immers dat een degelijke
technische of beroepsopleiding met grote zekerheid naar werkzekerheid
leidt en naar een behoorlijk inkomen.

dialoog met de leerlingen. Met respect en zorg voor elkaar. Die mantra en
het realiseren daarvan moeten de inspiratie en drive zijn van allen die bij
onderwijs betrokken zijn. Het eindeloos gepalaver over structuren – we
maakten de strijd tussen Type 1 en Type 2 ten volle mee –, het schermen
met studies en ‘het grote gelijk’, ... het is soms erg ver weg van het datgene
waar ouders en leerkrachten echt bezorgd om zijn.
Met goesting – waar hoorden we dat nog – er tegenaan en binnen de afspraken van dit goed akkoord werken aan een moderne school die veel

ACTUA

ACTUA

INVESTERING VAN 100 000 EURO

Voor deze maatregel reserveerde het school
bestuur in 2016 een budget van €5000.

275 zonnepanelen zullen 22% van
de verbruikte elektriciteit produceren

In de nabije toekomst wordt verder onderzocht
hoe de ecologische voetafdruk van de school

Eén van de Sint-Niklase
pioniers

verder verlaagd kan worden.

In april 2015 keurde de gemeenteraad van

Hiermee zet het College een eerste belangrijke
stap op vlak van duurzaamheid.

de stad SintNiklaas een ambitieus klimaat
plan goed. Hiermee engageerde de stad

BJ

zich om tegen 2020 minstens 20% CO2
minder uit te stoten. Bijkomend heeft de
stad de ambitie om een klimaatneutrale

In de loop van 2017 zal de luchtfoto van onze campus een metamorfose ondergaan. Eind 2016 liet de
school een feasibilitystudie uitvoeren voor zonne-energie – deze studie hield o.a. een schaduwstudie,
een windbelastingstudie, een stabiliteitsstudie en een technisch-economische haalbaarheidsstudie in. Op basis
van de resultaten van deze studie heeft het schoolbestuur beslist om in 2017 te investeren in een installatie van
79.95 kWp, zijnde 178 zonnepanelen op de feestzaal en 97 op het E-gebouw. Samen goed voor een panelenoppervlakte van 460m² en een eigen productie van 76 MWh.

stad te zijn tegen 2050.
In de opmaak en de realisatie van dit plan
zet de stad in op de participatie van

oog heeft voor de doelstellingen van de leerplannen, de maatschappelijke
context, de diversiteit en met oprecht geloof in de talenten en mogelijkheden van alle leerlingen? Yes, we do. r

burgers, bedrijven en het middenveld. Zo
ontstond de groep ‘pioniers’. De pioniers

Vijf voetbalvelden bos gespaard!
Door de lokale productie van groene stroom zal
SJKS zijn ecologische voetafdruk drastisch redu
ceren. Het College vermindert met deze inves
tering jaarlijks zijn CO2uitstoot met meer dan

Samenwerken met andere onderwijsvormen-scholen
Daarom zullen we in de komende jaren werk blijven maken om de ‘muren’
tussen de onderwijsvormen te slechten. Reeds vele jaren volgen onze leerlingen van de wetenschappen-wiskunde in de derde graad een aantal mo-

36 ton.
SJKS bespaart dus evenveel CO2 als 3,62 ha bos
(5,07 voetbalvelden) jaarlijks kunnen neutraliseren!

dules in een nijverheidstechnische school. We hebben een traditie om
met ons schooltoneel samen te werken met een school met tso-bso. Nogmaals, van hoger-lager is geen sprake; niet gelijk, maar anders en gelijkwaardig, dat is het motto.

Ook de financiën van de school varen goed bij
deze duurzaamheidsmaatregelen – vanaf jaar 1

Daarnaast zet de school in op de reductie van
het elektriciteitsverbruik. Zo werd in 2016 bij de

is de jaarlijkse aflossing van de investering
kleiner dan de ‘winst’ die de school realiseert op

vernieuwde biologielabo’s geopteerd voor dim
bare ledverlichting en voor het vernieuwde sani

de jaarlijkse electriciteitsfactuur. De terugver
dientijd van het project wordt geraamd op 8

tair voor ledverlichting op bewegingssensoren.
Stelselmatig wordt ook de Tlverlichting in de

jaren.

lokalen vervangen door LEDverlichting.

zijn de bedrijven en verenigingen die hun
schouder onder het klimaatplan zetten.
Onze school is sinds het prille begin
betrokken bij de pioniersgroep. De pio
niers komen enkele keren per jaar samen,
bewaken de voortgang van het klimaat
plan en werken in groep verschillende
acties uit die in het klimaatplan beschre
ven staan.

Het College voert zo een actief beleid van
reductie van broeikasgassen en hernieuwbare

Maandelijkse verhouding: verbruik versus productie

energie.

Dankbaar voor grote autonomie
We zijn dankbaar dat het onderwijs en de onderwijsregelgeving in Vlaanderen ons vele mogelijkheden blijft bieden. De unieke kans om in de derde graad op een erg creatieve en maatschappelijk betrokken wijze de uren

Europese en Belgische
doelstellingen

vrije ruimte in te vullen kan hiervoor als voorbeeld dienen. Budgetbeheer,
filosofie, ontwikkelingssamenwerking, geomatica, architectuur, … leerlin-

De Europese Unie legde zichzelf, en dus
haar lidstaten, de verplichting op om tegen
2020 20% van haar energiebehoef ten uit

gen kiezen uit een ruim aanbod (jaar-en klasoverstijgend). Hun leerkrachten kleuren even buiten hun vakdomein, maar met nog meer passie. De

hernieuwbare energiebronnen te halen (de
zogenaamde 20/20doelstellingen). België

evaluatie richt zich op het proces, veel meer dan op het finale resultaat.
Leerlingen en leerkrachten ervaren deze ‘andere lessen’ als erg waardevol

schreef zich met zijn Hernieuwbare Energie
Actie Plan in, in deze doelstellingen, wat

en motiverend.
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o.m. inhoudt dat België tegen 2020 21%
van zijn stroom uit hernieuwbare bronnen
zal halen. De 3 Gewesten legden in dat
kader aparte gewestelijke groenestroom
doelstellingen vast.
In het kader van de Europese 2030 doel
stellingen, werd bepaald dat tegen 2030
27 % van onze energie uit hernieuwbare
energiebronnen moet worden gepro
duceerd.

Zonnepanelen op E-blok (rood) en Feestzaal (geel)
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LIEF EN LEED
IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Willy Plaquet (°1941 - † 2017)

Jozef De Cock (°1943 - † 2016)

Eminent en erudiet leraar Frans

Leraar wetenschappen in KAS en KOS

Willy Plaquet werd geboren op 30 september 1941. Hij overleed na een korte periode van
ziekte in het UZ van Gent op zondagmorgen 5 februari 2017 op de leeftijd van 76 jaar.

Willy, rasechte Stekenaar, studeerde Romaanse
talen en werd leraar Frans aan onze school op
1 september 1964. Hij ging met TBS op 55-jarige
leeftijd in 1996. Hij gaf in het avondonderwijs
ook vele jaren Spaans.

Ook in de leraarskamer en bij de koffie na 4 uur
was Willy duidelijk aanwezig. Als geen ander
analyseerde hij de actualiteit en gaf daarop zijn
commentaar. Een scherp verstand, priemende
blik en sprekende ogen. Voor veel discussie was
er geen ruimte. Le Monde, El Pais, en een rist

met de ‘voetbalkraks’ van toen hele goede
herinneringen aan meer dan tien jaar voetballen
in de schaduw van ‘meneer Plaquet’.

Voor vele generaties oud-leerlingen was
meneer Plaquet dé leraar Frans van hun
humaniora. Als leerling dachten we in het
begin dat hij louter Frans sprak! Met veel
deskundigheid en een heel eigen drive en
doortastendheid zoefde hij door de grammatica, actualiteitsteksten en de Franse literatuur.
Eindeloze toetsen over de subjonctief kruidden
steevast het schoolleven van al zijn leerlingen.
Het talenlab – een didactische zijsprong die
ondertussen geschiedenis is – was zijn biotoop.

andere kranten en magazines én een waslijst
televisiejournalen er nog aan toe … wie kon
daar tegenop? De Iraanse revolutie in ’78-’79?
Willy zag het aankomen, was als het ware
verslaggever en voorspelde ook hoe het zou
aflopen. Samen met vele andere, piepjonge
collega’s luisterde ik onderdanig en met respect
naar zoveel zekerheid.

op een uitvaartdienst van een oudgediende en
ook op de viering van 200 jaar College in 2008.

Het was een voorrecht om les te krijgen van
zo’n leraar; hij plaatste zich voor menig oudleerling ongetwijfeld in het selecte rijtje van
leraren die een onuitwisbare en bepalende
indruk maakten.

Vrijdag na 4 uur werd in de sporthal minivoetbal gespeeld door de leerkrachten. Willy was
de ongekroonde kapitein van de voetbalmatchen. Hij zorgde voor de ploegindeling en
op het terrein verdeelde hij het spel: technisch
vaardig en af en toe leep en een tikkeltje nijdig.
Deelnemen was belangrijk, maar winnen
zeker en vast ook. Een uitstekende dribbelaar
en een goed pas in de voet. Ik heb samen

Eens de school vaarwel gezegd, bleek dat
definitief. We zagen Willy zelden terug. Af en toe

Ongetwijfeld zullen in de jaren na het College
nog velen deelgenoot geweest zijn van zijn
eruditie. Muziek, literatuur, actua, sport, reizen, …
noem maar op. Willy Plaquet bezat een persoonlijkheid die voor allen die hem gekend hebben,
verbazing, verwondering en respect afdwong.
Namens vele generaties oud-leerlingen:
“Merci beaucoup, mon professeur”.
Namens alle (oud-) collega’s:
“Willy, dank voor je inzet en collegialiteit.”

Op 15 november 2016 overleed oud-leraar Jozef De Cock omringd door zijn familie. Jef werd geboren in Belsele
op 19 januari 1943. De uitvaart vond plaats in de Heilige Kruiskerk in Vrasene op 15 november.

Jef was vele jaren leraar wetenschappen aan de
Bisschoppelijke Normaalschool in de Kasteelstraat (van september 1964 tot eind augustus
1993). Toen hij node (fusie met SJKS) zijn Kasteelstraat verliet, was de school reeds omgedoopt
in Sint-Franciscus.
De overgang naar het College was voor Jef niet
eenvoudig. Na twee decennia miste hij de vertrouwde lokalen en sfeer van de Kasteelstraat. In
de Kasteelstraat (de KAS) gaf Jef biologie, aardrijkskunde en fysica; in de Collegestraat (KOS) gaf
hij vooral biologie in de hogere jaren. Gaandeweg vond Jef zijn draai in zijn nieuwe school. Hij
werkte in onze school tot zijn pensioen op
31 augustus 2003. Dat hij zich tenvolle in het
College thuisvoelde, bewijst datgene wat onder

zijn naam staat op zijn gedachtenisprentje:
‘Leraar op rust van het College’.
Toen Jef reeds een aantal jaren met pensioen
was, kwam ik hem samen met collega’s tegen
op een woensdagnamiddag bij een voetbalwedstrijd van onze leerlingen op Puyenbeke.
Het geheugen liet hem soms in de steek, maar
de minzaamheid en bezorgdheid ‘Hoe is ’t nog
allemaal, mannen?’ bleef. Jef kwam niet supporteren voor onze leerlingen, maar volgde de
prestaties van een van zijn oogappels, een kleinzoon die bij Beveren speelde.

Gedachten kennen geen grenzen,
dat wist jij.
Weinig woorden kunnen veel zeggen,
dat begrepen wij.

Jef, dankjewel namens je vele oud-leerlingen en
collega’s.
We bieden namens de collegegemeenschap onze
oprechte deelneming aan aan zijn echtgenote
Christianna en aan de gezinnen van zijn kinderen

ICHOU
JONGEREN COLLEGECOLLAGE
RUBRIEK

Emma Caals – 6 EMT

Els, Wim en Ann.
Heel treffend en erg liefdevol en warm zijn
de woorden die vooraan op zijn gedachtenisprentje staan.

zou graag kunnen zeggen dat de behoefte om te lachen om het kleinste dingetje tijdens deze momenten afnam gedurende deze drie dagen,

DVR

IN MEMORIAM

We bieden namens de collegegemeenschap onze
oprechte deelneming aan aan de familie van Willy
Plaquet.
DVR

E.H. Willem Houtman (°1913

- † 2016)

Oud-collegeleraar en dirigent van knapenkoor In Dulci Jubilo
Op 6 september 2016 overleed E.H. Willem Houtman in Geraardsbergen. Hij werd geboren op 24 maart 1923. E.H.
Houtman was 14 jaar leraar aan ons College en dirigent van het knapenkoor In Dulci Jubilo.
Nadat hij priester gewijd was in mei ’48
in Gent, ging de jonge Willem als leraar
aan de slag in het College van april 1949
tot eind augustus 1963. Daarna werd hij
aangesteld tot onderpastoor in de SintLaurentiusparochie in Lokeren. Vanaf 1965
was hij onderpastoor in Sint-Martinus in
Aalst. In 1972 werd hij pastoor in Geraardsbergen-Onkerzele; later kwamen daar ook
Wieze (1979) en Aspelare (1982) bij. Hij ging
op rust in december 1995.
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De tekst op zijn gedachtenisprentje is van zijn eigen hand:
Die weg die ik ben gegaan, ben ik gegaan vol goede wil. Uiteraard met
wisselend succes, doorheen goede en minder goede dagen. ‘Thans ligt
mijn toekomst bij de Heer, die mateloos mild is en liefdevol’ psalm 16.
Ik ben allen dankbaar, die ik in mijn leven mocht ontmoeten, die mij
hielpen en bijstonden, in mij vertrouwen stelden en voor wie ik iets
mocht betekenen. Gods zegen ruste op hen allen.
Wij bieden namens de collegegemeenschap onze oprechte deelneming aan
aan de familie van E.H. Houtman
DVR
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Brecht

De busrit naar Brecht bestond uit een en al hyperactief gelach en gekonkelfoes (dat gebeurt wel vaker wanneer leerlingen meer dan een halve dag

Bezinningsdagen Westmalle
Het is 8u30 en de sfeer zit er al goed in! Met heel het vierde jaar vertrekken

Esther Colleman, Marthe Engelen – 4Lb

persoonlijke dingen die worden verteld of gevraagd, heb je vertrouwen
nodig in elkaar. Dat vertrouwen groeit binnen de klasgroep gedurende de

maar dat was toch niet helemaal het geval. Zelf de laatste dag was het nog
steeds moeilijk om een giechel te onderdrukken als een zuster zich even

we op twee bussen richting Westmalle. Niet om de lokale trappist te proeven, maar voor onze tweedaagse. Wanneer we aankomen op het grote
domein, staan de enthousiaste begeleiders van ‘Jong en van zin’ ons al op

verslikte tijdens een psalm.
De bezinningsmomenten waren zeer fijn en hoewel ik het licht niet gezien
heb, had ik toch het gevoel dat ik zeker iets aan deze dagen gehad heb.

te wachten. Jong en van zin is een organisatie die zich inzet voor jongeren, kinderen en hun opvoeders en hen versterkt via haar expertise over
relaties, seksualiteit, pesten, identiteit, participatie etc. Elke klas krijgt een

ook de mogelijkheid gegeven om een bezoekje te brengen aan de abdij
van Westmalle om daar een mis bij te wonen. Voor de leerlingen die niet
meegaan, is het een gezellige avond waarbij je spelletjes kan spelen of kan

Mijn favoriete moment was dan ook het werken in de tuin van het klooster.
Dit kwam vooral omdat we dan vrijuit met de rondlopende zustertjes konden praten. Zo hebben Lorena en ik zuster Godelieve ontmoet, die maar al

begeleider toegewezen en we worden in kamers verdeeld.
We vliegen er meteen in en beginnen met een kennismakingssessie. We
krijgen uitleg over wat we precies gaan doen deze tweedaagse en spelen

bijpraten over de voorbije dag.
De volgende ochtend zitten we al vroeg aan het ontbijt om daarna een
dag vol sessies te beleven. Ze worden stilaan iets minder speels. Iedereen

te graag haar verhaal wou vertellen.
Hoewel deze abdijdagen zeker een prachtige ervaring waren en we met
enkele meisjes beloofd hebben om ooit eens terug te komen, hebben we

een paar spelletjes. De tweedaagse zal bestaan uit verschillende sessies
die elk ongeveer een uur duren en waarin op een speelse, maar ook seri-

voelt zich nu immers al op zijn gemak en de verlegenheid verdwijnt langzaam maar zeker. Met deze spelletjes worden de verschillende facetten
van de thema´s relaties en seksualiteit aangekaart en daarna gaan we er

toch besloten dat het zusterleven niet echt iets voor ons is…

euze manier gewerkt wordt rond de thema’s relaties en seksualiteit.
Na deze eerste sessie heeft iedereen al behoorlijk honger en is het tijd
voor een lekker middagmaal. Na een stevig driegangenmenu gaat ieder-

school missen). Wat als eerste indruk op ons maakte, was vooral de stilte
en de rust die het domein van de abdij uitstraalde. Nadat de bus ons ach-

een terug naar de lokalen waar elke klas apart haar sessies volgt. In de
tweede sessie worden de afspraken en regels overlopen. Dit is heel be-

tergelaten had voor de poort van het slotklooster – en natuurlijk ook na
een Instagramwaardige foto van de poort – waren we klaar om drie dagen
in stilte te leven. Tenminste, dat dachten we toch …

langrijk, want er zal gepraat worden over gevoelige onderwerpen. Daarom
spreken we af dat alles wat gezegd wordt, binnen de klasgroep blijft. Je
moet natuurlijk geen dingen delen die je liever voor jezelf houdt. Voor de

Zuster Theresia is een klein vrouwtje met een rond gezicht en fonkelende
oogjes, zij was verantwoordelijk voor het gastenhuis. De manier waarop ze
ons verwelkomde, had meer weg van een grootmoeder die haar kleinkin-

tweedaagse alsmaar meer. Na een namiddag vol sessies schuiven we onze
voetjes onder tafel en gaan we een gezellige avond tegemoet. Er wordt

dieper op in. Het is voor veel leerlingen een opluchting om open te kunnen praten over onderwerpen die normaal gesproken nogal een taboe
zijn. Spijtig genoeg duren de bezinningsdagen maar twee dagen en vliegt
de tijd voorbij. Die namiddag is het al tijd om opnieuw naar huis te vertrekken. Na deze toffe en leerrijke tweedaagse kunnen we gelukkig wel nog
genieten van het weekend!

Vormingsdag 3de jaar

deren begroet dan van een eenzaam zustertje dat 15 vreemdelingen ontmoet. Ze kon onmogelijk hartelijker geweest zijn.
Het aantal misvieringen (7 per dag) leek ons echt een probleem, omdat
zolang stilzitten op school al moeilijk genoeg is. Laat staan dat we nu ook
nog eens moesten zwijgen. Dat viel uiteindelijk allemaal best wel mee. Ik

Op 22 en 23 september stonden alle klassen van het derde jaar – uitgezonderd de sportwetenschappen – klaar voor een dag vol plezier en bezinning.
Om half negen moesten we op domein Puytvoet aanwezig zijn.
We hadden mooi weer en er heerste al een goede sfeer vanaf het moment dat we aankwamen. Eenmaal aangekomen, kregen we gezamenlijk

Vriendschapsdag 1e jaar

Femke Pannier 1 Tg

Onze vriendschapsdag startte met een fietstocht. Samen met 2-twee andere klassen reed onze klas naar Belsele. Toen we daar aankwamen, mochten we eerst onze koek en ons drankje nemen. Daarna mochten we alle-

een uitleg over de afspraken en over hoe de dag er zou uitzien. Daarna
had iedere klas een andere bezinningsactiviteit. Wij, 3GL-La, luisterden
naar liedjes die we op voorhand hadden uitgekozen en die betekenisvol
waren voor ieder van ons.
Na een korte pauze waarbij we fruitsap en een suikerwafel kregen, keken we naar de film ‘Afblijven’, gebaseerd op het boek van Carry Slee. We

maal gezellig op een graspleintje zitten. De leerkrachten en onze directeur,
meneer Van Royen, hadden blijkbaar al iets voorbereid voor ons.
Het viel iedereen vrij snel op dat er een opblaasbare boot voor ons klaar-

bekeken deze, zodat we zouden nadenken over het gebruik van drugs.
Daarbij moesten we onze mening uiten over verschillende stellingen in
verband met drugsgebruik. Vervolgens kregen we ook meer info over het
drugbeleid op onze school.

lag. Een leerkracht vertelde ons een verhaal en daarna nam meneer Van
Royen het woord. Hij vroeg of we ooit al gereisd hadden met een boot en
welke soort boot dat was. Iedereen kreeg de kans om zijn verhaal te vertellen. Toen iedereen uitgesproken was, mochten we met onze eigen klas
leuke spelletjes spelen zoals hak de knoop door, blijf op het groene deken

Amber Van Moeseke, Lotte Geleyn – 3 GL-La
Na deze activiteit hadden we middagpauze. We kregen pasta aangeboden met drie verschillende soorten saus, een menu dat door iedereen
gesmaakt werd. We hadden bovendien veel tijd om ons te amuseren met
onze klasgenoten. Nadat onze middagpauze erop zat, deden we leuke groepsactiviteiten waarbij de hele klas moest
samenwerken.
Als vieruurtje hadden sommige leerlingen
van onze klas cake of taart gemaakt.
Dat was heel lekker!
Ten slotte streden alle klassen tegen
elkaar met spelletjes zoals klaspiramide
bouwen en touwtje trekken. Zo kwam
rond kwart over vijf een einde aan
deze leuke dag, waardoor iedereen
tevreden huiswaarts kon keren.

zitten, draai het om zonder eraf te gaan en nog vele andere! Na al die leuke
activiteiten was het tijd om terug te keren naar school. Iedereen had zich
enorm geamuseerd!
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Even tijd voor ontspanning…

Hoeveel vierkanten zie je hier?

Spelletjespagina: Lotte Geleyn, Amber van Moeseke 3 GL-La

Samenstelling examenantwoorden: Phaedra Demeyer 6 LWIa

Welke dieren herken je in
deze tekeningen?
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Los de volgende droedels op
met behulp van het voorbeeld!

¢
Zoek de volgende woorden
in deze woordzoeker!
Woorden:
AARDRIJKSKUNDE
DRANKAUTOMATEN
ESTHESTICA
FLUOSTIFT
FYSICA
GSMVRIJEZONE
LOCKER
NEDERLANDS
PEN

54 IC HOU FEBRUARI 2017

58

PENNENZAK
PERMANENTIE
RUGZAK
GOM
ATLAS
RINGMAP
OPSTEL
EXCURSIE
GROEPWERK

Grappigste examenantwoorden

Uit recent onderzoek blijkt dat de gemiddelde Collegeleerling toch niet zo
geconcentreerd te werk gaat bij alle examens … Wij konden beslag leggen
op een kort overzicht van rare hersenkronkels uit de laatste examenperiode:
Een leerling verwarde het examen geschiedenis met de kookles:
“De economie van het communisme is staatsbezit, behalve de geroerde
goederen.” (Roerende goederen)
Op het proefwerk aardrijkskunde is het belangrijk het noorden niet kwijt te spelen,
maar daar slaagt toch niet iedereen volledig in. Een verwarde leerling antwoordde
dit op een vraag van meneer Van Hove:
“De aarde draait in 24 u tijd 1 keer rond de zon.”
De actualiteit volgen tijdens de examens is nuttig, maar het blijkt ook een lastige
klus te zijn. Op de vraag ‘Wie is de meest recente winnaar van de Nobelprijs voor
literatuur?’ kwamen toch wel heel uiteenlopende antwoorden. Enkele missers, becommentarieerd door meneer Van Looy:
“Maria Peeters (Een koele, berekende leerling die gewoon de meest voorkomende naam in Vlaanderen opschrijft om het meeste kans te hebben.
Mohammed was nog een betere gok geweest, aangezien dat de meest
voorkomende voornaam in de wereld is.)
“Pascale Naessens (Kritische leerling die zelfs een punt veil heeft om te protesteren tegen atypische keuzes van het Nobelprijscomité)
Na al het studeerwerk voor het examen esthetica, had een leerling geen tijd meer
om de mythologische achtergrond die zeker van pas kon komen op dit examen,
even op te frissen.
Op een schilderij waar Venus samen met haar zoontje Cupido werd afgebeeld, antwoordde de leerling bij de beschrijving van het kunstwerk:
“Hier wordt Venus met Cupiter afgebeeld.” (Een samentrekking van Jupiter
en Cupido.)
Bij een ander kunstwerk moest men de mythe die afgebeeld werd, benoemen:
“De mythe van Oedipus en Eurydice” (Hierbij heeft de leerling twee verschillende mythes samengetrokken tot een nieuw verhaal. Er is enerzijds
het verhaal van Oedipus en anderzijds dat van Orpheus en Eurydice. Close
enough.)
Ook meneer Balthau had af en toe een triestig momentje tijdens het verbeteren:
“Fidel Castro: medewerker van Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog”
(Fidel Castro was de communistische president van Cuba tot 2008.)
Volgens een leerling in het College kan je enkel met een kapot, analoog horloge
de tijd aan de hand van de stand van de zon bepalen:
“Je uurwerk wijst naar de magnetische polen. Wanneer het kapot is, wordt
het aangetrokken door de polen. Zo kan je afleiden aan de hand van je uurwerk waar het zuiden exact ligt.”
Schrijffouten tijdens het proefwerk geschiedenis komen blijkbaar heel frequent
voor, beaamt ook mevrouw Merckx:
“Door het grote tekort aan landbouwmiddelen, volgde er een grote hongernoots… ” (De leerling bedoelde vast en zeker hongersnood, maar was
even de schrijfwijze uit het oog verloren door zijn knorrende maag.)
Die-hardfans van Harry Potter proberen dit vaak even te laten blijken op hun examen Nederlands. De leerlingen kregen de opdracht het woord ‘Emeritus’, ofwel
een gepensioneerd rechter in een betekenisvolle zin te gebruiken.
“Harry Potter zei “Emeritus Magnus Leviosa” en de tafel begon te vliegen.”

ICHOU
JONGEREN LITERATUUR
RUBRIEK

STRIPVERHAAL

ICHOU JONGEREN LITERATUUR

Tekeningen: Jessica-Andrea Seghers – 6 EMT
Scenario: Jessica-Andrea Seghers, Hilda Eren 6 EMT

... ja, het leven
is hard...

Meneer De
prins in

Hij ziet ze vliegen

We gaan er vandaag eens invliegen. Neem je handboek op
pagina 747, lees de tekst door en maak daar een
schema van.

Er is een probleem
met de elektronica van
het vliegtuig. We
ondervinden een lichte
turbulentie. Gelieve
rustig te blijven.

... maar een vliegtuigcrash is nog harder.
Waarom kunnen mensen zich niet
gewoon aan de regeltjes houden?
We zullen een noodlanding
moeten maken... Gelieve jullie
gordels vast te maken...

Maar eerst: Zet
jullie gsm's op
vliegtuigmodus.

... en zet jullie
schrap.
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ZZZZZZ...

...Meneer?

SK

HH

HH

SH

RA

Waarom niet
gewoon op stil?

....omdat ik het
zeg.

Dit doet meneer De prins aan iets anders denken,
iets dat diep in zijn geheugen gegrift staat.
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EDITORIAAL

’The bright side of life?!’
Ben ik alleen met dat gevoel? Het journaal zorgt iedere dag voor
verbijstering, ongeloof … onzekerheid. Bevinden we ons op een
scharnierpunt in de tijd?
Rapporten over misdaden tegen de menselijkheid in onder andere
Syrië, geo-politieke verhoudingen die op de wip zitten en in tgv-vaart
god-weet-waar-naartoe razen, lichaamstaal en stijl van ‘a great’ presi
dent van ‘a great country’,… En hier in ons Belgenlandje: gehakketak
over het onderwijs, de gezondheidszorg, de vluchtelingen
proble
matiek, de armoedecijfers … En nog dichter op ons vel: de toename
van jongeren en volwassenen met psychische onzekerheid: muize
nissen, prestatiedruk, faalangst, het gevoel opgebrand, leeggezogen
te worden …
Ben ik alleen met dat gevoel? Is het omdat ik een dag ouder word dat
een bijna roekeloos vertrouwen in iedere toekomst barsten vertoont?
Omdat het besef groeit dat bijvoorbeeld de kinderen van mijn klein
kinderen misschien niet meer kunnen skiën in de Alpen? Bangladesh
overstroomt! Omdat de supergeconnecteerde internetwereld té veel
evenwicht en maat verondersteld van jong en oud om niet kopje
onder te gaan?
Aan de keukentafel, voor de televisie, in de klas,… we geven commen
taar en ventileren de vele vragen en besognes. Onze kinderen,
kleinkinderen en in een schoolse context, onze leerlingen… er dwarrelt
wat van onze overpeinzingen over hen neer.
Ik lonk in de achteruitkijkspiegel, zoem in en herinner me de jaren
zestig, zeventig. Er was meer optimisme in mijn jeugdjaren! ‘1984’ was
nog veraf en zover zou het toch nooit komen (dachten we). Toe
nemende welvaart, vooruitgang in de internationale samenwerking,
democratisering van het onderwijs, iedereen op vakantie
reis …
Misschien vlakte de tijd de keerzijde van de golden sixties-medaille af
en kleurde de herinnering - de patine van de tijd - té mooi, té positief,
maar toch.
‘Is er een medicijn tegen oud en eenzaam zijn?’ vroeg Herman Van
Veen zich – retorisch – dertig jaar geleden af. ‘Meneer de president,
slaap zacht’, sneerde Boudewijn de Groot. Dylan voelde het aan als
geen ander: ‘The times they are a changing’. Laat ons het ‘gevoel’ dat
het ‘de verkeerde kant uit gaat’ dus toch maar relativeren. Iedere tijd
heeft zijn vraagtekens en onzekerheden.
Dit brengt me bij onze core-business, de school, de leerlingen anno
2017. Een hamvraag: helpen wij – ouders, leerkrachten, opvoedend
personeel en directie – onze leerlingen voldoende om met enthou
siasme te groeien?
Er leeft in de maatschappij een onderstroom die angst en onveilig
heid, terugplooien op het eigen ik, op de eigen bevolkingsgroep en
op de eigen economie voedt. Vanzelfsprekend is het de taak van de
school om jonge mensen degelijk en volledig te informeren; niemand
is gebaat bij struisvogelpolitiek. Ik denk echter dat we moeten
opletten dat de balans niet doorslaat naar de min-zijde. Pessimisme en
nog erger cynisme kunnen jongeren missen als kiespijn.
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Optimisme, zelfvertrouwen en geloof in de toekomst – wilde plannen
maken, dromen, een scheut naïviteit, ja toch? – doen jongeren groeien.
Jongelui wijzen op kansen, op talenten en grenzeloos trachten te moti
veren helpt écht. Ruimte maken om de kracht te ervaren van verbonden
heid en solidariteit, dat ook, zeker weten. Zich gedragen weten door een
gezin, familie, vrienden en vriendinnen zorgt voor een warm cocon en is
helend voor dagelijkse schaafwonden. Leerlingen willen geïnspireerd
worden door leerkrachten die er vol voor gaan, die hun vak beheersen,
maar die bovenal leer-kracht zijn. De persoonlijkheid zal een bepalende
stempel drukken op hun groei naar volwassenheid.
Het bovenstaande gebeurt zeker bij ons op school en ik kan er vele voor
beelden van geven.
Mijn punt is dat we – zeker in deze tijd – een vette streep mogen/moeten
zetten onder de woorden ‘optimisme, zelfvertrouwen en geloof in de
toekomst’.
Kinderen halen hun neus op voor wie bang is, bang maakt, steeds negatief
doet. Ze kijken op naar volwassenen die hen overtuigen – en dat mag best
met vele kritische noten zijn – dat zij dé toekomst zijn. Leerkrachten en
ouders die door wat ze zeggen en doen hefbomen zijn en jonge mensen
dragen en optillen, die doen ertoe.
Dat kan bescheiden: een glimlach, een schouderklop, oog voor wat goed
is, respectvol in taal en handelen … een eenvoudig knipoog.
DVR
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scolarEst maakt
hEt vErschil

EEn partnErship dat rEputatiEs vErstErkt
Scolarest beheert in België meer dan 220 restaurants in onderwijsinstellingen.

www.eetleerleef.be

Onze chefs zijn dagelijks in de weer om lekker verse maaltijden te bereiden voor
leerlingen tussen 2,5 en 18 jaar, en voor studenten in het hoger onderwijs. Dat
doen ze met een grote passie voor kwaliteit, een ongeziene flexibiliteit en een

www.steamplicity.eu

scherp oog voor nieuwe smaak- en eettendensen. Het maakt Scolarest tot een
betrouwbare en verantwoordelijke partner van scholen die een lekker, gevarieerd
en gezond voedingsaanbod wensen dat hun reputatie versterkt.
www.scolarest.be

ACTUA
NIEUWJAARSTOESPRAAK 2017 ALGEMEEN DIRECTEUR MARC BUYTAERT

Goesting
Beste collega’s

Als je het vandaag de dag niet hebt over de
vluchtelingencrisis, over de verrechtsing van
onze maatschappij, over de aanslagen of de opwarming van onze aarde, dan loop je het risico
verweten te worden voor een egocentrisch manneken dat zich ’s avonds met een lekker glas wijn
in de zetel nestelt en zich van de omgeving niets
aantrekt… . En toch, toch ga ik het niet over deze
thema’s hebben in deze nieuwjaarstoespraak!
Wat ik ieder van jullie voor dit jaar wil toewensen is ‘goesting’: goesting om er elke dag tegenaan te gaan, ook al weet ik dat dit niet altijd
even evident zal zijn! Ik ben op dit thema gekomen deels omdat het ter sprake kwam op één
van de laatste vergaderingen van onze cel leerlingenbegeleiding, waar het ging over de goesting om jonge mensen te blijven steunen (soms
tegen beter weten in).
En of wij nu met kleuters werken, in de lagere
school L.O. geven, remediëring aan de leerlingen van het tweede middelbaar of toezicht
hebben in de refter tijdens de middagpauze:
eigenlijk maakt dit allemaal niet uit! Ieder van
ons heeft de mogelijkheid om aan opgroeiende
jonge mensen te tonen dat hij of zij zijn werk
met goesting doet en zich niet laat ontmoedigen door een tegenslag of een leerling die
anders reageert dan verwacht! Als we met die
instelling komen werken, dan zullen onze leerlingen voelen dat wij het beste met hen voorhebben en hen graag zien!

