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Ic Hou



“Probeer, zover het mogelijk is, je niets aan te trekken van gezever over ‘strevers’, en 
gezever over wat iemand anders denkt dat je zou moeten doen (van alle kanten !). Je zit er 
nu toch, dus kan je de school beter gebruiken om je leven wat kleur te geven. Je zal 
trouwens altijd mensen vinden die jouw ding ook interessant vinden als je even rondkijkt.” 

Oud-leerling Wanne Mendonck vanuit Cambridge – zie blz. 25
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“Vanzelfsprekend zijn de regelgeving, de leerplannen en de eindtermen richtinggevend en 
richtingbepalend. Het zou echter jammer zijn dat het stramien als een te strak korset zou 
aanvoelen en de spirit, en eigen-aardigheid en passie van leerkrachten vleugellam 
zou maken. 
Een vertrouwvolle leerling-leerkrachtverhouding ondersteund door de ouders en 
geruggesteund door een schoolcultuur die lerend en stimulerend is, laat dat ons devies 
blijven. Op die manier willen we ons Collegemerk ‘Kwaliteit voor de toekomst’ inkleuren.”

Pedagogisch directeur Danny Van Royen in het artikel over de proefdoorlichting ... – zie blz. 6 

“De Culture Club werd boven de doopvont gehouden. Vorig schooljaar nog een beetje 
aarzelend met een aanbod voor 5 en 6, dit schooljaar op volle kracht met een volwaardig 
programma voor de hele school : een rijke waaier van 12 initiatieven waaruit leerlingen 
in september vrij konden kiezen. Vooral in het zesde jaar werd hier gretig op 
ingetekend, maar ook in het vierde en het eerste jaar wisten we enkele trouwe 
cultuurfanaten te overtuigen. Meer dan 200 tickets werden aan de man of vrouw 
gebracht.”

Leraar Bram Noens over het culturele aanbod voor vrijwilligers – zie blz. 17

“François was een aangename verteller in elk gezelschap. Zijn aanstekelijke, gulle lach 
zal ons altijd bij blijven. Hij had ook een scherp observeringsvermogen en kon in rake 
bewoordingen iemand treffend typeren, maar nooit zou hij iets kwetsends gezegd 
hebben. Roddel en achterklap waren hem totaal vreemd, hoewel hij vaak van veel op de 
hoogte was. Ofschoon hij veel aan het woord was, zou hij nooit iets ongepasts 
doorvertellen. Wellicht had hij onder meer daarom zoveel vrienden.”

Oud-directeur Walter Roggeman in In memoriam François Smet – zie blz. 31

KNIPPEN EN PLAKKEN
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SAMEN SCHOOL MAKEN

 ? Leerlingen uit Dinant twee maand op onze schoolbanken: Lauranne, Nicholas en Manon

Engelse dag 23 januari: De Engelsen maken de uitslag van de speeches-contest bekend ! =
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ACTUAACTUA

<<<

Op 25 november startte de proefdoorlichting 

en op vrijdag 1 december 2017 kregen we het 

definitieve besluit te horen. Een week later werd 

ons ook het verslag toegestuurd. We beloofden 

bij de aankondiging van de proefdoorlichting 

op de oudervergaderingen in september om de 

ouders en de leerlingen op de hoogte te bren-

gen van de besluiten van de inspectie. We stel-

den ons daarbij kwetsbaar op, maar wilden van 

bij de start grote transparantie en een construc-

tieve aanpak voorop stellen. In College Info van 

december 2017 publiceerden we reeds de eer-

ste bevindingen in grote lijnen. In onderstaand 

artikel gaan we een stap verder en publiceren 

we ook gedeelten van de teksten uit het verslag.

Wat hebben de inspecteurs van 
nabij bekeken in onze school ?
Bij de proefdoorlichting in onze school werd de 

focus gelegd op twee grote terreinen : 

A De schoolsystematiek (waar staat de school 

voor, hoe pakt ze dit aan, hoe organiseert ze 

dit …). Concreet worden zes kwaliteitsterrei-

nen tegen het zonlicht gehouden (= de zes 

K’s):

< De visie van de school

< Het onderwijskundig beleid

< Organisatieontwikkeling

< Systematische evaluatie

< Betrouwbare evaluatie

< Bijsturen en borgen

B De vakgebonden analyse. Wat zegt de 

onderwijsleerpraktijk over :

< De afstemming op het gevalideerd doelen-

kader

< Leer-en ontwikkelingsgericht aanbod

< Positief en stimulerend leerklimaat

< Materiële leeromgeving en onderwijsorgani-

satie

< Feedback

< Evaluatie

< Leereffecten

De inspectie kwam tot een oordeel door het 

bestuderen van data die beschikbaar zijn over 

de school, door gesprekken met alle partners 

van het onderwijsproces (directie, personeels-

team, leerlingen en ouders), door het inkijken 

van notities, examens, toetsen, vakverslagen en 

andere beleids- en inspraakdocumenten, door 

klasbezoeken enz.

Men wil met deze nieuwe aanpak scholen op 

een procesgerichte en constructieve wijze con-

troleren en desgevallend op weg helpen. Wij 

hebben de aanpak in die zin ook ervaren. De 

gesprekken werden telkens op een indringende, 

maar erg constructieve wijze gevoerd. 

Het inspectieteam verloor zich niet in louter 

gesnuister in papieren, maar trachtte echt te 

ontdekken hoe het er in de praktijk aan toe 

ging. Vanzelfsprekend blijft het mensenwerk en 

gebeurt de doorlichting op erg korte tijd. Het 

blijft ook voor een gedeelte een steekproef (een 

selectie van vakken wordt doorgelicht) en het is 

zo dat met datgene waar op geen enkele wijze 

PROEFDOORLICHTING 25 NOVEMBER 2017 - 1 DECEMBER 2017

We gaan verder  
op de ingeslagen weg !

Eind december 2017 kreeg onze school het bezoek van zes inspecteurs. In een proefdoorlichting legden ze onze 
kwaliteitszorg onder de loep. Tevens controleerden ze of we voldoen aan de Vlaamse onderwijsregelgeving. 
‘Proef’ betekent dat deze inspectie kaderde in een try-out van het doorlichtingsteam van het nieuwe inspectie-
format. Met andere woorden, we kregen de kans op een gratis audit en de inspecteurs leerden ook nog van onze 
ervaringen. Het resultaat is erg goed; we gaan verder op de ingeslagen weg en sturen bij waar het noodzakelijk is !

Wat viel ons op bij deze 
doorlichting ?
Erg professionele en correcte inspecteurs ! Zo-

wel in communicatie als doelgerichtheid to 

the point. De inspecteurs bedankten na afloop 

al diegenen die meegewerkt hadden aan de 

voorbije inspectieweek (leerlingen, leerkrachten, 

ouders, directie). Wij houden eraan om ook de 

inspecteurs te danken voor hun scherpe analyse 

en waardevolle bijdrage aan het bewaken en 

verbeteren van ‘Kwaliteit voor de toekomst’. De 

constructieve stijl waarin de reflectiegesprekken 

met de vakgroepen werden aangepakt, zinde-

ren na en inspireren

een vorm van ‘bewijs’ (documenten, publica-

tie, weergave in een verslag …) voorhanden is, 

geen rekening wordt gehouden. De persoon-

lijkheid en aanpak van iedere inspecteur – 

mensen werk … – is uiteraard ook verschillend. 

Soms hadden leraren het gevoel dat ze erg na-

drukkelijk ‘op de rooster’ werden gelegd, soms 

was de opmerking dat hen nauwelijks iets ge-

vraagd werd. Maar meestal verliep het contact 

erg positief. De doordachte strategie van de 

inspectie en de positieve wijze waarop volgens 

een duidelijk stramien de gesprekken werden 

aangepakt, lijkt ons een grote stap vooruit in 

een evenwichtige en verantwoorde controle.

De beoordeling ?
Voor luik A, de schoolsystematiek 
kregen we ‘Overstijgt de verwachting’ voor:

< Visie

< Organisatieontwikkeling 

< Bijsturen en borgen

Kregen we ‘Volgens de verwachting’ voor:

< Onderwijskundig beleid 

< Systematische evaluatie

Kregen we ‘Benadert de verwachting’ voor:

< Betrouwbare informatie. 

Wat wordt onderzocht ? 
Wat kenmerkt het nieuwe 
inspectiemodel ?
Het sleutelbegrip bij de inspectie is ‘kwaliteits-

ontwikkeling’. 

In een ontwikkelingsmodel – daarover meer iets 

verder – wordt de visie en algehele organisatie 

van de school bekeken ( = het onderzoek van 

de kwaliteitsontwikkeling). Vervolgens onder-

zoekt men één of meerder kwaliteitsgebieden : 

rapportering en oriëntering, leerlingenbegelei-

ding, omgaan met diversiteit en ten vierde, per-

soneelsbeleid en professionalisering. 

Een erg belangrijk derde luik is het onderzoek 

van de onderwijsleerpraktijk. Lees, de vakken .De 

controle of je goed werkt en conform de leer-

plannen en regelgeving in de vakken die men in 

de focus plaatst. 

Een vierde en laatste onderzoek richt zich op 

bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Bij de 

proefdoorlichting in onze school werd dit laat-

ste onderzoek niet uitgevoerd.

Zoals reeds aangegeven, gebeurt de controle-

evaluatie in een model waarbij ontwikkelings-

schalen worden gebruikt. Telkens worden de 

vier zelfde ‘titels’ aan de ontwikkelingsschalen 

gegeven : ‘Voldoet niet aan de verwachtingen’ 

(=rood), ‘Benadert de verwachtingen’ (= oran-

je), ‘Volgens de verwachtingen’ (=groen) en 

‘Overstijgt de verwachtingen’ (=blauw). In het 

referentiekader staat aangegeven wat de ken-

merken zijn van ieder kwailiteitsterrein en iedere 

ontwikkelingsschaal.

We verhelen niet dat we erg fier zijn op dit 

resultaat. Het werk van velen gedurende 

vele jaren : een school met een visie, 

innovatief (bijv. : Stem, Talent, Vrije Ruimte), 

met de vinger aan de pols van deze tijd, 

die borgt wat goed is en bijstuurt waar het 

nodig is. We zijn ook heel tevreden met de 

beoordeling van het ‘Onderwijskundig 

beleid’ en de ‘Systematische evaluatie’. 

Dat we nog vooruitgang kunnen (én moe

ten maken) op het vlak van de ‘Betrouw

bare evaluatie’ is een belangrijk aandachts

punt voor de komende maan den en jaren.

Het lijkt ons niet zinvol het volledige verslag hier 

te publiceren, maar we onthouden u een aantal 

belangrijke quotes uit het eerste luik (= eigen 

kwaliteitsontwikkeling) niet. Zes kwaliteitster-

reinen werden onder de loep genomen (=de 

zogenaamde K’s). De aandachtige lezer zal mer-

ken dat de inspectie benoemt wat goed en erg 

goed is en aangeeft waar er ontwikkelingskan-

sen zijn.

K1. Visie (blauw)

“De school weet wat ze met haar onderwijs wil be-

reiken en hoe ze de ontwikkeling van de leerlingen 

wil stimuleren. Deze visie is afgestemd op de input 
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OUD-LEERLINGEN

Maar...

REGEL 2
Een streepje historisch bewustzijn heeft  
nog nooit iemand kwaad gedaan
... het verleden is een bedrieglijke spiegel, eentje waarin je dingen meent 

te zien die er niet zijn, en die er misschien nooit geweest zijn. In het diepst 

van onze gedachten, is die roemruchte junimaand van 1992 nog steeds 

het Walhalla van de Herwonnen Vrijheid. Terwijl onze lievelingsencyclope-

die Wikipedia als enig noemenswaardig feit vermeldt dat de overblijfselen 

van Tsaar Nicolaas II bijna 75 jaar na zijn overlijden eindelijk definitief voor 

écht worden geïdentificeerd. 

Nicolaas II, u weet wel : die met zijn priester-dienaar, de veelwijver Raspoe-

tin, de laatste tsaar die uiteindelijk eindigde in een mijnschacht, al dan niet 

samen met zijn jongste dochter Anastasia... Hoe ziet onze Collegetijd er bij 

identificatie na 25 jaar uit ? Is er ook gerede twijfel mogelijk over de écht-

heid van ons verblijf hier ? Of liggen in de mijnschachten van onze herinne-

ringen alle feiten nog steeds zomaar voor het grijpen ? Wel blijken intussen 

alle priesters – veelwijvers en andere – verdwenen uit de Collegegangen. 