Samen met leerlingen op pad
Misschien moet ik hier nu toch een nuance aan
brengen, want ik heb natuurlijk gemakkelijk
‘klappen’: ik sta zelf niet elke dag voor een groep
leerlingen, maar vooral: ik heb het ongelooflijke
geluk gehad om niet te moeten kampen met
persoonlijke tegenslagen…: als je door een ‘dom
ongeluk’ maanden buiten strijd bent of het totaal
onverwacht verlies van iemand die je erg dierbaar
is moet verwerken, dan wordt het leven natuurlijk
plots helemaal anders en dan is het allesbehalve
evident om met volle goesting elke dag opnieuw
het beste van jezelf te geven. Dié collega’s wens ik
oprecht veel sterkte, moed en hoop dat zij in 2017
een mooi jaar tegemoet gaan!

Samen-werken
Naast de goesting om met leerlingen op pad te
gaan, wens ik jullie ook veel goesting om met
mekaar samen te werken, dag in, dag uit, zodat
bijvoorbeeld de ‘verplichte’ vergadermomenten
geen sleur worden maar momenten van inspiratie. Hier wil ik dan ook heel bewust een woordje
van dank richten aan Luc die onze basisschool
dagelijks blijft inspireren, Danny die het niet kan
wegsteken dat hij elke dag goesting heeft om
vak- en reeksteams te enthousiasmeren, Gentil
en Katrien die zelfs op de meest onchristelijke
uren alert zijn om onze internen te begeleiden,
Bernard die nu al goesting heeft om op de algemene vergadering van het schoolbestuur
eind januari te tonen ‘dat wij er financieel niet
slecht voor staan’ en duivel-doet-al Stefan die
vanmorgen weeral als eerste klaarstond om
een probleem op te lossen alvorens het zich
gesteld had, maar die tegelijkertijd ook heel

veel goesting heeft om voor zijn kleine te zorgen die eind maart verwacht wordt (volgens mij
wordt dat manneken geboren op 22 maart om
22.35 uur maar dit is enkel voor insiders en ter
zijde bedoeld… .)

Op school en thuis
Dit, beste collega’s, brengt mij bij misschien wel
het belangrijkste van mijn wensen voor dit jaar:
niet alleen wil ik jullie veel goesting wensen om
leerlingen vooruit te helpen, met elkaar samen
te werken maar – echt gemeend – ik wens
jullie veel goesting om er in je privékring (met
vrienden en familie) een prachtjaar van te maken,
want wie zich privé gelukkig voelt, straalt dit ook
af op zijn omgeving en in zijn dagelijks werk!
Vooraleer ik afsluit, wil ik graag ook ons schoolbestuur bedanken: zij zijn meestal enkel op de
achtergrond aanwezig, maar de beslissingen
die zij nemen zijn ontzettend belangrijk voor
onze school en ik hoop dat wij ook in 2017 op
een constructieve manier zullen kunnen samenwerken zodat ons College een mooie toekomst
tegemoet gaat!
Goede vrienden, zelf kijk ik met heel veel goesting uit naar een hopelijk boeiend 2017! Ik wil
het absoluut niet te veel over mezelf hebben
vandaag, maar kan het toch niet laten om één
‘nieuwsfeit’ met jullie te delen: ik kreeg tijdens
de kerstvakantie de blijde boodschap dat er
een derde kleinkind onderweg is en wil dan ook
graag eindigen met een variante op de nieuwjaarbrief van onze Axl die net twee jaar geworden is: “liefste collega’s en goede vrienden: olleke bolleke knol; doe de glaasjes nog eens vol!”

Nieuwsgierige ouders en leerlingen: met veel goesting
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Onderwijsakkoord hervorming
secundair onderwijs biedt onze school
veel ruimte en kansen
We zijn erg opgelucht en tevreden dat er een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs is.
Onduidelijkheid en onzekerheid zorgden voor twijfel bij de vakgroepen in de eigen school; het zijn de oorzaken
van misverstanden en ze fnuikten een goede samenwerking met andere scholen in de scholengemeenschap
en naburige scholengemeenschappen. We hebben nu een duidelijk kader waarin we de volgende jaren kunnen
werken. Dat is een goede zaak. Duidelijkheid brengt ook rust. Focus op de corebusiness.
De nieuwe krijtlijnen bieden de kans aan alle schoolteams om in de concrete context van hun school onderwijs van de 21ste eeuw uit te bouwen.
De cruciale schakel in het proces is de leerkracht.

De leerkracht maakt het verschil
Hij of zij maakt – wars van onderwijsvormen en richtingen – het verschil;
één van de weinige zaken waarover alle studies het eens zijn. Dit akkoord
geeft onze school de kans om onze teams verder te laten groeien in hun
pedagogische en didactische aanpak; tevens, zorgvuldig en in overleg te
bepalen wat bovenop de basisleerstof aan bod zal komen. Geen revolutie
in structuren en door elkaar gegoochel van teams, maar gestaag verder
werken met gedreven vakgroepen en een fier en geïnspireerd schoolteam.

Een goede keuze na een eerlijk studieadvies
We zijn een aso-school en willen onze leerlingen in die geest een brede algemene vorming bieden. Graag zo snel mogelijk met de juiste leerlingen
op de juiste plaats! In die context zijn we geen voorstanders van een brede
eerste graad waarin ‘geproefd’ wordt van alles. We zijn overtuigd dat het
zelfvertrouwen en de leerwinst bij de leerlingen erg groot zijn als ze niet in
een erg brede heterogene groep zitten.
We hoeden ons ervoor om te spreken in termen van hoger en lager; aangepast aan jouw mogelijkheden en talenten, daar gaat het over. Theoretisch of eerder praktisch gericht, … die kenmerken (en talenten) van ieder
kind komen dikwijls aan bod bij een eerlijk studiekeuzeadvies.

De klassenleraar verwelkomt op de Startavond leerlingen en ouders; ‘de leraar maakt het verschil!’
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Kleinschalige uitwisselingsprojecten met scholen uit onze buurlanden,
een breed aanbod voor leerlingen om buiten de schoolmuren op
vrijwillige basis samen naar theater of een expo te gaan enz. Het zijn
enkele voorbeelden die illustreren dat er zoveel kan en mag in ons degelijk
Vlaams onderwijs. Reflectie over het eigen handelen, een open geest en
samenwerking met de bedrijfswereld en andere scholen zijn de leidraad in
ons schoolwerkplan.

Met respect en zorg voor elkaar veel leren
Het kwetst ons – de leerlingen (1184), de ouders, de leraren, het onder
steunend personeel, het onderhoudspersoneel en de directie – door
sommigen bestempeld te worden als ‘elitair’. Wij voelen ons echt niet
beter dan gelijk wie. Enkel indien elitair betekent, streven om uit iedere aan
ons toevertrouwde jongere, het beste te halen, is dit etiket oké.

Een eerlijk gesprek daarover – met het advies van de leerkracht zesde
leerjaar als leidraad – vermijdt dat de leerling die sterker is in theoretisch,
abstract denken op zijn honger blijft en dat de leerling die iets meer
oefentijd nodig heeft of veel meer leert met praktische vakken in zijn
curriculum op frustraties botst.
Het naar waarde schatten van alle opleidingen vergt bij vele ouders nog
een mentaliteitsverandering. In gesprekken met ouders merken we dat ze
aso nog steeds bovenaan de ladder plaatsen. In zekere zin is dat ‘aan
voelen’ merkwaardig. Diezelfde ouders beseffen immers dat een degelijke
technische of beroepsopleiding met grote zekerheid naar werkzekerheid
leidt en naar een behoorlijk inkomen.

Dat laatste moet gebeuren in nauwe samenwerking met de ouders én in
dialoog met de leerlingen. Met respect en zorg voor elkaar. Die mantra en
het realiseren daarvan moeten de inspiratie en drive zijn van allen die bij
onderwijs betrokken zijn. Het eindeloos gepalaver over structuren – we
maakten de strijd tussen Type 1 en Type 2 ten volle mee –, het schermen
met studies en ‘het grote gelijk’,... het is soms erg ver weg van het datgene
waar ouders en leerkrachten echt bezorgd om zijn.
Met goesting – waar hoorden we dat nog – er tegenaan en binnen de afspraken van dit goed akkoord werken aan een moderne school die veel
oog heeft voor de doelstellingen van de leerplannen, de maatschappelijke
context, de diversiteit en met oprecht geloof in de talenten en mogelijkheden van alle leerlingen? Yes, we do. r

Samenwerken met andere onderwijsvormen-scholen
Daarom zullen we in de komende jaren werk blijven maken om de ‘muren’
tussen de onderwijsvormen te slechten. Reeds vele jaren volgen onze
leerlingen van de wetenschappen-wiskunde in de derde graad een aantal
modules in een nijverheidstechnische school. We hebben een traditie om
met ons schooltoneel samen te werken met een school met tso-bso.
Nogmaals, van hoger-lager is geen sprake; niet gelijk, maar anders en
gelijkwaardig, dat is het motto.

Dankbaar voor grote autonomie
We zijn dankbaar dat het onderwijs en de onderwijsregelgeving in
Vlaanderen ons vele mogelijkheden blijft bieden. De unieke kans om in de
derde graad op een erg creatieve en maatschappelijk betrokken wijze de
uren vrije ruimte in te vullen kan hiervoor als voorbeeld dienen. Budget
beheer, filosofie, ontwikkelingssamenwerking, geomatica, architectuur, …
leerlingen kiezen uit een ruim aanbod (jaar- en klasoverstijgend). Hun
leerkrachten kleuren even buiten hun vakdomein, maar met nog meer
passie. De evaluatie richt zich op het proces, veel meer dan op het finale
resultaat. Leerlingen en leerkrachten ervaren deze ‘andere lessen’ als erg
waardevol en motiverend.

Start schooljaar voor de 12-jarigen op de Startavond eind augustus
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Aan de slag met de juiste versnelling aub
Vorige maand bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs.
De brede eerste graad, het stokpaardje van sommige politieke partijen en reeds uitgebreid beschreven en
geanalyseerd in de (al dan niet gespecialiseerde) pers, werd uiteindelijk niet in het akkoord opgenomen.
Vanuit de lespraktijk en namens de vakgroep klassieke talen wil ik hier op reageren.

“Niet verregaand genoeg”, wordt enerzijds gescandeerd; “ontgoocheling troef”, kopt de andere krant. Toch heerst bij velen en niet in het
minst bij leerlingen en ouders ook een gevoel
van tevredenheid en opluchting en deze stemmen komen nauwelijks of niet aan bod in de
pers.

Duidelijke structuren
Dat er duidelijke structuren blijven bestaan (asotso-bso) is in het belang van àlle leerlingen: zowel zij die theoretisch wensen uitgedaagd te
worden als zij die praktisch aan de slag willen.
Neen, aso-scholen zijn echt niet elitair omdat ze
de kinderen tijdig uitdagen om hun eigen weg
in te slaan in plaats van de 12-jarigen nog twee
jaar een aantal vakken te volgen die hen, om het
zacht uit te drukken, minder boeien en zo grenzeloze verveling te riskeren.
In de loop van het 6de leerjaar wordt meer en
meer duidelijk dat elk kind zijn eigen vaardig
heden en interesses ontwikkelt en ontdekt.
Sommigen hebben geen behoefte aan nog
meer theoretische lessen; zij kijken uit naar een
richting die praktische vakken afwisselt met
algemene vakken. Anderen worden echter hele
maal niet geboeid door praktische vakken. Laat
het nu juist die diversiteit zijn, die vrijheid om
een keuze te kunnen maken, die we absoluut

moeten beschermen. Ze is essentieel voor
zowel kinderen in het aso als kinderen in andere
richtingen om te ontsnappen aan het strakke
keurslijf van opgelegde uitvlakking.

Motivatie en succesvol zijn
Kinderen met verschillende interesses en mogelijkheden te lang laten samenzitten, werkt demotiverend voor alle partijen. Het tast het welbevinden aan van kinderen die geen nood
hebben aan té theoretisch georiënteerde vakken én van kinderen die absoluut geen nood
hebben aan een praktische opleiding.
Dat leerlingen in een watervalsysteem terecht
komen, wordt echt niet opgelost door de studiekeuze uit te stellen; integendeel zelfs, alle
leerlingen met hun diverse interesses en capaciteiten nog maar eens enkele jaren laten samenzitten, leidt tot demotivatie, moedigt absoluut
niet aan en biedt geen enkele uitdaging.
Kinderen komen veeleer in een watervalsysteem terecht omdat ze na het 6de leerjaar een
keuze gemaakt hebben die niet aansluit bij hun
mogelijkheden. Vaak worden ze onder invloed
van ouders en omgeving gepusht om ‘zo hoog
mogelijk’ te beginnen, want ‘zakken’ kan altijd.
Een compleet fout uitgangspunt. Ze starten in
een richting die geen raakpunten heeft met wat

zij willen en kunnen. Motivatie wordt geput uit
graag doen, succesvol zijn en goede vooruitzichten hebben, met andere woorden: werken
aan een succesvolle toekomst.

Welbevinden
Als klassenlerares van een 1ste jaar aso bespreek
ik vlak voor de kerstvakantie met de ouders het
resultaat van hun zoon of dochter. Hun kind
heeft net de allereerste examenperiode achter
de rug en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Even belangrijk is het echter dat ik peil naar
het welbevinden van de kinderen. Hoe hebben
ze de school ervaren, hun keuzes die ze gemaakt hebben, de uitdagingen die ze gevonden
hebben. Sluiten hun interesses en vaardigheden
aan bij het gekozen lessenpakket… Immers in
september hebben ze de geborgenheid van de
lagere school achter zich gelaten en een reuzenstap gezet.
Alle ouders verzekeren me unaniem hoe ze hun
kinderen op enkele maanden tijd hebben zien
openbloeien. Hun aandacht is geprikkeld; thuis
vertellen ze enthousiast over wat ze dag na dag
bijleren; er zit vaart in hun programma: eindelijk
werken met een andere versnelling en met leerstof waarvan ze met volle teugen genieten. Het
was meer dan tijd voor een overstap naar een
1ste Latijnse of moderne. Ze waren overduidelijk
klaar voor een grotere uitdaging.
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De media berichtte in januari 2017 vanzelf
sprekend uitgebreid over het bereikte her
vormingsplan voor het secundair onderwijs. In

het Vlaamse Parlement trok de oppositie stevig
van leer; de meerderheidspartijen en de onder
wijsminister verdedigden met evenveel vuur het
bereikte compromis. De koepel
organisatie
Katholieke Onderwijs Vlaanderen, de Guimard
straat, zat/zit met een kater. Men had de eigen
plannen te snel voor definitief en niet te
negeren naar voren geschoven …

Met die houding staan we als College van SintNiklaas zeker niet alleen. Standaard-journalist
Steven De Foer had dan ook weinig moeite om
enkele van die ‘old-school colleges’ te strikken
voor een interview. Hij ging op het terrein na of
die scholen werkelijk zo ‘old school’ zijn en
pronken met een elitair lintje. Op woensdag 18
januari kwam de DS-journalist langs op onze
school. In het weekend-magazine van 2122 januari stond naast bijdragen over SintLodewijks in Brugge; Sint-Lievens in Gent en
Sint-Michiels in Brasschaat een bijdrage over
onze school.

© dS

We zijn steeds loyaal geweest aan onze koepel,
maar konden ons matig vinden in hun visie.
Neen, we zijn niet uit op tweedracht binnen het
katholiek onderwijs, maar de overtuiging, visie
en sterkte van onze school - gedragen door een
uitgebreid personeelsteam en ouders - zomaar
aan de kant schuiven, is een brug te ver. We
zullen er alles aan doen om ook in de toekomst
de sterktes van onze school te bewaren.

Behouden wat goed was en met oog voor de
noden en uitdagingen van vandaag trachten
iedere aan ons toevertrouwde leerling maxi
maal voor te bereiden op hoger onderwijs.

DS WEEKEND-MAGAZINE 21 JANUARI 2017

Sint-Jozef-Klein-Seminarie, Sint-Niklaas
Geen school die beter de sfeer van een ouderwets streng katholiek college oproept – althans in het oude
gedeelte – dan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. Regisseur Jan Verheyen en acteur Bruno Vanden
Broecke, oud-leerlingen, zouden hier ongetwijfeld meteen een decor voor een film in zien.
De glas-in-loodramen, de geschilderde portretten
van vroegere ‘superiors’ tegen de muren, de
lange gewelfde gangen met rond
bogen en
heiligenbeelden tegen de muren, het gedenk
teken aan de zaligverklaarde oud-leerling
Eduard Poppe, de reusachtige barokke school
kapel. En niet te vergeten het beeld van
priester-dichter Anton van Wilderode, die hier
vele jaren lesgaf, dat voor de toegangspoort de
aandacht opeist en de school lijkt te typeren.
Een streng katholiek college waar de tijd is
blijven stilstaan,

Een open geest
‘Ja, de traditie hangt hier wel in de gangen en
aan de muren hé’, lacht pedagogisch directeur
Danny Van Royen. ‘Nochtans: schijn bedriegt.
Ook al zie je dan dat dit ooit een klein seminarie
geweest is, een echte priesteropleiding dus,
toch zijn wij altijd zeer open geweest. Niets
kwetst ons lerarenkorps zo hard als de beschul
diging dat we elitair zouden zijn. Dat is ronduit

beledigend, als je weet welke inspanningen wij
doen om een school van deze tijd te zijn. Wij
hebben 72 leerlingen in OKAN-klasjes (‘onthaal
klassen voor anderstalige nieuwkomers’, assimi
latieklasjes waar nieuw-aangekomenen op één
jaar tijd worden klaargestoomd om in te pikken
bij hun leeftijdgenoten, red.). Wij hebben een
moslima die geschiedenis geeft. Niet alleen
omdat het een goede lerares is, maar ook
omdat zij ons kan adviseren in de klassenraad
over de achtergrond wanneer een jongen van
Marokkaanse of Turkse afkomst het op studie
gebied wat laat waaien. We zouden ook dom
zijn als we ons niet zouden willen aanpassen
aan die realiteit. In de eerste klasjes van het
basisonderwijs is zowat de helft van de leer
lingen van allochtone afkomst, over zes jaar is
dat de instroom van het secundaire onderwijs.’
Van Royen betreurt ook de neiging in de
hoofden van veel mensen om technisch- of
beroeps
onderwijs als minderwaardig te

beschouwen tegenover aso. ‘Het is anders, niet
meer of minder. Daarom hechten wij zoveel
belang aan het schooltoneel, in samenwerking
met scholen uit tso en bso. Zo leren die jongens
en meisje elkaar respecteren. Ze beseffen dat
het geen kwaad kan dat de ene wat praktischer
georiënteerd is en de andere wat beter in
abstract denken.’
Onze leerlingen wiskunde/wetenschap volgen
binnen het vak technologie de module
mechanica trouwens in een technische school.
Dat is een eye-opener voor hen. Ze zien dat ze
daar in dat tso ook verdraaid goede leraars
hebben, en medeleerlingen die misschien later
in het hoger onderwijs wel medestudenten
worden.’

Autonomie betekent ook grote
verantwoordelijkheid
Voor Van Royen moeten de schotten tussen de
klassieke categorieën aso/tso/bso dus zeker niet
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in het onderwijs. En de draagkracht van die leraars om telkens weer vernieuwingen te slikken
is niet onbeperkt.’

in beton gegoten worden. Toch is hij opgelucht
dat er een akkoord is, en dat het niet te verstrekkend is. Weer valt dat woordje rust. ‘Dat gepalaver over structuren: goedbedoeld hoor, maar
het gaat voorbij aan het feit dat goede en gemotiveerde leerkrachten de cruciale schakel zijn

De pedagogisch directeur geeft grif toe dat
grote autonomie risico’s inhoudt. ‘Wij zijn zowat
het enige land in de westerse wereld waar geen
centraal examen bestaat. Buitenlandse collega’s
begrijpen er niets van – de Fransen met hun
baccalauréat, de Amerikanen. Maar ons systeem
heeft zijn deugdelijkheid al zoveel jaren bewezen:
kijk naar onze puike resultaten in internationale
vergelijkende onderzoeken. Toegegeven, er zijn
waarschuwingssignalen: onze top is uitstekend,
maar hij wordt te smal. Maar kunnen we dan
misschien gewoon de handen uit de mouwen
steken, de vele spontane innoverende initia
tieven de kans geven zich te bewijzen?’

”Vermijd polarisering aub”
Van Royen wijst op het boekje ‘Onderwijs voor
de 21ste eeuw’ op zijn lessenaar. ‘Dat ligt daar

Eerstejaars luisteren geboeid naar een verhaal op de Vriendschapsdag in september
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niet voor de show hoor. Wij organiseren bijvoorbeeld in de derde graad om de twee weken
twee lesuren ‘vrije ruimte’: vijfde- en zesdejaars
van alle richtingen kiezen uit één van de aangeboden klasoverschrijdende modules, vaak een
passie van een specifieke leraar die het voorgesteld heeft.
Zowel leerlingen als leraars reageren daar fantastisch op. En zo hebben we nog meer plannen. Opgeborreld uit een team dat nauw samenhangt. Vaak op de rand van het leerplan,
vaak met spontane samenwerking van oudleerlingen – tv-journalisten, politiecommissarissen, bedrijfsleiders… Daarom ben ik zo blij dat
het compromis ons de kans biedt zo door te
gaan. Het probleem met die politieke debatten,
is dat het te veel over het grote gelijk gaat. Al die
polarisering: waarom zien ze niet in dat er veel
wegen zijn die ongeveer even snel naar Rome
leiden?’
Door Steven De Foer

ACTUA

VOLGENDE SCHAKEL IN NIEUWE WETENSCHAPSVLEUGEL

Twee ultramoderne biologie
labo’s in het College

De voorbije jaren was het College meer dan eens een bouwwerf. Voor enkele jaar konden we immers de nieuwe
chemielokalen in gebruik nemen. Omdat er getracht wordt om voor elk wetenschapsvak een inspirerende
leeromgeving te creëren, kon biologie niet achterblijven. De vereisten voor een chemielokaal, een biologielokaal
en een fysicalokaal zijn verschillend.
Na het vernieuwen van de chemielabo’s, dokterden we een nieuw
concept uit voor de biologielokalen. De gloednieuwe biologielabo’s van
het College zijn nu volledig operationeel. Ze zijn voorzien van de
modernste labotafels, elektronische verduisteringsscreens, digitale borden
van meer dan drie meter breed. Proefopstellingen en demomateriaal
komen volledig tot hun recht in de nieuwe vitrinekasten.
Het hele concept werd doorgenomen met de brandweer om een
optimale veiligheid te garanderen. Duurzaamheid is voor het College
belangrijk. Daarom kozen we voor digitale borden met laag verbruik en
verlichtten we de labo’s met dimbare ledpanelen.

Iedereen enthousiast
Van bij de start werd de renovatie en herinrichting van de bioklassen
gedragen en bepaald door de inbreng van de wetenschapsleerkrachten.
Hun noden en pedagogische en didactische bekommernissen kwamen
op de eerste plaats. Zonder hun deskundigheid en engagement was het
resultaat niet geweest wat het nu is.
De leerlingen en leraars zijn dan ook heel enthousiast over de gloed
nieuwe labo’s. Dubbele vreugde bij de leraars: zij kunnen vanaf nu, terwijl
collega’s les geven, de nodige voorbereidingen treffen in de preparatie
ruimte tussen beide lokalen.
Ondertussen wordt er vanuit de vakgroep fysica halsreikend uitgekeken
naar volgend schooljaar. Dan neemt het College twee nieuwe fysica
lokalen in gebruik.
DVR
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KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL EN BURGERSCHAP

Inspirerende pedagogische studiedag
Op vrijdag 27 januari waren de leerlingen lesvrij. Alle personeelsleden verzamelden echter om 8.30 uur in de
kerk. Een uitstekende locatie om te luisteren naar de sprekers die de pedagogische studiedag kruidden.

Het aperitief van de studiedag werd geserveerd
door Leo Trienpont en Vinciane Meert: zij
braken een lans voor het Special Art Festival dat
begin maart van start gaat in Sint-Niklaas. In de
Collegekerk wordt in die context een uitzonder
lijk concert georganiseerd door het ensemble
WAJD, soefimuziek gebracht door muzikanten
die vluchtten uit het geteisterde Aleppo.
De studiedag bevatte twee delen: Ronald
Sledsens boeide en inspireerde: hij formuleerde
(ondersteund door intrigerende kunstwerken)

aanzetten en mogelijkheden tot een realisatie
van de katholieke dialoogschool.
Jan Van Dyck kaartte ‘Burgerschap en partici
patie’ aan. Een algemeen kader en aansluitend
con
crete werkvormen prikkelden leerkrachten
om ermee aan de slag te gaan.
Na beide sprekers werd er in groepjes van onge
veer 12 personen en onder leiding van een van
de leden van de pedagogische raad (PER)
feedback gegeven en gezocht naar concrete

kapstokken voor deze thema’s in onze school.
Traditiegetrouw sloten we de studiedag af met
een smakelijk maaltijd in de Calfac.
Op de eerstvolgende vergadering van de peda
gogische raad worden alle reacties samen
gebracht en gaan we na waarmee we heel
concreet ‘leven en werk op onze school voor
leerlingen en personeelsleden’ beter kunnen
maken.
Over de opvolging van deze studiedag leest u
meer in ons juni-nummer van Ic Hou.
DVR

Luisteren naar de heer Sledsens: over de katholieke dialoogschool

IC HOU FEBRUARI 2017 13

ACTUA
INVESTERING VAN 100 000 EURO

275 zonnepanelen zullen 22% van
de verbruikte elektriciteit produceren
In de loop van 2017 zal de luchtfoto van onze campus een metamorfose ondergaan. Eind 2016 liet de
school een feasibilitystudie uitvoeren voor zonne-energie – deze studie hield o.a. een schaduwstudie,
een windbelastingstudie, een stabiliteitsstudie en een technisch-economische haalbaarheidsstudie in. Op basis
van de resultaten van deze studie heeft het schoolbestuur beslist om in 2017 te investeren in een installatie van
79.95 kWp, zijnde 178 zonnepanelen op de feestzaal en 97 op het E-gebouw. Samen goed voor een panelen
oppervlakte van 460m² en een eigen productie van 76 MWh.

Vijf voetbalvelden bos gespaard!
Door de lokale productie van groene stroom zal
SJKS zijn ecologische voetafdruk drastisch redu
ceren. Het College vermindert met deze inves
tering jaarlijks zijn CO2-uitstoot met meer dan
36 ton.
SJKS bespaart dus evenveel CO2 als 3,62 ha bos
(5,07 voetbalvelden) jaarlijks kunnen neutraliseren!

Ook de financiën van de school varen goed bij
deze duurzaamheidsmaatregelen – vanaf jaar 1
is de jaarlijkse aflossing van de investering
kleiner dan de ‘winst’ die de school realiseert op
de jaarlijkse electriciteitsfactuur. De terug
ver
dientijd van het project wordt geraamd op 8
jaren.

Het College voert zo een actief beleid van
reductie van broeikasgassen en hernieuwbare
energie.

Europese en Belgische
doelstellingen
De Europese Unie legde zichzelf, en dus
haar lidstaten, de verplichting op om tegen
2020 20% van haar energiebehoeften uit
hernieuwbare energiebronnen te halen (de
zogenaamde 20/20-doelstellingen). België
schreef zich met zijn Hernieuwbare Energie
Actie Plan in, in deze doelstellingen, wat
o.m. inhoudt dat België tegen 2020 21%
van zijn stroom uit hernieuwbare bronnen
zal halen. De 3 Gewesten legden in dat
kader aparte gewestelijke groenestroom
doelstellingen vast.
In het kader van de Europese 2030 doel
stellingen, werd bepaald dat tegen 2030
27 % van onze energie uit hernieuwbare
energiebronnen moet worden gepro
duceerd.

Zonnepanelen op E-blok (rood) en Feestzaal (geel)
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Daarnaast zet de school in op de reductie van
het elektriciteitsverbruik. Zo werd in 2016 bij de
vernieuwde biologielabo’s geopteerd voor dim
bare ledverlichting en voor het vernieuwde sani
tair voor ledverlichting op bewegingssensoren.
Stelselmatig wordt ook de Tl-verlichting in de
lokalen vervangen door LED-verlichting.

ACTUA
Voor deze maatregel reserveerde het school
bestuur in 2016 een budget van €5000.
Hiermee zet het College een eerste belangrijke
stap op vlak van duurzaamheid.

In de nabije toekomst wordt verder onderzocht
hoe de ecologische voetafdruk van de school
verder verlaagd kan worden.
BJ

Eén van de Sint-Niklase
pioniers
In april 2015 keurde de gemeenteraad van
de stad Sint-Niklaas een ambitieus klimaat
plan goed. Hiermee engageerde de stad
zich om tegen 2020 minstens 20% CO2
minder uit te stoten. Bijkomend heeft de
stad de ambitie om een klimaatneutrale
stad te zijn tegen 2050.
In de opmaak en de realisatie van dit plan
zet de stad in op de participatie van
burgers, bedrijven en het middenveld. Zo
ontstond de groep ‘pioniers’. De pioniers
zijn de bedrijven en verenigingen die hun
schouder onder het klimaatplan zetten.
Onze school is sinds het prille begin
betrokken bij de pioniersgroep. De pio
niers komen enkele keren per jaar samen,
bewaken de voortgang van het klimaat
plan en werken in groep ver
schillende
acties uit die in het klimaatplan beschre
ven staan.

Maandelijkse verhouding: verbruik versus productie
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ONTHAALKLAS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

De OKAN-leerlingen juni 2016

OKAN in beweging

Meer en meer mensen hebben de laatste jaren onze OKAN-werking leren kennen. Klassen van een twaalftal
anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar, verspreid over verschillende gastscholen, onder regie van het
Portus Berkenboom (Technisch Berkenboom Instituut) en SJKS.
OKAN focust op een intensief aanbod van o.a. Nederlands voor nieuwkomers van ongeveer één schooljaar, zodat
de leerlingen nadien gericht kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs, regulier of volwassenenonderwijs.
In sommige gevallen ook rechtstreeks richting tewerkstelling.

Stand van zaken
Op dit moment hebben we 160 leerlingen verspreid over 7 gastscholen.
Hadden we vorige jaren heel wat leerlingen die naar België zijn gekomen
omwille van tewerkstelling of het huwelijk van hun ouders in België én
leerlingen uit de nieuwe EU-landen, dan merken we nu een wijziging.
Door de onrust in het Midden-Oosten en Afrika is de groep kinderen die
op de vlucht zijn, al dan niet begeleid, in onze klassen enorm
toegenomen. De meesten verblijven in beide opvangcentra in Sint-Niklaas
en in LOI (lokale opvanginitiatieven).

De mix van de thuistalen wordt complex(er)
Hadden we vroeger in de klassen een mix van verschillende thuistalen,
dan merken we nu dat het steeds moeilijker, bijna onmogelijk wordt om

leerlingen met dezelfde taal wat te verspreiden. Zeker Arabisch, Dari en
Pashtu zijn zeer sterk vertegenwoordigd. Dit zal niet verbazen als je weet
dat de meeste leerlingen op dit moment uit Syrië, Irak en Afghanistan
komen.

Attitudes aanbrengen, leren lezen en schrijven
Heel veel leerlingen hebben geen schoolattitudes, ze zijn in hun thuisland
nog nooit of bijna niet naar school kunnen gaan of moesten hun schoolloopbaan noodgedwongen enkele jaren onderbreken. Een aantal van
deze leerlingen wordt in OKAN extra begeleid in de groep Regenboog,
om te leren lezen en schrijven of om deze vaardigheden verder op punt te
stellen.
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Op de vlucht
Veel van onze huidige leerlingen moesten vluchten voor oorlog en geweld en werden onderweg vaak geconfronteerd met agressie, stress…
leerlingen die hun ouders, broers, zussen, naaste familieleden verloren
hebben of gewoon niet weten waar hun familie zich op dit moment bevind… de mentale rugzak die ze meesleuren, is gigantisch.
De begeleiders en voogden doen wat ze kunnen. Zeker de niet-begeleide
minderjarige leerlingen hebben het bijzonder zwaar. Ook bij de families
die hier volledig zijn, weegt de onzekerheid over hun toekomst zwaar
door. Veel van onze leerlingen werden in het verleden met geweld geconfronteerd en hadden gedurende een lange periode geen vaste stek..

Voornaamste zorgen
De leerlingen komen moe naar school; ze hebben weer een nacht niet geslapen. Ze piekeren, lijden onder het gemis van hun geboortegrond of ze
konden gewoon geen oog dichtdoen omwille van het nachtlawaai van de
aangrenzende kamers in hun opvangplaats.
Het zal niet verbazen dat dit zich soms ook vertaalt naar de klassituatie. Op
tijd en elke dag naar school komen, regels en klasafspraken nakomen, huiswerk maken, lessen thuis herhalen ... het lijkt zo evident, maar voor onze
leerlingen niet altijd.

lingenbegeleiders, regulier toezichters, administratieve collega’s, contactpersonen OKAN en directies in de gastscholen wordt gevraagd eventuele
problemen te signaleren en, indien nodig, de leerlingen ook zelf aan te
spreken zodat er kort op de bal gespeeld kan worden.
In OKAN kunnen we intussen rekenen op een groep van ervaren collega’s
die met hun expertise van enorm belang zijn voor onze werking. Ook mogen de leerlingenbegeleiders-OKAN rekenen op het recent uitgebreide
team van CLB-medewerkers voor onze leerlingen die bijkomende zorg nodig hebben.
Het enthousiaste team is een grote sterkte van de OKAN-werking. Elke dag
opnieuw zetten de leerkrachten zich tenvolle in om de leerlingen zo goed
mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het vervolgonderwijs. En al
enkele jaren mogen we in OKAN ook rekenen op een steeds groter wordende groep vrijwilligers. Elke week komen ze enkele uurtjes per week ondersteunen in de klassen en kunnen ze extra aandacht besteden aan de
zwakkere leerlingen of net de sterkere nog meer uitdagen.
Het zou dan ook echt fout zijn om enkel te focussen op zaken waar het
soms wat moeilijker loopt.

Onbekend onbemind?
Ruzies in de klas, ongepast taalgebruik, heel de les geconcentreerd op je
stoel blijven zitten, je beurt afwachten, luisteren naar elkaar en naar de
leerkracht… er wordt veel gewerkt rond de attitudes, klas- en schoolhouding. De taalbarrière zorgt soms voor frustraties, heel soms zelfs voor duwen trekwerk. Stress doet enkelen snakken naar een sigaret, wat in de
schoolsituatie uiteraard niet kan.
Door de uitbreiding van de klassen zijn er veel nieuwe leerkrachten bijgekomen in OKAN. Het is, zeker in het begin, een uitdaging voor hen om hun
weg te vinden in OKAN. In de beginperiode wordt er voor gezorgd dat ze
met een ervaren OKAN leerkracht dubbel in de les kunnen staan, er zijn intervisiegroepen voorzien en ze worden begeleid door pedagogische adviseurs. Het gaat om een proces met vallen en opstaan.

Geen kommer en kwel
Er gaan heel wat bijkomende klassenraden door in OKAN. Tips en erva
ringen worden uitgewisseld. Een plan van aanpak wordt uitgestippeld. De
regels die alle leerkrachten moeten hanteren in de klas worden vast
gelegd. Dit brengt rust en structuur voor de leerlingen. Het argument:
‘maar bij die leerkracht kan dit juist wel …‘ verdwijnt en er is een houvast
voor de nieuwere leerkrachten.
Er is begrip voor de situatie van onze leerlingen, maar de zorgen worden
zeker niet genegeerd. De leerlingen worden steevast aangesproken op gedrag dat niet door de beugel kan. Er zijn consequenties, er wordt veel gepraat, problemen worden aangepakt. De leerlingen moeten een duidelijk
kader hebben en goede attitudes aannemen. Dat is ook van groot belang
bij de overstap naar het regulier onderwijs! Ook aan de leerkrachten, leer-
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Onbekend is soms ook onbemind. Hoe meer er samen wordt gewerkt,
hoe beter. Om maar enkele voorbeelden te noemen, de week van de gastleerkrachten in OKAN, in februari, waar gedurende een tweetal weken de
leerkrachten van het regulier onderwijs hun eigen vak, weliswaar met wat
meer visuele ondersteuning, vele herhalingen e.d., komen geven in OKAN.
De workshops van de OKAN-klassen in de reguliere klassen; wat dacht je
van een speeddating? Je naam in het Cyrillisch zien verschijnen, of een onderdompeling in een les volledig in het Pashtu, Russisch of Turks, om eens
te voelen wat het is om met een totaal onbekende taal geconfronteerd te
worden? En zo zijn er nog tal van initiatieven: samen koken, samen voorlezen… een partijtje voetbal.
Dan zijn er ook nog de snuffellessen waar tijdens het OKAN-jaar. De OKANleerlingen komen proeven van de lessen in het regulier onderwijs…
Of een buddy-systeem, waarbij een reguliere leerling die op zijn of haar
gastschool die ook OKAN-klassen huisvest, een OKAN-leerling onder de
hoede neemt …
In veel scholen in Sint-Niklaas zitten er ook ex-OKAN-leerlingen, die elke
dag de hun aangeboden kansen grijpen en hard werken om iets van hun
schoolloopbaan te maken. En dat het werkt, bewijzen tal van succesvolle
verhalen van leerlingen, zowel op de schoolbanken als in het beroeps
leven.

Om even bij stil te staan
Twee anekdotes uit het OKAN-leven gegrepen …
Wat denk je van een jongen die na veel omzwervingen samen met een
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verre oom naar België is gekomen. Eens in België verdween de oom en
kwam de jongen terecht in enkele Franstalige instellingen. Volledig ontworteld komt hij uiteindelijk in een pleegfamilie. Zij zorgen ervoor dat hij
aansluit bij OKAN. De jonge puber zou eindelijk wat op adem kunnen komen, maar ervaart dagelijks de steeds groter wordende druk van zijn vader
uit het buitenland om een huis voor hem te zoeken. De jongen is net 13
jaar geworden … Het hoeft geen betoog dat dit zich ook vertaalt naar wispelturig gedrag in de klas: heel uitgelaten, remmen los of net heel stil, in
zichzelf gekeerd en piekerend.
Of een andere jongen die naar de les komt, de eerste lesuren nog actief
mee probeert te werken en dan steevast zijn hoofd op de bank legt om
wat te rusten. Dit kan uiteraard niet, er worden verschillende stappen
ondernomen om dit te verbeteren. Hij mist zo heel veel van de leerstof.
Chatten doet hij met zijn mama, die hij in Irak heeft achtergelaten. Ze was
zijn beste vriendin en plots is dit vangnet weg. Hij weet dat hij ten laatste
rond 22u moet stoppen, moet rusten, de mama probeert dan ook het
contact te verbreken. Maar het werkt niet. Hij heeft haar nodig, voelt zich
hier alleen en verlaten en blijft tot laat in de nacht huilen om zijn gemis,
totdat hij in slaap valt.

Meer dan een taalbad
Ze spelen op dezelfde speelplaats samen en tussen alle andere leerlingen
van het College. Ze zijn hetzelfde en soms toch zo verschillend. Maar een
zaak hebben ze allen gemeen: ze willen vooruit, ze willen hier iets van hun
leven maken.
OKAN-onderwijs is meer dan enkel een taalbad, het is vooral een plek
waar deze leerlingen zich eindelijk weer veilig en thuis kunnen voelen,
waar ze even de zorgen kunnen vergeten, kind kunnen zijn.
We proberen ons best te doen om ze hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen, ze goed op weg te zetten naar zelfstandigheid en een verdere
schoolloopbaan.
Majda Pieters
SJKS-coördinator OKAN

De OKAN-leerlingen op Kennismakingsdagen op Puytvoet in september 2016

IC HOU FEBRUARI 2017 19

V.U.: Odisee, Filip Clarisse, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

A A L S T

|

B R U S S E L

|

G E N T

|

S I N T- N I K L A A S

INFODAGEN

ZATERDAG 11 MAART 2017 • (9U30 TOT 13U)
ZATERDAG 22 APRIL 2017 • (OPEN DAG - 9U30 TOT 15U)
ZATERDAG 24 JUNI 2017 • (9U30 TOT 13U - NIET CAMPUS HIG)
ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017 • (9U30 TOT 13U)

W W W. O D I S E E . B E

ACTUA
IN COLLÈGE NOTRE DAME DE BELLE VUE

Arne Wauters volgt 4de jaar in … Dinant
Arne Wauters besloot vorig schooljaar om het SJKS-schoolleven even op pauze te zetten en tijdens het vierde
middelbaar een jaartje andere lucht op te snuiven. Aan het Franstalige collège Notre Dame de Belle Vue in Dinant
wil hij vooral zijn Frans bijschaven. We waren benieuwd hoe het Arne vergaat en of zijn nieuwe school heel anders
is dan het vertrouwde College.
van de activiteiten die de school organiseert.
Een ander verschil is dat alle leerlingen hier elkaar dag zeggen met een kus. Dat is iets wat
ook op het College af en toe gebeurt, vooral
dan in de hogere jaren, maar hier doet echt iedereen het, en dat was in het begin wel even
wennen.

Dichtbij maar toch erg
verschillend
Dag Arne, hoe voel je je op je nieuwe school?
Arne: Heel goed! Het tweede semester is net
gestart en ik voel me hier al meer op mijn
gemak. Ook mijn Frans begint vlotter te gaan. Ik
kan eindelijk meepraten met de andere leer
lingen van de klas! Gelukkig, want ik zit hier
natuurlijk op internaat en sociaal contact is dan
ook zeer belangrijk, zeker voor een instromer als
ik. Ook de leerkrachten zijn fijn en houden
rekening met mijn anderstaligheid.

Bonjour met … een kus!
Zijn er grote verschillen tussen je nieuwe
school en het College?
Arne: Ja, hoewel de school heel hard lijkt op het
College, zijn er toch een aantal zaken helemaal
anders. De gsm-regels bijvoorbeeld, die zijn hier
in Dinant veel strenger dan op het College. Op
mijn nieuwe school zijn gsm’s totaal verboden,
en je mag al helemaal geen foto’s nemen van
andere leerlingen of leerkrachten. Er is wel een
Facebookpagina waarop de school berichten
plaatst om de ouders op de hoogte te houden

En hoe zit het met de lessen?
Arne: In Dinant zijn de klassen anders georganiseerd dan op het College. Zo volg ik alle lessen
in de Latijnse, enkel sport volg ik bij andere leerlingen. We hebben een verplicht pakket met algemene vakken dat we moeten aanvullen met
enkele keuzevakken zoals economie, sport,
Grieks, enz. Dit is min of meer hetzelfde als op
het College, alleen lijkt het hier in Dinant meer
alsof je zelf je pakket samenstelt. Vanaf het vierde middelbaar zit je dan ook niet meer in een
en dezelfde klas, maar volg je lessen per vak.
Een andere groot verschil is dat een lesdag bestaat uit vier blokken van 90 minuten, wat vooral scheelt in gewicht in je boekentas. Wat de
vakken betreft, zijn er ook enkele verschillen.
Het vak godsdienst bijvoorbeeld wordt hier heel
serieus genomen. Ik moet moeilijke woordenlijsten, heel wat data en bijbelse begrippen van
buiten leren! Dat had ik tot nu toe nog niet
moeten doen, al komt dat misschien in het College nog in de hogere jaren. Duits volg ik samen

met het vijfde en zesde middelbaar, omdat
Duits een keuzevak is en ik blijkbaar de enige
vierdejaars ben die Duits heeft gekozen als derde taal. Een laatste groot verschil is dat we hier
geen paasexamens hebben. Ik weet dat we op
het College soms klagen over het feit dat we
dan moeten studeren, maar het heeft ook voordelen, want ik zal hier in Dinant heel hard moeten werken om in juni alles geleerd te krijgen.
Die periode kondigt zich dus aan als een lange
en zware periode waarbij ik de discipline zal
moeten hebben om alles goed bij te houden.

Talentenfeest?!
Maar je ziet dus ook veel gelijkenissen?
Arne: Ja, absoluut. Het begint eigenlijk al met
het gebouw dat aan de buitenkant heel hard op
het Collegegebouw lijkt. En er is hier net als op
het College een systeem van remediëring en
naschoolse studie. Ook de activiteiten die hier
georganiseerd worden, doen me denken aan
het College. Er is een talentenfeest dat je best
met de show van Skaïro of het schooltoneel kan
vergelijken. We doen hier mee aan interscolaire
wedstrijden zoals Kangoeroe en Olyfran, we zetten mini-bedrijfjes op, maken wetenschappelijke uitstappen, enz. Alemaal erg vergelijkbaar
met in Sint-Niklaas dus.
En volgend jaar zien we jou in het vijfde
middelbaar in het College?
Arne: Ja, dat is toch de bedoeling. En dan zal
mijn Frans in principe geen probleem mogen
zijn! (lacht)
SH
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CULTUUR SNUIVEN DOET ONGELOOFLIJK DEUGD

Wagner, Aspe, een revisor en meneer Philips!?
Een zaterdagavondse, uitstekende opvoering van Oscar Wilds “The importance of Being Earnest” waarin een
gepruikte meneer Philips en toneelverwanten de pannen van het dak speelden? Gezien en dubbel en dik goed
bevonden. De hoofdrol voorwaar: doorleefd, ingeleefd, meegeleefd en verdiend applaus! Een ander voorbeeld:
als complete leek ging ik mee met een groep vierdes op visite in de opera van Gent! Een aanbod voor vrijwilligers!

Een moord opgelost
Tussendoor losten de vierdejaars als geno
digden van Aspes 30-jarig jubileum ‘De Moord
tijdens het Jubileum‘ op in theater Elkerlyc. Voor
aanvang vingen leerlingen al een glimp van
‘vreemde’ personages op, de pauze verschafte
sommige acteurs een alibi en het publiek legde
samen met Herbert Aspe Flack de puzzel die
leidde naar de jonge stagiair Mats, vertolkt door
‘Louiske uit Thuis’. Nabespreking met taalschat
uitbreiding als: coulissen, overacting, realistische
personages, op de bühne staan en een staande
ovatie, zorgde voor relevante lessen Nederlands.

het moet aan hoog tempo’ of de zinvolle
choreografieën of de beklijvende livemuziek of
de spitse dialogen rolden over het podium met
een ongeziene naturel.
We genoten al van amateurtoneel, opera,
beroepstheater en schooltoneel, maar er mist
een kunsttak!

Schooltoneel: De Revisor
Flarden uit eerdere
‘cultuurgesprekken’
< In dat vierde jaar mag wel wat meer cultuur!
(juni 2016)
< Wat als we met hen richting opera trekken?
(augustus 2016)
< Optie genomen voor de Vliegende
Hollander in november! (september 2016)
< De inhoud is wel moeilijk, Richard Wagners
donkere muziek klinkt zwaar, altijd file- en
parkeerproblemen in Gent, fuiven de
leerlingen niet op vrijdag? Misschien
moeten we niet gaan! (november 2016)
Opera staat voor totaalspektakel: spelplezier
overweldigt de toeschouwer, livemuziek impo
neert en het operagebouw nodigt uit tot deftig
genieten van cultuur! Als je het romantische
verhaal van de eeuwig uitvarende Vliegende
Hollander kent, spreekt de scène voor zich.
We reden vlotjes, onze monden hingen open bij
groepsscènes van een 80-hoofdig jong koor en
de bombastische muziek betoverde iedereen.
Wij zijn fan!

Ook als toeschouwer van het eerste uur naar het
schooltoneel. Per definitie vind je dergelijk
schouw
spel overweldigend, want tot stand
gekomen door leerlingen en leerkrachten spat
het spelplezier tot ver voorbij de 25ste rij van de
stadsschouwburg. Maar de principes konden
rustig thuis blijven: het rondje ‘uitleggen hoe

Dans
We vragen volgende week ‘ten dans’: inge
schrevenen van de tweede graad voor de dans
voorstelling ‘RATS van Fabuleus’. “RATS ontstaat
uit een clash. De dynamiek van jongeren
tegenover een vrouw. De confrontatie tussen
vormen van urban dance (breakdance, house,
hip hop, popping, locking, … ) en hedendaagse
dans (floorwork, partnering, release,...).
Er vindt geen botsing plaats, maar een weder
zijdse besmetting“, luidt het promopraatje.
We duimen dat het klopt!
Fijne avonduren met cultuur!
Vera Goossens
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Op 10, 11 en 12 februari organiseerde Yannick Van De Veldeeen festival, PIANOFEST (www.pianofest.be) in Sint-Niklaas. Zo kwam onder andere Severin von
Eckardstein (1ste Prijs Koningin Elisabethwedstrijd), Jan Michiels, Daniel Blumenthal en Jean-Claude Vanden Eynden (alle drie ook laureaten van dezelfde
wedstrijd) en Christophe Horak (topviolist en aanvoerder van de Berliner Philharmoniker). Een fantastisch programma met een ongezien aantal
topmuzikanten. Uiteraard waren ook Yannicks broers – eveneens erg getalenteerde muzikanten – van de partij: Jonathan (GL 2009), Nicolas (GL 2012) en
Samuel (GL 2016). Onze IH-redacteur Renaat Philips ging voorafgaand aan het festival op bezoek bij Yannick.

ONZE OUD-LEERLING, PIANIST YANNICK VAN DE VELDE (LWIa 2008) LAAT VAN ZICH HOREN:

PIANOFEST brengt toppianisten naar Sint-Niklaas
Tot voor enkele jaren, toen zij nog binnen de Collegemuren vertoefden, kwamen zij met de regelmaat van een
metronoom in onze Ic Hou aan bod. Ondertussen stapelden muzikale successen zich op en aanhoorden velen her
en der in de wereld de schoonheid en zuiverheid van hun muziek. Naar aanleiding van de organisatie van
PIANOFEST interviewden we Yannick, de motor achter dit prestigieuze festival.
en kwam ik ’s avonds pas laat terug thuis in Belsele. Naast pianospelen was
toen al mijn tweede ‘hobby’ reizen, niet omdat ik dat graag deed, maar uit
noodzaak. Toen ik begon aan het conservatorium van Brussel pendelde ik
ook, nog later ging ik naar Firenze en nu woon ik de helft van de tijd in Berlijn, omdat ik daar met leden van de Berliner Philharmoniker een groep
heb. Nu ik een app heb op mijn gsm, is het heel gemakkelijk na te gaan
hoeveel keer op een jaar ik het vliegtuig neem voor concerten: vorig jaar
was dat 104 keer, waarbij de intercontinentale reizen nog niet meegeteld
zijn. Na een tijdje geraak je daarop uitgekeken, maar het hoort er nu eenmaal bij…

Halve finale Elisabethwedstrijd
Combinatie school-muziek …
De collega’s van het College herinneren zich jou als een flinke
leerling met een zeer grote passie voor klassieke muziek. Het stond
in de sterren geschreven dat jij van die passie je beroep zou maken.
Welke paden bewandelde je toen je de Collegedeuren achter jou
dichttrok?
Omstreeks mijn 12 jaar kreeg ik inderdaad serieus de smaak te pakken van
de muziek. Ik begon in de muziekacademie van Sint-Niklaas, had wel talent, studeerde regelmatig, maar nooit meer dan een halfuurtje per dag.
Piano was toen een hobby zoals ik ook badminton, tennis en zwemmen
deed. Op mijn 12de deed ik dan mijn eerste wedstrijd mee, Jong-Tenuto,
en won die ook meteen. Toen ik ook de tweede wedstrijd won, begon ik
meer en meer te spelen en kreeg ik echt de smaak te pakken. Die is tot
vandaag nooit verminderd, integendeel. Sommige pianisten zeggen wel
eens dat er dagen zijn dat ze minder zin hebben, maar ik heb dat eigenlijk
nooit.
In het College koos ik voor Latijn-Wiskunde, maar dat was geen sinecure
omdat ik op mijn 15de aan het conservatorium van Antwerpen toegelaten
werd. Bijna elke dag na de schooluren nam ik dus de trein naar Antwerpen
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Wat was het hoogtepunt tot nu van je carrière?
Ik heb het geluk te mogen kiezen uit verschillende gebeurtenissen, omdat
ze elk wel een speciale betekenis hadden. Toen ik in 2013 bij de Koningin
Elisabethwedstrijd halve finalist werd, was dit zeker en vast een hoogtepunt. Nadien werd ik ook laureaat van een andere grote wedstrijd, de
Busoni-pianowedstrijd in Italië. Sindsdien ben ik elke maand ook minstens
1 keer voor concerten in Italië.
Verder zijn er zeker en vast ook concerten op speciale plaatsen die ik niet
snel zal vergeten: het Akropolismuseum van Athene na een 10-daagse
tournee doorheen heel Griekenland, een concertreis in China in december
vorig jaar en het Lincoln Center in New York horen daar zeker en vast bij.
Ook Jonathan, Nicholas en Samuel zijn geen onbekenden voor ons.
Waar hebben jouw broers zich de voorbije jaren mee bezig gehouden
op professioneel vlak?
Alle vier zijn we inderdaad professioneel met ons instrument bezig, maar
we bewandelen elk wel een heel verschillend traject. Jonathan speelt cello
en werd op zijn 14de aangenomen aan het conservatorium van Antwerpen, Nicholas was (en is nog steeds) de jongste pianist ooit aangenomen
aan de Koningin Elisabeth muziekkapel, toen hij 9 was. Dat jaar speelde hij
ook op het kerstconcert in het Koninklijk Paleis voor een volle zaal en live
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op televisie; dat is toch wel uniek. Samuel volgde in zijn voetsporen toen
hij 11 was. Ik ben echt heel fier op de vele zaken die ze al verwezenlijkt
hebben en ik ben er zeker van dat er nog vele zullen volgen!

Vier laureaten te gast in Sint-Niklaas
Aanleiding voor dit interview is uiteraard het door jou georganiseerde
‘PIANOFEST’. Een uniek gebeuren voor Sint-Niklaas. Vanwaar dit
idee? Hoe ronkend zijn de namen van de deelnemers en wat mogen
we verwachten?
Door de vele reizen en concerten kom ik in contact met vele andere muzikanten met wie ik ook speel. Ik vroeg me af, aangespoord door heel wat
anderen, waarom het altijd zo ver moest zijn? Waarom niet iets organiseren
in Sint-Niklaas? Het idee was er, maar daarom kwam het er nog niet. Vorig
jaar, tijdens een interview voor de krant kreeg ik de vraag wanneer de
mensen mij nog eens konden zien optreden in het Waasland, waarbij ik
toen heel vluchtig over dit idee sprak. Ik lees zelden of nooit artikels over
mezelf na, maar de dag nadien kreeg ik heel veel berichten… Blijkbaar was
het festival de hoofdtitel geworden, zonder dat ik het idee al aan mijn
vrienden of familie verteld had. Een grappige anekdote!
Op drie dagen tijd komen 4 laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd
(waaronder de winnaar) en ook leden van de Berliner Philharmoniker met
het Nimrod Ensemble Berlin, Severin von Eckardstein uit Duitsland, Daniel
Blumenthal uit de Verenigde Staten, Christophe Horak uit Zwitserland en
Nur Ben Shalom uit Israël. Het is een internationaal select gezelschap en ik
ben er toch wel fier op dat enkelen van hen zelfs voor de eerste keer in ons
land zullen optreden. Er zullen natuurlijk ook muzikanten uit ons land zijn:
Jean-Claude Vanden Eynden en Jan Michiels zijn namen die in het oog
springen, en verder ook muzikanten uit Sint-Niklaas die intussen een grote
carrière gemaakt hebben, zoals Stefanie van Backlé of Barbara Baltussen.
Het eerste avondconcert op vrijdagavond 10/02 zal van Severin von
Eckardstein zijn. Hij brengt één van de moeilijkste werken voor piano die
we vaak op de wedstrijd horen: Gaspard de la nuit van Maurice Ravel.
Op zaterdagavond is er een concert met 2 muzikanten van misschien wel
’s werelds beste orkest: de Berliner Philharmoniker. Zij traden al in meer
dan 50 landen op, maar in België is het alvast hun eerste keer.
Het laatste concert (op zondagavond 12 februari) is bijzonder origineel: we
beginnen met een werk geschreven voor alleen de linkerhand van de pianist (gespeeld door Daniel Bumenthal), dan een werk voor 2 handen zoals
we meestal horen, dan 4, 5, 6, 8 en tenslotte 12 handen met 6 pianisten tegelijk aan 2 piano’s!

zelf heb gespeeld, zal ik een uur voor ieder avondconcert een korte inleiding geven, zodat het publiek een beter inzicht in de composities krijgt en
misschien sommige zaken anders niet zou opmerken.
Op www.pianofest.be is er een duidelijk overzicht terug te vinden met het
volledige programma.

Nieuwe cd: Anamorfosi
Wat mogen we de komende jaren van jou nog verwachten? Wat zijn
je dromen?
In maart 2017 komt er een nieuwe cd uit, ‘Anamorfosi’, onder het platen
label Alliud. De cd is gebaseerd op de idee van anamorfosen. Dit zijn vervormingen van een kunstwerk die slechts volledig waarneembaar zijn vanuit een bepaald perspectief. Ik neem dus bekende werken van Frédéric
Chopin en Maurice Ravel op en ook hedendaagse bewerkingen van deze
werken die alles vervormen, omdraaien en nog meer.
Verder word ik midden 2017 assistent-leraar van Boris Berman, een bekende Russische pianist en pedagoog, aan de Yale University in de Verenigde
Staten. Ik heb hiervoor eigenlijk nooit gesolliciteerd, maar toen ik vorig jaar
de eerste prijs kreeg in de Virtuoso Piano Competition in Italië, had Boris
Berman me gehoord en enkele weken nadien kreeg ik een officiële mail
van hem met deze vraag. Hoe ik dit zal combineren met het Nimrod Ensemble in Berlijn, weet ik nog niet; ik plan nooit veel van tevoren en zie wel
wat het geeft. Het wordt alvast een nieuwe uitdaging!

Een boon voor Tijl
Een onmogelijke vraag natuurlijk, maar wat is het mooiste
muziekstuk ooit gecomponeerd en aan wie zou jij dat nu
toevertrouwen om ten gehore te brengen?
Het voordeel van zelf mee een festival te organiseren, is dat ik mijn favoriete muziekstukken kan programmeren. Ze zijn natuurlijk allemaal fantastisch, maar ‘Tijl Uilenspiegel’ van Richard Strauss is één van mijn lievelingsstukken, omdat het zo vernuftig gecomponeerd is. Je kan echt van begin
tot einde het verhaal van Tijl Uilenspiegel muzikaal volgen en dat geeft het
nog een extra dimensie. Vooral het feit dat het in een transcriptie voor 8
handen, 4 pianisten tegelijk, is maakt het een echt spektakel!
www.pianofest.be
We wensen jou en je broers nog heel veel succes in jullie verdere
muziekcarrière en dat de muzen jullie blijven inspireren om ons te
verblijden met heel veel mooie muziek!
RP

Omdat het toch wel uniek is om zoveel grote namen op 3 dagen in Sint-Niklaas te hebben, combineren we de concerten met een masterclass voor
jonge, beloftevolle pianisten. We hadden hiervoor bijna 30 inschrijvingen
voor amper 10 plaatsen die we konden aanbieden.
Omdat ik zelf ook pianist ben en alle stukken, ook die die anderen spelen,
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PENSIOEN
DIRK DE WAELE MET PENSIOEN

Toegewijd, deskundig en met een warm hart
Dirk had-heeft vele talenten. Hij is nauwgezet en uitstekend geschikt voor administratief werk. Hij heeft ook
een oog voor technische zaken en weet met veel gezond verstand soms een handige en realistische oplossing
voor een probleem te suggereren: een huismeester uit de duizend dus. Bovendien is Dirk erg empathisch: een
talent dat volop rendeerde toen hij in de Kasteelstraat werkte en voornamelijk duizend-en-een problemen
oploste samen met en voor leerlingen. Geen ‘gewone’ dus: een hardwerkende collega die meer dan zijn strepen
verdiende in KAS (Kasteelstraat, voormalige Normaalschool) en KOS (Collegestraat – SJKS).
“Mijn schoolloopbaan is begonnen in de Bisschoppelijke Normaalschool in de Kasteelstraat.
De toenmalige directeur zocht iemand om in de
drukkerij de taken over te nemen. Ik kwam pas
uit het leger en was werkzoekend. In 1978 begon ik in de Normaalschool. De drukkerij was
iets speciaals, niet te vergelijken met nu, dat waren offset machines met véél inkt.
Ik was daar helemaal niet mee vertrouwd, ik kreeg
wat uitleg en ik werd er in gesmeten. Al het druk
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werk voor de lagere school, de humaniora, de
regentaatsopleiding en de onderwijzersopleiding
gebeurde er. Ik volgde op dat ogenblik een biblio
theekopleiding en in de Normaalschool was men
pas begonnen met het ontsluiten van de biblio
theek. Ook de zorg voor de bibliotheek werd
een deel van mijn takenpakket. Zo raakte ik ook
betrokken bij de aankoop van de handboeken.
Het was een prettige opdracht, omdat ik zowel
met leerlingen als leerkrachten in contact kwam
die in de bibliotheek materiaal kwamen zoeken.

Huismeester in een kleiner
wordende school
Er kwamen allerlei veranderingen in het hoger
onderwijs. De regentaatopleiding en onderwijsopleidingen werden opgesplitst en kwamen
deels onder de vleugels van de Presentatie. Ook
de lagere school van de Bisschoppelijke Normaalschool fusioneerde met de Presentatie. Er
bleef enkel nog een humaniora over, helaas
werd ook die school alsmaar kleiner.

PENSIOEN

Ondertussen was ik huismeester geworden op
de Bisschoppelijke Normaalschool. Uiteindelijk
kwam er ook een fusie tussen de Bisschoppelijke Normaalschool en het Bisschoppelijke College. Walter Roggeman vroeg me toen om de
school in de Kasteelstraat een beetje te organiseren, samen met Bea Cap, die de personeelszaken voor haar rekening nam.