In hun plaats kwamen heelder hordes Anastasia’s. 

REGEL 3
Cherchez la femme, wat er ook gebeurt :  
cherchez la femme
Meisjes godbetert ! ! In het College ! Wij konden er alleen van dromen en 

met wat geluk of daadkracht hen van ver of iets dichterbij in de vroege 

ochtendnevelen begluren in “’t Collegestraatje”. ’t Collegestraatje... u weet 

wel, die legendarische kiss-and-ride-zone die eigenlijk Van Britsomstraat 

heette en recent, totaal terecht, omgedoopt is in de Paul Snoeckstraat. Wie 

verzon het ook ooit om een straat waar hele generaties onschuldige jon-

gens met lood in de schoenen dag na dag naar het Collegefront trokken... 

om net die straat te noemen naar een gedecoreerde krijgsgevangene ? 

O ironie... 

En net in die College-, Van Britsom- of Paul Snoeckstraat stonden ze : al die 

Anastasia’s, listig langs weerszijden opgesteld, als Maria Magdalena’s die 

onze tranen preventief kwamen wegkussen. Kwatongen beweren dat er 

zelfs hier en daar een helpende hand aan het kruis werd geslagen, maar 

dat zou ons misschien te ver leiden.

Varium et mutabile semper femina

(de vertaler is redelijk zeker van zijn stuk,  

de dichter laat zich postuum excuseren)

Niets beter dan een wijf als variabel tijdverdrijf 

Meisjes... ze maakten ons zo zot, meneer. Ze maakten ons kapot. En wat 

bleek ? Amper enkele jaren na die prachtige junimaand van 1992 werden 

ze in dichte drommen aangevoerd tot op de schoolbanken. Meisjes god-

betert ! ! In het College ! Ach ja... een gegeven paard van Troje mag men niet 

in de bek kijken. En mogelijk was het fel uitgedunde priesterkorps – niets 

menselijks was hen vreemd – ook stilaan tot het inzicht gekomen dat wij al 

eerder aanhaalden : verandering van spijs doet eten.

O tempora, o mores 

Tempuramatrassen van de Morres

REGEL 4
Krijg de lachers op uw hand
Ic Hou, schreeuwde het Collegelogo ons toe vanop elk infoblad, elk rap-

port, vanop onze muffe turntruitjes, en zelfs van de muren. Ic Hou... het 

hier niet zo lang meer vol, dachten wij er al te vaak bij. En toch. Nu, 25 jaar 

later, zijn er die hun eigen kinderen naar deze school sturen. Er zijn er zelfs 

die hier leraar zijn geworden ! 

Forsan et haec olim meminisse iuvabit. 

Ofwel : Als ze u hier geen Oscar voor geven,  

kunnen ze de toneelopleiding evengoed opdoeken. 

<<<

Net als precies 25 jaar geleden, bij ons afstuderen in juni 1992, beklimmen 

we volgaarne en volledig uit vrije wil in duo dit spreekgestoelte. 

Het was in die jaren vrij uitzonderlijk, zo’n sprekersduo, beseften we al snel 

toen we ons toenmalige lerarenkorps verwonderd een wenkbrauw zagen 

fronsen. Toen bleek dat alleen al de aanhef van onze toespraak een hal-

ve A4-bladzijde besloeg, ging bij de meesten van datzelfde korps – god 

hebbe van velen hun ziel – ook de andere wenkbrauw steil de hoogte in. 

Zoveel eerbied hadden we de zes jaren voordien immers niet steeds be-

toond voor hun grijze haren en wijze jaren. 

En wie ten slotte nog een wenkbrauw over had – de leraarskamer werd in 

die tijd bevolkt door een vrij bejaard en behaard publiek – kon het niet na-

laten deze te fronsen wanneer bleek dat het hele vervólg van onze feest-

rede amper nóg een half A4’tje omvatte. 

Niets van dat alles, nu we hier 25 jaar later opnieuw staan. Verandering van 

spijs doet immers eten, zo leerden ons zes harde jaren overleven op – we 

wikken onze woorden – ‘soep’ in de gezellige warmte van de Calfac, vol-

gens ouder-leerling Lanoye T. “zo gezellig als een lunapark zonder flipper-

kasten”. Ons beider opleiding indachtig, schotelen we u ditmaal een klas-

siek verantwoorde en historisch onderbouwde feestrede voor, waarbij u 

oren, ogen en wenkbrauwen tekort komt ! 

Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. 

Vrij vertaald : Wat het ook is, ’t is ook altijd iets met die Grieken. 

Dit jaar is immers bijzonder voor onze generatie : eindelijk toegelaten tot 

de zilveren hal van het 25-jarig jubileum. Of dat een mijlpaal is die het 

verdient gevierd te worden, valt nog te bezien. Maar gesproken moest er 

worden, en dus hebben we ons de afgelopen weken verdiept in het genre 

van de feestrede... om dan zo dadelijk alle regels over boord te gooien : de 

habituees van dit festijn moeten hier immers al jaar na jaar naar diezelfde 

gemeenplaatsen staan luisteren. 

REGEL 1
Latijnse citaten geven de grootste prietpraat  
een stijlvol en klassiek cachet.  
(Er worden dezer dagen overigens hele politieke 
carrières gebouwd op dat principe.)

Felix qui potuit rerum cognoscere causas 

Felix, van zoveel gratuit geruis zakken mijn kouses af

Regel 1a) Voorzie ook telkens een accurate vertaling ten behoeve van het niet 

politiek actieve deel van het publiek

Allé, en en avant ! 

Dames en heren, 

geachte aanwezigen, 

Hoe komt het toch dat wij al weken naar deze dag uitkijken en dat wij hier 

vanavond allen min of meer strak in het pak, in stilte en keurig op een rij 

door de uitgesleten gangen van ons oud College schuifelen ? 

Tegen het einde van de Honderjarige Oorlog moesten de Engelsen het 

beleg van de stad Tours na 16 maanden opbreken, maar de Fransen had-

den het zo druk met zichzelf in de stad dat ze pas drie maand later merk-

ten dat de vijand buiten was vertrokken. Zouden wij met z’n allen mis-

schien aan zo’n Tours-syndroom lijden en over het hoofd hebben gezien 

dat wij al 25 jaar vrij zijn te gaan en te staan waar we willen... ? 

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus.

Ofte : Zou het nog niet bijna tijd zijn om naar de bar te gaan... ? 

Waarom toch zijn we hier vandaag allen naartoe gekomen ? Uit melancho-

lie, zwartgalligheid ? Nee, daar zijn we niet voor in de wieg gelegd. Uit nos-

talgie dan, het verlangen om terug te keren ? Misschien... tenslotte moet je 

algauw een jaar of 15, 20 getrouwd zijn voor je evenveel tijd in dezelfde 

ruimte hebt doorgebracht als met deze glorieuze generatie ! Zie ze daar 

blinken, de zilvervossen.

OUD-LEERLINGENDAG 21 OKTOBER 2017

Gegroet geacht gezelschap
Traditiegetrouw een volle Calfac met oud-leerlingen op de oud-leerlingendag de derde zaterdag van oktober. Na 
een poëtisch verwelkomingsmoment, een rondleiding doorheen de oude en nieuwe gebouwen en een receptie... 
maaltijd in de Calfac. Even traditiegetrouw worden foto’s van de eindjaren geprojecteerd. Steevast ook een 
toespraak. Dit jaar een spitant duo vooraan : Joost Van den Branden (LG 1992) en Bart Janssens 

OUD-LEERLINGEN

BV-oud-leerling in de zaal! Bart en Joost

RUBRIEK

IC HOU FEBRUARI 2018 7574 IC HOU FEBRUARI 2018

ICHOU JONGEREN LITERATUURICHOU JONGEREN LITERATUUR

“Ik meen het, broer. Wat je ook doet, accepteer zijn voorstel om met haar 

te trouwen niet. Nonkel Zeus is een hypocriet geval. Je kan die gast echt 

niet vertrouwen”, waarschuwde Prometheus zijn broer streng. “Ik heb Pan-

dora afgewezen en dat doe jij beter ook. Hoe mooi of lief ze ook lijkt, je 

kent mijn standpunt: ‘Met de wijven niks als last’ zoals Katastrofeus het al-

tijd zo mooi verwoordt.” Hij trok minachtend zijn neus op. “Ik vertrouw dat 

vrouwmens voor geen meter ... Hallo, Epimetheus?” Verontwaardigd gaf hij 

zijn broer een stomp. “Heb je überhaupt wel iets gehoord van wat ik heb 

gezegd?” 

 “Ja, man” zuchtte Epimetheus geërgerd. Zoals gewoonlijk zeurde zijn 

broer aan één stuk door over van alles en nog wat uit zijn leven. Hij be-

moeide zich altijd met zijn zaken, precies zijn vader. Hij zou zelf wel be-

slissen of hij Pandora zag zitten of niet en eerlijk gezegd, was ze wel een 

lekker ding. Trouwens, Prometheus was gewoon jaloers. Hij had Pandora 

enkel geweigerd, omdat zij hem totaal niet zag zitten. Niet om de wereld 

te redden, zoals hij zo graag beweerde. Hij moest zijn vernedering en zijn 

gekwetste ego toch op een of andere manier kunnen goedpraten.

“Ik heb heel je preek gehoord, van Zeus, de hypocriet, tot de goede raad 

van je held Katastrofeus”, voegde Epimetheus er met rollende ogen aan 

toe. “Alleen geloof ik er geen bal van. Hij verkondigt ook andere zever zoals 

‘de man is minderwaardig’ en ‘heel de wereld stinkt’. Die dronkaard is ge-

woon gestoord.” Hij tikte met zijn vinger tegen zijn slaap om zijn woorden 

kracht bij te zetten. “Trouwens, jij bent gewoon jaloers op mij”, vervolgde 

hij zijn betoog. “Geef maar toe. Ik ben nonkels favoriete neefje en Pandora 

heeft mij liever dan jou. Geen probleem, hoor.” Epimetheus gaf zijn broer 

een schouderklopje en schonk hem een blik vol medelijden. “Het over-

komt de besten.” 

“Broer, dat is het punt toch helemaal niet!” schreeuwde Prometheus boos 

uit. Zijn gezicht liep rood aan van schaamte en woede. Zijn ogen ver-

nauwden zich tot spleetjes en zijn mond vertrok tot een dunne streep. “Ik 

waarschuw je helemaal niet uit jaloezie. Ik waarschuw je, omdat er niets 

goeds van jullie huwelijk kan komen. Besef dat nu eens!” Vanbinnen kookte 

hij van woede. “Die vrouw zal rampspoed over de wereld brengen, ik voel 

het.” 

Ook Epimetheus geraakte stilaan geprikkeld door de gemene beledigin-

gen en de bedweterigheid van zijn broer. “Je moet je verdomme niet altijd 

moeien met mijn leven!” schreeuwde hij terug. Hij spuwde voor Promethe-

us’ voeten op de grond. “Alsof jij al iets bereikt hebt in jouw miezerig leven. 

Het enige wat jij gedaan hebt, is dat rotvuur van Zeus gestolen. Zogezegd 

om de mensheid te redden. Ook een strategische zet, hoor”, brulde hij ook 

minachtend, “Daar ben je ver mee geraakt!” Het sarcasme droop van zijn 

stem. “Ons gesprek stopt hier en nu. Als ik nog niet van plan was om met 

haar te trouwen, dan ben ik dat nu zeker wel.” Voordat Prometheus nog 

De doos van Pandora
Mara Claes (4 Lb)

een woord kon uitbrengen, liep zijn broer met grote passen weg naar zijn 

auto. Hij ontgrendelde zijn Lamborghini en scheurde er met een rotvaart 

vandoor, zonder ook maar een blik in zijn achteruitkijkspiegels te werpen.