Met lood in de schoenen
Vanaf 1999 werd begonnen met de school (de
KAS) geleidelijk over te brengen naar het College
(de KOS). De branden in het College zorgden er
nog even voor dat de leegstaande klassen opnieuw werden ingepalmd, terwijl op de site van
het College een nieuwbouw werd opgericht.
De kleinschaligheid van de Normaalschool vond
ik heel plezierig. De sfeer was gezellig en iedereen kende iedereen. Uiteindelijk werd de school
kleiner en kleiner en werd nagenoeg alles overgebracht naar het College. Ik heb in die ‘verhuis’
veel werk gestoken. Alles moest geïnventariseerd worden: wat kon overgebracht worden
naar het College?, Wat konden we verkopen?
Heel wat verhuiswagens gingen heen en weer.
Die ganse periode verliep met gemengde gevoelens, het ging gelukkig geleidelijk. Iedereen
vond het spijtig dat we de Kasteelstraat verlieten,
maar het was nu eenmaal de gang van zaken.

H.H. Engelen
In de Normaalschool, verbleven ook de zustertjes van de Heilige Engelen. In 1990 trokken die
terug naar hun ‘moederhuis’ in Lokeren. De zustertjes waren allemaal wat ouder geworden en
er kon betere zorg geboden worden in het
‘moederhuis’.
Ik was de ‘man’ die hen mocht helpen met hun
verhuis… ook dat was een moeilijke tijd en een
spijtig verloop van de geschiedenis. De zustertjes
raakten ontworteld. Anderzijds was het ook een
schone tijd. Tijdens de verhuis vertelden de zustertjes over hun verleden, over hun roeping, hoe
ze alles hadden zien veranderen ... Ik luisterde naar
hen en raakte geboeid door hun levensverhalen.

Huismeester van het College
Een tijdperk werd afgesloten en ik kwam uiteindelijk op het College terecht. Mijn eerste ervaringen waren hectisch. De school was nog een
bouwwerf, klassen zaten verspreid, het secretariaat zat verspreid over elk vrij lokaaltje, en ook ik
kreeg ergens een plekje. Ik vond het moeilijk om
mijn weg te vinden. Er moest nog wat gezocht
worden naar een geschikte taakverdeling, maar
geleidelijk groeide de organisatie en werd het
duidelijker dat ik hier de huismeester werd. In het
begin van mijn opdracht hier was voornamelijk
de afwerking van de nieuwbouw van belang.
Tot mijn pensioen was ik bezig met het beheren
van gebouwen. De oudste dateren uit de 17e
eeuw en de meest recente zijn gebouwd in
2006. Niet echt gemakkelijk. Het grootste probleem is altijd het gebrek aan financiële middelen geweest.
Het kerkgebouw is een groot probleem, ik heb
de voorbereidende studie meegemaakt van de
binnenrestauratie. Dat was heel boeiend. Helaas
heb ik nooit de uitvoering meegemaakt. En
wannéér de restauratie er zal komen is al helemaal een groot vraagteken. Het is begrijpelijk
dat in een school de beschikbare middelen in
de eerste plaats worden ingezet voor het realiseren van onderwijsdoelstellingen. Ik ben al blij
dat we nu een groot deel van de klassen kunnen schilderen. Dat is iets wat we al jaren vragen, en waar nooit ruimte en tijd voor was. Nu
zijn we daarmee eindelijk kunnen beginnen.

een trap. Het zijn namen, ik vermoed van knechten of meiden die hier ooit hebben gewerkt. Ik
ga nu nog proberen te achterhalen van wie de
inkervingen zijn ... Het zijn kleine verhaaltjes die
je hier of daar in de oude gebouwen terugvindt.
Iets wat mij ook fascineert, is dat er nog altijd
gesproken wordt over de boerderij, de appel
zolder, de patattenkelder ... we gebruiken die
namen nog steeds.

Pleidooi voor zorgzaam
omspringen met gebouwen en
materiaal
In de loop der jaren zie ik wel dat men in de omgang met de gebouwen en de materialen van
de school veel nonchalanter is geworden. Vele
dingen zijn veranderd: haar, kledij ... dat vind ik
allemaal niet zo erg. Maar de zorg om andermans materiaal … dat vind ik wel wat spijtig. Dat
is ook iets dat door iedereen moet gedragen
worden. Dat moet een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Iets wat bijvoorbeeld ook in de
leraarskamer moet beginnen …
De rode draad doorheen de dingen die ik in
mijn leven heb mogen doen, is mijn interesse
voor het verhaal achter dingen. Ik ben ooit begonnen met het opmaken van een familiestamboom. Ik wilde het verhaal kennen van de familie. Zo is het ook geweest met de plekken waar
ik gewerkt heb. In de Normaalschool, het College ... werd ik geboeid door de kleine verhalen
die schuilgaan achter bepaalde dingen die ik
hier of daar vond. “

De geschiedenis in de muren
Het oudste gedeelte van de school heeft voor
mij het meeste charme. Het is fijn dat de recentere klasgebouwen er net en verzorgd uitzien,
maar het verhaal en de aantrekkingskracht van
de oudste gebouwen is van een andere orde.
De binnentuin dat is iets prachtigs. Ik nam eind
juni de tijd om foto’s te trekken van het hoog
altaar in de kerk ... dat heeft iets unieks en straalt
pracht uit. Recent vond ik in een technische
ruimte waar bijna niemand komt, inkervingen in

Beste Dirk, een welgemeende dankjewel namens
ons allen voor vele jaren heel getrouwe zorg voor
onze school (de leerlingen, de collega’s en de gebouwen)! Geniet nu maar tenvolle van een welverdiend pensioen. Je zonen, Pieter-Jan en Adriaan
houden de naam De Waele hier levend en zullen
op hun beurt – net zoals jij – zorgen voor een
hoofdstuk in een groot Collegeverhaal.

JB-DVR
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PENSIOEN
CHRIS DHONDT, LERARES GESCHIEDENIS MET PENSIOEN

We graven in haar verleden
en blikken op de toekomst

Alles wat het verleden betreft, heeft Chris altijd geboeid. Ze is destijds begonnen aan archeologie en
kunstgeschiedenis. Ze werd begeesterd door Iran en Mesopotamië, deed opgravingen naar Keltische sites en
kwam zo onverwacht in aanraking met sporen uit de Groote Oorlog. Daar heeft ze haar eerste sporen verdiend
met fibulae, naast gasmaskers uit de oorlog!
Chris is vooraleer ze in het College terechtk wam
vele jaren aan de slag geweest in de voormalige
Normaalschool in de Kasteelstraat. Ze was ook
gedurende enkele jaren docent geschiedenis
aan de hogeschool Odisee. In onze school was
ze lerares geschiedenis in voor
namelijk het
vierde en het vijfde jaar.

Onderwijs
Vóór haar carrière in het onderwijs heeft Chris
niet stilgezeten. Ze maakte een proefschrift over
de stichting van de communistische partij in
België en organiseerde tentoonstellingen. De
liefde voor kunst was toen al groot.
Na enkele omzwervingen (door het beroep van
haar echtgenoot, red.) belandde Chris in het
onderwijs in de Normaalschool in Sint-Niklaas, die
later fusioneerde met het College. Ze combi
neerde haar deeltijdse opdracht daar met een
deeltijdse baan in de lerarenopleiding in het
huidige Odisee (vroegere KAHO Sint-Lieven, red.)
Chris: “Het ’wonder wijzen’ is altijd een van mijn
doelstellingen geweest. Niet zomaar alles als
vanzelfsprekend aannemen. Ik vond het les
geven aan toekomstige leerkrachten een fantas
tische opdracht! Heel wat collega’s in het
College zijn ’oud-studenten’ van mij.”

Het project ‘De Groote Oorlog’

Fibulae (Fibulae zijn een soort spelden en broches
van brons en soms ijzer, zilver of goud. Ze dienden
om kleding te bevestigen en op te sieren)

28 IC HOU FEBRUARI 2017

Chris: “Het project ‘de Groote Oorlog’ startte
heel kleinschalig.
De leerlingen kregen 2 lesuren ‘vrij podium’ om
hun project te brengen, dit alles werd georgani
seerd onder het initiatief ‘leerlingen voor leer
lingen’. Het project werd afgesloten met een
leeruitstap in de Westhoek. Vandaag is het uit
ge
groeid tot een schitterend evenement dat
het vijfde jaar nog jaarlijks mag meemaken.”

Internationaal
Chris: “Via de vrije ruimte in de derde graad, en
de lessen geschiedenis in het 5de jaar over WOII
werd mijn interesse gewekt voor Polen. Enkele
leerlingen waren meteen enthousiast om mee
te werken aan dit internationale project. Een
bezoek aan Warschau, de concentratiekampen,
de uitwisseling met leeftijdsgenoten in Polen en
Litouwen … het was erg overdonderend. We
hebben er blijvende vriendschappen aan
overgehouden.”

Democratie
Chris: “De ’verlichting’ ligt vanzelfsprekend aan
de basis van de democratie van vandaag.
Waarom zouden ze anders overal, naar aan
leiding van de problemen vandaag, de
’Marseillaise’ zingen? (De naam Marseillaise
dankt het lied aan het feit dat de troepen uit
Marseille tijdens de Franse Revolutie het lied
zongen bij hun intocht in Parijs. Meer
bewegingen hebben zich in de geschiedenis
bediend van de Marseillaise, red.) De link naar
de actualiteit ligt hier voor de hand, en zo kon ik
zeker de leerlingen boeien. Je kan het heden
niet begrijpen als je het verleden niet kent.”

Portugal
Ik ben me nu aan het verdiepen in de geschie
denis van Portugal. Op dit moment verblijf ik
daar zelfs permanent (manlief gevolgd, red.). Ik
hoop jullie daar ooit nog eens weg
wijs te
mogen maken.

Dank voor je inzet voor onze school en het ga je
goed, Chris!
SH

COLLEGE IN BEELD
BLIK ACHTERUIT EN BLIK VOORUIT<EBT>

Vrije ruimte onder de loep
Begin december 2016 vergaderden alle leerkrachten die betrokken zijn bij het vak Vrije Ruimte (3de graad) . De
aanpak is vanaf dit schooljaar resoluut anders; grondig evalueren is dus aangewezen.

De leerkrachten gaven in twee woorden hun eerste feedback. Die
verwerkten we in een wordle (zie deze bladzijde). We startten de
vergadering met een individueel evaluatiemoment: in stilte aan het werk,
‘Plus’ en ‘Min’ noterend. De overheersende toon: ‘Erg positieve ervaringen
en motiverend om op de ingeslagen weg verder te gaan!

Plus
Wordt als PLUS ervaren en geformuleerd: goede keuzetechniek en
strategie voor de leerlingen (lln.), persoonlijker, een andere aanpak,
praktijk
gericht, anders evalueren, werken in blok van twee lesuren,
gemotiveerde lln., andere werkvormen, het zet lln. aan tot zelfreflectie; het
daagt lln. uit na te denken, lln. leren zich organiseren, geeft aanleiding tot

vrijwillig vervolg in tweede sem (bijv. ’Debat-middag’), biedt groeikansen
voor leerkrachten, het is fijn je eigen cursus te maken en zonder gedoe
met hand-en werkboeken aan de slag te gaan …

Min
Wordt als MIN – in de gaten te houden – ervaren en geformuleerd: de
grootte van de groepen, de lokalen (soms, hoera (AvW), soms, jakkes
(Spaans in chemielokaal), lln. en leerkrachten zijn zoekende naar een
correcte timing, ICT …, lln. moeten groeien in verantwoordelijkheid voor
het halen van deadlines, tussen droom en daad … binnen het beperkte
tijdsbestek is niet alles mogelijk, …
(wordt vervolg)
DVR
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Museum Brussel

Talent in ons eerste jaar!

Voor vrijwilligers – Uitstap naar Museum van Schone Kunsten in Brussel:
een uitstekende gids in het Museum Fin-de-Siècle.

De eerste modules zijn achter de rug; de tweede module is gestart.
In de Calfac spotten we jonge leerlingen onder de leiding van
mevrouw Rotthier (wiskundejuf) en mevrouw De Beleyr (leerkracht
Nederlands, maar ook gediplomeerd kok!) in de module ‘Groene
vingers’, focus op vegetarisch eten.

Burns Night – pipers op bezoek!
De leerlingen moderne vreemde talen en enkele klassen tweedejaars
schoven bij het begin van de schooldag aan voor een stevig Engels
ontbijt! Een rondleiding doorheen de schoolgebouwen, bezoek aan
lessen, gast
colleges van de bezoekers, highlandgames tijdens de
middagpauzes, …met als kers op de taart: na de klok van vier tot tegen
acht uur een Burns-night. Inderdaad met music (doedelzakken) en
haggis! Burns? Robert Burns (° 1759) - de verjaardag van deze bekende
Schotse schrijver (25 januari) wordt nog jaarlijks door Schotten over
de hele wereld gevierd (Burns Supper).Traditioneel wordt een haggis
geserveerd, die ceremonieel onder begeleiding van doedelzakmuziek
naar de tafel wordt gedragen. Ook de ode Address to a Haggis wordt
bij deze gelegenheid meestal gereciteerd.
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Waters
Nieuwe drankautomaten op de speelplaatsen
gevuld met … waters. De erg zoete frisdranken
worden niet langer aangeboden.
De volgende stap is een campagne om kraantje
water in de kijker te zetten.

COLLEGE IN BEELD

INFOVERGADERING EERSTEJAARS SJKS
VRIJDAG 28 APRIL • 19.30 uur
OPENSCHOOLDAG SJKS
ZATERDAG 29 APRIL • 14-18 uur
OPROEP AAN
SPORTIEVE OUDERS
Bent u op zoek naar een sportzaal voor uw
vereniging? Onze sporthallen en turnzalen
staan na 16u, op woensdagnamiddag, tijdens
het weekend, en in de schoolvakanties vaak
leeg, en dat is jammer aangezien vele sport
verenigingen vaak ruimte zoeken voor extra
trainingen, wedstrijden… Op dit moment
stellen we een bezettingschema voor de
komende maanden/jaren op en we merken
dat er nog heel wat leegtes zijn. Bent u
geïnteresseerd? Neem dan graag contact op
met bernard.jadoul@sjks.be.
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DOPJESACTIE – onze leerlingen steunen
het Belgisch Centrum voor Geleidehonden
In samenspraak met het Belgisch Centrum voor Geleidehonden te Tongeren, starten
enkele enthousiaste leerlingen een actie op om de vereniging te helpen. Na de
krokusvakantie verschijnen gespreid over de school inzamelboxen voor plastic dopjes.

In 2016 leverde de dopjesactie dank
zij de solidariteit van velen in België
meer dan 132,5 miljoen dopjes, goed
voor 331.275 kg. Deze werden verkocht
voor € 0.29 per kg aan de plasticverwerkende bedrijven. Er zijn ongeveer
3.400 kg dopjes nodig zijn om een goed
gekeurde en geschikte pup aan te schaffen en
77.500 kg dopjes nodig om een opgeleide en
afgeleverde blindengeleidehond te kunnen financieren. Hieraan
willen onze leerlingen hun bijdrage leveren. Daarnaast garandeert deze
actie de recyclage van een massa dopjes! Leg alvast alle doppen opzij!

WELKE DOPPEN?
Het gaat om veel meer dan de doppen van plastic drankflessen. Graag
verwelkomen we in de ophaalboxen: het plastic dopje van frisdrank, water,
melk, fruitsap, sportdrank (het doorzichtige kapje mag erop blijven), was
producten, detergenten, deo’s, shampoos, spuitbussen, sauzen en medi
catie, maar ook deksels of klepjes van: choco, honing, koffie, sauzen ...
Verwijder zo goed mogelijk stickers, karton en etensresten van deze
dopjes. Opgelet: wijnkurken, metalen schroefdoppen, rubberen doppen
en kroonkurken horen niet tussen de dopjes!
BJ

P DB

Peter De Backer BVBA
Schilder- Decoratiewerken & Verftechnieken

info@peterdebacker.be
www.peterdebacker.be
+32 (0)495 25 09 06
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LIEF EN LEED
IN MEMORIAM

Willy Plaquet (°1941 - † 2017)
Eminent en erudiet leraar Frans
Willy Plaquet werd geboren op 30 september 1941. Hij overleed na een korte periode van
ziekte in het UZ van Gent op zondagmorgen 5 februari 2017 op de leeftijd van 76 jaar.

Willy, rasechte Stekenaar, studeerde Romaanse
talen en werd leraar Frans aan onze school op
1 september 1964. Hij ging met TBS op 55-jarige
leeftijd in 1996. Hij gaf in het avondonderwijs
ook vele jaren Spaans.
Voor vele generaties oud-leerlingen was
meneer Plaquet dé leraar Frans van hun
humaniora. Als leerling dachten we in het
begin dat hij louter Frans sprak! Met veel
deskundigheid en een heel eigen drive en
doortastendheid zoefde hij door de gramma
tica, actualiteitsteksten en de Franse literatuur.
Eindeloze toetsen over de subjonctief kruidden
steevast het schoolleven van al zijn leerlingen.
Het talenlab – een didactische zijsprong die
ondertussen geschiedenis is – was zijn biotoop.
Het was een voorrecht om les te krijgen van
zo’n leraar; hij plaatste zich voor menig oudleerling ongetwijfeld in het selecte rijtje van
leraren die een onuitwisbare en bepalende
indruk maakten.
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Ook in de leraarskamer en bij de koffie na 4 uur
was Willy duidelijk aanwezig. Als geen ander
analyseerde hij de actualiteit en gaf daarop zijn
commentaar. Een scherp verstand, priemende
blik en sprekende ogen. Voor veel discussie was
er geen ruimte. Le Monde, El Pais, en een rist
andere kranten en magazines én een waslijst
televisiejournalen er nog aan toe … wie kon
daar tegenop? De Iraanse revolutie in ’78-’79?
Willy zag het aankomen, was als het ware
verslaggever en voorspelde ook hoe het zou
aflopen. Samen met vele andere, piepjonge
collega’s luisterde ik onderdanig en met respect
naar zoveel zekerheid.
Vrijdag na 4 uur werd in de sporthal minivoet
bal gespeeld door de leerkrachten. Willy was
de ongekroonde kapitein van de voetbal
matchen. Hij zorgde voor de ploegindeling en
op het terrein verdeelde hij het spel: technisch
vaardig en af en toe leep en een tikkeltje nijdig.
Deelnemen was belangrijk, maar winnen
zeker en vast ook. Een uitstekende dribbelaar
en een goed pas in de voet. Ik heb samen

met de ‘voetbalkraks’ van toen hele goede
herinneringen aan meer dan tien jaar voetballen
in de schaduw van ‘meneer Plaquet’.
Eens de school vaarwel gezegd, bleek dat
definitief. We zagen Willy zelden terug. Af en toe
op een uitvaartdienst van een oudgediende en
ook op de viering van 200 jaar College in 2008.
Ongetwijfeld zullen in de jaren na het College
nog velen deelgenoot geweest zijn van zijn
eruditie. Muziek, literatuur, actua, sport, reizen, …
noem maar op. Willy Plaquet bezat een persoon
lijkheid die voor allen die hem gekend hebben,
verbazing, verwondering en respect afdwong.
Namens vele generaties oud-leerlingen:
“Merci beaucoup, mon professeur”.
Namens alle (oud-) collega’s:
“Willy, dank voor je inzet en collegialiteit.”
We bieden namens de collegegemeenschap onze
oprechte deelneming aan aan de familie van Willy
Plaquet.
DVR

LIEF EN LEED
IN MEMORIAM

Jozef De Cock (°1943 - † 2016)
Leraar wetenschappen in KAS en KOS
Op 15 november 2016 overleed oud-leraar Jozef De Cock omringd door zijn familie. Jef werd geboren in Belsele
op 19 januari 1943. De uitvaart vond plaats in de Heilige Kruiskerk in Vrasene op 15 november.

Jef was vele jaren leraar wetenschappen aan de
Bisschoppelijke Normaalschool in de Kasteelstraat (van september 1964 tot eind augustus
1993). Toen hij node (fusie met SJKS) zijn Kasteelstraat verliet, was de school reeds omgedoopt
in Sint-Franciscus.
De overgang naar het College was voor Jef niet
eenvoudig. Na twee decennia miste hij de ver
trouwde lokalen en sfeer van de Kasteelstraat. In
de Kasteelstraat (de KAS) gaf Jef biologie, aard
rijkskunde en fysica; in de Collegestraat (KOS) gaf
hij vooral biologie in de hogere jaren. Gaande
weg vond Jef zijn draai in zijn nieuwe school. Hij
werkte in onze school tot zijn pensioen op
31 augustus 2003. Dat hij zich tenvolle in het
College thuisvoelde, bewijst datgene wat onder

zijn naam staat op zijn gedachtenisprentje:
‘Leraar op rust van het College’.

Gedachten kennen geen grenzen,
dat wist jij.
Weinig woorden kunnen veel zeggen,
dat begrepen wij.

Toen Jef reeds een aantal jaren met pensioen
was, kwam ik hem samen met collega’s tegen
op een woensdagnamiddag bij een voetbalwedstrijd van onze leerlingen op Puyenbeke.
Het geheugen liet hem soms in de steek, maar
de minzaamheid en bezorgdheid ‘Hoe is ’t nog
allemaal, mannen?’ bleef. Jef kwam niet supporteren voor onze leerlingen, maar volgde de
prestaties van een van zijn oogappels, een kleinzoon die bij Beveren speelde.

Jef, dankjewel namens je vele oud-leerlingen en
collega’s.

Heel treffend en erg liefdevol en warm zijn
de woorden die vooraan op zijn gedachtenis
prentje staan.

DVR

We bieden namens de collegegemeenschap onze
oprechte deelneming aan aan zijn echtgenote
Christianna en aan de gezinnen van zijn kinderen
Els, Wim en Ann.

IN MEMORIAM

E.H. Willem Houtman (°1923

- † 2016)

Oud-collegeleraar en dirigent van knapenkoor In Dulci Jubilo
Op 6 september 2016 overleed E.H. Willem Houtman in Geraardsbergen. Hij werd geboren op 24 maart 1923. E.H.
Houtman was 14 jaar leraar aan ons College en dirigent van het knapenkoor In Dulci Jubilo.
Nadat hij priester gewijd was in mei ’48
in Gent, ging de jonge Willem als leraar
aan de slag in het College van april 1949
tot eind augustus 1963. Daarna werd hij
aan
gesteld tot onderpastoor in de SintLaurentiusparochie in Lokeren. Vanaf 1965
was hij onderpastoor in Sint-Martinus in
Aalst. In 1972 werd hij pastoor in Geraards
bergen-Onkerzele; later kwamen daar ook
Wieze (1979) en Aspelare (1982) bij. Hij ging
op rust in december 1995.

De tekst op zijn gedachtenisprentje is van zijn eigen hand:
Die weg die ik ben gegaan, ben ik gegaan vol goede wil. Uiteraard met
wisselend succes, doorheen goede en minder goede dagen. ‘Thans ligt
mijn toekomst bij de Heer, die mateloos mild is en liefdevol’ psalm 16.
Ik ben allen dankbaar, die ik in mijn leven mocht ontmoeten, die mij
hielpen en bijstonden, in mij vertrouwen stelden en voor wie ik iets
mocht betekenen. Gods zegen ruste op hen allen.
Wij bieden namens de collegegemeenschap onze oprechte deelneming aan
aan de familie van E.H. Houtman
DVR
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Familienieuws
zijn geboren
28.06.2016 ROSA, kleindochtertje van Eric
Balthau (leraar)
26.07.2016 BRIEK, zoontje van Annelies
Groenwals (MEW–‘03) en Luc Van Machelen,
(kleinzoontje van Linda Van Haesebroeck
(administratief medewerkster) en neefje van
Jasmien (MWE-’03) en Jolien (MWIa-’07)
Groenwals
15.09.2016 OLIVIA Cornelis, kleindochtertje
van Hilde Van den Berghe (lerares) en nichtje
van Hannelore Cornelis (lerares)
31.10.2016 MILO, zoontje van Katrijn Maes
(lerares) en Robby De Rudder (leraar)
16.12.2016 MATTEO, kleinzoontje van Riggy
Van de Wiele (oud-leraar)
26.12.2016 FONS, zoontje van Sofie
Moorthamer (lerares) en Jan Van Steelant
08.01.2017 JADE, kleindochtertje van Gilbert
Cant (oud-leraar)
14.01.2017 FIK, zoontje van Alison Luyten en
Dirk Thielemans (leraar)
15.01.2017 LARS, zoontje van Jolien Groenwals
(MWIa-’07) en Nicolas Gallet, kleinzoontje van
Linda Van Haesebroeck (administratief
medewerkster), neefje van Jasmien (MWE-’03)
en Annelies Groenwals (MEW-’03)
17.01.2017 FIE EN MIEL, dochtertje en zoontje
van Vicky Roose en Pieter De Geest (leraar)

zijn overleden
10.06.2016 de heer Armand Bosmans (°1938),
overgrootvader van Ellen Mariman (3Wc)
23.06.2016 E.H. Eduard De Witte (°1923),
oud-leraar Bisschoppelijke Normaalschool van
1949 tot 1966 en oud-directeur van de
Bisschoppelijke Normaalschool van 1975 tot
1987
15.07.2016 de heer Emiel Catthoor (°1927),
schoonvader van Marianne Camps (lerares)
17.07.2016 de heer Denis Mosejev (°1979), vader
van Jekatjerina Nossatch (4WB)
21.07.2016 mevrouw Fabienne Moerloos
(°1939), moeder van Marijke Van Damme (lerares
en opvoedster)
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22.07.2016 E.H. Maurits Van Vossole (°1924),
subregent aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in
1951
28.07.2016 mevrouw Annick De Cauwer (°1961),
moeder van Ken Van Gassen (6HW-’16)
10.08.2016 de heer Roger Vandervelden (1938),
schoonvader van Ilse Van Caekenberghe
(lerares) en grootvader van Camille (2GL),
Violette (6C) en Anaïs (4B)
15.08.2016 de heer Geert Wittock (°1970), vader
van Valérie Wittock (1Ag)
24.08.2016 de heer Leung Ming (°1925),
grootvader van Kim Everaerts (1Si)
25.08.2016 mevrouw Suzanne Laureys (°1921),
grootmoeder van Dave Verdurmen (opvoeder)
06.09.2016 E.H. Willem Houtman (°1923),
(oud-leraar Sint-Jozef-Klein-Seminarie vanaf
1948 en oud-dirigent van het Knapenkoor “In
Dulci Jubilo”
13.09.2016 de heer Louis De Colvenaer (°1929),
grootvader van Maren De Colvenaer (4Wc)
18.09.2016 de heer Johan Vinoelst (°1942),
grootvader van Noor Fierens (4Lb)
02.10.2016 mevrouw Gaby Van Bogaert (°1925),
grootmoeder van Kaat Rombout (lerares)
11.10.2016 mevrouw Betty Bogaert (°1942),
grootmoeder van Robbe De Kort (2MWa)
15.10.2016 mevrouw Blanche Thys (°1919),
overgrootmoeder van Celine Vermeulen (4Lb)
25.10.2016 mevrouw Elisabeth Vereecken
(°1915), overgrootmoeder van Lucas (1Sj) en
Thomas Van Hauwermeiren (EMT-’16)
30.10.2016 mevrouw Clementina Van Puyvelde
(°1926), overgrootmoeder van Alexander Piters
(5WEWIa2)
02.11.2016 de heer Paul Robben (°1925),
grootvader van Elke Deloddere (6LWIa)
08.11.2016 de heer Robert Huber (°1931), vader
van Helga Huber (lerares) en grootvader van
Jorgen Cleiren (6WEWIa-’16)
11.11.2016 mevrouw Martine De Clerck (°1961),
tante van Quinten Van Buynder (4Lc)
11.11.2016 de heer Richard De Smedt (°1926),
vader van Erwin De Smedt (oud-leraar)

15.11.2016 de heer Jozef De Cock (°1943),
oud-leraar Bisschoppelijke Normaalschool en
SJKS (1964-2003)
16.11.2016 mevrouw Elsje Van Hulle (°1956),
moeder van Jeroen Bogaerts (opvoeder
internaat)
24.11.2016 de heer Eddy Calle (°1940),
grootvader van Thibeau Calle en Junior Günter
Calle (4SPWa)
25.11.2016 mevrouw Rosa Moens (°1927),
schoon-grootmoeder van Isabelle D’Hoye
(opvoedster)
05.12.2016 de heer Jean-Pierre Vandervreken
(°1952), vader van Wim Vandervreken
(opvoeder-medewerker ICT)
12.12.2016 de heer Hubrecht Demarest (°1938),
grootvader van Fien Demarest (6HW)
17.12.2016 mevrouw Annie De Smedt (°1931),
grootmoeder van Nelle Bocklandt (4Lc)
05.01.2017 de heer Peter Van Hove (°1963),
vader van Evelien (4Wa), Elias (3Wb) en Juriaan
Van Hove (2La)
10.01.2017 mevrouw Cecilia Pauwels (°1920),
overgrootmoeder van Maïté Spildooren (1Lc)
17.01.2017 de heer Isidoor Busschaert (°1919),
overgrootvader van Jarne Vanwynsberghe
(4Wa)
18.01.2017 mevrouw Maria Mabbe (°1916),
overgrootmoeder van Maxime De Meester
(6LWIa)
18.01.2017 de heer Pieter Nicolaas Ruige,
grootvader van Flore (2Lb) en Matisse Ruige
(1Sh)
13.01.2017 mevrouw Josefine Geldtmeyer
(°1922), grootmoeder van Elke (opvoedster
internaat) en Nele Van Haegenbergh (lerares)
19.01.2017 mevrouw Regina Cornu (°1967),
moeder van Lander (MWE-’14) en Astrid Van
Steenkiste (EMT-’16)
24.01.2017 de heer François Van Puymbrouck
(°1943), grootvader van Karen Van Puymbrouck
(3HW)
02.02.2016 de heer Dirk Dekeyser (°1960), broer
van Ingrid Dekeyser (lerares)
05.02.2017 de heer Willy Plaquet (°1941)
(oud-leraar)
08.02.2017 de heer Chris Smet, vader van Sofie
Smet (6LWa)
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Bij de start van het nieuwe schooljaar leek het met Ic Hou niet al te best te gaan. Een
tekort aan schrijvers, een zeer uitgedunde redactie en andere obstakels stonden ons in
de weg. Vele vergaderingen en overlegmomenten maakten niet meteen een einde aan
deze problematiek. Toch bleek er licht te branden in deze donkere periode! We schreven een manifest om de toekomst van Ic Hou te garanderen. We wierpen een blik op de
toekomst en hopen dat die heel wat verrassingen in petto heeft. Uiteindelijk vonden we
ook gemotiveerd, nieuw bloed om onze weg naar een geslaagde editie aan te vatten.
Nu is het eindelijk zover: de eerste editie van deze jaargang!
Met veel spanning heb ik gewacht op het eindresultaat en ik moet zeggen: het heeft
bloed, zweet en tranen gekost voor vele mensen. Het naleven van de geplande deadlines blijft een moeilijke klus. Onze schrijvers zijn ook drukbezette mensen, die tijdens
de feestdagen nog andere verplichtingen hadden. Desalniettemin heeft iedereen zijn
steentje bijgedragen! Ik wil daarom iedereen die aan deze editie heeft meegewerkt ten
zeerste bedanken. Onze gewone redactie, die paraat stond voor het schrijven van de
artikels, heeft zeer goed werk geleverd! (De strip, een nieuw element sedert vorig jaar, is
opnieuw een pareltje! We vermoeden daarnaast ook dat het kortverhaal (en de schrijver
ervan) veel populariteit zal kennen). Maar ook de kernredactie, die vooral onze schrijvers
coachte, stond in goede en kwade dagen altijd voor ons klaar. En vooral meneer Van
Looy verdient een welgemeende dankjewel! Hij hielp mij door alle vragen en moeilijkheden van de eerste editie heen. Hij steunde bovendien de redactie door dik en dun.
Dankzij de samenwerkingen tussen al onze geledingen, kunnen we nu een beetje als
trotse ouders terugkijken op het werk van de afgelopen maanden.
We hopen jullie met deze editie veel leesplezier te brengen. Geniet ervan!
Phaedra Demeyer
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Verslag Zuiddag

Aline Defer – 5 LMT
Het begon allemaal op donderdagochtend in het
station van Sint-Niklaas. Hier had ik afgesproken
met Liesbeth, een treinconductrice. Voor Zuid
dag zou ik namelijk een dag een trein bege
leiden (vooral omdat een trein besturen niet
mocht voor de veiligheid!)
Toen ik Liesbeth en Nelle, een ander meisje dat
deze job ook ging uitoefenen, ontmoet had,
moesten we nog wachten tot onze trein een
uur later zou vertrekken. In dat uur gaf Liesbeth
allerlei basisinformatie en uitleg over de taken
die wij zouden mogen uitvoeren. De trein moest
nog steeds niet vertrekken, dus zaten we nog
drie kwartier in de wachtruimte te luisteren naar
interessante verhalen van een conducteur die
bijna met pensioen ging.
Eens de trein vertrokken was, moesten we
het juiste treinnummer en de knipmachines
instellen. Na aan een paar haltes gefloten te

Work for change 2016
Donderdag 20 oktober 2016 was het Zuiddag.
Een dag waarop jongeren gaan werken en het
geld dat ze verdiend hebben, schenken aan een
goed doel.
Ik was van één ding zeker: ik moest en zou een
bekende politicus volgen, aangezien ik gebeten
ben door politiek. Na veel mailtjes naar onder
andere Bart De Wever en Premier Michel, kreeg
ik uiteindelijk een antwoord van Theo Francken,
de staatssecretaris voor asiel, migratie en administratieve vereenvoudiging. Ik was natuurlijk
enorm blij en vereerd dat ik deze politicus voor
een dag mocht volgen, waardoor ik met veel
plezier op de trein richting de Wetstraat stapte.
In de voormiddag bezochten we een asiel
centrum, waar we een uitgebreide uitleg over
de werking van het centrum kregen (en natuurlijk ook enkele klachten voor de staatssecretaris).
Het is sowieso een bijzondere ervaring om de
vluchtelingen die je op televisie ziet ook in het
echt te ontmoeten.

hebben, mochten we de passagiers controleren,
wat verrassend leuk bleek. Nelle scande
abonnementen en ik knipte de kaartjes. De
haltes afroepen vond ik iets minder tof, omdat
dat natuurlijk in heel de trein hoorbaar was.
Ook de fouten die we maakten, werden dus
gehoord. In het totaal hebben we twee keer het
traject Sint-Niklaas – Leuven op en af gedaan en
daarbij ongeveer 400 abonnementen gescand.
Veel pauze tussen de trajecten door hadden we
niet, maar op de trein zelf konden we natuurlijk
wel af en toe gaan zitten. Onze boterhammen
hebben we dus ook op de trein moeten opeten,
al kregen we op het einde wel een warme
chocomelk van Liesbeth.
Al bij al was het een supergezellige dag met
supergezellige collega’s. Ik zou het zeker nog
eens opnieuw willen doen.

Toon Van Puyvelde – 5 GWIb

Na het bezoek stapten we in de auto om naar
het kabinet van Theo Francken te gaan. Daar
hebben we met de collega’s iets gegeten en
dan kregen we een rondleiding doorheen heel
het kabinet. Er werd uitgelegd hoe asielprocedures nu juist in hun werk gaan en welk werk er
wordt geleverd. Ik heb er enorm veel bijgeleerd.
Om kwart over twee begon de plenaire zitting,
beter bekend als het federaal parlement, dat vaak
op televisie verschijnt. Hier kon Theo Francken
natuurlijk niet ontbreken als regeringslid en hij
nam me er dan ook mee naar toe. Vanuit de
bezoekerstribune kon ik een deel van de zitting
volgen. Veel bekende politici passeerden daarbij
de revue. Hierna kreeg ik nog een rondleiding in
het gebouw waar de kamer zetelt en dan zat de
dag er alweer op. Na een kort afscheid stapte ik
terug op de trein richting Sint-Niklaas met een
ervaring die ik nooit meer zal vergeten.
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Brecht

De busrit naar Brecht bestond uit een en al hyperactief gelach en gekonkelfoes (dat gebeurt wel vaker wanneer leerlingen meer dan een halve dag
school missen). Wat als eerste indruk op ons maakte, was vooral de stilte
en de rust die het domein van de abdij uitstraalde. Nadat de bus ons achtergelaten had voor de poort van het slotklooster – en natuurlijk ook na
een Instagramwaardige foto van de poort – waren we klaar om drie dagen
in stilte te leven. Tenminste, dat dachten we toch …
Zuster Theresia is een klein vrouwtje met een rond gezicht en fonkelende
oogjes, zij was verantwoordelijk voor het gastenhuis. De manier waarop ze
ons verwelkomde, had meer weg van een grootmoeder die haar kleinkinderen begroet dan van een eenzaam zustertje dat 15 vreemdelingen ontmoet. Ze kon onmogelijk hartelijker geweest zijn.
Het aantal misvieringen (7 per dag) leek ons echt een probleem, omdat
zolang stilzitten op school al moeilijk genoeg is. Laat staan dat we nu ook
nog eens moesten zwijgen. Dat viel uiteindelijk allemaal best wel mee. Ik

Vriendschapsdag 1e jaar
Onze vriendschapsdag startte met een fietstocht. Samen met twee andere
klassen reed onze klas naar Belsele. Toen we daar aankwamen, mochten
we eerst onze koek en ons drankje nemen. Daarna mochten we allemaal
gezellig op een graspleintje zitten. De leerkrachten en onze directeur, meneer Van Royen, hadden blijkbaar al iets voorbereid voor ons.
Het viel iedereen vrij snel op dat er een opblaasbare boot voor ons klaarlag. Een leerkracht vertelde ons een verhaal en daarna nam meneer Van
Royen het woord. Hij vroeg of we ooit al gereisd hadden met een boot en
welke soort boot dat was. Iedereen kreeg de kans om zijn verhaal te vertellen. Toen iedereen uitgesproken was, mochten we met onze eigen klas
leuke spelletjes spelen zoals hak de knoop door, blijf op het groene deken
zitten, draai het om zonder eraf te gaan en nog vele andere! Na al die leuke
activiteiten was het tijd om terug te keren naar school. Iedereen had zich
enorm geamuseerd!
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Emma Caals – 6 LMT
zou graag kunnen zeggen dat de behoefte om te lachen om het kleinste dingetje tijdens deze momenten afnam gedurende deze drie dagen,
maar dat was toch niet helemaal het geval. Zelf de laatste dag was het nog
steeds moeilijk om een giechel te onderdrukken als een zuster zich even
verslikte tijdens een psalm.
De bezinningsmomenten waren zeer fijn en hoewel ik het licht niet gezien
heb, had ik toch het gevoel dat ik zeker iets aan deze dagen gehad heb.
Mijn favoriete moment was dan ook het werken in de tuin van het klooster.
Dit kwam vooral omdat we dan vrijuit met de rondlopende zustertjes konden praten. Zo hebben Lorena en ik zuster Godelieve ontmoet, die maar al
te graag haar verhaal wou vertellen.
Hoewel deze abdijdagen zeker een prachtige ervaring waren en we met
enkele meisjes beloofd hebben om ooit eens terug te komen, hebben we
toch besloten dat het zusterleven niet echt iets voor ons is…

Femke Pannier 1 Tg
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Bezinningsdagen Westmalle
Het is 8u30 en de sfeer zit er al goed in! Met heel het vierde jaar vertrekken
we op twee bussen richting Westmalle. Niet om de lokale trappist te proeven, maar voor onze tweedaagse. Wanneer we aankomen op het grote
domein, staan de enthousiaste begeleiders van ‘Jong en van zin’ ons al op
te wachten. Jong en van zin is een organisatie die zich inzet voor jongeren,
kinderen en hun opvoeders en hen versterkt via haar expertise over relaties, seksualiteit, pesten, identiteit en participatie. Elke klas krijgt een begeleider toegewezen en we worden in kamers verdeeld.
We vliegen er meteen in en beginnen met een kennismakingssessie. We
krijgen uitleg over wat we precies gaan doen deze tweedaagse en spelen
een paar spelletjes. De tweedaagse zal bestaan uit verschillende sessies
die elk ongeveer een uur duren en waarin op een speelse, maar ook serieuze manier gewerkt wordt rond de thema’s relaties en seksualiteit.
Na deze eerste sessie heeft iedereen al behoorlijk honger en is het tijd
voor een lekker middagmaal. Na een stevig driegangenmenu gaat iedereen terug naar de lokalen waar elke klas apart haar sessies volgt. In de
tweede sessie worden de afspraken en regels overlopen. Dit is heel belangrijk, want er zal gepraat worden over gevoelige onderwerpen. Daarom
spreken we af dat alles wat gezegd wordt, binnen de klasgroep blijft. Je
moet natuurlijk geen dingen delen die je liever voor jezelf houdt. Voor de

Vormingsdag 3de jaar
Op 22 en 23 september stonden alle klassen van het derde jaar – uitgezonderd de sportwetenschappen – klaar voor een dag vol plezier en bezinning.
Om half negen moesten we op domein Puytvoet aanwezig zijn.
We hadden mooi weer en er heerste al een goede sfeer vanaf het moment dat we aankwamen. Eenmaal aangekomen, kregen we gezamenlijk
een uitleg over de afspraken en over hoe de dag er zou uitzien. Daarna
had iedere klas een andere bezinningsactiviteit. Wij, 3GL-La, luisterden
naar liedjes die we op voorhand hadden uitgekozen en die betekenisvol
waren voor ieder van ons.
Na een korte pauze waarbij we fruitsap en een suikerwafel kregen, keken we naar de film ‘Afblijven’, gebaseerd op het boek van Carry Slee. We
bekeken deze, zodat we zouden nadenken over het gebruik van drugs.
Daarbij moesten we onze mening uiten over verschillende stellingen in
verband met druggebruik. Vervolgens kregen we ook meer info over het
drugbeleid op onze school.

Esther Colleman, Marthe Engelen – 4Lb

persoonlijke dingen die worden verteld of gevraagd, heb je vertrouwen
nodig in elkaar. Dat vertrouwen groeit binnen de klasgroep gedurende de
tweedaagse alsmaar meer. Na een namiddag vol sessies schuiven we onze
voetjes onder tafel en gaan we een gezellige avond tegemoet. Er wordt
ook de mogelijkheid gegeven om een bezoekje te brengen aan de abdij
van Westmalle om daar een mis bij te wonen. Voor de leerlingen die niet
meegaan, is het een gezellige avond waarbij je spelletjes kan spelen of kan
bijpraten over de voorbije dag.
De volgende ochtend zitten we al vroeg aan het ontbijt om daarna een
dag vol sessies te beleven. Ze worden stilaan iets minder speels. Iedereen
voelt zich nu immers al op zijn gemak en de verlegenheid verdwijnt langzaam maar zeker. Met deze spelletjes worden de verschillende facetten
van de thema´s relaties en seksualiteit aangekaart en daarna gaan we er
dieper op in. Het is voor veel leerlingen een opluchting om open te kunnen praten over onderwerpen die normaal gesproken nogal een taboe
zijn. Spijtig genoeg duren de bezinningsdagen maar twee dagen en vliegt
de tijd voorbij. Die namiddag is het al tijd om opnieuw naar huis te vertrekken. Na deze toffe en leerrijke tweedaagse kunnen we gelukkig wel nog
genieten van het weekend!

Amber Van Moeseke, Lotte Geleyn – 3 GL-La
Na deze activiteit hadden we middagpauze. We kregen pasta aangeboden met drie verschillende soorten saus, een menu dat door iedereen
gesmaakt werd. We hadden bovendien veel tijd om ons te amuseren met
onze klasgenoten. Nadat onze middag
pauze erop zat, deden we leuke groepsactiviteiten waarbij de hele klas moest
samenwerken.
Als vieruurtje hadden sommige leerlingen
van onze klas cake of taart gemaakt.
Dat was heel lekker!
Ten slotte streden alle klassen tegen
elkaar met spelletjes zoals klaspiramide
bouwen en touwtje trekken. Zo kwam
rond kwart over vijf een einde aan
deze leuke dag, waardoor iedereen
tevreden huiswaarts kon keren.

IC HOU FEBRUARI 2017 41

ICHOU
JONGEREN COLLEGECOLLAGE
RUBRIEK

Mevrouw Callewaert: Spaans bloed in het College?

Lukas Van Oost – 5 LWIa

Denk jij misschien dat je mevrouw Callewaert, leerkracht Frans en Spaans in de derde graad, echt
kent? Van ziens of omdat je er les van krijgt? Misschien moet je die gedachte toch een beetje
bijstellen na het lezen van dit interview.
Welke studies heeft
u na uw middelbare
school gedaan?
Ik heb taal- en letterkunde (zoals het toen
nog heette) Romaanse
Talen gestudeerd in
Leuven. Daar was Frans steeds de hoofdtaal. Als
tweede taal koos ik Spaans, wat uiteindelijk mijn
hoofdtaal werd. Ik heb ook een jaar in Spanje
gestudeerd.
Herinnert u zich nog gekke ervaringen uit
uw studententijd?
In Spanje was alles wel wat extravaganter dan
in Leuven. Zo was er eens een gekke avond in
Salamanca. Een vriend en een vriendin van mij
begonnen toen – zo zot als een achterdeur –
bovenop een auto midden in de straat te dansen, waarna ze met een pet aan voorbijgangers
om geld gingen vragen.
Zijn er ook al gekke ervaringen in uw tijd
hier op school als leerkracht geweest?
In het zesde middelbaar werken de leerlingen
vaak aan opdrachten over Jacques Brel. Zo
moesten ze eens in groepjes een sketch verzinnen. Terwijl een groepje die sketch opvoerde en
ik ze in mijn schriftje beoordeelde, vroeg een
van hen me of ik mee met haar wou dansen
op Jacques Brel. Omdat het een leuke klas was,
zegde ik toe en stond ik voor de klas met een
leerling te dansen.
Hebt u nog hobby’s buiten school?
School is voor mij eigenlijk ook een hobby: ik
geef niet alleen graag les, ik hou me ook graag
bezig met het regelen van de eindreizen en ik
ga graag met de leerlingen op stap. Buiten de
school is dat een beetje vergelijkbaar. Zo hou ik
er bijvoorbeeld van om naar de cinema te gaan.
Als ik thuis veel tijd heb, lees ik veel en schrijf ik
zelfs af en toe een kortverhaal, meestal over iets
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wat in de familie of tussen vrienden gebeurd is.
Hebt u een favoriet boek of volgt u een tv-serie?
Tv kijk ik bijna nooit. Een uitzondering is wel ‘Het
Journaal’. Het is een bijna autistisch trekje van
me om er elke avond naar te kijken. Voor tv-series heb ik niet de tijd om ze te volgen. Favoriete
boeken heb ik wel: het liefst lees ik Spaanse of
Latijns-Amerikaanse auteurs, zoals Javier Marías,
die ook de auteur van mijn lievelingsboek, Los
enamoramientos, is.
Zijn er – buiten naar het journaal kijken –
nog andere zulke rituelen, gewoontes of
neurotische trekjes?
Ik kan het niet verdragen wanneer een kast of
een gordijn half geopend is: ofwel is ze open,
ofwel is ze toe. Ook zal ik bij het ontbijt altijd
een kopje koffie drinken en hoewel ik het meest
hou van zout eten, sluit ik de dag toch graag af
met iets zoets, zoals chocolade.
U bent ook een van de medeoprichters van
de helmencampagne op onze school. Waar
komt uw motivatie hiervoor vandaan?
Sinds drie jaar ben ik ook reekscoördinator in
het vijfde jaar. Het viel me al snel op dat er in het
vijfde jaar rond verkeer nog niet veel werd georganiseerd. Daarom hopen we met de helmencampagne zo veel mogelijk leerlingen te bereiken. Persoonlijk denk ik dat het wel belangrijk is
een helm te dragen: het is een knop die je moet
omdraaien. Vroeger droeg ik er bijna nooit een.
Toen het me echter duidelijk werd wat ik mensen rondom me zou kunnen aandoen als ik een
fietsongeval zou hebben, draaide ik de knop
om. Nu draag ik dus ook een fietshelm. Of het er
nu belachelijk uitziet of niet, het is alleszins veiliger en daar draait het om.
Op onze generatie wordt vaak heel wat
kritiek gegeven. Wat denkt u hier zelf over?
Ik denk wel dat er soms te weinig interesse is
voor politieke, actuele of economische onder-

werpen. Toch vind ik dat jongeren veel zelfstandiger zijn dan vroeger: ze kunnen alles zelf
regelen wanneer ze ergens heen moeten. Op
organisatorisch vlak zijn ze dus wel sterk. Er
wordt ook dikwijls gezegd dat ze maar al te vaak
asociaal met hun gsm’s bezig zijn, maar ik vind
net dat ze daardoor meer in contact met de buitenwereld komen.
Mooie woorden om mee af te sluiten!
Bedankt voor uw tijd, het was aangenaam
om u wat beter te leren kennen. Misschien
worden onze leerlingen hierdoor geïn
spi
reerd om deel te nemen aan een kort quizje
over u. We bieden onze winnaar immers een
heuse meet and greet aan!

Vul onderstaande quiz in en word getrakteerd op
een wafel (al dan niet met slagroom) in de Capéau in het aangename gezelschap van mevrouw
Callewaert en onze redactie! De antwoorden kan
je via smartschool mailen naar onze hoofdredactrice, Phaedra. De uiterste indiendatum is 9 maart.
Wij wensen jullie veel succes!
Dus… Hoe goed kennen jullie mevrouw Callewaert? Tijd voor een miniquiz!

¢

Quiz mevrouw Callewaert
Mevrouw Callewaert houdt het meest van…
Duid het juiste antwoord aan!
❏ Koffie – ❏ Thee
❏ Brusselse wafels – ❏ Luikse wafels
❏ Radio 1 – ❏ Klara
❏ Het Journaal – ❏ VTM Nieuws
❏ Lezen – ❏ Tv kijken
❏ Spaanse boeken – ❏ Belgische boeken
Schiftingsvraag: in welk jaar is mevrouw
Callewaert afgestudeerd?
.............. .............. .............. .............. ....
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Kunstzinnig de stad verkennen

Ida Vanden Bulcke – 5 LWIa

In de laatste week van september en de eerste week van oktober trokken alle leerlingen uit de derde graad
evenals de leerlingen van het tweede jaar eropuit om op verschillende locaties in de stad tal van kunstwerken
van uiteenlopende artiesten te ontdekken: het Sint-Niklase kunstparcours Coup de Ville.

Coup de Ville is een kunstproject georganiseerd
door WARP (Wase Artistieke Projecten). WARP
zelf is gevestigd in Sint-Niklaas, dus het is geen
wonder dat Coup de Ville net deze stad gedurende een maand ‘verovert’. Gebouwen die
normaal gezien niet kunnen bezichtigd worden
door de gewone burger (oude herenhuizen,
achterkamers, woonhuizen, kerken … ) openen
hun deuren. Kunstenaars plaatsen daarin dan
een kunstwerk, dat meestal niet alleen op zichzelf de moeite waard is, maar ook een speciale
betekenis heeft in de context.
In 2016 was deze kunstzinnige tocht door de
stad geopend van 9 september tot 9 oktober.
Voor al diegenen die het toen gemist hebben:
jullie zullen jammer genoeg moeten wachten
tot 2019, wanneer de volgende editie georganiseerd wordt.

geoisie, nog eens kritiek op de oorlog … Het
was een impressionant gezicht.
De tweede locatie – degene die de grootste
indruk op mij maakte – was Meubilering Bosteels, het atelier van de gebroeders Bosteels op
het Onze-Lieve-Vrouwplein. Het atelier zelf was
al betoverend op zich. Alles was gemaakt van
hout en net daardoor kreeg het geheel een
oude, rustgevende sfeer. Er hingen verschillende fineerkunstwerken gemaakt door Wim
Wauman. Fineerhout is gemaakt uit flinterdunne
schijfjes hout. Wauman had deze allemaal zo
naast elkaar gelegd dat ze samen één geheel
vormden. Een geheel waarbij alles perfect in
elkaar paste. Het kunstwerk zelf gaf een gevoel
van rust en precisie, samen met het sfeervolle,
bijna helemaal houten atelier van Bosteels, erg
intiem.

Na nog een paar locaties zoals Huis Myle bezocht te hebben, kwamen we aan bij onze laatste locatie: de Collegekerk. Daar stond een reusachtige, zwarte constructie in fel contrast met
het houten interieur van de ruime, hoge kerk.
Het kunstparcours was indrukwekkend.
Niet alleen door de omvang van sommige
werken of door de hoeveelheid werken in
het totaal, maar vooral door de connecties
tussen de omgeving en het kunstwerk, door
de verhalen en de betekenissen die erin verborgen zaten. Misschien lag het voor een
stuk aan onze gids die ons op een opgewekte en interessante manier alles liet zien,
maar Coup de Ville was zeker de moeite
waard.

Op 7 oktober was het ook de beurt aan mijn
klas om via deze kunstzinnige route de stad te
verkennen. We gingen met een gids naar een
selectie van de vele locaties, er waren er te veel
om allemaal te kunnen bezichtigen op zo’n korte tijd. Om elkaar niet in de weg te lopen, legden de overige groepjes andere routes af.
De eerste ruimte die we betraden, was de Vierkante Zaal van de kunstacademie. De werken
die mij uit deze ruimte bijbleven, waren de
donkere en onheilspellende schilderijen die verspreid over de wanden van deze zaal hingen.
Deze tamelijk grote, zwarte schilderijen waren
stuk voor stuk een persoonlijke kritiek van de
schilder: kritiek op de oorlog, kritiek op de bour-
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De Revisor

Sylvester Heerwegh – 6 GWIa
Het schooltoneel: wat is dat nu eigenlijk? Wat betekent het?
En waarom zou een mens hier nu in godsnaam aan willen deelnemen?
Ik laat je graag weten dat er redenen in overvloed zijn.
groot podium gestaan. Dit betekent dat het de
eerste keer voor me was. In het begin is dit
enorm spannend, maar na een tijdje lijkt het
bijna de normaalste zaak.

Om te beginnen kan ik je vertellen dat er veel
onzekerheid aan voorafgaat. Ik ga hier al zes jaar
naar school. In die tijd sloegen SJKS en SintCarolus vier keer de handen in elkaar om een
toneelstuk te maken. Toch heb ik slechts
eenmaal de voorstelling bezocht. Een schande
zou je haast denken. Vorig jaar heb ik niet
deelgenomen, vanwege een kleine angst. Ik
ging niet uit van megalomane gedachten of
wat dan ook. Ik liet het graag aan andere
mensen over. Ik vreesde niet alleen dat het mijn
studies in gevaar zou brengen, maar ook mijn
vrije tijd. Maar spijt komt altijd te laat.
Begin september kwam men vertellen over de
nieuwe editie van het schooltoneel. Toen
voelde ik dat ik nu wel mijn kans moest wagen,
vóór mijn middelbare school definitief voorbij
zou zijn. Ik ging onmiddellijk ten rade bij een
goede vriend met bakken ervaring, die zelf al
jaren op de planken staat. Ik vertelde hem dat ik
niet kon ‘acteren’ en dat het toch op een fiasco
zou uitdraaien. Hij antwoordde me toen dat er
geen zekerheid was: als ik het niet probeerde,
zou ik het nooit weten. Wat eerst voor mij een
‘no-go’ scheen, werd plots iets wat realiseerbaar
en haalbaar kon zijn. Via verdere inlichtingen
kwam ik te weten dat er eerst auditie gedaan
kon worden. Stiekem moet ik toegeven dat ik er
enorm veel tijd aan gespendeerd heb om die
auditie tot in de puntjes voor te bereiden,
hoewel dit achteraf niet noodzakelijk bleek.
Voor ik het wist, kon de eerste officiële repetitie
van start gaan. Vrienden kwamen dit te weten
en vroegen dikwijls wat de stand van zaken was.
Ik heb enkele jaren terug nog vier jaar dictie
(woord) gevolgd, maar toen heb ik nooit op een
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Ik heb het geluk gehad om niet alleen te kunnen
repeteren met vrienden van SJKS, maar ook met
nieuwe mensen van Sint-Carolus. Ik heb werke
lijk fantastische mensen leren kennen in de
enkele maanden tijd waarin we elkaar zagen.
Zelf ben ik iemand die graag nieuwe vriend
schappen vormt. Daarnaast ben ik ook bijzonder
blij dat mijn eerste vrees – nu de examens reeds
achter de rug zijn – ongegrond blijkt: het combi
neren van toneel met mijn studies. Uiteraard
manen mijn ouders mij tot de grootste
voorzichtigheid aan en sporen ze mij aan om
een goede balans te vinden. Hoewel de stevige
portie tekst in het begin een grote opdracht
leek te zijn, bleek dit achteraf best mee te vallen.
Het is overduidelijk: al doende leert men. Het valt
dus ook makkelijk af te leiden dat dit het eerste
stuk is waarin ik speel. Voor mij is het daarom een
erg bijzonder stuk. Het is echt prettig om me te
mogen inleven in een personage dat anderen
uitbuit vanwege hun naïviteit. Het is ook best
bijzonder om te beseffen dat je je voor een totaal
van 1560 mensen op drie dagen tijd als een
ander moet gedragen, maar ook nadien weer uit
die rol moet stappen. Uiteraard is dat wat een
toneelspeler doet, maar een eerste keer is toch
speciaal. Mensen die zelf al langere tijd toneel
spelen, zullen het gevoel wel begrijpen dat ik hier
beschrijf. Natuurlijk ben ik een leek in wat ik doe.
Ik ben overigens erg fier en blij dat ik tijdens het
bewandelen van dit pad erg goed begeleid ben
geweest. Soms mag iemand dromen, maar ik blijf
liever met de voeten op de grond. En of ik
veranderd ben door een arrogante hoofdrol te
krijgen in het schooltoneel? Ik denk het wel, maar
dan in de positieve zin. Dan bedoel ik hiermee
dat ik eerst en vooral meer inzicht heb gekregen

in de manier waarop mensen emoties naar voor
kunnen brengen. Wanneer ik nu naar een toneel
stuk kijk, besef ik zelf hoe moeilijk of zelfs
vermoeiend het kan zijn om dat te brengen.
Bovendien kan ik nu nog meer genieten van een
toneelstuk.
September was een belangrijke maand waarin ik
mits wat aanmoediging besloten heb een
auditie te wagen. De voorbije maanden waren
gevuld met veeleisende, vermoeiende maar
uiterst bijzondere dagen. Ik heb vooral genoten
van en met de mensen met wie ik dit toneelstuk
kon brengen. In het begin speelde het repeteren
zich af in een bescheiden kring van acteurs en
coördinators. De extra dimensie die hieraan werd
toegevoegd door de dans en muziek in de voor
stelling in te passen, gaf een groot genoegen.
Zelf ben ik ook iemand die graag danst, in alle
bescheidenheid weliswaar. Onlangs kwam er
een dansvideo van mij op YouTube te staan. De
regisseur, Koen Boesman, had dit gezien en
besloot dit als kort intermezzo in het stuk te
verwerken. Ik moet toegeven, ergens ben ik erg
fier dat ik me toch aan een dansje mocht wagen.
Wat me in het bijzonder zal bijblijven zijn de
‘kleine momentjes’, zoals een praatje met iemand
slaan, ook buiten het toneel zelf. Ook al heb ik
even in de spotlights mogen staan, toch vind ik
het niet erg dat dat nu voorbij is. Ik wil wel graag
nog eens iedereen bedanken die met de voor
stelling te maken gehad heeft, van de man die
ons voorzag van een warme kop koffie tot de
persoon die helemaal achteraan in de zaal zat.
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Act I - Een rustige thuiskomst na een dol weekend

Merel Speleman – 6 HW

Wij bevinden ons in de huiskamer van een Vlaams middenstandsgezin, wazig verlicht door luttele schemer
lampen aan de muur. Centraal staat een lederen bankstel dat uitkijkt op een ingebouwde muur met
televisietoestel, stereo-installatie en openhaard. Aan de muur hangt een kast met verscheidene boeken van Bob
Dylans mooiste teksten die na zijn dood weer zijn bovengehaald en tentoongesteld. Achter de grootste der
lederen zetels bevindt zich een cd-kast die een arsenaal van wellicht 500 cd’s herbergt. In de zetel zit Moeder die
naar een heruitzending van ‘Grey’s Anatomy’ kijkt. Merel komt net de kamer binnen, uitgeput als ze is na de reis,
gevolgd door Vader die sjouwend haar valies naar binnen draagt.
MOEDER: Hey Merel! (zet de televisie op pauze en gaat wat meer rechtop zitten) Vertel eens, hoe was het?
MEREL: Oh, zeer leuk! (ploft zich op de poef en slaakt terwijl ze tevreden
zucht. Ze kijkt Vader na die haar valies naar het washok brengt) We
hebben ons echt geweldig goed geamuseerd.
MOEDER: Oh, dat hoor ik graag! Zeg eens, wat heb je de eerste dag gedaan?
VADER: (komt binnen de kamer terug binnen) Wauw! Je had zeker wel de
grootste valies van je klas?
MEREL: (richt zich naar Moeder met een gespeelde verwijtende blik) Ja, inderdaad, Vader, ik had de grootste valies. (lacht)
De eerste dag (mijmert even), de eerste dag zijn we na onze
heenreis eigenlijk meteen naar Spring Common Academy gegaan. We hebben daar ons middagmaal genuttigd en na wat
praktische informatie hebben we ons direct op de stages gestort. De eerste dag stond ik bij de ‘Key Stage: early years’. Dat
zijn zowat de kleuters, denk ik. In het begin wist ik niet zo goed
wat te doen, maar gaandeweg is dat wel gekomen.
MOEDER: En vond je dat dan leuk? Is het bijvoorbeeld iets wat je later wil
doen?
MEREL: Nee, van deze trip heb ik geleerd dat dat werk niet echt iets
voor mij is.
MOEDER: Jammer, maar zo kun je natuurlijk weer iets uitsluiten! En wat
heb je verder nog gedaan?
MEREL: Die avond hebben we dan ter ontdekking van Cambridge een
stadsspel gespeeld! Wie dat won, kreeg zijn eten in Jamie Oliver
gratis!
VADER: Je hebt dat toch gewonnen, zeker?
MEREL: Tweede plaats! Het scheelde quasi niets!
VADER: Verdorie (slaat zijn hand speels op zijn bil)! Niet hard genoeg gelopen zeker?
MOEDER: Kom kom, het is al goed! (kijkt met een schijnbare boze blik naar
Vader, maar richt zich dan terug tot Merel) En donderdag? Wat
heb je dan gedaan?
MEREL: Donderdag hebben we weer in de school vertoefd. Ik had heel
de dag ‘art school’ en dat was best wel leuk! Vooral de voormiddag, dan mochten we echt interactief meehelpen met het
knutselen! Dat vond ik heel leuk. Die avond hebben we dan vrij
gekregen! Caro, Sophie, Fien en ik zijn naar een restaurant ge-

gaan en daar heb ik een verrukkelijke burger gegeten, met bacon uiteraard.
VADER: Bacon! Het was te denken! En daarna? Ben je dan uit geweest in
Cambridge?
MEREL: Neen hoor! Zoals het een flinke dochter betaamt, zijn we daarna
onmiddellijk naar onze jeugdherberg teruggekeerd. Daar hebben we dan nog wat gepraat en hebben we uiteindelijk zelfs
wat geslapen!
MOEDER: Dat zal dan wel niet zoveel geweest zijn… (kijkt Merel streng aan)
En vrijdag had je dan de rondleiding die Sophie en jij in elkaar
gestoken hadden, datgene waar je zoveel stress voor had?
MEREL: Inderdaad, maar pas in de namiddag. In de voormiddag hebben we onze laatste sessie in Spring Common nog voltooid. Dat
was voor mij eigenlijk gewoon de alledaagse les meevolgen
met verscheidene leerkrachten. Naar mijn mening verschilde
dat niet zo bijster veel met het lagereschoolonderwijs dat wij
gekregen hebben, eigenlijk.
VADER: Dat zullen dan de minder gehandicapte leerlingen geweest zijn.
MEREL: Ja, waarschijnlijk.