Als een bezetene reed hij door de stad naar huis. Wie dacht Prometheus 

wel niet dat hij was? Hij was nog niet eens goed en wel uitgestapt of hij 

zat al met zijn iPhone in zijn handen. Hij drukte de homeknop enkele se-

conden in en commandeerde: “Siri, bel nonkel Zeus.” Toen Zeus eindelijk 

opnam – het leek wel uren te duren – riep hij uitgelaten: “Nonkel, ik ga 

met Pandora trouwen! Het is beslist.” Zijn broer kon de pot op. Hij had 

niets over zijn leven te zeggen. Helemaal niets! “Dat is fantastisch, jongen”, 

antwoordde Zeus zeemzoet. “Ik regel de bruiloft wel. Het enige waar jij je 

zorgen om moet maken, is de wax in je haar.” Zelfvoldaan legde hij de tele-

foon neer. “Het plan treedt in werking”, mompelde de oppergod grijnzend 

tegen zichzelf.

En zo geschiedde het. Epimetheus kreeg een overweldigend mooie brui-

loft. Iedereen, behalve Prometheus dan, lachte en danste tot Zeus plots 

rechtstond en plechtig aankondigde: “Ik, Zeus, spreek mijn zegen uit over 

jullie huwelijk.” De muziek stopte en alle blikken werden op hem gericht. 

“Als blijk van mijn goedkeuring, schenk ik jullie een huwelijkscadeau. Jullie 

krijgen van mij een prachtige, eikenhouten kist die al generaties in de fami-

lie zit. Er is echter één voorwaarde”, waarschuwde hij dreigend. Iedereen in 

de zaal zat op het puntje van zijn stoel. “De kist mag bij geen enkele gele-

genheid geopend worden, of er zal rampspoed komen in heel de wereld.” 

Na deze woorden zette Zeus zich langzaam terug neer. Hij nipte aan zijn 

glas rode wijn alsof er niets gebeurd was, terwijl iedereen verstomd naar 

hem bleef staren. “Wat kijken jullie nou?” grijnsde hij onschuldig, “Dans!” 

De dj zette de muziek terug aan, maar de toon voor de verdere avond was 

gezet. 

“Wat denk je dat Zeus bedoelt met ‘rampspoed in de wereld’?” vroeg Pan-

dora de volgende ochtend nieuwsgierig aan haar kersverse echtgenoot. 

De cryptische uitspraak van Zeus was hét onderwerp van gesprek geweest 

tijdens de voorgaande avond. Waar zou het in hemelsnaam over kunnen 

gaan? Haar man dacht terug aan de woorden van zijn broer. Die vrouw zal 

rampspoed over de wereld brengen, ik voel het. Hij mocht geen gelijk krij-

gen. Koste wat het kost. Als hij nu gewoon eens zei dat het niets was, dan 

zou ze het wel laten vallen zeker? “Och, het betekent waarschijnlijk niets”, 

stelde hij zijn vrouw gerust. “Je kent Zeus toch? Hij moet gewoon eens in 

de spotlights kunnen staan. Als hoofd van de familie voelt hij zich interes-

sant, dat is alles.” Hij aaide over haar goudblonde haren, terwijl ze elkaar 

innig omhelsden. O God, dacht hij, laat het alsjeblieft niets zijn.

Voor haar echtgenoot was de kwestie hiermee afgedaan. Pandora echter 

brandde van verlangen om te weten wat er in de kist zat. Iedere nacht lag 

ze klaarwakker in haar bed. Ze piekerde, ze woelde, woorden bleven door 

haar hoofd spoken. Er is echter één voorwaarde ... De spanning was ondraag-

lijk. Ze kon dit echt niet meer aan. De kist mag bij geen enkele gelegenheid 

geopend worden ... Als ze nu gewoon vlug even een blik zou werpen in de 

kist, een paar seconden maar. Dat zou toch zeker geen kwaad kunnen? Er 

zal rampspoed komen in heel de wereld ... Nee, ze kon het niet. Wat als er 

toch iets ergs zou gebeuren? Dan was het allemaal haar schuld. Het bete-

kent waarschijnlijk niets ... Epimetheus had haar immers verzekerd dat het 

niets was. Zeus moet gewoon eens in de spotlights kunnen staan ... En als 

het niets was, kon ze toch gewoon snel eens kijken? Als hoofd van de familie 

voelt hij zich interessant ... Zeus overdreef weer waarschijnlijk. Misschien was 

het zelfs wel een grap. Dat is alles ... Het was genoeg geweest! Ze zou de kist 

openmaken, of het nu een goed idee was of niet.

Toen Pandora zich ervan verzekerd had dat haar man sliep, schuifelde ze 

op de tippen van haar tenen de gang door. Angstig keek ze een paar keer 

over haar schouder om er zeker van te zijn dat hij niets door had. Word 

alstublieft niet wakker, dacht ze wanhopig. Voetje voor voetje sloop ze de 

trap op. Ze wist precies waar ze kon stappen en waar niet. Overdag had ze 

deze weg in het geniep al eens uitgeprobeerd, zodat ze niet voor verras-

singen zou komen te staan. De zesde trede kraakt, dus die moet ik over-

slaan, dacht ze bij zichzelf. Nog maar enkele treden te gaan en ze stond op 

zolder. Behoedzaam sloop ze verder de trap op. Het leek wel eeuwen te 

duren, maar uiteindelijk bereikte ze toch de laatste trede. Met stille precisie 

opende ze de deur. Een zucht van verlichting ontsnapte uit haar mond. Ze 

was er geraakt zonder haar echtgenoot te wekken. 

Door het kleine zolderraam viel een straal maanlicht, precies op de kist. 

Het gouden slot glinsterde uitdagend. De wind huilde “open mij”. Het leek 

bijna in scène gezet, zo perfect was het. Maar welke godheid zou zich daar 

nu mee bezighouden? Als een magneet werd ze naar de kist toegetrok-

ken. “Het mysterie zal eindelijk ontrafeld worden”, fluisterde ze zachtjes. Ze 

haalde de gouden sleutel van rond haar nek. “Het is nu of nooit.” Pandora 

stak de sleutel in het slot. Ze draaide hem 1 keer, 2 keer, zelfs 3 keer rond 

zijn as. Het gefluister werd luider. “Doe het dan, Pandora. Waar wacht je 

toch op?” Haar handen werden naar het deksel van de kist gezogen. De 

glinstering van het maanlicht weerkaatste in haar ogen. Ze raakte de kist 

zachtjes aan. Het voelde magisch. Ze nam het deksel met beide handen 

beet. Ze tilde het net op toen Prometheus plots binnenstormde. “Nee, 

Pandora!” schreeuwde hij, “Doe het niet!” Ze klapte de kist abrupt dicht, 

maar ze was net te laat. Alle duistere rampen, ziekten en zorgen vlogen uit 

de kist en verspreidden zich over de aarde. Het enige wat nog in de kist 

gevangen zat, was Hoop.
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PODIUM OUD-LEERLINGEN

Traditie leeft hier, dat is zeker. Maar het publiek is erg modern : veel stu-

denten doen Machine Learning (AI), Engineering, Physics, enz. Laatst vroeg ik 

iemand die naast me zat (uit Soedan) wat zijn project was : “O”, zei mijn su-

pervriendelijke tafelbuur, “ik ben een nieuwe manier aan het uitvinden om 

malaria te genezen.” Juist. Zo’n indrukwekkende mensen kunnen soms wat 

afschrikwekkend zijn ook voor een Belgische nieuweling die over bloemen 

in literatuur schrijft. Maar ze zijn natuurlijk ook de reden dat het hier zo 

boeiend is. Op een of andere manier ben ik er in geslaagd om toegelaten 

te worden tot een tweede Master in Engelse Literatuur aan deze universi-

teit van Cambridge. Men heeft mij gevraagd om hier een en ander over te 

vertellen voor Ic Hou, en zodoende is dat wat ik zal proberen in wat volgt. 

Hoewel het geen sinecure is om over jezelf te praten zonder dat het pu-

bliek in slaap valt, hoop ik dat hetgeen hier uiteindelijk staat niet helemaal 

oninteressant of onnutig is. Zoniet, I ask your pardon. 

Een lab vol met teksten
Ik studeer Modern and Contemporary English Studies, met een thesis over 

botanie in de Engelse literatuur van de late negentiende eeuw. Dat is mijn 

tweede master : de eerste was in Leuven in Westerse Literatuur, net als een 

bachelor in Engels en Latijn. Toen had ik nog taalkundevakken (gramma-

tica, linguïstiek, etc.), maar sinds de Master ben ik volledig voor literatuur 

gegaan. Voor iemand die hier niet meteen mee bezig is, kan dat soms ver-

warrend zijn. Ik bedoel maar : wat doet een literatuurwetenschapper ? Het 

is eigenlijk niet zo anders dan een ander soort wetenschap, behalve dat 

je niet werkt met moleculen of getallen, maar met teksten. Die lees je, je 

denkt er over na, je leest wat anderen er over hebben geschreven, en dan 

maak je zelf een punt. Net als in andere wetenschappen stel je vragen die 

nog niet afdoende beantwoord zijn en probeer je iets te bewijzen. 

WANNE MENDONCK - OUD-LEERLING (GL-2013) ... VANUIT CAMBRIDGE

In de schaduw van Darwin  
en Milton …

Het is donderdagavond. Ik zit in de bibliotheek van Christ’s College, University of Cambridge, Cambridge, 
Verenigd Koninkrijk, en probeer uit te vissen waar dit artikel over zal gaan. Daarnet had ik nog een seminar, en zo 
meteen moet ik mijn kostuum aan en mijn ‘gown’ (wat wij een toga zouden noemen, in se een nogal Harry 
Potter-aandoende mantel) voor ‘formal hall’, het avonddiner in de grote zaal van Christ’s. Daar kijken de 
portretten van Charles Darwin en John Milton (oud-studenten, net als Sascha Baron Cohen, trouwens) nogal 
streng op je neer, begint de maaltijd met een Latijns gebed, en zitten de proffen aan ‘High Table’ op een verhoog.

Wanne was een fijne leerling op onze school. Samen met een heel hecht vriendengroepje schoof hij succesvol 

door de humaniora. De interesse en liefde voor studeren bleef en groeide. Het koesteren van het vriendengroepje 

ook. Zijn opa – oud-leraar van onze school, Sylvain Lockefeer – hield me –enkel als ik er naar vroeg – met blin-

kende ogen op de hoogte van de exploten van zijn knappe kleinzoon. Ik ging toch wat meer rechtop zitten toen 

ik vernam dat hij in Cambridge studeerde. Die kans zou niet onbenut blijven. Enkele weken en mailtjes later stak 

een boeiend relaas van Wanne in mijn mailbox. We delen het heel graag met alle Ic Hou-lezers. Laat het inspire-

ren. En of we fier zijn op onze oud-leerling ! Bewondering, zondermeer. DVR

<<<

Een presentatie met theaterkenmerken van leerlingen eerste graad in de kleine kapel-bib, het tonen 

van filmpjes gebaseerd op gedichten door leerlingen van het vierde jaar in de kerk, met humor en 

‘eten’ laureaten van de AVW-wedstrijd die de bezoeker op culinair-literaire wijze verwennen in de 

priesterrefter, evocaties met muziek en stemmen in de kelders van de school, ...

Onze twee Sint-Niklase stadsdichters(!) Camille Bourgeois en Camille Wellens kwamen uiteraard ook 

aan bod.

In juni 2017 ontstond het idee, in oktober ging de ploeg echt aan de slag. Aanleiding is de herdenking 

in 2018 van de honderdste geboortedag van E.H. Cyriel Coupé, de bekende dichter Anton van Wilderode. 

Onze beroemde oud-leraar zou WAES net als de talrijke toeschouwers ongetwijfeld heel knap gevonden 

hebben.

Creatief, ontroerend, 
 origineel, ... mooi!

Waes (26 januari 2018) was een initiatief van leerkrachten en leerlingen 
die met zelf geschreven gedichten en gedichten van anderen een heus 
poëzie-event binnen en buiten de collegemuren gestalte gaven. 
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Korte geschiedenis

IJsland werd in 1944 onafhankelijk, maar speel

de zijn eerste interland al in 1930. Toen was IJs

land echter nog een personele unie van Dene

marken. Na de onafhankelijkheid werd hun 

nationale elftal officieel en speelden ze hun eer

ste interland tegen Denemarken op 17 juli 1946. 

Het duurde tot 1957 voordat IJsland zijn eerste 

competitieve wedstrijd speelde in de kwalifi

catie voor het WK van 1958. Tijdens deze kwa

lificatieronde verloren ze alle matchen. Daarna 

beslisten ze om enkel nog vriendschappelijke 

wedstrijden te spelen tot de WK kwalificatie in 

1974. Ook toen eindigden ze echter laatste met 

0 punten. In de kwalificaties die volgden kon

den ze zich eveneens niet kwalificeren voor 

een groot tornooi, maar in tegenstelling tot in 

het begin, konden ze soms wel enkele punten 

sprokkelen. Zo versloegen ze Spanje met 20 in 

de EKkwalificatie voor het EK 1992.

De EKvoorronde van Euro 2000, was de eerste 

keer dat ze echt in aanmerking kwamen voor 

een kwalificatie voor het eindtornooi, maar ze 

verspeelden hun ticket in de laatste twee speel

dagen. Ook de daaropvolgende kwalificaties 

eindigden op deze manier.

In de kwalificatiecampagne voor het WK in Bra

zilië eindigden ze voor het eerst tweede na het 

toen ongenaakbare Zwitserland en voor Slove

nië. Door deze tweede plaats kwalificeerden ze 

zich voor de playoffs. Daarin moesten ze het 

opnemen tegen Kroatië. Thuis konden ze de 

nul houden, maar konden ze zelf niet scoren. in 

Zagreb konden de Kroaten dat echter wel. Het 

werd 20.

De IJslandse weg naar de wereldtop
Louis Raskin (6 WEWIb)

Op veertien juni begint in Rusland het wereldkampioenschap voetbal. Eén van de debuterende landen op het 
tornooi is IJsland. Een land van iets meer dan 300 000 inwoners (dat zijn er minder dan de stad Antwerpen), een land 
waarvan de tweede belangrijkste stad vier keer minder inwoners telt dan Sint-Niklaas, slaagde er nu al voor de 
tweede keer op rij in om zich te kwalificeren voor een groot tornooi. Welk parcours legden zij af om daar te geraken? 

EK Frankrijk 2016

Na de bijna kwalificatie voor het WK begonnen 

de IJslanders vol goede moed met een nieuwe 

coach, de Zweed Lars Lagerbäck, aan hun kwalifi

catieronde. In groep A moesten ze het opnemen 

tegen onder andere Tsjechië, Turkije en Nederland. 

Ze begonnen flitsend met twee 30 overwinnin

gen tegen Turkije en Letland. Drie dagen na de 

zege tegen Letland legden de IJslanders ook Oran

je over de knie. Het was pas op speeldag vier dat 

IJsland zijn eerste puntenverlies leed tegen Tsje

chië. Ze knoopten echter al snel weer aan met de 

overwinning enkele dagen later tegen Kazachstan. 

Ook de Tsjechen lieten soms punten liggen en na

dat de IJslanders thuis de Tsjechen met 21 versloe

gen, stonden ze zelfs even aan de leiding. Twee 

gelijke spelen tegen Letland en Kazachstan en een 

verlieswedstrijd tegen Turkije later, eindigden de 

IJslanders op een mooie tweede plaats, die recht 

gaf op een rechtstreekse kwalificatie voor het EK 

in Frankrijk. Het was de eerste keer in hun zeven

Voor de IJslanders kon het EK al niet meer stuk. Niemand had ooit gehoopt 

op het doorstoten van hun ploeg op hun eerste EK. De IJslanders voelden 

zich fier op hun land en waren dan ook massaal aanwezig in Frankrijk. Maar 

liefst tien procent van de inwoners woonde een wedstrijd bij. In de acht

ste finales troffen ze Engeland in Nice. Al na twintig minuten stond IJsland 

met 21 voor. De Engelsen konden deze score niet meer ombuigen en er 

kwam dus een kleine ‘Brexit’. Na de ‘blamage’ voor Engeland, besloot Roy 

Hodgson, de Engelse coach, om ermee te stoppen. De IJslanders maak

ten zich echter al op voor de kwartfinale tegen Frankrijk. De hoop op een 

nieuwe stunt werd al snel de kop ingeboord. Na de eerste helft stond het 

al 40. In de tweede helft konden de IJslanders echter nog milderen tot 52 

om het EK met opgeheven hoofd te verlaten. Ook Lagerbäck besloot om 

het IJslands nationaal voetbalelftal na vier glorierijke jaren te verlaten. De 

spelers werden thuis als volkshelden onthaald.

WK Rusland 2018

Voor de WKkwalificatieronde had IJsland een nieuwe coach nodig. Deze 

keer legden ze hun vertrouwen in de handen van de assistent van Lager

bäck: Heimir Hallgrímsson. De IJslandse voetbalploeg speelde in groep I 

met o.a. Kroatië, Oekraïne en opnieuw Turkije. Ze begonnen alweer zeer 

goed met zeven punten uit negen matchen met onder meer een over

winning tegen Turkije. Ze stonden dan ook samen met de Kroaten aan 

kop in hun groep. De Kroaten namen na een overwinning tegen IJsland 

op de vierde speeldag de leiding over, maar twee speeldagen later won 

IJsland van Kroatië en beenden ze hun concurrent weer bij aan de leiding. 

Ze verloren wel op speeldag zeven in Finland, maar wonnen de drie mat

chen die volgden en werden na een verliesmatch en een gelijkspel van 

Kroatië groepswinnaar. Zo mochten ze voor de eerste keer deelnemen aan 

een wereldkampioenschap. Hallgrímsson spoorde na de kwalificatie de 

supporters zelfs aan om zo snel mogelijk naar de Russische ambassade te 

gaan en een visum aan te vragen. Hierbij voegde hij ook toe om hun baas 

te bellen om te zeggen dat ze de volgende dag verlof zouden nemen om 

verder te feesten. Zo blijft het sprookje van de IJslanders verder duren. Be

nieuwd hoe het zal aflopen in Rusland.

ENKELE OPMERKELIJKE FEITEN

< Tijdens het EK was tien procent van de bevolking in Frankrijk. 

Men denkt dat dit de presidentsverkiezingen van 25 juni 2016 

beïnvloed zou hebben.

< IJsland was één van de eerste landen met de corner ingooi. Het 

kon hiermee twee doelpunten scoren op het EK.

< IJsland introduceerde de fameuze ‘Thunder Clap’ bij het grote 

publiek.

< De IJslandse keeper heeft ooit nog een inzending gedaan voor 

het Songfestival in 2012. 

< Geen enkele IJslandse voetballer van de nationale voetbal

ploeg voetbalt in de eigen competitie, de meeste spelers zijn 

actief in Zweden.

tigjarige bestaan dat ze dit voor elkaar kregen, er 

heerste dan ook een grote feestvreugde op het 

eiland in de NoordAtlantische Oceaan.

In Parijs werd op 12 december geloot voor de 

groepsfase. IJsland was lang niet het enige team 

dat zich voor de eerste keer kon plaatsen voor 

een EK. Zo gold hetzelfde voor Albanië, Wales, 

Slovakije en NoordIerland. De IJslanders die 

zich in pot vier bevonden, gebaseerd op hun 

FIFAranking, kwamen in groep H terecht met 

Hongarije, Oostenrijk en Portugal. De mannen 

uit IJsland begonnen direct met een verrassing 

van formaat, ze speelden namelijk 11 gelijk te

gen het Portugal van Cristiano Ronaldo. Na nog 

een gelijkspel tegen Hongarije en een overwin

ning tegen Oostenrijk eindigden ze tweede met 

evenveel punten als Hongarije en twee punten 

meer dan Portugal, dat zich als beste derde  

echter wel nog plaatste voor de knockoutfase. 
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Quinten Meiresone (5 SPW)

De vormingsdagen van 5 SPW, 5 MWE en 5 HW vonden plaats in Ou-

denaarde. De busrit duurde ongeveer een uurtje. Toen we arriveerden 

op het domein zelf, moesten we nog even wachten tot we onze ka-

mers kregen. Nadat we ons geïnstalleerd hadden in de kamers, kwam 

er een sessie aan waarin we gingen praten over alcohol. Dit gebeurde 

met elke klas apart. Na de sessie kregen we nog even vrij en een aan-

tal andere leerlingen gingen het bosspel voorbereiden samen met 

Meneer Clarysse. Sommige leerlingen waren ook het middageten aan 

het klaarmaken. 

Nadat we even ontspannen hadden, gingen we allemaal samen eten. 

Onze medeleerlingen hadden belegde broodjes gemaakt. Toen we 

gegeten hadden, kregen we terug een beetje vrije tijd. Sommige 

leerlingen maakten daar gebruik van om het domein beter te leren 

kennen. Daarna was er nog een sessie over gsm-gebruik gepland. 

Na deze sessie werd het bosspel gespeeld. Het was een grote bos-

stratego met drie teams. Elke klas vormde een team en uiteindelijk 

won 5 SPW. Nadat het spel gedaan was, stond het avondeten klaar. 

Het was lekkere pita met groentjes. Om de dag af te sluiten, was er 

die avond een quiz georganiseerd door 5 HW. De winnaars van de 

quiz kregen een stuk chocolade als prijs. Tijdens de activiteit was er 

ook nog een kleine pauze waarin we pannenkoeken kregen. Daarna 

kregen we nog wat vrije tijd en om half 12 moesten we in onze kamer 

zijn.

De ochtend van de tweede dag werden we wakker gemaakt om 6:45. 

De meeste leerlingen geraakten niet goed uit hun bed, maar uitein-

delijk slaagde iedereen er toch in op tijd te verzamelen. We maakten 

toen een wandeling waarbij we van de stilte en de natuur moesten 

genieten. We moesten onze schoenen uitdoen en met onze blote 

voeten in het gras staan. Daarna gingen we ontbijten. Er was gezorgd 

voor spek met eieren en natuurlijk ook voor boterhammen. Daarna 

hadden we nog twee sessies te gaan over engagement. Er kwam ook 

een spreker een project voorstellen aan de hand van een powerpoint. 

Daarna hadden we een gesprek met onze leerkracht over engage-

ment. Hierna kregen we weer middageten en daarna speelden we het 

mollenspel. Daar keek iedereen enorm naar uit. Na het mollenspel was 

het alweer tijd om te gaan. Ik kijk al uit naar de vormingsdagen van 

volgend jaar!

Valérie D’haese (4 GL)

Op 5 en 6 oktober ging het vierde jaar op bezinning. Mijn klas trok 

samen met twee andere klassen naar Brugge. Daar aangekomen kre-

gen we informatie over het domein en over de slaapkamers. Daarna 

werd onze begeleider aangewezen. We begonnen meteen met een 

klas activiteit samen met onze begeleider en onze klastitularis. De ac-

tiviteit bestond vooral uit groepsvormende spelletjes. De activiteiten 

werden ook gekozen door onze klas. Dit zorgde ervoor dat het alle-

maal iets persoonlijker werd, waardoor het voor ons ook aangenaam 

was. Maar niet alleen de activiteiten waren leuk, ook de vrije tijd was 

tof omdat we vrij mochten rondlopen op het domein.

De eerste sessie behandelde het thema liefde, relaties en seksualiteit. 

Dit gebeurde in een open sfeer, wat heel fijn was. We hadden niet 

alleen fijne gesprekken, maar ook toffe activiteiten waaraan de hele 

klas kon deelnemen en die goed afwisselden met de gesprekken en 

sessies.

Ook het avondspel was leuk: we moesten met de drie klassen allerlei 

grappige opdrachten uitvoeren op het domein en we moesten pro-

beren alle opdrachten te voltooien in één uur tijd. Als dat lukte, zou-

den we na het spel een uur tijd krijgen om met chips en een drankje 

bij elkaar te zijn. De opdrachten waren leuk om te doen en het spel 

slaagde aangezien we alle opdrachten op tijd konden doen. Het extra 

uur was heel gezellig!

De volgende dag startten de sessies weer na het ontbijt. Er was ruimte 

voor gesprek, activiteit en openheid. Hierdoor verliep alles net als de 

vorige dag weer vlot en kon iedereen met een goed gevoel deelne-

men. We sloten de tweedaagse af met een erg positief gevoel.

Eva Soetens (3 ECa) 

Ieder jaar opnieuw zorgt onze school ervoor 

dat alle klassen een of meerdere dagen heb-

ben, waarin de leerlingen elkaar beter kunnen 

leren kennen. Wanneer je in het eerste middel-

baar zit, is zo’n vriendschapsdag wel interessant: 

je maakt zo op een leuke manier kennis met je 

nieuwe klasgenoten. Toch is ook in het derde 

jaar zo’n vormingsdag nog verrijkend.

Voor de vormingsdag in het derde jaar gingen 

we met een paar andere klassen naar Puytvoet. 