<<<
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Daarna hebben we dan samen met de studenten die in maart
naar ons komen pizza en frieten gegeten. Dat was wel leuk,
want toen hadden we echt de mogelijkheid om te praten met
hen!
Daarna hebben we de bus terug naar Cambridge genomen en
gewacht op onze gids. Dat was wel even spannend, want hij
kwam op het eerste zicht niet opdagen. Maar dan bleek het een
oude, Schotse man die ons al een tijdje aan de overkant van de
straat in de gaten hield te wezen.
VADER: Oude mannen die jonge meisjes in de gaten houden? Pas daar
maar mee op!
MEREL: (lacht) Ik zal je wijze raad onthouden!
Na de tour, die eigenlijk zeer interessant was, kregen we weer
vrij. We zijn dan naar een typische pub gegaan en aansluitend
naar de gezangen van de studenten van het King’s College
gaan luisteren. Dat was eens een unieke ervaring om te beleven.
Daarna zijn we dan met z’n allen, de hele klas, de leerkrachten
en begeleiders van Spring Common, gaan eten en vervolgens
naar de jeugdherberg teruggegaan.
MOEDER: Klinkt leuk! En de volgende dag Londen?
MEREL: Inderdaad! Zaterdag hebben we dan ingepakt, uitgecheckt en
zijn we vertrokken naar Londen. Daar hebben we in het station
King’s Cross onze bagage achtergelaten en zijn we met een zelf
in elkaar gestoken rondleiding de stad in getrokken. Uiteraard is

de tijd voor zo’n grootstad altijd beperkt, maar we hebben wel
de hoogtepunten kunnen zien!
VADER: Ah, King’s Cross (zeer geïnteresseerd)? Heb je perron negendriekwart van Harry Potter gezien?
MEREL: Ja hoor, maar niet op de eigenlijke plaats. Het was eigenlijk meer
een toeristische attractie geworden.
MOEDER: Zo zo, ik hoor het meteen, het was heel leuk! En hoe voel je je
nu?
MEREL: Moe, zeer moe. Maar wel gelukkig. (denkt nostalgisch terug aan

de trip en lacht)
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Junior Journalistwedstrijd

De Junior Journalistwedstrijd van het Davidsfonds is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren tussen 10 en 18
jaar in Vlaanderen. In 2017 werd er gewerkt en geschreven rond het thema ‘Hoe groen is onze blauwe planeet?’
Twee leerlingen van onze school werden laureaat: Robin Van Duyse (5WEWIa2) en Jonas Boone (5WEWIa2). Zij
schreven twee interessante opiniestukken die je hieronder kan lezen.

Vervuiling naar een ander niveau
Sinds 2010 rijden er in de wereld meer dan een miljard auto’s rond. Van
de kleine Toyota van je grootouders tot de chique BMW van je buurman,
hoe klein of hoe groot het voertuig ook is, samen veroorzaken ze een
verwoestend effect op onze geliefde planeet. Elk jaar komen er nog eens
miljoenen auto’s bij en dan worden de vrachtwagens, bromfietsen, bussen
enzovoort nog niet eens meegeteld. Iedereen weet wel, sinds de benzinemonsters in 1885 onze wegen bevolken, zijn er miljarden mensen bijgekomen. Zij werken niet meer op het land en hebben dus geen ploeg
meer nodig. Als ze wel op het land werken, kopen ze maar al te graag die
nieuwe tractor of dorsmaaier, omdat het land omploegen zonder deze
machines veel te lang duurt. Toch heeft de auto vooral voor de gewone
mens alles drastisch veranderd. Nu rijd je met je mechanische dieselpaard
elke dag over en weer naar plaatsen waar je vroeger een week op vakantie
ging. Als je in de buurt werkt of naar school gaat – zelfs naar de bakker om
de hoek – neem je toch liever de auto, want zo wordt je nieuwe broek niet
nat of ga je niet zweten. De luiheid van mensen speelt hen zeker parten.
Voor dit laatste lijkt er geen eenduidige oplossing voorhanden, maar de
wortel van het transportprobleem kunnen we wel proberen aanpakken.
Het openbaar vervoer is een geweldige oplossing voor de gemiddelde 2.8
ton CO2 die elke Belg per jaar uitstoot. Ook de fiets wordt gelukkig veel
genomen, maar de autoritaire keizerstroon van de auto zal door geen ander voertuig, in de komende 30 jaar toch niet, bestegen worden. Misschien
ligt het probleem niet bij de auto, maar bij zijn kern. De verziekte kern van
de automobiel, de diesel- of benzinemotor, is het virus in ons hedendaags
transportbestaan. Ik, als gewone Belg, heb wel het geluk om in mijn gezin
een zogenaamde hybride-auto te hebben. Deze auto’s zijn uiteraard nog
lang niet de oplossing voor deze alomvattende plaag, maar ze zijn misschien een kleine stap in de goede richting. Nu de meeste mensen stilaan
beginnen te begrijpen dat ze deze planeet onbewoonbaar aan het maken
zijn, beginnen de autofabrikanten stuk voor stuk hybride-auto’s te maken,
ook al is de technologie daarvoor al lang beschikbaar. De bedrijven en hun
“adviseurs” spelen maar al te graag in op de onbewuste naïviteit van de
zogenaamde gewone burger, met een gigantisch succes – dat moet ik hen
wel nageven. Toch weten ze maar al te goed dat deze stille auto nog lang
niet de oplossing is.
Er zijn natuurlijk ook mensen die zich niet alleen richten op kwantiteit
en winst, maar die oprecht begaan zijn met onze situatie en die van de
planeet. Een voorbeeld hiervan is de organisatie Greenpeace. Ook de VN
draagt haar steentje bij. Ze werken dag en nacht om de gevallen bladeren
van de dode boom op te vegen. De boom moet echter vanaf de wortel
gecontroleerd omgehakt worden en tot een mooie stoel voor de mens-

Jonas Boone – 5 WEWIa2

heid (en de dieren die bij hen in de buurt wonen) versneden worden. Dit
doet niets af van mijn bijzonder respect voor organisaties die zich inzetten
voor anderen, de mensheid en het milieu, maar het kan allemaal nog heel
wat efficiënter op het vlak van het vermijden van milieuvervuiling door
transportmiddelen.
Een mooi voorbeeld van een persoon die maar al te goed weet waar we
voor staan als het zo verder gaat met de luchtverontreiniging door auto’s,
is Elon Musk, de C.E.O. van Tesla. Deze man, die werkt voor een jaarloon
van één dollar, maakt auto’s die volledig elektrisch zijn. Hij heeft de plannen van zijn hypermoderne elektromotor online geplaatst, omdat hij vindt
dat iedereen over de technologie moet kunnen beschikken die ervoor kan
zorgen dat we geen ridder (aarde) hebben met een 2de handsschild, maar
een aarde die terug een volwaardige ridder met harnas wordt. We hebben
één van de twee hemellichamen die er echt toe doen voor het leven op
aarde in onze Melkweg dronken gevoerd en hem ladderzat de wacht laten
houden. Nu de mens zijn schildwacht fit moet houden, wil hij niet zelf ten
onder gaan.
Ten slotte is er nog de waterstofauto die, zoals zijn naam zegt, niet op fossiele brandstoffen, maar op waterstof rijdt. Er zijn twee types waterstofauto’s. Bij de eerste soort wordt waterstof via een verbrandingsmotor tot
kracht voor de auto omgezet. De tweede soort is de brandstofcelauto die
met behulp van een waterstofcel de waterstof met behulp van luchtmoleculen omzet naar water. Hierbij is in de twee gevallen het enige afvalproduct waterdamp. Daardoor hebben we geen last meer van schadelijke
uitlaatgassen. De keerzijde is wel dat het aanmaken van het waterstofgas
niet altijd op een zeer duurzame manier mogelijk is.
In landen zoals China experimenteert men zelfs met bussen en treinen die
op waterstofgas rijden. Deze initiatieven zijn de figuurlijke eerste straaltjes
hoop die we zien nadat de mensheid de tunnel van de industrie is ingegaan. De industrie heeft de mensheid uiteraard ontzettend veel geboden
en geweldige ontdekkingen, zoals de radio en de computer, mogelijk gemaakt. Het was echter een gemanipuleerde sterrenhemel; niet de mooie
sterren die je op een donker plekje op een veld in Limburg of de Kempen
kunt zien. Nee, dit is zoals de gang naar de cinemazalen in de UGC van
Antwerpen; je denkt dat je mooie sterretjes ziet, maar als je wat van dichterbij kijkt, zie je dat het naast die mooie led-lampjes en lichtjes vol kauwgom hangt. Maar, achter alle grijze wolken schuilt natuurlijk een zon. Als
we de zon in haar volle glorie willen laten schijnen, is het nodig de verziekende gassen een halte toe te roepen, want zij dreigen het leven van mens
en dier op termijn onmogelijk te maken. En tegen die gedachte verzet ik
me als jonge rebel.
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De vos: bestrijden of zijn gang laten gaan?

Robin Van Duyse – 5 WEWIa2

De hamvraag: Is het bestrijden van de vos een goede zaak voor het milieu
of niet? Dit wil ik grondig onderzoeken in deze opinietekst. Ik probeer mijn
mening hierover te staven met verschillende bronnen en eigen onder
vindingen. Ik baseer me grotendeels op een artikel over dit onderwerp
op de site van Groen. Het artikel kan hier teruggevonden worden:
https://readymag.com/groen/vossenjacht/2/#!
Groen stelt voor om een moratorium van 3 jaar op de vossenjacht op te
leggen. Dit zou betekenen dat de vossenjacht 3 jaar lang verboden wordt
en dat de evolutie van het vossenbestand en de schade aan kleinvee
nauwgezet opgevolgd wordt. Hiermee wil de partij Groen aantonen dat
de vossenjacht achterhaald, overbodig en ronduit sadistisch is. Ik woon zelf
op het platteland en ben al meerdere keren geconfronteerd met het
gegeven dat vossen enorm veel schade kunnen aanrichten: kippen die
opgegeten zijn, klein wild dat men in het veld vindt, alleen onthoofd, maar
niet opgegeten.
Terwijl Groen beweert dat vossenziektes al een hele poos niet meer voor
komen in Vlaanderen, blijkt dit toch niet met de realiteit overeen te komen.
Ik heb namelijk een studie gevonden waarin staat dat de vossenlintworm
(dit is een lintworm die kan voorkomen bij carnivoren in het wild zoals de
vos) wel degelijk voorkomt in Vlaanderen. Deze parasiet kan overgedragen
worden op de mens. Wanneer een persoon geïnfecteerd wordt, kan deze
parasiet een ziekte (Alveolaire Echinococcose) veroorzaken die de lever
aantast en uiteindelijk dodelijke gevolgen heeft. Deze studie duurde 3 jaar
lang (van 2012 tot 2015). In deze 3 jaar nam de vossenlintworm licht toe bij
de vossen (260 geïnfecteerde vossen in 2012, 280 in 2014). In de cijfers uit
Vlaanderen kunnen we zien dat 280 van de 11000 onderzochte vossen de
ziekte met zich meedroegen. Dit waren de cijfers van over heel Vlaan
deren, maar in de Voerstreek in Limburg begint de worm toch echt een
probleem te worden: 4 van de 9 vossen testten positief. Hieruit leid ik af
dat de tekst van Groen toch niet zo objectief is als die lijkt en dat de volks
gezondheid in gevaar zou kunnen gebracht worden wanneer de vossen
populatie toeneemt
“Door algemene biologische inzichten weten we dat de vossenpopulatie
zichzelf zal reguleren en voor minder overlast zorgt wanneer ze niet
bejaagd is.” Dit staat ook letterlijk in de tekst. Het artikel wordt voor mij
steeds subjectiever: alweer komt er geen wetenschappelijk onderzoek aan
te pas, door algemene biologische inzichten weet de partij Groen dat het
zo zal zijn, dit is totaal niet wetenschappelijk ondersteund en maakt heel
het artikel steeds subjectiever voor mij.
Maar als de vossenjacht verboden wordt gedurende 3 jaar, zal de schade
aan kippen, klein wild en de kans op eventuele ziektes voortgebracht door
vossen toch alleen maar oplopen?
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Ik begrijp zeker dat vossen hun territorium gaan verlaten doordat ze
bejaagd worden. Je hoort steeds meer verhalen van vossen die opduiken
in steden en hun eten halen in vuilnisbakken. Zelf heb ik al eens een vos de
weg zien oversteken in de buurt van het Koning Boudewijnstadion na een
concert. Dit kan natuurlijk niet goed zijn voor de mens, noch voor de vos
zelf. Denk maar aan de mogelijke verspreiding van ziektes op plaatsen
waar mensen picknicken en hun vrije tijd besteden op de grote gras
vlakten vlakbij het Atomium.
De sociale regulatie in normale omstandigheden zou voor net genoeg
vossen zorgen voor de beschikbare territoria, maar dit is (nog) niet
wetenschappelijk bewezen in Vlaanderen. Uit eigen ondervindingen heb
ik de indruk dat dit niet het geval is: zelfs nadat het jachtseizoen op de
vossen erop zit en ze normaal gezien met minder in één territorium leven,
blijven de vossen kippen en andere huisdieren (ganzen, eenden) roven bij
de mensen thuis. Normaal gezien is er genoeg voedsel voor hen in het
wild, (konijnen, hazen, fazanten, ...) maar toch gaan ze buiten hun territo
rium op zoek naar voedsel. De enige logische verklaring hiervoor is
volgens mij dat er te veel vossen zijn voor het beschikbare voedsel in het
wild. Wanneer Groen echter nog eens 3 jaar de vossen hun gang wil laten
gaan, denk ik dat het probleem steeds groter en groter zal worden. De
inheemse soorten zouden hierdoor nog extra bedreigd kunnen worden,
wat zeker niet goed is voor ons milieu. Hierdoor zouden ook de projecten
die tot doel hebben zeldzame vogelsoorten zoals patrijzen en kieken
dieven in aantallen te doen toenemen geen enkel langdurig nut hebben
en zouden de hiervoor gedane investeringen dus nutteloos zijn.
Vossen zijn nachtdieren die wel 25 tot 30 kilometer per nacht kunnen
afleggen op hun zoektocht naar voedsel. Ik kan geloven dat dit de
bestrijding van vossen bemoeilijkt, zeker wanneer men er maar een korte
periode per jaar en alleen overdag op mag jagen.
Na het overlopen van al deze voor- en nadelen ben ik tot de conclusie
gekomen dat beide partijen recht hebben van spreken: Groen wil de vos
zo goed mogelijk en natuurgetrouw beschermen, maar door hun subjec
tieve aanpak ben ik toch eerder geneigd in deze discussie de kant van de
jagers te kiezen die de vos niet willen uitroeien, maar in toom proberen te
houden. Ik woon zelf op het platteland en ben al meerdere keren
geconfronteerd met de soms zeer onaangename problemen die vossen
kunnen veroorzaken. In mijn opinie moet de vos zeker niet verdwijnen in
Vlaanderen, maar moet de populatie binnen een bepaalde limiet
gehouden worden die via degelijk en goed wetenschappelijk onderzoek
zou moeten bepaald worden.
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Over de grens Katie McGarry

DC’s Legends of Tomorrow

Lotte Geleyn – 3 GL
Inhoud
‘Over de grens’ gaat over een meisje, Echo, die van de
een op de andere dag verandert van een populair, perfect
meisje in een outsider. Haar vriendinnen willen niet meer
met haar gezien worden, het is uit met haar vriendje en
haar vader houdt haar continu in de gaten. Haar leven werd
volledig op zijn kop gezet door één verschrikkelijke nacht,
waaraan ze zelf al haar herinneringen heeft verdrongen.
Maar alles verandert wanneer ze Noah ontmoet. Noah is de
typische bad boy, met zijn zwartleren jack en zijn playboyreputatie. Echo weet dat hij fout nieuws is. Ze heeft echter
het gevoel dat hij de enige is die haar begrijpt, maar ook hij
heeft zo zijn problemen. Al snel zijn Echo en Noah onlosmakelijk met elkaar verbonden en gaan ze samen op zoek
naar de waarheid over de nacht die alles veranderde.
Mijn mening
‘Over de grens’ gaat over een liefde die je niet zomaar loslaat en over het overwinnen van obstakels. De belangrijkste
boodschap van het boek is dat jij de enige bent die jezelf
gelukkig kan maken en dit schemert overal door. Hoewel
de highschoolwereld waarin het verhaal zich afspeelt misschien wat cliché lijkt, zijn de thema’s die in dit boek naar
voren komen dit beslist niet. Dit zorgt ervoor dat het boek
niet alleen inspirerend is, maar ook dat het je continu blijft
verrassen. De personages worden niet erg uitgediept en
blijven dus wat oppervlakkig qua ontwikkeling, maar dit
wordt gecompenseerd door het feit dat je heel wat te
weten komt over hun verleden. De personages zijn erg
sympathiek. Vooral Echo is ongelooflijk grappig met haar
donkere, sarcastische humor. Daarnaast zorgt het brutale
taalgebruik ervoor dat je je als lezer blijft amuseren.
Dit boek is een aanrader voor iedereen die wel houdt
van een spannend, mysterieus en steeds verrassend
verhaal. Ook geschikt voor iedereen die fan is van
epische romantiek. Als dit je niet aanspreekt, kan je
het boek beter niet lezen.
‘Over de grens’ is het eerste deel van een reeks verhalen
over verschillende personages, maar het is ook perfect
te lezen als een stand alone.

Beoordeling

Lara Van Schoote – 5 WEWIb
Het DC universum is steeds groter aan het worden met series als Arrow, The
Flash, Supergirl... Met zoveel nieuwe personages was het tijd voor Legends of
Tomorrow, een serie over een team van superhelden: Rip Hunter, Firestorm,
The Atom, White Canary, Hawkman, Hawkgirl, Heat Wave en Captain Cold, dat
door de tijd reist om de wereld te redden.
In het eerste seizoen reist de tijdreiziger Rip Hunter, die uit 2166 komt, terug in de
tijd om een team van helden en schurken uit The Flash en Arrow te verzamelen.
Dit team heeft hij nodig om een schurk, Vandal Savage, die in de toekomst de
wereld veroverd heeft, met behulp van tijdreizen voorgoed te stoppen.
Wie echt wil kunnen volgen in de serie zou best Arrow en The Flash gezien hebben.
Zeker in de pilot kunnen de gebeurtenissen voor iemand die nog niks van DC kent
een beetje onduidelijk zijn. Daar hebben de makers niet echt rekening mee
gehouden. Het is ook leuker als je de verwijzingen naar de andere series begrijpt en
als je weet hoe de personages superhelden of schurken geworden zijn.
In de pilot is er een interessante twist, die het team anders maakt dan Justice
League (een superheldenteam met Wonder Woman, Batman, Superman, Aquaman,
Cyborg en The Flash van DC) of The Avengers (van Marvel). Elke legend heeft
namelijk een ander doel, Rip Hunter wil Vandal Savage stoppen voor hij Rip
Hunters vrouw en kind vermoordt, sommigen doen mee omdat ze anders in de
toekomst helemaal vergeten zullen worden... Doorheen de serie zijn de personages
soms wat egoïstisch of heeft er iemand wel eens een geheime missie. Er gebeurt
altijd wel iets en het verhaal valt nooit stil.
Captain Cold wordt gespeeld door Wentworth Miller. Ik vond hem al geweldig in
The Flash, maar na Legends of Tomorrow is hij mijn favoriete egoïstische schurk.
Ook het bedenken van Gideon is een zeer goed idee. Het is een interactieve
computer op de ‘waverider’ (het tijdreizend schip) die de Legends helpt bij hun
missie en ook wel een knipoog is naar The Flash.
De oorlog met Vandal Savage komt laat op gang. De eerste episodes lijken de
karakters eerder doelloos wat van de ene tijd naar de andere te reizen. Sommigen
zullen dit vervelend vinden. Ik vind het niet zo erg. Je leert hun karakter onder
tussen beter kennen. Als ze van in het begin van het seizoen al met de oorlog
begonnen waren, zou die vast aan het einde niet meer boeiend geweest zijn.
Een van mijn lievelingsepisodes was ‘Starcity 2046’, waarin de Legends terugkeren
naar de wereld van Arrow in 2046, die helemaal niet meer zo is als in 2016. Ik vond
het een verrassende wending, omdat Oliver Queen niet meer de oude was. Het is
leuk dat de makers andere series betrokken hebben bij dit verhaal, maar je zou
voor deze episode ook beter Arrow gezien hebben, wat voor sommigen weer
een minpunt is.
DC is goed bezig. Ondertussen hebben ze een cross-over gemaakt waarbij
Supergirl, Arrow, The Flash en Legends of Tomorrow betrokken zijn. Ik heb
al heel wat positieve reacties gelezen en kan niet wachten om de cross-over
episodes van de verschillende series te zien. Voorlopig blijft Legends of
Tomorrow echter mijn favoriet. Voor de fans is dit zeker de superheldenserie
die je gezien moet hebben!
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Zara, een onvervulde droom

RECENSIE TONEEL

Zoë De Schryver – 6 WEWIb,

Zwanemans

Charlotte Janssens – 6 LWIa

Lara Van Schoote – 5 WEWIb

Wat een gigantisch publiek had moeten aantrekken, bleek toch
een minder groot succes te zijn dan verwacht. Het Waasland
Shopping Center in Sint-Niklaas biedt sinds een aantal jaren
een grote variatie aan winkels aan te bieden. Wat er voor
velen echter nog ontbrak, was de kledingzaak Zara: een
kledingwinkel waar veel tieners en jongvolwassenen hun kledij
kopen. Zara biedt haar klanten een enorme verscheidenheid
aan stijlen, kleuren en maten aan. De meesten onder ons vinden
er altijd wel wat ze zoeken.
Tot voor kort moesten we ons steeds verplaatsen naar de dichtstbijzijnde Zara in Gent of Antwerpen. Dit lijkt op het eerste gezicht een
afknapper, maar voor de echte shopaholics was dit geen enkel probleem: ze bleven dan voor de rest van de dag in deze winkelbuurt en
bezochten nog verschillende winkels. Als we het dus puur emotioneel
bekijken, hadden we geen Zara in het Waasland Shopping Center nodig. Op financieel, economisch en ecologisch vlak is deze Zara echter
wel een zeer goede zaak.
Velen onder ons, waaronder ook wijzelf, hadden tegenstrijdige gevoelens bij het betreden van deze gloednieuwe winkel. Door de
grote verwachtingen die we koesterden, waren we wat teleurgesteld.
Wanneer we deze winkel binnenstapten, liepen we eigenlijk al meteen verloren. De enorme hoeveelheid kleding gaf ons een overweldigend gevoel, waardoor we niet wisten waar eerst te kijken. Daarnaast
was de belichting heel fel, wat het shoppen een stuk minder gezellig
maakte. Natuurlijk moeten we ook positieve opmerkingen noteren
over deze Zara. Ten eerste is er een erg duidelijke onderverdeling gemaakt tussen mannen-, vrouwen- en kinderkledij. Ten tweede moesten we er niet over de koppen lopen om de kledij te kunnen bekijken.
Het is er niet enorm druk, wat zeker positief is. Er is voldoende ruimte
en de inrichting is ook best aardig.
De nieuwe Zara in het Waasland Shopping Center heeft onze
verwachtingen spijtig genoeg niet volledig kunnen invullen.
Het is natuurlijk geen lelijke, vervelende en saaie winkel,
integendeel. We hadden echter allemaal iets meer, iets
specialers verwacht. Dit weerhoudt ons er niettemin van om er
te winkelen. Uiteindelijk draait het om de kleding en niet om de
winkel zelf.

Voor de kerstvakantie gingen we met enkele leerlingen
van de derde graad kijken naar de try-out van Zwanemans,
geregisseerd door Guy Joosten. Het is een bewerking van
de opera Lohengrin van Wagner van de hand van Koen de
Graeve. Het verhaal is ontleend aan een middeleeuwse
roman: het Perceval-epos en gaat over een voormalige
ridder van de ronde tafel die zijn naam niet wil/mag zeggen.
In een bootje getrokken door een zwaan, komt de ridder Lohengrin
aan in Brabant. Daar wordt Elsa van Brabant aangeklaagd door graaf
Telramund en zijn vrouw Ortrud wegens moord op haar broer. Lohengrin wint het hart van Elsa door een duel en ze kunnen samenblijven zolang Elsa zijn naam niet kent. Telramund en Ortrud zien een
kans op wraak.
In het begin werd door een orkest met studenten van het conservatorium de ouverture van de opera van Wagner gespeeld. Zeer mooi!
Daarna was er een combinatie van rockband ‘De Post’ en het orkest.
Ik vind het geweldig dat verschillende genres zo mooi in elkaar kunnen vloeien en ik was helemaal mee in de muziek. Er was een mooie
balans tussen opera en rock. Ik was ook blij dat de operasfeer niet
helemaal verloren ging. Je kon het ook operamuziek in een nieuw,
hedendaags jasje noemen.
De voorstelling was zeer goed in elkaar gestoken. Vooral Ortrud (gespeeld door Ariane Van Vliet) en Telramund (gespeeld door Stefaan
De Gand) speelden vaak in op het publiek. Je werd zo in het verhaal
meegesleurd.
In het begin vond ik Elsa (Charlotte Vandermeersch) toen ze beschuldigd werd van de moord, wat te seutig overkomen. De acteer
prestaties waren op dat moment iets minder, maar naar het einde
toe werden ze sterker. Telramund, ook de ‘hond’ genoemd, was hilarisch. Hij lag onder de sloef van zijn vrouw Ortrud. De twee vormden zo een geweldig duo. Ze probeerden Elsa te manipuleren en dat
zorgde voor een interessante voorstelling.
Het decor, zoals bijvoorbeeld de roze wolk in de lucht waar Elsa in
zat, sprak ook erg aan en de rockband kon geen betere plaats krijgen
dan onder het orkest, waardoor ook de acteurs konden meedoen
met de muziek.
Kortom, Koen de Graeve heeft een voorstelling vol humor
en muziek geschreven. En ook al hou je niet van opera, je zal
het nog altijd een geweldige voorstelling vinden.
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Vrijwilligerswerk rusthuis Heilig Hart

Ben Van Hoey – 6 LWE

Traditioneel heeft men in het zesde jaar de keuze tussen twee vormingsdagen. Enerzijds is er de groep die ervoor
kiest om zich drie dagen te verdiepen in het abdijleven, maar daarnaast is er ook de groep die een dag gaat
meehelpen in een van de vele rusthuizen in het Waasland. Wat wij slechts één dag hebben gedaan, herhalen vele
vrijwilligers elke week. Vrijwilligers zijn een aanvulling op de professionele zorg die dagelijks door het
zorgpersoneel wordt geleverd. Wie zijn deze mensen en wat drijft hen om gratis een handje toe te steken in de
ouderenzorg? Ik sprak met Maria en Mariette, die beiden al vele jaren actief zijn in het rusthuis Heilig Hart.
Goedemiddag Maria en Mariette, hoe lang zijn jullie reeds als
vrijwilliger bezig?
Maria: Ik ben ondertussen al zo’n 10 jaar bezig. Alles begon eigenlijk toen
mijn tante hier in het rusthuis kwam wonen. Aangezien ik wat meer vrije
tijd had doordat ik niet meer zoveel op mijn kleinkinderen moest letten,
engageerde ik mij om elke donderdag hier mijn namiddag te vullen.
Mariette: Ondertussen ben ik ook al 84 lentes oud, maar dat houdt mij
niet tegen om hier ook weer elke week voor deze mensen te staan. Ik heb
eigenlijk heel mijn leven in de sociale sector gewerkt. Vroeger was ik kleuterleidster, maar ondertussen vind ik in dit rusthuis toch ook al 26 jaar mijn
weg als vrijwilliger.
Hoe ziet jullie takenpakket er eigenlijk uit op zo’n dag?
Maria: We proberen om zoveel mogelijk bij te springen tijdens de wekelijkse activiteiten die voor de bewoners worden georganiseerd. Sommige
vrijwilligers houden de bar open, anderen helpen dan weer met de koffieverdeling. Er is eigenlijk heel veel werk, maar we doen het met plezier.
Mariette: De mensen hebben ook echt graag dat je er bent. Gewoon een
babbeltje slaan, fleurt hun dag ook al op. Bovendien is ook het zorgpersoneel steeds blij met je aanwezigheid. Zonder vrijwilligers zou het hier maar
half zo leuk zijn als nu. We zijn met zo’n 26 mensen die hier frequent eens
komen helpen.
Is leven in een rusthuis na verloop van tijd niet saai?
Mariette: Er wordt hier ontzettend veel gedaan om elke dag fijn te maken. Er worden steeds activiteiten georganiseerd zoals bingo, eens een
ijsje gaan eten bij crèmerie François, eucharistievieringen, recepties en
nog veel meer. Elk jaar in april zing ik ook voor de bewoners. Ik kan redelijk
goed zingen en de mensen appreciëren het echt als ik kom optreden met
mijn liedjes uit de oude doos. Echte klassiekers in mijn repertoire zijn ongetwijfeld ‘Chérie’ van Eddy Wally en ‘Twee ogen zo blauw’.
Maria: Ik heb er zelfs een mooie anekdote over. Terwijl Mariette het beste
van zichzelf aan het geven was op het podium, neuriede een bewoner
met dementie het liedje mee. Zijn echtgenote, die naast hem zat, begon
zachtjes te wenen omdat het nog eens een teken was van contact met
zijn vroegere leven. Zingen en muziek helpen echt voor die mensen.

Zouden jullie zelf later in een rusthuis kunnen verblijven?
Mariette: Na al die jaren hier in het rusthuis heb ik zeker gemerkt dat ik
hier mijn oude dag kan slijten. Natuurlijk blijf ik het liefst nog zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar als ik het niet meer kan, of als ik een te zware last word voor mijn familie, zou ik het niet erg vinden.
Maria: Bovendien is de ouderenzorg er in België sterk op vooruit gegaan,
vind ik. De mensen wonen in mooie, moderne gebouwen met ruime
kamers. Er worden veel meer activiteiten georganiseerd dan vroeger en
bovendien is er ook veel meer keuze. Zo kan je bijvoorbeeld vandaag
kiezen of je liever in groep eet of apart. Dat vind ik toch wel een grote
verbetering.
Maria en Mariette, mag ik jullie hartelijk bedanken om een kijk te
geven in jullie leven als vrijwilliger!
Maria: Dat is zeer graag gedaan. Trouwens, we doen dit werk met alle
plezier. De dankbaarheid die je van de mensen terugkrijgt, is onbetaalbaar
en daar doen we het voor.
Mariette: Daar sluit ik mij volledig bij aan. De mensen nemen je in
vertrouwen en je wordt een echte vertrouwenspersoon, maar ook een
vriend. Dat vind ik de kracht van vrijwilligerswerk.
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Column: de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Daan Witte – 4 Lc

De Amerikaanse presidentsverkiezingen, pff…
De afgelopen maanden waren toch extreem
enerverend op politiek, economisch en sociaal
vlak. Ze waren gevuld met het politieke equivalent van een clichématige soapserie. We werden
met het ene schandaal na het andere om onze
oren geslagen: het computertalent van Clinton,
de uitspraken van Trump… De objectiviteit van
de media werd zwaar op de proef gesteld, inclusief die van de matige krant die ik thuis krijg
bezorgd, BnDeStem (nvdr. Zuid-Nederlandse
krant). Deze krant berichtte doorheen de campagne van beide kandidaten nooit over het
beleid van Trump, maar toen Trump – tegen
alle verwachtingen in – won, openden ze met
“Een handboek voor het tijdperk Trump”. Op
deze manier verliest een krant toch al haar geloofwaardigheid. Nu, genoeg introductie, de
mensen van de Ic Hou hebben mij een forum
gegeven en dat wil ik zo efficiënt mogelijk gebruiken. Als je nog niet bent afgehaakt na deze
matige satire, kan je een evaluatie van beide politiek geëngageerde kleuters verwachten, maar
vooral ook een mening over hoe het zo ver is
kunnen komen dat ze het tegen elkaar konden
opnemen.