In de voormiddag startten we met een paar 

originele kennismakingspelletjes, waarop een 

reportage over alcohol- en druggebruik volgde. 

’s Middags werd er voor iedereen pasta voor-

zien met drie verschillende sauzen. Na het eten 

was het tijd voor een film. Vervolgens speelden 

we nog een paar spelletjes tegen de andere 

klassen en hierna was de dag alweer afgelopen.

 Ik vond het een toffe dag, omwille van het feit 

dat ik mijn klasgenoten, mijn titularis en ook de 

andere klassen beter leerde kennen. 

Ik kijk al uit naar de vormingsdagen van volgend 

jaar!

Xhoana Memcaj (3 GL)

Sinds het begin van het schooljaar keek ik 

enorm uit naar de vormingsdag. Op 21 septem-

ber was het eindelijk zover! We werden allen 

rond 8u30 verwacht op Puytvoet. Omstreeks 9 

uur verzamelden alle klassen bij hun klastitula-

ris. Daarna verwelkomde meneer Philips ons en 

lichtte hij kort toe wat er allemaal op het pro-

gramma stond. Het thema waar alle derdejaars 

rond gingen werken, was het alcoholgebruik bij 

tieners.

Mijn klas, 3 GL-La, begon met een aantal kennis-

makingspelletjes. Ook al is mijn klas niet zoveel 

veranderd tegenover vorig jaar, toch leerden 

we elkaar op een andere manier kennen. Hierna 

keken we gezamenlijk met een andere klas naar 

een documentaire over alcoholgebruik bij tie-

ners. Hierover hebben we in de namiddag nog 

extra opdrachten uitgevoerd, maar eerst had-

den we een pauze. We kregen een drankje en 

een lekkere pasta aangeboden. Tijdens de pau-

ze gingen velen onder ons wandelen in het bos.

Na het eten keken we naar de Franstalige film 

‘Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?’. Vervolgens 

losten we in groepjes vraagjes op in verband 

met de documentaire. Elk groepje moest pro-

beren zo veel mogelijk punten te scoren. Niet al-

leen waren deze opdrachten leuk, ze waren ook 

leerrijk.

Om te eindigen, stond er sport op het program-

ma. We bouwden piramides en hielpen elkaar 

over een touw. Alle klassen amuseerden zich. 

Bij het allerlaatste spelletje streden alle klassen 

tegen elkaar. Het doel was om een vlag naar 

het eigen gekozen kamp te brengen. Hoewel 

elke klastitularis ervan overtuigd was dat zijn/

haar klas gewonnen had, werden alle klassen tot 

winnaar uitgeroepen. We sloten deze fijne dag 

af met een foto en vertrokken – moe maar vol-

daan – terug naar huis.

Vormingsdagen / bezinningsdagen

Puytvoet Brugge Oudenaarde

<<<
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Ic Hou-Jongeren met o.a.:

- Collegecollage : Vrije Ruimte 3de graad, Dag van de Jeugd-

beweging, Vormingsdagen …

- Opinie : recensies, Waarom Stem, Talent, Latijn ? 

- Entertainment : cartoon, collage Londen, spelletjespagina …

- Literatuur : gedichten, stripverhaal …

- Sport : Bike & run, Aikido …

Vastberaden en zorgzaam …  
koers houden 
De voorbije zes maanden ... Uiteraard, de proefvoorlichting ! Ik verwijs voor 

een uitgebreid verslag naar een artikel iets verder in deze Ic Hou.

Enkele andere ‘gedachten’ die naar mijn aanvoelen actueel zijn. 

Opvoeden tot genuanceerd en kritisch denken is een van de kern taken van 

onze humaniora. Dat staat in onze missietekst en gebeurt zeker op onze 

school; het kan echter altijd nog ietsje meer ...

• Op de studiedag van Directies Vrij Onderwijs (DIVO) in Antwerpen 

knalde Khalid Benhaddou bij me binnen. Deze Gentenaar, imam en 

voorzitter van het platform van Vlaamse imams, legde uit wat hij 

bedoelde met een ‘rationele, Europese en verzoenende islam’. Op een 

congres van directies van ons bisdom had ik hem ook al eens gehoord, 

maar ik leek nu pas de draagkracht te vatten. Ik kocht zijn boek – Is dit nu 

de Islam ? – en las het in één ruk uit. De slotzinnen : “Een rationele en 

vreedzame islam, ingebed in de democratie, de waarden en de wetten 

van Europa, is voor mij in verzoening en dialoog de enige ware islam.” In 

opdracht van het departement onderwijs bezocht Benhaddou al heel 

veel scholen; hij moet dat blijven doen.

• Eenzelfde pleidooi voor historisch inzicht, zin voor nuance, maar tegelijk 

duidelijke stellingname trof me bij Christophe Busch, de directeur van 

het Holocaust- en mensenrechtenmuseum Kazerne Dossin in Mechelen. 

Inzicht krijgen in processen van uitsluiting en radicaliteit. Het inspireerde 

me tot een nieuw bezoek aan de Kazerne Dossin. Het verleden wordt er 

zo duidelijk gelinkt aan de actualiteit ... Een bezoek zou deel moeten 

uitmaken van de nieuwe eindtermen.

• En in dit rijtje ook Johan Op de Beecks ‘De bedreigde vrijheid’. In een helder 

essay maakt hij duidelijk dat de vrije meningsuiting dé basis garantie is van 

samenleven. De waarborg voor godsdienst vrij heid, persvrijheid, acade-

mische vrijheid en de vrijheid van individuele burgers om kritiek te mogen 

uiten. Met – ook hier weer – geschied kundig inzicht als ruggen steun 

pleit hij voor meer engagement voor deze fundamen tele vrijheid. Hij legt 

een grote verantwoordelijkheid bij het onderwijs. Ik beaam dit ten volle.

Het zijn in mijn ogen geen dilemma’s – al wordt dat zo wel eens voorgesteld 

– maar eerder keuzes en een samen zoeken naar evenwicht(en); een lastige 

oefening.

• Werkdruk en welbevinden versus privé, geen sinecure voor velen. Het 

lijkt nooit goed genoeg : op het werk en ... thuis. De zoektocht naar even-

wicht en keuzes maken is een echte opdracht. Dat geldt voor de vol-

wassenen, maar ook voor onze leerlingen. Hun agenda is vaak overvol 

met duizend-en-een interessante zaken ... buiten de school. Niet verwon-

derlijk dat hier tegen grenzen wordt gebotst.

• In onderwijsland laait volgende discussie opnieuw op : nieuwe leer-

strategieën en didactische aanpak versus directe instructie. Het ver taalt 

zich onder andere in de geïntegreerde aanpak bij talen onder richt en de 

eerder traditionele, structurele aanpak van het aanleren van een 

vreemde taal. De inkt van de nieuwe leerplannen is nauwe lijks droog, of 

nieuwe studies laten de slinger terugkeren. Of niet ?

EDITORIAAL INHOUD

Maar ook hier, kan nuance, goed luisteren naar de kernpunten van ieder 

d iscours ons verder helpen. Niet het een of het andere, alles of niets, maar 

een zoektocht in bescheidenheid naar wat nu best werkt voor onze 

leerlingen en voor onszelf, lijkt me de moeite waard. Borgen wat goed is 

en openstaan voor wat nieuw en waardevol is.

Wat mij (ook) helpt in het maken van die keuzes ? De toetssteen van dat-

gene waar onze school voor staat : kwaliteitseisen, warm menselijk, 

zorgend, eigentijds en geïnspireerd. 

In Knack stond vorige week een artikel met Fons Van Dyck In dat stuk werd 

Steve Jobs geciteerd. In een speech voor Apple zei hij : “Everything will 

change, except our values.“ Een quote waar we de vele uitdagingen in de 

snel veranderde (onderwijs)wereld aan kunnen toetsen, vind ik.

En deze Ic Hou ? Eens te meer voel je de polsslag van onze leerlingen in het 

uitgebreide Jongerendeel en in de andere artikels. Samen met alle partners 

– ouders, personeel, leerlingen, oud-leerlingen, directie, school bestuur – 

houden we ons geliefde schip op koers in boeiende – soms woelige – tijden.

DVR
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Laat ik dan ook eerst en vooral iedereen bedanken die de moeite gedaan 

heeft om op een of andere manier zijn wensen over te brengen en be-

schouw deze nieuwjaarstoespraak als een ‘persoonlijk’ antwoord op jouw 

kerstkaartje. 

Letterlijk tientallen keren heb ik bij het lezen van jullie wensen gedacht : 

‘dat is waar, dat vind ik ook, die gedachte wil ik graag met velen probe-

ren delen’, maar beste collega’s ik besef beter dan wie ook dat het weinig 

zin zou hebben om alle teksten na elkaar te declameren omdat je dat toch 

niet allemaal kan onthouden én ‘in der Beschränkung zeigt sich erst der 

Meister’.

Ik ga mij dus beperken tot 3 gedachten en ik start met een – ja misschien 

wel Bijbelse tekst – maar in zijn eenvoud heeft hij mij ontroerd en vat hij 

de essentie samen van wat Kerstmis voor mij betekent:

Als je ooit op zoek naar leven

Een plek vindt waar mensen

- Godvergeten ongeweten -

Elkaar dragen,

Weet dan:

Dit is Bethlehem vandaag.

Als je ooit een samenleven mag ervaren

Waar de stomgemaakte stem krijgt 

En de blinde uitzicht,

Waar de kleingehouden mens wordt grootgemaakt

En de verslaafde vrij,

Weet dan:

Hier staat de ster stil.

Als je ooit een mens ontmoet

Die zich oefent in rechtvaardigheid

En die vrede maakt tot tweede natuur

Zeg dan maar:

Hier komt iets van God tot leven.

En word dan even stil

Bij dit gebeuren.

Zo stil als de ster.

De tweede tekst die ik graag wil meegeven is eigenlijk een kort verhaaltje 

(dat als powerpoint toegevoegd was aan een digitale nieuwjaarswens) en ik 

heb dit gekozen omdat het zo mooi kan toegepast worden op onze school, 

onze groep van collega’s met allemaal hetzelfde doel : jonge mensen tussen 

3 en 18 begeleiden in het volwassen worden, vanuit de gedachte : hoe ster-

ker wij als groep zijn, hoe beter wij onze opdracht kunnen vervullen !

Heb je je ooit afgevraagd waarom ganzen in een V-formatie vliegen ? Zoals 

meestal met het gedrag van dieren, was er een goede reden om dat in hun 

instinct te leggen.

Elke vogel die met zijn vleugels wappert, zorgt voor een opwaartse kracht voor 

de vogel die volgt. In een V-formatie krijgt de hele groep tenminste 71% meer 

vliegbereik dan wanneer elke vogel alleen zou vliegen. Wanneer een gans 

buiten de formatie raakt, voelt ze plotseling de moeizame vooruitgang en de 

weerstand van het alleen vliegen... en voegt zich snel weer in de formatie !

Net zoals ganzen kunnen mensen die een gezamenlijke richting en gemeen-

schapszin delen sneller en gemakkelijker komen waar ze willen zijn dan zij die 

het alleen proberen te doen.

Als een gans vermoeid raakt, roteert ze terug in de formatie en een andere gans 

vliegt voorop. Als mensen net zoveel verstand hadden als de ganzen, zouden 

zij beseffen dat hun succes uiteindelijk afhangt van het samenwerken als team, 

om de beurt de moeilijke taken verrichten

En het leiderschap delen.

Ganzen achter de formatie gakken om de anderen voor hen aan te moedigen 

sneller te gaan. Het is belangrijk dat ons gakken van achterin bemoedigend is; 

anders is het alleen maar gesnater...

Als een gans ziek of gewond wordt, verlaten twee andere ganzen de formatie en 

gaan mee naar beneden om te helpen bescherming te geven. Ze blijven bij het 

ongezonde lid van hun groep totdat die weer vliegen kan of sterft...

Daarna gaan ze weer verder met een andere formatie die voorbij komt,

Of proberen ze hun eigen formatie in te halen. Laten wij ook zo bereid zijn om 

offers te brengen, zodat wij zulke collega’s waard zijn als wij door een moeilijke 

tijd gaan !