Donald Trump
Onze Donald kun je het best omschrijven als
een narcist, een seksist en een racist. Ik wil het
voor de mensen die dat nog niet snappen ook
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even uitdrukken in het vocabularium van deze
wanna-be-politicus: “I have the best brain”,
“Grab’em by the p#ssy” en de fameuze “They’re
bringing crime, they’re bringing drugs, they’re
rapists and some I assume are good people”.
Het succes van deze rioolpoliticus met een
dooie marmot op zijn kalende kallebas is vooral
te danken aan de matige campagne van Clinton
in de staten centraal in Amerika. Trump gaf ze
slechts de schijn gehoord te worden, dat is al
beter dan niet gehoord te worden door Clinton.
Niet te onderschatten is natuurlijk het feit dat
Trump zijn stemmers vaak lager opgeleid zijn.
Begrijp mij niet verkeerd, deze mensen zijn van
essentieel belang voor een functionerende
maatschappij. Het nadeel hiervan is dat ze wel
naïef zijn, omdat ze gewoon van niet beter
weten. Trump veroverde deze kiezers op
dezelfde manier als hij met vrouwen omgaat.
Hij manipuleert ze en hij denkt weg te komen
met zware leugens. Het is – volgens mijn opinie
– ook noodzakelijk om ons vragen te stellen bij
de zakelijke belangen van onze Donald. Elke
presidentskandidaat is verplicht al zijn aandelen
te verkopen en zijn bedrijf in een blind trust te
zetten. Blijkbaar beseft Trump dat een blind
trust onafhankelijkheid nastreeft, want zijn
trust wordt bestuurd door zijn eigen familie,
wat niet bepaald onafhankelijk is. Een ander
verdacht punt is Donald zijn knipperlichtrelatie
met landen als Rusland. Ik citeer: “Russia I hope
you’re able to find the 30 000 missing emails”.
Deze uitspraak bewijst dat hij nauwelijks minder
corrupt is dan een agent uit het Chicago van de
jaren 60.

Hillary Clinton
Nu heb ik al redelijk wat kritiek gegeven op
Trump, maar de andere optie was niet veel beter. Deze typische madame met een bontjas
dwarsboomde al vanaf het begin de campagne
van opa Bernie. Dit zou eigenlijk al reden genoeg moeten zijn om geweigerd te worden
voor het presidentschap. Ook haar schandalen
hielden hier niet op, integendeel, ze begonnen
hier pas. Het cruciale probleem van deze verkiezingen was dat beide kandidaten extreem incompetent waren, dus een schandaaltje meer of

minder viel niet echt op. Zo kabbelde het hele
circus gewoon verder. Laten we toch stellen dat
Trump net iets meer incompetent is en binnen
een paar jaar waarschijnlijk ook incontinent is.
Conclusie: Hillary zou de minst slechte en meest
logische keuze geweest zijn, maar ja het zijn de
Amerikanen, dus logica is niet hun sterkste punt.

De fake-news-hype
Een structureel probleem dat al langer bestond,
maar dat tijdens deze verkiezingen echt gevaarlijke proporties aannam, is fake-news, het
publiceren van hoaxes en valse informatie om
daarmee goedgelovige kiezers te misleiden.
Fake-news kan talloze vormen aannemen: een
artikel in een krant, een post op sociale media... Het probleem met deze actuele fabels is –
vooral in de Verenigde Staten – dat mensen niet
weten hoe ze een artikel moeten controleren op
betrouwbaarheid. Het is natuurlijk ook kort door
de bocht om te zeggen dat dit alleen in de Verenigde Staten een probleem is. In België is het
misschien gemakkelijker om iets te definiëren
als betrouwbaar, maar ook hier blijkt deze klus
voor velen niet evident.

Conclusie
Een conclusie? Veel erger nog dan de onkunde
van de kandidaten ergert mij de extreem matige berichtgeving, die mogelijk maakte dat zij
in aanmerking konden komen om president van
de VS te worden. Ik zou heel bijzonder willen
oproepen om een beetje kritisch in het leven
te staan. Twijfel niet om constructieve kritiek te
geven! Wij zijn tenslotte de generatie die het
langst met de fouten van anderen moet leven.
Er zullen altijd mensen zijn die niets geven om
desinformatie en eerder met een ludieke blik
naar de actualiteit kijken. Aan hen wil ik zeggen
dat ze hun ogen open moeten doen en moeten
beseffen dat het om hun eigen kleine toekomst
gaat!
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Game of Thrones: Is de troon wel het doel?

Michiel Tomme – 6 LWIb

De fantasy boekenreeks ‘A Song of Ice and Fire’ van George R. R. Martin, waarvan het eerste boek gepubliceerd
werd in 1996, is steeds populairder geworden en wordt ondertussen uitgeroepen tot een van de beste
fantasyreeksen aller tijden. Vanaf 2011 zijn deze boeken verfilmd tot de alombekende TV-serie Game of Thrones.
In dit artikel ga ik speculeren over het einde van het verhaal (in de TV-serie).
SPOILER WARNING: Dit artikel bevat informatie uit alle seizoenen tot en
met seizoen zes van Game of Thrones en alle boeken van A Song of Ice and
Fire tot en met A Dance with Dragons.
Hoewel het verhaal van Game of Thrones meer focust op de politieke intrige van alle heersers in Essos en Westeros ten zuiden van the Wall, is er
een achterliggend centraal conflict in het verhaal: “Winter is coming”. Er is
een schijnbaar onstopbare opmars van de Others (White Walkers) die de
wereld van de mensen ten val wil brengen, wat kunnen de mensen daar
nu tegen doen?

War...
Een eerste, cliché einde, dat toch goed onderbouwd is, heeft te maken
met Azor Ahai, The Prince that was Promised of The Last Hero of hoe je hem
ook wil noemen. Ik denk namelijk dat dit verschillende namen zijn voor
één en dezelfde persoon: de held die de beschaafde wereld gered heeft
van ‘The Long Night’, de vorige aanval van de Others. Er wordt immers
nooit onderscheid gemaakt tussen deze vele namen in referentie tot de
legendarische figuur.
Het einde zou bestaan uit Azor Ahai die herboren wordt, en met Daenerys’
drie draken tegen de Others vecht, ze verslaat, en zo de wereld redt. Maar
wie is deze held dan? Er zijn vele voorspellingen over Azor Ahai:
< Hij zal herboren worden wanneer de wereld terug geteisterd wordt
door de Others.
< Hij zal Targaryen bloed hebben.
< Hij zal iets te maken hebben met draken (Volgens Melisandre zal Azor
Ahai draken uit steen laten ontwaken, waarbij een offer van koninklijk
bloed vereist zal zijn.)
< Hij zal herboren worden tussen rook en zout en onder een bloedende
ster.
< Hij heeft een brandend zwaard – Lightbringer – dat verkregen wordt
door opoffering.
Ten slotte zijn er ook twee uitdrukkingen die vaak verwijzen naar deze figuur: ‘the dragon has three heads’ en ‘a song of ice and fire.
De wereld wordt nu inderdaad terug geteisterd door de Others, dus het is
tijd voor de held om te ontwaken. Een eerste, voor de hand liggende optie
is Daenerys Targaryen zelf. Nergens in de profetie staat er immers uitdrukkelijk dat de held een man moet zijn.
< Targaryen bloed? Check.
< Draken uit steen? Zeker check. Met een offer van Drogo’s ‘koninklijk’
bloed en haar zoon Targaryens bloed.
< Wedergeboorte? Als we de crematie van Drogo als geboorte van de
nieuwe Daenerys beschouwen, dan stapt ze daar in het vuur onder

een komeet die ‘the Bleeding
Star’ genoemd wordt, tussen
de rook van het vuur en het
zout van haar zweet en tranen.
< Lightbringer? Dit valt moeilijker
te rijmen met de profetie. Xaro
Xhoan Doxos zegt letterlijk
dat haar draken zijn zoals een
brandend zwaard, maar dat is,
toegegeven, geen waterdicht
argument. De opofferingen die ze
maakt bij het verkrijgen van haar
draken zijn wel duidelijk: haar vrijheid wordt eerst weggenomen en
daarna sterven haar zoon en Drogo
allebei.
De tweede optie is Jon Snow. Daarvoor zou ik graag een van de oudste
en bekendste fan theories willen aanhalen, namelijk ‘R + L = J’. Dit staat
voor ‘Rhaegar Targaryen + Lyanna Stark = Jon Snow’, wat de theorie op
zich al uitlegt. Deze stelt dus dat Jon Snow geen bastaardzoon is van Ned
Stark, maar eigenlijk de zoon van Lyanna Stark en Rhaegar Targaryen. Ned
doet alsof Jon zijn zoon is om hem te beschermen, nadat zijn zus hem dat
vroeg op haar sterfbed. Al vanaf het eerste boek is deze gedachtegang
ontstaan in de geesten van vele fans, tot op het punt dat die zelfs algemeen aanvaard werd door de community. Nu is de theorie door de laatste
aflevering van seizoen 6 zo goed als bevestigd.
De vele bewijzen voor deze theorie zijn wat te langdradig om hier op in te
gaan, maar belangrijk om te weten is dat Rhaegar de zoon was van Aerys
‘The Mad King’ Targaryen, alsook de broer van Daenerys en de man van
Elia Martell. Dit zou Daenerys de tante maken van Jon Snow en Jon zelf
een claim op de Iron Throne geven. Dus, Jon als Azor Ahai?
< Targaryen bloed? Als we aannemen dat de bovenstaande theorie juist
is, check.
< Draken uit steen? Hier valt Jon wat door de mand; echte draken heeft
hij niet. Als je weet dat het symbool van de Targaryens een draak was,
dan zou je in poëtische taal wel kunnen zeggen dat Jons ontdekking
van zijn ouders is zoals een nieuwe draak die ontwaakt uit steen.
< Wedergeboorte? Wanneer Jon neergestoken wordt door zijn broeders
in de Night’s Watch, wordt er in de boeken een zware nadruk gelegd
op drie details: zijn wonde is aan het roken, Bowen Marsh is aan het
wenen en Sir Patrek, die sterren als wapenschild heeft, is zwaar aan
<<<
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het bloeden boven zijn lichaam. Hierna verrijst hij letterlijk, terug uit de
dood.
< Lightbringer? Ook dit is niet geheel overtuigend, maar Jons brandend
zwaard kunnen we beschouwen als the Night’s Watch. Hun eed klinkt
immers: “I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls.
I am the fire that burns against the cold, the light that brings the dawn.”
Ze zijn dus een zwaard, een vuur en bovenal een “Lightbringer”. Hij
maakt ook een opoffering voor dit wapen: zijn geliefde Ygritte.
Deze hints lijken minder overtuigend dan die voor Dany, maar er zijn nog
drie andere dingen die in zijn voordeel spreken. Ten eerste is hij volgens
‘R + L = J’ letterlijk “the Prince that was Promised”. Ten tweede maakt dat
hem de personificatie van “A Song of Ice (Stark) and Fire (Targaryen)”. En
ten slotte, nadat Melisandre communiceert met haar god, zegt ze “I pray
for a glimpse of Azor Ahai, and R’hllor shows me only Snow”.
Het enige wat ik tot hier toe nog niet besproken heb, is de zin: “The dragon has three heads.” Wat als Azor Ahai niet één persoon is, maar drie; één
voor elk hoofd? Het derde ‘hoofd’ staat open voor heel wat discussie: velen
denken dat dit Tyrion is, omdat hij samen met Dany en Jon de hoofdpersonages van de boeken vormt en omdat het mogelijk is dat hij óók een
Targaryen is (Aerys II had immers een oogje op zijn moeder). Het kan ook
dat de drie hoofden wel drie personages voorstellen, maar dat er maar één
de echte Azor Ahai is en de andere twee gekozen worden als metgezellen. Die zouden dan niet moeten voldoen aan de voortekens. Hierbij wordt
Maester Aemons uitspraak aangehaald, waarbij hij zei dat hij één van de
hoofden van de draak had kunnen zijn als hij niet zo oud was geweest.
Het verhaal zou dus kunnen eindigen met Dany of Jon, of allebei en mogelijk nog een derde persoon, die oorlog voeren met de Others en dankzij
Danaerys’ draken de wereld redden. Uiteindelijk zou Jon op de Iron Throne
zitten omdat hij de beste claim heeft en na zijn dood niet meer gebonden
is aan zijn eed. Het is zelfs niet uitgesloten dat Daenerys en Jon huwen (de
Targaryens zijn niet vies van incest) en samen de troon delen, maar door
Danys visioenen in Qarth denk ik eerder van niet.

... and Peace
Een tweede einde dat ik wil bespreken vind ik persoonlijk veel interessanter: een einde met vrede. Vrede tussen mensen en Others. Het klinkt
vreemd, maar eigenlijk is dit verrassend plausibel als je bekijkt wie de auteur is: George R.R. Martin is radicaal anti-oorlog. Hij heeft geprotesteerd
tegen de oorlog in Vietnam en al de oorlogen in zijn boeken eindigen in
pijn, leed en dood. Het zou niet logisch zijn dat alles dan goedkomt na een
grote oorlog op het einde. Langs de andere kant is dit natuurlijk geen vereiste; er kan een oorlog uitbreken die geen happy end heeft voor de mensheid in zijn wereld. Martin probeert steeds zo onvoorspelbaar en origineel
mogelijk te zijn.
Waarom zouden de mensen vrede willen? Dit lijkt nogal voor de hand liggend: de mensen hebben hun eigen problemen en denken dat ze hoogstwaarschijnlijk zouden verliezen in een oorlog tegen de Others. We weten
dat het mogelijk is om vrede te sluiten aangezien we Crastor dat zien
doen.
Waarom zouden de Others nu vrede willen? Laten we eerst kijken naar wat
we over hen weten. Ze zijn levende wezens, een ander ras, net zoals de
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Children of the Forest geen mensen. Bovendien worden ze door sommigen, zoals Crastor en bepaalde Wildlings, gezien als goden. Deze mensen
offeren kinderen aan hen, die dan tot White Walkers getransformeerd worden. Een vloek die men gebruikt is “the Others take you”. Niet ‘kill’ maar
‘take’. We kunnen er dus vanuit gaan dat ze de mensheid niet willen uitroeien, omdat ze hen nodig hebben voor reproductie.
Een vraag die je nu terecht kan stellen is: “Als ze in staat zijn tot vrede,
waarom moest Azor Ahai de mensen de vorige keer dan redden, tijdens
‘The Long Night’? Mijn antwoord daarop is: misschien heeft hij ze vorige
keer ook gered door vrede. Die gebeurtenis vond immers een duizendtal
jaar voor de ontwikkeling van het schrift plaats, dus de geschiedenis kan
onnauwkeurig zijn.
Aanwijzingen daarvoor vinden we bij de dertiende Lord Commander van
de Night’s Watch, gekend als de ‘Night’s King’. Hij was getrouwd met iemand die “huid zo wit als de maan” en “ogen als blauwe sterren” had en
bovendien over magie beschikte. Dat klinkt verassend veel als een White
Walker en zonder vrede lijkt een relatie tussen een White Walker en een
mens moeilijk.
Daarnaast zijn er nóg verhalen van Wildlings die relaties hadden met de
Others.
Een belangrijk punt is dat de Night’s King regeerde vanuit het ‘Nightfort’,
waaronder een magische poort in the Wall is gebouwd. Deze werd misschien gebruikt om te offeren aan de Others. Een ander praktisch nut had
ze immers niet en om even metakennis te gebruiken: de producers hebben onthuld dat het Nightfort een geheim heeft dat in komende seizoenen onthuld zal worden.
Nu terug wat meer over the Wall zelf. Waarom een muur van ijs bouwen
om ijswezens buiten te houden? Bovendien is the Wall zo gigantisch dat
het mensen en zelfs reuzen eeuwen zou kosten om die te bouwen. Others
kunnen heel snel voorwerpen uit ijs vervaardigen met behulp van magie.
Dus wat als zij de muur geconstrueerd hebben en de mensen enkel de
kastelen hebben gemaakt? Wat als the Long Night in vrede en coöperatie
is geëindigd? Dat zou er dan ongeveer zo hebben uitgezien: de mensen
krijgen alles ten zuiden van the Wall, de White Walkers alles ten noorden.
Het enige wat de mensen moesten doen is af en toe offers bieden om het
voortbestaan van de Others te garanderen. In ruil zouden ze niet meer
aanvallen. Maar nu biedt de mensheid hen niets meer…
Als we terugkeren naar het heden, is het volkomen logisch dat de nieuwe
Azor Ahai kan ontwaken om dit vredesakkoord te sluiten. Dan denk ik dat
Jon Snow in dit geval de betere kandidaat is. Niet alleen passen de profetische voortekens relatief goed, maar ook heeft hij al veel ervaring met the
North beyond the Wall en hij heeft reeds vrede gesloten tussen groepen
waar vrede onmogelijk leek (Wildlings en de Night’s Watch). Het zou ook
een hele mooie vervulling zijn van de boektitels: Jon is een heel dualistisch
personage. Niet alleen zijn ouders, maar ook zijn persoonlijkheid maken
hem “A Song of Ice and Fire”. Nog meer dan oorlog, past harmonie (Song)
tussen mensen (Fire) en White Walkers (Ice) in de titel.
Hoe dit allemaal in zijn werk zou gaan in het verhaal valt natuurlijk af te
wachten! Get hyped!

Piekfijn gepoetst!

ISS is een internationale pionier in facilitaire dienstverlening. Mensen kennen
ons als de kampioen van de scholenschoonmaak.
Met onze diensten willen we scholen optimaal ondersteunen zodat ze zich op
het vlak van schoonmaak en onderhoud geen zorgen hoeven te maken.
Surf naar www.schoolisscool.be, elke dag alle
schoolnieuws op één pagina.
“School ISS Cool” is onze manier om de ‘schooldirecties, leraars en leerlingen
een hart onder de (digitale) riem te steken met interessante artikels, links en
videos over wat er reilt en zeilt in scholen.
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weg te glippen. Naast enk
Geest?
n. Niet waar, meneer de
ook hard gewerk t worde

Een groepje zeer gemotiv

eerde acteurs
Carolus doen
hun uiterste best om ook
dit jaar weer
een pracht van een toneel
voorstelling
neer te zet ten. Als de voo
rstelling even
plezant wordt als het voo
rbereiden, zal het
spektakel zeker een voltreff
er worden.
in spe uit onze school en

Zoals elk jaar opnieuw konden de

leerlingen uit het derde genieten van
s
een heerlijk staaltje teambuilding tijden
.
hun bezinningsdagen in Puyt voet
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Op de Dag van de
Jeugdbeweging kw
am
elke stoere KSA’er,
KL J’er, Scout en Ch
iro
lid
in uniform naar sch
ool om te tonen da
t
zijn jeugdbewegin
g de beste is.

De bollebozen Luna, Kris
tof, Jasper en Adriaan ver
dedigden de
belangen van onze school
op de ‘Slimste School van
de Benelux’quiz. Die trip hebben ze
op de Knack-quiz gewonn
en. Heel wat
gelukkigen konden gen
ieten van de Amsterdam
trip.
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Na een heel MTB-weekend
lang alles gegeven te
hebben, konden deze spo
rtieve collegegangers hun
uitgeputte spieren laten
rusten op de trein.

Ook de leerkrachten heb

ben zich duidelijk goed
geamuseerd op MTB-week
end.

Adriaan trachtte dit

MTB-weekend zijn
titel van vorig jaar
r ziet hij er alvast ge
luk
kig uit, maar of
hij hier echt in slaag
de lees je in de vo
lgende IcHou.

te verdedigen. Hie

gingen literair op stap
De leerlingen van 6 HW
manswandeling.
in de Willem Frederik Her
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Even tijd voor ontspanning…
Spelletjespagina: Lotte Geleyn, Amber van Moeseke 3 GL-La

Samenstelling examenantwoorden: Phaedra Demeyer 6 LWIa

Welke dieren herken je in
deze tekeningen?
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Los de volgende droedels op
met behulp van het voorbeeld!

¢
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Hoeveel vierk anten zie je hier?

Zoek de volgende woorden
in deze woordzoeker!
Woorden:
AARDRIJKSKUNDE
DRANKAUTOMATEN
ESTHESTICA
FLUOSTIFT
FYSICA
GSMVRIJEZONE
LOCKER
NEDERLANDS
PEN

PENNENZAK
PERMANENTIE
RUGZAK
GOM
ATLAS
RINGMAP
OPSTEL
EXCURSIE
GROEPWERK

Grappigste examenantwoorden

Uit recent onderzoek blijkt dat de gemiddelde Collegeleerling toch niet zo
geconcentreerd te werk gaat bij alle examens … Wij konden beslag leggen
op een kort overzicht van rare hersenkronkels uit de laatste examenperiode:
Een leerling verwarde het examen geschiedenis met de kookles:
“De economie van het communisme is staatsbezit, behalve de geroerde
goederen.” (Roerende goederen)
Op het proefwerk aardrijkskunde is het belangrijk het noorden niet kwijt te spelen,
maar daar slaagt toch niet iedereen volledig in. Een verwarde leerling antwoordde
dit op een vraag van meneer Van Hove:
“De aarde draait in 24 u tijd 1 keer rond de zon.”
De actualiteit volgen tijdens de examens is nuttig, maar het blijkt ook een lastige
klus te zijn. Op de vraag ‘Wie is de meest recente winnaar van de Nobelprijs voor
literatuur?’ kwamen toch wel heel uiteenlopende antwoorden. Enkele missers, becommentarieerd door meneer Van Looy:
“Maria Peeters (Een koele, berekende leerling die gewoon de meest voorkomende naam in Vlaanderen opschrijft om het meeste kans te hebben.
Mohammed was nog een betere gok geweest, aangezien dat de meest
voorkomende voornaam in de wereld is.)
“Pascale Naessens (Kritische leerling die zelfs een punt veil heeft om te protesteren tegen atypische keuzes van het Nobelprijscomité)
Na al het studeerwerk voor het examen esthetica, had een leerling geen tijd meer
om de mythologische achtergrond die zeker van pas kon komen op dit examen,
even op te frissen.
Op een schilderij waar Venus samen met haar zoontje Cupido werd afgebeeld, antwoordde de leerling bij de beschrijving van het kunstwerk:
“Hier wordt Venus met Cupiter afgebeeld.” (Een samentrekking van Jupiter
en Cupido.)
Bij een ander kunstwerk moest men de mythe die afgebeeld werd, benoemen:
“De mythe van Oedipus en Eurydice” (Hierbij heeft de leerling twee verschillende mythes samengetrokken tot een nieuw verhaal. Er is enerzijds
het verhaal van Oedipus en anderzijds dat van Orpheus en Eurydice. Close
enough.)
Ook meneer Balthau had af en toe een triestig momentje tijdens het verbeteren:
“Fidel Castro: medewerker van Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog”
(Fidel Castro was de communistische president van Cuba tot 2008.)
Volgens een leerling in het College kan je enkel met een kapot, analoog horloge
de tijd aan de hand van de stand van de zon bepalen:
“Je uurwerk wijst naar de magnetische polen. Wanneer het kapot is, wordt
het aangetrokken door de polen. Zo kan je afleiden aan de hand van je uurwerk waar het zuiden exact ligt.”
Schrijffouten tijdens het proefwerk geschiedenis komen blijkbaar heel frequent
voor, beaamt ook mevrouw Merckx:
“Door het grote tekort aan landbouwmiddelen, volgde er een grote hongernoots… ” (De leerling bedoelde vast en zeker hongersnood, maar was
even de schrijfwijze uit het oog verloren door zijn knorrende maag.)
Die-hardfans van Harry Potter proberen dit vaak even te laten blijken op hun examen Nederlands. De leerlingen kregen de opdracht het woord ‘Emeritus’, ofwel
een gepensioneerd rechter in een betekenisvolle zin te gebruiken.
“Harry Potter zei “Emeritus Magnus Leviosa” en de tafel begon te vliegen.”
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Het duel

Phaedra Demeyer – 6 LWIa

Onze nieuwe rubriek sedert vorig jaar krijgt dit jaar opnieuw de eer om twee leerkrachten tegen elkaar op te
zetten in een wedstrijd. Wat de wedstrijd juist inhoudt, wordt bepaald door de auteur van het artikel en de
deelnemers komen het pas te weten enkele minuten voor het duel. De winnaar wordt eeuwige roem toebedeeld
en de prijzen zijn felbegeerd door de andere leerkrachten. Deze editie namen mevrouw Rotthier en meneer De
Meyer het tegen elkaar op in een blinde smaakproef. Hoewel de deelnemers zeer rustig oogden, was de spanning
te snijden…

Om een rode draad te weven doorheen de volledige proef, heb ik ervoor gezorgd dat alle producten reeds bekend waren bij de deelnemers
door het mountainbikeweekend. Hierbij wil ik
ook mevrouw Rotthier en meneer De Meyer
bedanken voor hun welwillendheid en standvastigheid bij het deelnemen aan dit duel. Zij
namen geblinddoekt met Chiro-dassen vrolijk
deel aan onze proeven.

Opwarmertje
Om onze spieren niet te blesseren bij de eerste
ritten van het jaar, moet er goed opgewarmd
worden vooraleer we beginnen te rijden. De
activiteiten die hieraan verbonden zijn, brengen
vaak een tekort aan hydratatie en koolhydraten
met zich mee. Maar niet getreurd! Er werden
twee proefjes klaargelegd voor de deelnemers
om deze deficits helemaal weg te werken. De
bekertjes van de deelnemers werden gevuld
met spuitwater met perziksmaak. Op de bordjes
kregen de kandidaten druivensuiker voorgeschoteld. Wie zou als eerste ontdekken wat hen
gegeven werd?
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Het spuitwater was een moeilijke opdracht.
Blijkbaar hadden zowel mevrouw Rotthier als
meneer De Meyer nog niet toegegeven aan
de verleiding om een nieuw smaakje uit onze
schoolautomaten te proeven! Na enkele gissingen wist mevrouw Rotthier toch het goede antwoord te raden. Dit was het begin van een kleine voorsprong. Nadat ze beiden het water even
aan de kant geschoven hadden, konden ze aan
het blokje duivensuiker knabbelen. Ik had een
iets moeilijkere variant van de gewoonlijke koolhydraten genomen: multivruchten. Dit bleek
ook uit de antwoorden van de leerkrachten. Het
duurde iets langer dan de andere proefjes en
enkele tips waren ook nodig om tot het juiste
product te komen. Opnieuw wist mevrouw Rotthier haar voorsprong te vergroten.

Gezonde tussendoortjes
Om tijdens de verschillende ritten het energiepeil voldoende hoog te houden, is het noodzakelijk om tussendoor af en toe iets te eten.
Geen koekjes of frangipanes zoals meneer De
Meyer wel al eens tot zich durft te nemen, maar
iets voedzaams en gezonds om bij het sporten
alle calorieën die eraf gaan, er ook af te houden.
Daarom had ik een appel meegebracht, gesneden in zeer fijne stukjes. Om toch een beetje
verwarring te proberen zaaien, werd er daarvoor
eerst een granenreep met appelsmaak opgediend. ‘Tweemaal appel na elkaar, dat kan toch
niet?’ hoopte ik hen te ontlokken.
Mijn kwaad opzet slaagde niet. Meneer De Meyer raadde met kennis van zaken allebei de elementen die we hen hadden voorgeschoteld. Hij
is duidelijk een appelliefhebber! Ook sportdrank
met een vleugje sinaasappel bleek hem niet
vreemd te zijn. Ondertussen steeg de spanning
stilaan tot een waar hoogtepunt… Meneer De
Meyer haalde langzaam maar zeker mevrouw

Rotthier in. De eindspurt zou uitmaken wie de
winnaar werd van dit duel!

Finale
‘La grande finale’ had de beslissende positie in
het duel. Als laatste, wanneer we spreekwoordelijk terug op de trein richting Sint-Niklaas
zitten, wordt er vaak gesnoept om ons een allerlaatste voldoening en een goed gevoel te
geven na het mountainbikeweekend. Daarom
had ik zelfgemaakte brownie meegenomen,
om de kandidaten ook een beetje te verwennen
voor hun deelname. Toch werd er voor de lekkernij eerst nog iets gezonders opgediend: een
proteïneshake. Deze wordt vooral door sporters
gebruikt om hun spieren sneller te laten herstellen van zware inspanningen. De smaak lag iets
ingewikkelder: ik had gekozen voor een banaantoffee shake! Heel lekker, maar hoe zouden de
kandidaten omgaan met deze twee zoete dingen?
Mevrouw Rotthier liet uitschijnen een echte
zoetebek te zijn, want ze was meteen fan van
de brownie! Ook de shake scheen geen hindernis voor haar, ze wist meteen welk fruit erin verwerkt was. Twee extra punten zorgden voor een
zeer spannende eindstand: 4-3. Mevrouw Rotthier won de sprint met een nipte voorsprong.
De medaille werd aan de winnaar uitgereikt en
ook de laatste stukken brownie werden als prijs
meegegeven! Meneer De Meyer feliciteerde
zijn opponente en de geduchte tegenstanders
praatten nog wat na over het duel. Iedereen
keerde tevreden terug en we konden een tweede leerkracht toevoegen aan onze fameuze winnaarslijst. Op naar een volgend duel!
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Een dag uit het leven van meneer Baart

Charlotte Janssens – 5 HW

Iedereen heeft ongetwijfeld al van hem gehoord of heeft hem al door de gangen zien lopen, maar wat doet
meneer Baart nu eigenlijk op onze school? Weet iedereen wel dat hij begin dit schooljaar van functie veranderde?
Ik ging voor Ic Hou een kijkje nemen om uit te zoeken hoe zijn vernieuwde dagen er nu feitelijk uitzien.
Dag meneer Baart, ik denk dat iedereen
weet dat u een vaste schakel bent in het
team van de leerlingenbegeleiding. Maar
wat is uw nieuwe taak op school dan?
Sinds 1 september ben ik door de directeur aangesteld als huismeester. Het is een groot woord
dat eigenlijk gewoon omvat dat ik ervoor moet
zorgen dat onze school technisch draait. Verwarming, licht, toiletten, water, elektriciteit: alle
mogelijke randverschijnselen die je je kunt bedenken op een school. Als er iemand een defect
opmerkt, word ik gecontacteerd. Bij dringende
zaken geef ik instructies aan de werkmannen.
Bij niet zo dringende dingen verzamel ik alle zaken en coördineer ik het werk aan mijn bureau,
zodat er niet te veel tijd verloren gaat bij kleine
klusjes. Af en toe moet ik ook zelf inspringen.
Vooral als er één van de werkmannen ziek is,
heb ik geen keuze.
Wat doet u gewoonlijk wanneer u op school
aankomt?
Ik kom meestal toe tussen halfacht en kwart
over acht. Het eerste wat ik doe is mijn mailbox
openen en mijn mails checken. Mijn mails check
ik elk kwartier, dit is echt wel noodzakelijk aangezien mijn pagina na een kwartier alweer vol
staat. Ik controleer dan of er belangrijke zaken
zijn die dringend moeten onderzocht worden.
Daarna doe ik mijn ronde in de klaslokalen
waarvan de verwarming de vorige dag kapot
was, het is uiteraard van groot belang dat die
in orde is om aan een lesdag te beginnen. Tussendoor gebeurt het ook wel eens dat ik nog
wat leerlingen spreek voor de leerlingenbegeleiding. Rond halfnegen trek ik me terug in mijn
bureau tot ongeveer tien uur om papieren in
orde te brengen en de taken te coördineren.
Het is waarschijnlijk vooral in de speeltijden
dat u met de leerlingenbegeleiding bezig
bent?
Ja, de speeltijden zitten bijna altijd gevuld met

gesprekken met leerlingen. Ook de middagpauze zit altijd bomvol. Maandagnamiddag is
het elke week cel-leerlingenbegeleiding, daar
ben ik altijd aanwezig. Het gebeurt af en toe dat
ik tijdens die vergaderingen word gebeld voor
andere, dringende zaken. Vrijdagnamiddag probeer ik ook te reserveren voor de leerlingenbegeleiding. Dan ga ik leerlingen opzoeken in hun
klassen om een afspraak te maken of neem ik
hen eventjes mee voor een gesprek.
Wat doet u tussen de speeltijden in?
Dat hangt er wat van af, soms moet ik naar een
vergadering, nog een andere keer ga ik nog
wat verder coördineren op mijn bureau of geef
ik instructies aan de werkmannen. Tussendoor
probeer ik na een middag leerlingen gezien te
hebben ook mijn tijd te nemen om eens iets
te eten. In de namiddag zoek ik een balans tussen het coördineren van het werk en de leerlingenbegeleiding. Maandag en vrijdag behoud
ik echter altijd voor de leerlingenbegeleiding,
dinsdag is vaak bekijken waarmee ik nog niet
echt klaar geraakt ben, daar doe ik dan meestal
aan verder. Donderdag is mijn shop-namiddag,
dan doe ik boodschappen. Dat kan gaan van
een doos met schroeven tot het bestellen van
een trapleuning. Veel dingen kunnen tegenwoordig al via mail of via
fax, maar voor sommige
zaken is nog altijd noodzakelijk om zelf eens de
winkel binnen te stappen.

omdraaien. Om negen uur zet ik me dan wel
nog een uur voor de computer om al mijn mails
die binnengekomen zijn tussen vier uur en negen uur eens door te nemen. Dit doe ik ook elke
zondag, maar zaterdag niet, dan wil ik echt wel
even rust. Met mijn job moet ik ook wel flexibel
zijn in mijn uren. Het gebeurt bij gelegenheid
dat ik ’s avonds naar school moet komen. Hierboven op school wonen er ongeveer 80 mensen in het internaat, dus ook daar kunnen zich al
eens wat problemen voordoen.
Vanaf dit schooljaar bent u dus gestopt met
lesgeven, waarom hebt u hiervoor gekozen?
Ja, dat klopt. De combinatie met lesgeven was
vrij onmogelijk. Om de haverklap word ik opgebeld en ik krijg enorm veel mails binnen. Er zijn
ook veel vergaderingen die ik moet bijwonen.
Kort samengevat, ik moet bijna altijd vrij kunnen zijn en dat is nu net zo moeilijk om te combineren met lesgeven. Via de leerlingenbegeleiding kan ik toch nog altijd in contact blijven
met leerlingen en daar ben ik wel blij om.
Bedankt voor dit interview en voor uw tijd!