MARC BUYTAERT, ALGEMEEN DIRECTEUR – NIEUWJAARSTOESPRAAK 2018

Hou je taai en teder
Niet omdat het tijdens de kerstvakantie zo somber weer was waardoor ik meer binnen gebleven ben dat ik van 
plan was en ook niet omdat ik mij verveelde, maar vanuit een oprechte belangstelling heb ik dit jaar meer dan 
anders tijd gemaakt om eens rustig na te denken over al de mooie kerst- en nieuwjaarswensen die jullie mij 
bezorgd hebben via mail of kaartje. Ik heb gemerkt dat er in die teksten, spreuken, rijmpjes, powerpoints 
enzovoort zoveel mooie, hartversterkende dingen staan, dat ik het onverantwoord zou vinden om deze niet met 
jullie te delen.
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Over onze opdracht gesproken : als ik even vooruitkijk dan zie ik dat de uit-

dagingen waar wij voor staan toch weer niet min zijn : in kleuter- en lagere 

school start het CAR (centraal aanmeldingsregister) : de hoofdbedoeling is 

om ouders meer kansen te geven om hun kind in een school in de buurt 

in te schrijven (vroeger werden de beschikbare stoeltjes ingenomen door 

de ‘vlugsten’). We blijven het als school belangrijk vinden dat ouders be-

wust kiezen voor onze school, voor onze visie en voor onze manier van 

werken. Daarom zijn we blij dat het eerste criterium de schoolkeuze is ! 

Wanneer er onvoldoende stoeltjes zijn, wordt rekening gehouden met 

de afstand tot de school. Het CAR geldt alleen voor de eerste peuterklas 

en het eerste leerjaar van de basisschool. Verder is er in de basisschool de 

vernieuwing van de leerplannen vertrekkend van ZILL (ook hier weer een 

woordje uitleg) : Zin in leren, zin in leven ! Het nieuw leerplanconcept voor 

het katholiek basisonderwijs (dat vooral inzet op een harmonische ontwik-

keling voor kinderen) zal vanaf 1 september 2018 de huidige leerplannen 

vervangen. Scholen hebben vier jaar de tijd om het te implementeren. 

Vorig schooljaar hebben enkele collega’s uit de kleuterafdeling en lagere 

school reeds een intensief traject gevolgd. Ook dit schooljaar wordt dit tra-

ject verder gezet. Volgend schooljaar zal het volledige team ondergedom-

peld worden in het nieuwe leerplan en op 1 september zal de basisschool 

het nieuwe leerplan implementeren. Boeiend, vernieuwend, verrijkend en 

ongetwijfeld een stevige uitdaging.

Wat het secundair betreft, hoorden wij enkele weken geleden een enorme 

zucht van oplichting door de leraarskamer gaan toen de minister uitein-

delijk toegaf om de hervorming een jaar uit te stellen : dit geeft ons iets 

meer tijd en ruimte om dit voor te bereiden, maar natuurlijk wordt 2018 

wel het jaar waarin wij goed moeten weten waar wij naartoe willen met 

onze school. 

Ik weet niet zeker of alle collega’s van de basisschool dit goed gevolgd 

hebben maar wij hebben in het secundair een proefdoorlichting gehad 

en hebben, deze gratis audit eigenlijk erg goed doorstaan : de doorlichters 

hebben ons groen licht gegeven maar uiteraard ook – en terecht – enkele 

werkpunten geformuleerd waar wij als groep mee aan de slag kunnen : dit 

zal onze school zeker sterker maken, maar natuurlijk toch ook weer een ex-

tra inspanning vergen. 

Gelukkig – en hier ben ik bijzonder blij en dankbaar om – hebben wij Dan-

ny vorig jaar niet lang moeten missen en kunnen wij samen deze uitdagin-

gen aangaan !

Ik ga hier uiteraard niet ingaan op het rapport van de doorlichting, maar 

wil toch één aspect vermelden omdat het zowel Danny en mezelf opviel : 

de erg lovende manier waarop zij over de werking van ons secretariaat 

spraken; dank aan Stefan en zijn volledige ploeg om er elke dag weer op-

nieuw te staan ! 

Voor onze OKAN-collega’s die met hun heel specifieke doelgroep elke dag 

opnieuw met enorm veel enthousiasme aan de slag gaan, blijft het een 

uitdaging om – hoe onzeker hun toekomst ook is, want er zijn nu minder 

OKAN’ers dat vorig jaar – deze jongeren te begeleiden om na één jaar te 

kunnen functioneren in het reguliere onderwijs : ons dit jaar versterkt team 

dat instaat voor de begeleiding van ex-okan leerlingen, heeft mij al over-

tuigd dat er in OKAN heel sterke mensen staan die die leerlingen enorm 

vooruit helpen ! Dank hiervoor !

Ook dank aan onze collega’s die op het internaat werken : veel weten jul-

lie misschien niet over de manier waarop onze beheerders en opvoeders 

werken met 72 jonge mensen, maar ik kan jullie verzekeren dat ik veel res-

pect heb voor hun werk zeker als ik – en ik volg dit toch wel ‘een beetje’ – 

zie dat er elk jaar meer en meer geplaatste jongeren op het internaat een 

gevoel van ‘thuis’ meekrijgen.

Voor ik eindig met een tekst die gedrukt stond op de nieuwjaarswens van 

mijn goede vriend Tony (priester en oud-collega die op onze school ver-

schillende jaren godsdienst gaf) wil ik toch heel oprecht ook dank zeggen 

aan de mensen die er hier – en bijna steeds achter de schermen – voor 

zorgen dat wij op een goede en vlotte manier kunnen werken : de dames 

en heren die hier poetsen, onze werkmannen en keukenpersoneel ! Zo 

vaak vinden wij het vanzelfsprekend wat zij allemaal doen, hoewel hun op-

dracht ook absoluut niet zo evident is; dank ook aan de manier waarop zij 

gesteund worden door Bernard, Danny, Ellen en Katrien !

Eindigen dus met een korte tekst : beschouw deze nieuwjaarswens ook als 

de oprechte wensen van mezelf en van ons schoolbestuur dat zich, na-

mens onze voorzitter, volledig achter deze gedachte kan scharen !

Kerst en nieuwjaar

Een tijd van vele wensen,

Goede voornemens en leuke geschenken.

Ik wens jullie deugddoende en warmhartige,

Verdraagzame en gastvrije ontmoetingen

Want ze zijn balsem voor de ziel.

Ik supporter voor alle voornemens om verder te blijven bouwen

Aan een maatschappelijk kansenhuis voor iedereen.

Ik zend jullie een hartig pakket van populaire en vergeten waarden,

Van gezondheid en liefde,

Van kwetsbaarheid en van wat ons overstijgt.

Hou je taai & teder in 2018 !
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Op 25 november startte de proefdoorlichting 

en op vrijdag 1 december 2017 kregen we het 

definitieve besluit te horen. Een week later werd 

ons ook het verslag toegestuurd. We beloofden 

bij de aankondiging van de proefdoorlichting 

op de oudervergaderingen in september om de 

ouders en de leerlingen op de hoogte te bren-

gen van de besluiten van de inspectie. We stel-

den ons daarbij kwetsbaar op, maar wilden van 

bij de start grote transparantie en een construc-

tieve aanpak voorop stellen. In College Info van 

december 2017 publiceerden we reeds de eer-

ste bevindingen in grote lijnen. In onderstaand 

artikel gaan we een stap verder en publiceren 

we ook gedeelten van de teksten uit het verslag.

PROEFDOORLICHTING 25 NOVEMBER 2017 - 1 DECEMBER 2017

We gaan verder  
op de ingeslagen weg !

Eind december 2017 kreeg onze school het bezoek van zes inspecteurs. In een proefdoorlichting legden ze onze 
kwaliteitszorg onder de loep. Tevens controleerden ze of we voldoen aan de Vlaamse onderwijsregelgeving. 
‘Proef’ betekent dat deze inspectie kaderde in een try-out van het doorlichtingsteam van het nieuwe inspectie-
format. Met andere woorden, we kregen de kans op een gratis audit en de inspecteurs leerden ook nog van onze 
ervaringen. Het resultaat is erg goed; we gaan verder op de ingeslagen weg en sturen bij waar het noodzakelijk is !

Wat viel ons op bij deze 
doorlichting ?
Erg professionele en correcte inspecteurs ! Zo-

wel in communicatie als doelgerichtheid to 

the point. De inspecteurs bedankten na afloop 

al diegenen die meegewerkt hadden aan de 

voorbije inspectieweek (leerlingen, leerkrachten, 

ouders, directie). Wij houden eraan om ook de 

inspecteurs te danken voor hun scherpe analyse 

en waardevolle bijdrage aan het bewaken en 

verbeteren van ‘Kwaliteit voor de toekomst’. De 

constructieve stijl waarin de reflectiegesprekken 

met de vakgroepen werden aangepakt, zinde-

ren na en inspireren.

Wat wordt onderzocht ? 
Wat kenmerkt het nieuwe 
inspectiemodel ?
Het sleutelbegrip bij de inspectie is ‘kwaliteits-

ontwikkeling’. 

In een ontwikkelingsmodel – daarover meer iets 

verder – wordt de visie en algehele organisatie 

van de school bekeken ( = het onderzoek van 

de kwaliteitsontwikkeling). Vervolgens onder-

zoekt men één of meerder kwaliteitsgebieden : 

rapportering en oriëntering, leerlingenbegelei-

ding, omgaan met diversiteit en ten vierde, per-

soneelsbeleid en professionalisering. 

Een erg belangrijk derde luik is het onderzoek 

van de onderwijsleerpraktijk. Lees: de vakken . 

De controle of je goed werkt en conform de 

leerplannen en regelgeving in de vakken die 

men in de focus plaatst. 

Een vierde en laatste onderzoek richt zich op 

bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Bij de 

proefdoorlichting in onze school werd dit laat-

ste onderzoek niet uitgevoerd.

Zoals reeds aangegeven, gebeurt de controle-

evaluatie in een model waarbij ontwikkelings-

schalen worden gebruikt. Telkens worden de 

vier zelfde ‘titels’ aan de ontwikkelingsschalen 

gegeven : ‘Voldoet niet aan de verwachtingen’ 

(=rood), ‘Benadert de verwachtingen’ (= oran-

je), ‘Volgens de verwachtingen’ (=groen) en 

‘Overstijgt de verwachtingen’ (=blauw). In het 

referentiekader staat aangegeven wat de ken-

merken zijn van ieder kwailiteitsterrein en iedere 

ontwikkelingsschaal.
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Wat hebben de inspecteurs van 
nabij bekeken in onze school ?
Bij de proefdoorlichting in onze school werd de 

focus gelegd op twee grote terreinen : 

A De schoolsystematiek (waar staat de school 

voor, hoe pakt ze dit aan, hoe organiseert ze 

dit …). Concreet worden zes kwaliteitsterrei-

nen tegen het zonlicht gehouden (= de zes 

K’s):

< De visie van de school

< Het onderwijskundig beleid

< Organisatieontwikkeling

< Systematische evaluatie

< Betrouwbare evaluatie

< Bijsturen en borgen

B De vakgebonden analyse. Wat zegt de 

onderwijsleerpraktijk over :

< De afstemming op het gevalideerd doelen-

kader

< Leer-en ontwikkelingsgericht aanbod

< Positief en stimulerend leerklimaat

< Materiële leeromgeving en onderwijsorgani-

satie

< Feedback

< Evaluatie

< Leereffecten

De inspectie kwam tot een oordeel door het 

bestuderen van data die beschikbaar zijn over 

de school, door gesprekken met alle partners 

van het onderwijsproces (directie, personeels-

team, leerlingen en ouders), door het inkijken 

van notities, examens, toetsen, vakverslagen en 

andere beleids- en inspraakdocumenten, door 

klasbezoeken enz.

Men wil met deze nieuwe aanpak scholen op 

een procesgerichte en constructieve wijze con-

troleren en desgevallend op weg helpen. Wij 

hebben de aanpak in die zin ook ervaren. De 

gesprekken werden telkens op een indringende, 

maar erg constructieve wijze gevoerd. 

Het inspectieteam verloor zich niet in louter 

gesnuister in papieren, maar trachtte echt te 

ontdekken hoe het er in de praktijk aan toe 

ging. Vanzelfsprekend blijft het mensenwerk en 

gebeurt de doorlichting op erg korte tijd. Het 

blijft ook voor een gedeelte een steekproef (een 

selectie van vakken wordt doorgelicht) en het is 

zo dat met datgene waar op geen enkele wijze 

een vorm van ‘bewijs’ (documenten, publica-

tie, weergave in een verslag …) voorhanden is, 

geen rekening wordt gehouden. De persoon-

lijkheid en aanpak van iedere inspecteur – 

mensen werk … – is uiteraard ook verschillend. 