Moet u na schooltijd
nog lang op school
blijven of kan u ook rond
vijf over vier naar huis?
Niet vaak, ik ben vrij gerust
tussen vier uur en acht uur
’s avonds. Vanaf het moment dat ik naar huis rijd,
kan ik in mezelf een knop
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Kortverhaal
Zwart, alles was pikzwart. Versuft door slaap woelde ik me nog enkele keren
om, maar het duurde niet lang vooraleer mijn ogen gewend raakten aan de
zuinige straatverlichting die mijn kamer binnenviel. Ik veegde de slaap uit
mijn ooghoeken en zuchtte bij het zien van de wekkerradio. 3u27. Ik duwde
mezelf rechtop en strekte mijn spieren die nog stijf aanvoelden door hun
onbewogen positie enkele minuten geleden.
Ik trok een comfortabele jeans en sweater aan, strompelde naar beneden
en maakte mezelf een heerlijke kop chocolademelk. De buurt was doodstil, alsof ik de enige levende persoon op aarde was. Met een beetje moeite
opende ik het glazen schuifraam en liet het koele herfstbriesje zachtjes over
mijn gezicht waaien. De maan stond hoog aan de hemel en weerkaatste net
genoeg licht om het bos dat grensde aan de tuin te belichten. Het enige geluid dat ik kon horen, was het zachte schuifelen van de bladeren die koppig
aan de bomen hingen, nog niet bereid om los te laten. Mijn zintuigen stonden op scherp, maar toch werd mijn lichaam overspoeld door rust. Innerlijke
rust. Heel even maar was ik al mijn gedachten de baas.
Ik ging op mijn rug liggen en bestudeerde aandachtig de verschillende sterren die de donkere hemel bekleedden. Tot een vreemd geluid me uit mijn
gedachten haalde. Ik veerde rechtop met mijn kop inmiddels koude chocomelk en stapte nieuwsgierig in de richting van het geluid. Naarmate ik de
bosrand naderde, onderscheidde ik het soepele geluid van zacht getokkel
op snaren. Ik naderde het witte, door oxidatie verroeste poortje dat de grens
vormde tussen het bos en mijn tuin en ging voorzichtig verder.
“If this is it, how it’s gonna be
I don’t know where to go
I don’t believe
You can mark my sleeve with a pen
Maybe change the way I am
But right now this is me
Don’t tell, just let me be”
Dit was vreemd. Wat moest ik doen? Onzeker schraapte ik mijn keel en enkele ogenblikken later stopte het getokkel op de snaren. “Uhm, hey”, wist
ik voorzichtig uit te brengen. De jongen draaide zich langzaam om, bang
om zijn evenwicht te verliezen en staarde me met wijde ogen aan. Zijn verdwaasde blik veranderde al snel in een brede, witte glimlach.
“Uh, hallo, i-ik wist niet dat hier verder nog iemand was, sorry.”
“Nee het spijt me ik wilde niet storen… Waarom ben jij zo vroeg op?”
“Nadenken... ’s Nachts kan ik mijn ideeën laten zweven, de vrije natuur in.
Niemand die mij stoort, geen scherpe geluiden die mij afleiden, gewoon
m’n stem, de natuur en ik. Dan kom ik naar hier en klim ik in deze boom. Voor
even sta ik aan de top van de wereld en voel ik me vrij. Ik kan doen en laten
wat ik wil en niemand geeft er wat om.”
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Luna Verhasselt – 6 LWE
De jongen in de boom was Birdy. Zo werd hij toch genoemd in de buurt.
Mensen gaven hem die naam, omdat ze hem weleens vaker in een grote eik
spotten. Die stond in de voortuin van het perceel waar hij woonde. Wanneer
hij van tak naar tak sprong, leek het wel alsof hij even vloog, vandaar dus de
naam Birdy. Zijn echte naam was Jemain. Hij was drie jaar toen hij geadopteerd werd uit Burkina Faso en voor het eerst hier in België aankwam. Ondertussen was hij negentien. Het meeste was ik over hem te weten gekomen
via mensen uit de buurt die de ouders van Jemain goed kenden. Zo duurde
het natuurlijk niet lang voor iedereen meer wist.
“Weet je, je voelt de kracht van de natuur en rust pas echt als je hierboven zit, uitkijkend op de mensheid die veilig slaapt achter gesloten
deuren. Kom op!” zei hij met een overtuigende glimlach.
Onzeker zette ik de ijskoude chocomelk neer en keek hem even aarzelend
aan. Hij merkte snel mijn twijfel op, legde me uit hoe ik het best naar boven
klom en bood me zijn stevige hand aan om me op de overhangende tak te
hijsen waar ook hij zat. Even leek hij zijn evenwicht te verliezen wanneer zijn
gitaar van zijn schouder viel, maar hij herstelde zich feilloos.
“Wow”, ademde ik moeilijk uit.
“Ik weet het.”
Terwijl ik zo gefocust was geweest op de muziek was het me niet opgevallen dat we nog steeds aan de rand van het bos zaten. We konden hier en
daar door de takken van de vele bomen over de verschillende, kleine huisjes
uitzien. Heel even zaten we daar in een aangename stilte, beiden in het moment verzonken. Wanneer ik hem aankeek, straalde zijn gezicht kalmte en
zekerheid uit.
“Wat, wat was je daarnet aan het spelen?”
Zijn blik kruiste de mijne. Het was alsof hij in mijn ogen naar een antwoord
zocht. Of ik wel te vertrouwen was. Hij keek weer voor zich uit, klemde kort
zijn kaken vooraleer hij begon te spreken.
“Dat was gewoon een deel van het moment, weet je. Mijn hart laten
spelen, denk ik”.
Een kleine lach kroop op zijn lippen, waarna er een zachte zucht volgde.
“Ik kom hier om mijn gevoelens te laten spreken en die bestaan ook
grotendeels uit muziek, dus waarom niet combineren he? Zo voel ik
me op mijn best.”
Ik dacht terug aan de woorden die hij zo zorgzaam en puur op het ritme
uitsprak “let me be”. Ik draaide me voorzichtig om, zodat mijn rug tegen
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de dikke stam aanleunde. Ik zat nu in dezelfde positie waarin hij zich enkele
minuten geleden bevond. Ik nam zijn postuur in me op, toen ik plots aan
een stevige vertakking een rugzak, vermoedelijk de zijne, zag hangen. Deze
stond open en enkele verfrommelde papieren staken er onordelijk uit.
“En je schrijft ook?”
Iets zelfzekerder knikte ik in de richting van zijn rugzak. Hij volgde mijn blik
en grinnikte zachtjes.

van de verwondering. Ik schrok van mijn innerlijke dialoog wanneer ik plots
de bladeren onder me hoorde ritselen. Ik keek vluchtig rond en zag dat Jemain zich uit de boom had gehesen. Rechtop, met z’n gitaar op zijn rug en
zijn rugzak om een schouder. Hij knikte zachtjes naar de rode schijn aan de
hemel die de komst van de zon voorspelde. Voor ik het wist, hoorde ik hem
me bedanken en zeggen dat hij mij nog weleens in de buurt zou zien. Ik zag
hem vertrekken en de wereld langzaam weer tot leven komen. Het is inderdaad onvoorstelbaar hoeveel impact één dag kan hebben op je leven.
***

“Jup, ik schrijf inderdaad ook. Geen liedjes, misschien hooguit een
korte rap.”
Hij krabde even aan zijn nek. In zijn ogen bemerkte ik twijfel om me zijn persoonlijke gedachten toe te vertrouwen. Ik lachte kort om te tonen dat hij verder kon vertellen als hij dat wenste en dat ik begrip had voor de keuze die hij
zou maken.
“Ik schrijf brieven.”
“Brieven?”
“Weet je, leven is tijd en tijd is kostbaar. Het is bijna onvoorstelbaar
hoeveel impact één dag in een mensenleven kan hebben of zelfs
maar de daden van één enkele persoon. En ik wil graag vasthouden
aan die moraal of gewoon aan die ene persoon die me misschien, al
is het maar met een simpele daad, iets bijleert over de maatschappij of mezelf. Ook zij dragen zonder dat we er ons soms van bewust
zijn bij tot de vorming van onze persoonlijke visie, bieden uitgebreidere perspectieven. En daarom schrijf ik aan hen. Soms stel ik vragen,
soms ga ik niet met hen akkoord. En soms volstaat gewoon een simpele dankjewel, dankjewel om mijn geloof in een betere maatschappij niet verloren te laten gaan.”

Ik schrok abrupt wakker van het abnormale geluid dat me zo vroeg in de
ochtend uit m’n slaap rukte. Ik gromde even in mijn kussen en duwde mijn
wekkerradio uit. 3u30. Gehaast kleedde ik me om en ik snelde de trap af. Ik
haastte me door mijn tuin naar het bos, naar de boom die gisterennacht
drager was van de puurheid van het delen van ideeën en emoties. Ik staarde
verdwaasd om me heen wanneer ik het silhouet van Jemain niet kon terugvinden in de boom. Ik liep enkele keren hetzelfde pad af om er zeker van te
zijn dat ik wel bij de juiste boom stond, maar dit moest hem wel zijn. Het
was pas nadat ik voor de derde keer de verschillende takken zorgvuldig gecontroleerd had dat ik een witte enveloppe opmerkte, vastgepind aan de
schors Haastig klom ik in de boom om de enveloppe te bemachtigen. Hij
was gericht aan ‘Vreemde in de boom’.

Een stilte waaide weer over en we verzonken terug in onze gedachten. Het
duurde even vooraleer zijn woorden volledig waren doorgedrongen. De
maatschappij.
“Ga je ze versturen?”
“Misschien … ooit… Wie weet haal ik ooit genoeg moed in mezelf
naar boven om die brieven gericht aan de mensen die dicht bij mij
staan en van wie ik hou, af te geven. Om mijn woorden vrij te laten.
Die aan de voorbijgangers, ‘vreemden’, die hou ik bij. Die bundel ik als
een soort proces van mijn ontwikkeling.”
Het afgelopen uur leek het wel alsof mijn hersenen een andere weg ingeslagen waren. Het leek wel alsof mijn tong verlamd was. Misschien een gevolg
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Poëzie

Samenstelling gedichten: Emma Caals – 6 LMT / Tekeningen: Gust Mannaerts: 6LWIa

Wat als een boom een plant bemint?
Naïef als een kind
Door haar schoonheid verblind
Wat als het wederzijds is?

Passie(moord)

En de esdoorn die smacht
Want de gelderse roos lacht
En allen bemerken haar aantrekkingskracht
Ook de wonderlijke droefnis

Zwartgallige obsessie
vergrijzend door tijd

Die de plant met zich meedroeg
Al vele littekens lang
De boom echter onwetend
Over haar immente ondergang
Enkel het bos was op de hoogte
Van haar onmogelijke opgroef
En als het woud ogen had
Stonden ze nu droef
Charlotte Maes – 6 LWE

Zij was een briesje roze argeloosheid
Hij een walm donker gestaar

Haar
tweede
liefde
kwam
En Cupido’s pijl kleurde
bloedrood.
Emma Caals – 6 LMT

Verstopt.
Onder een boom
schuilend voor de storm
Ze voelt zicht eenzaam.
Een bloempot zonder bloemen
bloemen zonder blaadjes
Een schoen zonder veters
kousen zonder voeten
Een klok zonder wijzers
zandlopers zonder zand
Een minnaar zonder geliefde,
een mens zonder ziel.
Zijn woorden zijn de scherpste messen
Dieper en dieper, snijden ze
in haar gebroken hart.
Julie Baetens 3 Lc
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Van Z tot A
Zinnen lijmen en woorden rijmen.
Letters plakken en in stijlfiguren verpakken.
Pure poëzie.
Taal in zijn totaal.
Maar de moreel?
Wij kennen weinig, weten veel.
Zoektocht in gedachten.
Antwoord afwachten.
Woorden neerpennen.
Van waarheid wegrennen.
Journalist. O, zo passioneel.
Wij kennen weinig, weten veel.
Boten dobberen, lange reis.
Avontuur en hoge prijs.
Europa scandeert mensenrechten.
Verdedigt niet zij die vechten.
Allemaal gezever en gezij...
Maar Zij zijn ook Wij.
Ach, niet zo belangrijk, toch maar toneel.
Wij kennen weinig, weten veel.
Yoni van Dam & Arthur Vercambre (6 LWIa)

Schijnbaar sterft men twee keer
wanneer de hartslag stopt voor ’t eerst
wat later overlijdt u weer
dit maar dubbel zo onbeheerst
Als uw naam voor ’t laatst vermeld wordt
gaat u definitief heennaar waar men steeds de doden stort
verbloemd door een grafsteen
Maar zolang het klopt, mijn hart gebroken
zult gij blijven bestaan
want geen dag uw naam onuitgesproken
zal tot die tijd voorbijgaan
Een eeuw existeren als Caesar kan ik u niet geven
maar geloof mij zeer:
Zolang ik adem
zult gij leven
Charlotte Maes – 6 LWE

Theeblaadjes
Water
Van heel hoog
Klatert in het witte kopje
de groene blaadjes draaien
en tollen als mijn gedachten
eerst snel en rusteloos dan langzaam
vouwen zich traag en zachtjes open
zinkend dwarrelend naar de diepte
adem de geur van hun wijsheid
proef de smaak van hun rust
geniet van dit moment
het is enig en uniek
zoals de blaadjes
zoals het kopje
zoals jij
en
ik
Gerben Michiels – 5 WWa2
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STRIPVERHAAL

Tekeningen: Jessica-Andrea Seghers – 6 EMT
Scenario: Jessica-Andrea Seghers, Hilda Eren 6 EMT

Meneer De
prins in

Hij ziet ze vliegen

We gaan er vandaag eens invliegen. Neem je handboek op
pagina 747, lees de tekst door en maak daar een
schema van.

Maar eerst: Zet
jullie gsm's op
vliegtuigmodus.

Waarom niet
gewoon op stil?

ZZZZZZ...

Dit doet meneer De prins aan iets anders denken,
iets dat diep in zijn geheugen gegrift staat.
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... ja, het leven
is hard...
Er is een probleem
met de elektronica van
het vliegtuig. We
ondervinden een lichte
turbulentie. Gelieve
rustig te blijven.

... maar een vliegtuigcrash is nog harder.
Waarom kunnen mensen zich niet
gewoon aan de regeltjes houden?
We zullen een noodlanding
moeten maken... Gelieve jullie
gordels vast te maken...

H

H
AS

... en zet jullie
schrap.

...Meneer?

R
K
S

H
H
H

....omdat ik het
zeg.
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Rechtstreekse invoer van kwaliteitswijnen
De beste kwaliteit aan de beste prijs
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Frank Van Havermaet

Buitenstraat 107 • 9170 De Klinge
Tel.: 03 770 72 18 • Fax: 03 707 05 90
info@dewasewingerd.be
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wel!
Geen idee? Wij
Zoek je creatief en speels materiaal
of inspiratie?
Spring dan binnen in één van onze winkels
of kijk snel op onze webshop.

De Banier
Sint-Niklaas
Stationsstraat 77
Open ma tem za
9u30 - 13u
& 13u30 - 18u
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Judokampioen in spe

Andreas De Ryck – 6 GWIb

Het College staat voor kwaliteit, kwaliteit voor de toekomst. Ook op sportief vlak bruist de school van het talent.
Andreas Deleu, leerling uit 3Wb, is één van deze talenten. Zijn sport: judo. Sinds 2009 beoefent hij deze sport met
hart en ziel. Na tal van mooie competitiejaren kijkt hij dan ook nog steeds uit naar elke wedstrijd alsof het de
eerste is. Ondanks zijn drukke sportagenda en de vele taken op het College konden wij hem toch strikken voor
een interview.

Andreas, laten we het eerst en vooral eens
hebben over de sport zelf. Wat is judo
nu eigenlijk? Kan je het voor ons in een
notendop uitleggen?
Goh, (denkt even) judo is een Japanse vechtsport waarbij de nadruk op zelfverdediging ligt.
De score die je nodig hebt om te winnen, is een
ippon, dit staat gelijk aan 1 punt. Daarnaast zijn
er scores zoals waza-ari (0,5 punt) en Yuko. Deze
scores kan je op drie verschillende manieren
verdienen. Je kan je tegenstander met beide
schouders op de mat gooien of hem met beide
schouders 25 seconden lang op de mat houden
of je kan er met een klem of wurging voor zorgen dat hij afklopt.
Je begon met judo in 2009. Nam je ook toen
al deel aan wedstrijden?
Neen, mijn carrière is eigenlijk pas echt begonnen in 2012. In dat jaar nam ik samen met mijn
oude judoclub, Budokwai Belsele, deel aan mijn
allereerste competitie in Dendermonde. Dat
was een heel spannend moment.
Heb je daar dan de smaak echt te pakken
gekregen?
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Ja, zonder twijfel. Ik vond de sport ervoor ook
al geweldig, maar door deel te nemen aan het
toernooi en door het te winnen, was ik er echt

sterk genoeg was om tegen toppers te winnen.
Dit tekort werkte ik weg door heel hard te trainen. En hoewel ik niet alles meer win, mag ik

zeker van dat dit mijn ding was. Hierna besloot ik dan ook om regelmatig deel te nemen
aan wedstrijden. De competitie geeft een extra boost, zeker als je veel wint. En winnen dat
deed ik nu eenmaal veel. (lacht) Dankzij mijn excoach Dirk, die mij goed voorbereidde, won ik
zowat alles waar ik aan deelnam bij de U13.

nog steeds niet klagen. Ik sta regelmatig nog op
het podium. Zo werd ik bijvoorbeeld onlangs
nog derde op het provinciaal kampioenschap.
Ook een ontgoocheling hoort er af en toe bij.
Toen ik op het Vlaams kampioenschap werd
uitgeschakeld in de derde ronde was ik enorm
teleurgesteld. Maar ook hiermee leren omgaan
is een stap in mijn groei naar de top.

Waarom ben je dan van coach veranderd als
je veel won?
Wel, vanaf na de U13 begon ik ook bij andere
clubs te trainen zoals Kemzeke, Berlare en Zele.
En daar moest ik nu eenmaal samenwerken met
andere mensen.
Bij zo’n overstap horen natuurlijk een hoop
veranderingen, niet?
Jazeker, vanaf die periode ging ik samen met
twee vrienden, Tom en Ilias, naar de wedstrijden. We gingen ook niet meer naar de kleine,
plaatselijke tornooien, maar we richtten onze
pijlen op de grote competities in zowel het binnenland als in het buitenland. Deze grote competities staan hoog op mijn lijstje. Niet alleen
wat betreft wedstrijden veranderde er veel. Zo leerde Ik
heel veel bij op de trainingen
door andere manieren van
werken.
Win je nog steeds zo
makkelijk of is het toch net
iets moeilijker op de grote
competities?
(Lacht) Op deze toerooien is
winnen inderdaad een pak
moeilijker. Bovendien merkte ik
bij de U15 dat mijn lichaam niet

Wat brengt de toekomst nog voor jou?
In januari ga ik naar de U18, dat wordt een grote
stap. Ik zal daar vooral op techniek en kracht
moeten focussen. Het eerste jaar zal een zeer
zwaar jaar worden, omdat ik dan vecht tegen
jongens die veel ouder zijn. Maar hier leer je
juist veel uit. In ieder geval wil ik het niet houden bij 5 trofeeën, 13 gouden medailles, 1 zilveren medaille en 2 bronzen medailles! Mijn
ultieme droom is om een grand slam of een wereldkampioenschap te winnen, al is dat natuurlijk een heel erg moeilijke opdracht.
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Zwemmen: interview met Robbe Hollevoet

Mara Claes – 3 Lb

De Olympische Zomerspelen in Rio zitten er weer op. België mocht met welgeteld 6 medailles en 19 olympische
diploma’s naar huis. Bepaalde medailles werden verwacht, andere atleten verrasten ons met hun prestatie. Zo
ook Pieter Timmers: de man die tegen alle verwachtingen in zilver haalde op de 100 meter vrije slag. Hij verbrak
zijn eigen record, klopte olympisch kampioen Nathan Adrian en haalde de eerste medaille in 20 jaar in deze
zwemdiscipline. Zwemmen werd ineens een heel ander begrip en ik werd nieuwsgierig naar hoe het er echt aan
toegaat bij zwemmers. Daarom interviewde ik Robbe Hollevoet (3Lb), een zwemmer in hart en nieren.
Robbe, hoeveel keer train jij eigenlijk in de
week en is dat moeilijk te combineren met
school?
Wel ik train maandag, dinsdagochtend en -avond,
woensdag, donderdagochtend, vrijdagavond,
zaterdagochtend en tot slot zaterdagavond. Dat
zijn dan 8 trainingen in de week. Ik heb natuurlijk een goede planning nodig om alles te kunnen combineren, maar ik leer vlot, dus dat levert
voor mij geen problemen op.
Wat is naar jouw gevoel de zwaarste dag in
de week wat betreft school en trainingen?
Dinsdag is naar mijn gevoel het zwaarst. ’s Morgens ben ik al vroeg uit de veren, want mijn
training start om 7 uur. Deze duurt een uur
en daarna vertrek ik rechtstreeks naar school.
’s Avonds train ik nog een keer. Daarnaast doe ik
ook de extra oefeningen die mijn trainer heeft
gegeven. Dit zijn vormspanningsoefeningen en
oefeningen die de spieren versterken. Deze oefeningen komen vaak ook aan bod in de voorafgaande training.
Hoe ziet zo’n training er meestal uit?
Er zijn verschillende soorten trainingen: er zijn
trainingen die focussen op uithouding of op
sprint. Bij sprint wordt er gefocust op snelheid.
Meestal werken we echter aan onze uithouding.
Dat houdt voornamelijk in dat je vele meters
zwemt, maar er zit ook techniek in verweven
om je stijl te verbeteren.
Op welke manier bereid jij je voor op een
wedstrijd?
Voornamelijk door op voorhand voldoende te
trainen. Natuurlijk moet ik ook weten waar ik
zwem en waar ik me aan kan verwachten enz.
De dagen voor de wedstrijd is het belangrijk dat
ik voldoende water drink om het vochtgehalte

in mijn lichaam zo hoog mogelijk te krijgen. De
avond voor de wedstrijd probeer ik altijd licht te
eten, zodat mijn maaltijd goed verteert en ik de
dag erna geen opgeblazen gevoel krijg. Daarnaast moet ik ook de dag van de wedstrijd zelf
licht-verteerbare voeding eten. Daarom neem ik
vaak witte pasta mee, want dat zijn snelle suikers.
Hoe ziet een wedstrijddag eruit?
Op een wedstrijd beginnen we altijd met inzwemmen. We hebben daarvoor een vast
schema dat we moeten volgen. Daarnaast zitten
we vaak gewoon op de tribune van het zwembad, maar bij de grotere wedstrijden krijgen de
zwemmers soms een zaal waar ze kunnen liggen op een veldbedje om te rusten. Je hebt bij
een zwemwedstrijd ook oproepkamers waar
je door moet voor je naar je startblokken mag
gaan om de wedstrijd te beginnen.
Zit de zwemmicrobe bij jullie in de familie?
Zeker! Mijn broer, Quinten (1La) en mijn zus, Marie (5LWIa), zwemmen allebei ook. Quinten zit
een reeks lager, dus die traint iets minder. Mijn
zus zwemt op een hoger niveau dan ik, dus zij
traint nog meer. Marie traint iedere dag van
maandag tot zaterdag en heeft ook nog 3 keer
per week ochtendtraining.
Heb je ambitie en ben je bereid om er
evenveel opofferingen voor te maken als
bijvoorbeeld Pieter Timmers?
Ik denk dat iedere zwemmer die een beetje ambitieus is er wel van droomt om op de Olympische Spelen te staan. Je moet er natuurlijk heel
veel mee bezig zijn. Ik zou het echt wel zien zitten om veel op te offeren als dat betekent dat ik
naar de Olympische Spelen kan.
Bedankt voor het interview, Robbe!

Het is mooi om te zien dat iemand zo gebeten is door zijn sport. We wensen Robbe,
Quinten en Marie nog veel succes toe (samen met alle andere zwemmers en sporters)
en we hopen dat ze – zonder blessures – hun
ultieme doel bereiken: de Olympische Spelen. Vele zwemmers van onze school zijn
al goed op weg! Na de zwemwedstrijd op
11 januari in het Sinbad in Sint-Niklaas, behaalde onze school maar liefst 12 medailles!
8 stuks voor de individuele onderdelen en 4
voor de aflossing. De winnaars mogen zelfs
meedoen aan het Vlaams zwemkampioenschap te Brugge op 22 februari! Een klein
overzicht van de uitslagen:

Miniemen:
Mattise Ruige 1Sh schoolslag: Zilver
Flore Ruige 2Lb crawl: Goud
Sean De Clippeleer 2La rugslag: Goud
Xavier Pendar 2MWe schoolslag: Goud
Aflossing jongens:
Goud: Xavier Pendar, Stijn Verbist,
Sean De Clippeleer, Matisse Ruige.
Zilver: Thor Iserbyt, Maarten Verstockt,
Guillaume Smet, Ruben Willaert
Cadetten:
Jade Braem 3SPWa rugslag: Brons
Scholieren:
Zena Gosselin crawl: Brons
Marie Hollevoet rugslag: Goud
Pieter-Jan Van Hove schoolslag: Goud
Aflossing jongens: Pieter-Jan Van Hove, Jeff Reed,
Dylan De Clippeleer, Francis Voet: Goud
Aflossing meisjes: Zena Gosselin, Fien D’Eer,
Marie Hollevoet, Luna Vavourakis: Goud
Proficiat aan alle leerlingen en hun L.O.-leerkrachten!
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De ideale schoolfiets

Andreas De Ryck – 6 GWIb

Binnenkort wordt het opnieuw langer licht, het wordt warmer en dus wordt het ook tijd om de veel te kleine
bussen en treinen met al hun vertragingen uit te wuiven. We nemen allemaal die ene oude, stoffige fiets die
ergens in de garage staat. Of kiezen we toch eerder voor een modernere, handigere versie? Hoe zou deze er dan
eigenlijk moeten uitzien? Volgens onze visie moet de ideale schoolfiets aan verschillende eisen voldoen. Hij moet
stevig, gemakkelijk te gebruiken en mooi zijn en bovendien moet hij lichtlopend zijn.

De motor
De ketting en het schakelapparaat vormen de
motor en onze benen de brandstof. We willen
niet helemaal uitgeput op school aankomen en
dus is het de bedoeling om zo weinig mogelijk
brandstof te verbruiken. Daarom kiezen we voor
een fiets met zes versnellingen. Zo kunnen we
viaducten, wind en andere obstakels trotseren.
Minder is te weinig, meer is niet nodig, aangezien we ook niet de Ronde van Vlaanderen willen rijden. Voor zij die geld te veel hebben, is
er natuurlijk ook nog altijd de mogelijkheid tot
een elektrische fiets, maar daar willen wij jongelingen voorlopig toch liever niet mee gezien
worden.
Een mogelijkheid om ons energiegebruik te
beperken, is dunnere banden nemen. Dunnere
banden verlagen de rolweerstand, waardoor we
dus minder hard op de pedalen moeten duwen.
Deze zijn goedkoper dan meerdere versnellingen, maar hebben als grote nadeel dat je er veel
minder grip mee hebt. Wees dus voorzichtig als
het nat of glad is!

Gewicht
Onze fiets mag niet te veel wegen. We moeten
al elke dag met onze schoolboeken sleuren en
die wegen al meer dan genoeg. We zoeken dus
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naar een fiets die ongeveer tien kilo weegt. Minder is veel te duur en waarom zouden we meer
nemen? Om het onszelf lastiger te maken? Voor
onze elektrische fans speelt gewicht geen rol.
Een elektrische fiets weegt namelijk sowieso
meer.

Look
Het uitzicht van onze fiets is minstens even belangrijk als al de rest. Het is vanzelfsprekend dat
we “in stijl” naar school willen gaan. Onze fiets
moet dus mooi zijn. Bovendien willen we niet dat
we een fiets hebben zoals er duizend rondrijden.
Hij mag dus gerust een beetje exclusief zijn.
De vorm van de fiets speelt een belangrijke rol
bij wat we mooi vinden. Een speciaal stuur kan
een fiets net dat tikkeltje extra geven en er iets
exclusiefs van maken, maar kan evengoed het
totale plaatje verpesten. De verschillende vormen kunnen heel uiteenlopend zijn. Zo kan
het kader bestaan uit nagenoeg alleen rechte
stukken of uit juist heel veel krommingen.
Krommingen geven de fiets dikwijls een fraai
uitzicht, maar zijn ook vaak iets duurder. Je kan
ook altijd opteren voor een oude koersfiets en
deze ombouwen tot wegfiets. Hieruit ontstaan
nagenoeg altijd exclusieve, elegante en mooie
creaties.

Vorm is uiteraard niet alles. Ook de kleur heeft
een grote invloed. Men kan kiezen voor de casual kleuren of voor een meer opvallende kleur zoals roze of appelblauwzeegroen. Deze springen
altijd in het oog, maar zijn daarom zeker niet
mooier! Een fiets hoeft natuurlijk niet te bestaan
uit één kleur. Men kan kleuren combineren, patronen kiezen en de creatievelingen kunnen er
zelfs een verhaal op afbeelden.
Tot slot zijn er allerlei leuke gadgets die kunnen
bijdragen tot een exclusieve fiets. Een bel met
een leuk geluid bijvoorbeeld, kan een goede tip
zijn. Een mini-discobol als voor- of achterlicht en
lichtgevende spaken daarentegen zijn gadgets
die vooral zouden passen op de meest foute
fiets.

Prijs
Helaas kost een leuke fiets geld. Hoeveel aan
zo’n fiets dan precies betaald moet worden, is
moeilijk te zeggen. Natuurlijk scheelt het een
flinke hap in de boterham als je al wat materiaal
hebt liggen. Ook als je iets van fietsen kent en
handig bent, kan je heel wat besparen. Zo kan
je bijvoorbeeld zelf je oude fiets versleutelen en
spuiten. Dit zal je honderden euro’s besparen.
Als je degelijke zaken moet uitbesteden, dan
wordt het echter al snel een dure grap.

Ingelijst

‘LED’s go’ – unieke workshop in onze school
Onder impuls van de energiecoach Evelien Cruyplandt
werden in heel wat Sint-Niklase scholen de klassieke
lampen vervangen door energiezuinige LED-lampen.

LED-lamp. Op die manier leerden ze proefonder
vindelijk de specifieke eigenschappen en de energie
voordelen van LED’s kennen.

Naar aanleiding daarvan werd in samenwerking
met Het Laboratorium voor Lichttechnologie van
KU-leuven de workshop LED’s GO uitgewerkt.

Daarnaast lichtte Stef De Cauwer, oud-leerling van
VTS en laatstejaars masterstudent aan KU Leuven,
tijdens deze workshop zijn masterproef toe.

Op donderdag 16 februari werden de engineerings
vaardigheden van de leerlingen van 6 WetenschappenWiskunde in onze school op de proef gesteld.

Voor deze masterproef werd de efficiëntie van LEDlampen in Sint-Carolus samen met de leerlingen van
5STW onderzocht, wat tot erg boeiende resultaten
leidde.

Tijdens deze workshop maakten de leerlingen onder
begeleiding van docenten van KU Leuven zelf een
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