Soms hadden leraren het gevoel dat ze erg na-

drukkelijk ‘op de rooster’ werden gelegd, soms 

was de opmerking dat hen nauwelijks iets ge-

vraagd werd. Maar meestal verliep het contact 

erg positief. De doordachte strategie van de 

inspectie en de positieve wijze waarop volgens 

een duidelijk stramien de gesprekken werden 

aangepakt, lijkt ons een grote stap vooruit in 

een evenwichtige en verantwoorde controle.

De beoordeling ?
Voor luik A, de schoolsystematiek 
kregen we ‘Overstijgt de verwachting’ voor:

< Visie

< Organisatieontwikkeling 

< Bijsturen en borgen

Kregen we ‘Volgens de verwachting’ voor:

< Onderwijskundig beleid 

< Systematische evaluatie

Kregen we ‘Benadert de verwachting’ voor:

< Betrouwbare informatie. 

We verhelen niet dat we erg fier zijn op dit 

resultaat. Het werk van velen gedurende 

vele jaren : een school met een visie, 

innovatief (bijv. : Stem, Talent, Vrije Ruimte), 

met de vinger aan de pols van deze tijd, 

die borgt wat goed is en bijstuurt waar het 

nodig is. We zijn ook heel tevreden met de 

beoordeling van het ‘Onderwijskundig 

beleid’ en de ‘Systematische evaluatie’. 

Dat we nog vooruitgang kunnen (én moe-

ten maken) op het vlak van de ‘Betrouw-

bare evaluatie’ is een belangrijk aandachts-

punt voor de komende maan den en jaren.

Het lijkt ons niet zinvol het volledige verslag hier 

te publiceren, maar we onthouden u een aantal 

belangrijke quotes uit het eerste luik (= eigen 

kwaliteitsontwikkeling) niet. Zes kwaliteitster-

reinen werden onder de loep genomen (=de 

zogenaamde K’s). De aandachtige lezer zal mer-

ken dat de inspectie benoemt wat goed en erg 

goed is en aangeeft waar er ontwikkelingskan-

sen zijn.

K1. Visie (blauw)

“De school weet wat ze met haar onderwijs wil be-

reiken en hoe ze de ontwikkeling van de leerlingen 

wil stimuleren. Deze visie is afgestemd op de input 
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en de context van de school en op de regelgeving. 

Ze vindt breed en zichtbaar ingang in de school-

werking en in de onderwijsleerpraktijk. De school 

evalueert in een open dialoog met interne mede-

werkers en met externe partners haar visie en stuurt 

ze bij waar nodig. De participatieve wijze waarop 

de schoolvisie vorm kreeg, is een goed praktijkvoor-

beeld. De visie is voldoende gekend en verankerd in 

de dagelijkse schoolwerking. Het kerndoel ‘zorgen, 

verwachten en inspireren’ is de mantra voor de uit-

werking van alle kwaliteitsgebieden.”

K2. Onderwijskundig beleid (groen)

De school ontwikkelt en voert een integraal en sa-

menhangend onderwijskundig beleid. Ze geeft de 

onderwijsleerpraktijk en de professionalisering sa-

menhangend vorm aan de hand van doelgerichte 

maatregelen en afspraken. De school stimuleert 

professionalisering en ondersteunt het team waar 

nodig met financiële en personele middelen. De af-

spraken zijn op instellingsoverschrijdend niveau en 

instellingsniveau maar nog te weinig op deelteam-

niveau en individueel niveau. Niet alle vakgroepen 

vertalen in voldoende mate het onderwijskundig 

beleid in concrete doelen en acties. Dit leidt onder 

meer tot lacunes in de evaluatiepraktijk van de 

meeste onderzochte vakken. Voor heel wat vakken 

zijn er ook geen verticale leerlijnen, waardoor er 

breuklijnen ontstaan tussen de graden.

K3. Organisatieontwikkeling (blauw)

De school ontwikkelt en voert een gedragen be-

leid. De teamleden kennen de waarden, de visie 

en die doelen van de school en handelen ernaar. 

De school voert een participatief beleid. Dit lukt 

voor het personeel en de ouders, maar is nog on-

voldoende verankerd voor de leerlingen. De school 

staat open voor externe vragen en verwachtingen 

en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. 

De school stimuleert vernieuwingen, reflectie, le-

ren van en met elkaar en expertisedeling tussen de 

teamleden. Ze communiceert frequent over haar 

werking met interne en externe belanghebben-

den. De wijze waarop de vrije ruimte sedert enkele 

schooljaren is ingevuld, wordt sterk geapprecieerd 

door de ouders, de leerlingen en de leraren. De 

school organiseert samenwerkingsverbanden met 

externe partners en andere scholen.

K4. Systematische evaluatie (groen)

De school evalueert systematisch een beduidend 

deel van haar onderwijsleerpraktijk. De systematiek 

is echter veeleer impliciet aanwezig. Het school-

team is zich niet steeds bewust van de cycliciteit 

van de aanpak. De evaluatie gaat nog niet tot op 

klasniveau en de vakinhoudelijke werking (aanbod, 

evaluatie) wordt met onvoldoende diepgang ge-

evalueerd. Hierdoor spoort het aanbod en vooral 

de evaluatie voor bepaalde vakken nog te weinig 

met de verwachtingen van het leerplan.

K5. Betrouwbare evaluatie (oranje)

De school besteedt bij haar evaluaties beperkte 

aandacht aan de resultaten en effecten bij de leer-

lingen. Ze benut bij haar evaluaties niet altijd alle 

beschikbare bronnen of de expertise van relevante 

partners. De school gebruikt over het algemeen 

weinig data als basis van evaluaties. De vakgroe-

pen verzamelen weinig relevante meetgegevens 

met het oog op kwaliteitsontwikkeling. Het school-

team professionaliseert zich weinig of niet in het 

verzamelen en analyseren van data. Hierdoor zijn 

de evaluaties niet steeds betrouwbaar.

K6. Bijsturen en borgen (blauw)

De school heeft zicht op haar sterke punten en 

werkpunten. Ze bewaart en verspreidt systematisch 

wat kwaliteitsvol is. Ze ontwikkelt doeltreffende ver-

beteracties voor haar werkpunten. Ze houdt hierbij 

rekening met veranderende contexten en het oor-

deel van externe partners.

Het beleid bewandelt de weg van de geleidelijk-

heid. Voor de meeste werkpunten is er een plan op 

middellange of lange termijn uitgerold.

Luik B, de onderwijsleerpraktijk, 
de vakken in de focus 
Steekproefsgewijs analyseerde men de aanpak 

in de vakken. U begrijpt dat het weinig zinvol en 

niet kies is om die vakspecifieke evaluatie hier 

te publiceren. Dat is informatie en werk voor 

de vakgroepen. In globo kunnen we echter wel 

melden dat de school een pluim kreeg voor het 

positief en stimulerend leerklimaat en de ma-

teriële leeromgeving en onderwijsorganisatie. 

Werkpunten zijn ‘feedback en evaluatie’. 

Het vak Nederlands binnen Okan werd ook 

nader bekeken. De inspectie had erg lovende 

woorden voor de enorme gedrevenheid en 

betrokkenheid van de personeelsleden, maar 

spoorde aan om het vakdidactische niveau van 
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taalverwerving Nederlands op te schroeven. 

Met een doordacht stappenplan is hier onder-

tussen al werk van gemaakt.

Diversiteit
De inspectie onderzocht eveneens het kwali-

teitsgebied ‘diversiteit’. In het verslag daarover 

een beoordeling ‘Volgens de verwachting 

‘(=groen). Een opsteker en stimulans om hieraan 

de komende jaren in dezelfde lijn, maar wellicht 

intensiever aandacht te besteden.

“De school creëert een gelijkwaardige leer- en leef-

omgeving voor alle leerlingen. Zij aanvaardt de 

diversiteit van de leerlingen en speelt in op de ver-

schillen. De leden van het schoolteam benutten 

verschillen om leerlingen van elkaar te laten leren. 

De school streeft omgaan met diversiteit na als 

competentie bij de leerlingen en het schoolteam. 

Het schoolteam neemt initiatieven gericht op de 

maximale deelname aan alle activiteiten (bv. 

financiële ondersteuning bij uitstappen, de leef-

omgeving afstemmen op leerlingen met fysieke 

beperking…) Het schoolteam begeleidt de leer-

lingen tot non-discriminatie, tolerantie, dialoog 

en samenwerking. De school bekijkt gebeurtenis-

sen en personen vanuit verschillende perspectie-

ven en stemt daar het eigen functioneren op af 

(bv. bij de integratie van ex-OKAN leerlingen in de 

schoolwerking).” 

Taalgericht onderwijs
“Het schoolteam heeft zicht op de talige noden 

door een taalscreening in de eerste graad en de ef-

ficiënte opvolging van instromers. De school stemt 

de onderwijsleerpraktijk af op de talige noden van 

iedere leerling vanuit een brede basiszorg binnen 

de leerlingenbegeleiding. Het schoolteam heeft 

voldoende aandacht voor taalgericht onderwijs en 

stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen zowel 

in de vakken als in gerichte projecten.”

En nu ?
Op de pedagogische raad en in de vakvergade-

ringen gaan we aan de slag met de resultaten 

van deze audit. We gaan verder op de ingesla-

gen weg. Borgen en benoemen wat goed is en 

attent zijn en bijsturen waar het noodzakelijk is. 

Met een flinke duw in de rug vatten we dan ook 

2018 aan.

In het tweede semester van dit schooljaar ma-

ken we concreet werk van de opvolging van 

de proefdoorlichting. In het tweede trimester 

wordt op vakvergaderingen van de focusvak-

ken door de vakgroep bekeken wat goed is en 

waar bijgestuurd kan worden. Er wordt in over-

leg met de pedagogische begeleiders van het 

bisdom nagegaan op welke wijze en volgens 

welk stappenplan een en ander kan gerealiseerd 

worden. In een volgende fase zullen de vak-

coördinatoren van de focusvakken hun collega’s 

vakcoördinatoren (die niet in de focus stonden) 

informeren over ‘wat ze leerden uit de proef-

doorlichting, waarop gelet moet worden, enz.’

De leerlingen moeten er beter van worden. Dat 

moet steeds bij al die besprekingen en plan-

nen voorop staan. We hoeden ons om fraaie 

plannen te maken en hoogdravende beloften. 

Gefaseerd in de tijd en weloverwogen – en met 

de vinger aan de pols van de huidige tijdsgeest 

– inzetten op datgenen waar leerlingen sterker 

van worden : in hun hoofd en in hun hart.

 

Van groot belang
Dé hamvraag bij alle vragen en criteria in 

verband met kwaliteitsonderzoek – en be-

waking moet blijven : ‘Op welke wijze wordt 

de leerling daar beter van ?’. 

De leerling staat centraal ! 

Even belangrijk is de persoonlijkheid en ge-

drevenheid van de leerkracht. 

Vanzelfsprekend zijn de regelgeving, de leer-

plannen en de eindtermen richtinggevend 

en richtingbepalend. Het zou echter jammer 

zijn dat het stramien als een te strak korset 

zou aanvoelen en de spirit, en eigen-aardig-

heid en passie van leerkrachten vleugellam 

zou maken. 

Een vertrouwvolle leerling-leerkrachtver-

houding ondersteund door de ouders en 

geruggesteund door een schoolcultuur die 

lerend en stimulerend is, laat dat ons devies 

blijven. Op die manier willen we ons college-

merk ‘Kwaliteit voor de toekomst’ inkleuren.

Onze school wordt in mei 210 jaar. Gewor-

teld in traditie, maar tegelijk springlevend, 

eigentijds en jong van geest.

DVR
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Verwarming secundair – lange gang 

Voor de opwarming van het B-gebouw (gebouw met onze beroemde 

lange gang) voorzien we drie stookketels. Er is een elektronisch cascade-

systeem ingesteld waarbij de tweede ketel in werking treedt wanneer het 

systeem merkt dat de eerste ketel de gevraagde temperatuur in de klas-

lokalen niet kan genereren. Tijdens de koudste winterdagen branden de 

drie stookketels simultaan. Eén van deze drie ketels vervingen we in januari 

2017.

Toiletten 

Na de brand van 1994 bouwde het schoolbestuur voor onze lagere school aan 

de Collegestraat een volledig nieuw gebouw. Er werd toen echter te weinig 

rekening gehouden met mensen met een beperking. Dit trokken we de 

laatste maanden recht. Zowel op de eerste als op de tweede verdieping be-

schikken we vanaf nu over twee toiletten voor mensen met een beperking.

In 2015 renoveerden we de jongenstoiletten in de H-blok – onder de turn-

zaal. Hier voorzagen we reeds een mindervalidentoilet. Op de hele cam-

pus bleven sindsdien nog twee sanitaire blokken in gebruik die aan ver-

nieuwing toe waren : aan de sporthal en naast de permanentie. Van deze 

laatste twee te renoveren sanitaire blokken, werden de vloeren, de ramen 

en deuren, de binnenwanden en alle sanitaire toestellen vernieuwd. Er 

kwamen alzo ook twee nieuwe mindervalidentoiletten bij. 

EEN BLIK ACHTERUIT

Verbouwingen 
en 

verfraaiingen
Zoals aangekondigd in IC HOU van juni 2017 (editie 
104), waren een hele reeks werken voorzien voor de 
zomer en het najaar van 2017. Gelukkig duurde de 
vakantie twee maanden en waren, ondanks het 
bouwverlof, op 1 september de werken die echt niet 
tijdens het schooljaar konden gerealiseerd worden, 
ook tijdig klaar. De eerste maanden van het 
schooljaar liepen de werken aan de toiletten en de 
dakranden verder. Dit veroorzaakte bij momenten, 
vooral voor de lagere school, hinder. We polsen bij de 
minister of de grote vakantie nog wat kan verlengd 
worden in de toekomst. 
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Kleuters in het droog 

De bestaande luifel (72 m2) op de kleuterspeelplaats volstond niet meer 

voor de meer dan 200 kleuters en peuters. We bouwden een bijkomend 

afdak – de bijkomende overdekte oppervlakte van 130 m2 geeft onze 

jongste leerlingen extra speelruimte bij regenweer. Via dit nieuwe afdak 

recupereren we nu ook regenwater dat gebruikt wordt in het vernieuwde 

sanitair aan de sporthal. Dit is één van de vele (vaak kleinere) ecologische 

oplossingen die we proberen te verwerken bij de verbouwingen.

Niet enkel de overdekte speelplaats van de kleuters, ook de bestaande 

niet-overdekte speelplaats werd uitgebreid met meer dan 110 m2 en dit 

ten koste van enkele parkeerplaatsen. De huidige kleuterspeelplaats loopt 

nu ook vlot over naar de ‘graskoer’, waar onze kleuters graag spelen bij 

droog weer. We voorzien binnenkort nog een gepaste haag die de par-

keerplaatsen onzichtbaar maakt voor onze kleuters.

Ramen

Al vele jaren op rij vervangen we ramen met enkele beglazing door ramen 

met hoogrendementsglas. Dit jaar waren zes klaslokalen, twee kleed-

kamers en de gang aan de externenstudie aan de beurt. Het wordt nog 

moeilijk op het College een klaslokaal te vinden met enkele beglazing. Het 

werk is echter nog verre van gedaan. Vele gangen hebben nog oude ra-

men. Eenmaal die vervangen zijn, kunnen we beginnen dromen van/wer-

ken aan warmere gangen.

Speelplaats lagere school

Door de verbouwingswerken aan de speelplaats van de lagere school zijn 

de voetbalvelden duidelijk afgescheiden van de rest van de speelplaats. 

Dit leidt tot minder ergernissen bij de voetballers en meer rust voor de 

niet-voetballende leerlingen. Het voetbalveld is voorzien van een licht ve-

rende en val dempende rubbermat : beter voor de gewrichten en zachter 

bij een val.

Bij de kleuters werd ook een klein deel van de speelplaats voorzien van 

een valdempende ondergrond. Minder gevaar bij het spel !

De kinderen van de lagere school werden op 1 september ‘getrakteerd’ op 

een nieuwe klimtoren. De directeur nam die meteen in gebruik door er op 

1 september om half negen meteen vanop hoogte zijn verwelkomings-

woordje te geven. Vrij snel werden we geconfronteerd met mankementen 

aan de gegoten mat die, van zodra de winter definitief achter de rug is, 

grondig zal hersteld worden.

Fysicalokalen
Na de vernieuwing van de chemielokalen enkele jaren geleden en de  

biologielokalen in 2016 waren in 2017 de fysicalokalen aan de beurt. Door 

de inrichting van een nieuw STEM-lokaal, beschikken we in onze B-blok nu 

over een volwaardige wetenschapsvleugel. In nauw overleg met de leraars 

kwamen we tot moderne infrastructuur aangepast aan de noden van de 

voorziene leerstof.

Dakranden 
Veiligheid is en blijft ons uitgangspunt. Dakranden worden regelmatig ge-

controleerd – potentieel loskomende stukken worden verwijderd. Sinds 

2016 zijn we ook gestart met de omkasting van de dakranden – zo vermij-

den we verdere aftakeling en verhogen we de veiligheid. Bovendien werd 

de roofing vervangen, zowel van de bestaande luifel van de kleuterspeel-

plaats als van de volledige sanitaire blok van de sporthal (inclusief isolatie). 

Een vernieuwd dak voor de vernieuwde toiletten in 2017 en de vernieuw-

de kleedkamers in 2018. 
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Zoals besproken in editie 104 van IC HOU (juni 2017), kon 
de school die zijn dossiers goed beheerde tot voor kort 
elk jaar één nieuw verbouwingsdossier per instellings-
nummer indienen bij AgioN (Agentschap voor 
Investeringen in het Onderwijs). Voor zo’n dossier werd en 
wordt nog steeds de toegekende subsidie (70% bij een 
lagere school – 60% bij een secundaire school) berekend 
op een maximaal verbouwingsbedrag van 125.000 euro.

In 2016 werd de regelgeving aangepast en sindsdien heeft een instelling 

slechts om de twee jaar recht op zo’n subsidiëring. Door onze dossiers van 

2017 zeer vroegtijdig in te dienen konden we in 2017 nog gebruik maken 

van een overgangsmaatregel. In 2018 worden we echter volop door de 

besparingsmaatregel getroffen en zijn onze mogelijkheden beperkt. Toch 

voorzien we de nodige gesubsidieerde werken.

Stookketels en zonnepanelen
De werken voorzien in het voorjaar zijn onzichtbaar, maar daarom niet 

minder belangrijk. Zowel in de gezamenlijke stookplaats van het E- en H-

gebouw als in de zone achter de Calfac vervangen we stookketels. Voor 

de opwarming van het E- en H-gebouw (vnl. 1e graad) voorziet de school 

twee stookketels in cascadesysteem. Eén van de twee ketels valt vaak uit 

en wordt deze maand nog vervangen. De stookplaats achter de Calfac be-

dient voornamelijk administratieve lokalen, de refter van de leraars en de 

internenrefter.

De zonnepanelen waarvan sprake in de Ic Hou editie van februari 2017 

(editie 103) worden in principe geplaatst in de komende maanden. De 

procedure heeft vertraging opgelopen omwille van onregelmatigheden 

in het kader van de wet op de overheidsopdrachten. Het betreft een in-

Technieklokaal
In het E-gebouw werd de inrichting van het technieklokaal van de eerste 

graad aangepast aan de vereisten van onze STEM-afdelingen. Onze werk-

mannen leverden puik werk terwijl leraars en leerlingen genoten van de 

vakantie.

Schilderwerken internenrefter
Vanaf oktober 2015 nam het schoolbestuur gedurende twee jaren een 

schilder in dienst. 26 klaslokalen, drie refters, de studiezaal, enkele tiental-

len meters buitenschrijnwerk, een beperkt aantal ruimtes van het internaat 

en vele meters gang kregen een frisse look. 

stallatie van 275 fotovoltaïsche panelen, 178 op de feestzaal en 97 op het 

E-gebouw. Samen goed voor een oppervlakte van 460 m2 en een eigen 

productie van 76 MWh. Daardoor zal de school ongeveer 22 % van de ver-

bruikte stroom zelf produceren en verminderen we de jaarlijkse CO2uit-

stoot met meer dan 36 ton. We zullen dus evenveel CO2 besparen als 

3,62 ha bos (ofte 5 voetbalvelden) jaarlijks kunnen neutraliseren.

De gevel
We plannen een grondige restauratie van de gepleisterde gevel van het B-

gebouw. Dit is de grijze gevel aan de kant van de vernieuwde speelplaats 

van de lagere school. Deze wordt al decennia aangetast door slagregen en 

opstijgend vocht. In 2017 werden reeds enkele delen van de gevel tijdelijk 

hersteld. De grondige restauratie is voor de zomer van 2018.

De sporthal : sportvloer en douches !
De zomer staat ook in het teken van de grondige renovatie van onze 

sporthal.

In de zomer van 2016 lanceerden de Vlaams ministers van Sport (dhr. Phi-

lippe Muyters) en onderwijs (mevr. Hilde Crevits) de oproep ‘naschools 

openstellen van schoolsportinfrastructuur’. Met deze oproep wouden de 

ministers de drempels die er voor scholen bestaan wegnemen en hen 

een duw in de rug geven om hun bestaande schoolsportinfrastructuur 

na school, tijdens het weekend en tijdens de schoolvakanties open te stel-

len voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers én de bestaande 

schoolsportinfrastructuur kwaliteitsvoller te maken. 

Via enkele goed gekozen pilootprojecten wou de Vlaamse Regering goe-

de praktijkvoorbeelden uitwerken, ondersteunen en nadien als voorbeeld 

en inspiratie laten dienen voor de sector. Beide departementen voorzagen 

hiervoor samen 4 miljoen euro op hun begrotingen.

<<<

Wat brengt 2018 ?
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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 school-
nieuws 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.

Piekfijn gepoetst!

Het College, dat al een jarenlange traditie heeft met het openstellen van 

haar gebouwen – de Calfac, de kerk, klaslokalen, refters, maar ook sport-

hallen en turnzalen – diende een dossier in. Daarvoor legden we contac-

ten met talloze sportverenigingen, organisatoren van sportkampen, de 

sportdienst van de stad, alsook vriendengroepen die graag samen spor-

ten. De interesse in het gebruik van onze sporthallen, in combinatie met 

de goede diensten verleend door onze inwonende conciërge, groeide. 

Daardoor konden we eind 2016 een uitgebreid dossier indienen. 

159 scholen dienden een project in. Op 31 maart 2017 vernamen we via 

een schrijven van de Vlaamse Regering dat ons project een score van 93 % 

gekregen had en daarmee als tweede hoogste geklasseerd was. De rege-

ring kende ons een subsidie toe van 126.000 euro. 21 scholen in Vlaande-

ren ontvingen meer dan 100.000 euro, 11 scholen ontvingen een bedrag 

tussen 30.000 en 100.000 euro en nog eens 21 scholen een bedrag lager 

dan 30.000 euro. 126 scholen werden niet weerhouden. 

Het grootste deel van de aan het College toegekende subsidies zijn infra-

structuursubsidies en zullen effectief toegekend worden indien de school 

overgaat tot een investering van minimaal 220.000 euro. 

In samenspraak met de vakgroep Lichamelijke Opvoeding werd de 

verbouwing van de sporthal voorbereid. Deze zomer zal de sporthal 

voorzien worden van een nieuwe sportvloer ter vervanging van de 

betonnen vloer daterend van 1971. Ergonomie, loopcomfort, opti-

male bescherming van ligamenten, spieren en gewrichten, maar ook 

o.a. vochtgevoeligheid, onbrandbaarheid, polyvalentie, levensduur, 

onderhoud en ecologie behoorden tot onze criteria bij de keuze van 

de nieuwe, duurzame sportvloer. We opteerden voor een vlakverende 

sportvloer met als bovenlaag linoleum. 

Daarnaast pakken we het kleedkamerprobleem aan. De grootste (en 

oudste) kleedkamer wordt ontdubbeld. Bovendien voorzien we een 

lerarenkleedkamer en zullen in de vier leerlingenkleedkamers aanpa-

lend aan sporthal en feestzaal, maar ook in de nieuwe lerarenkleedka-

mer douches geïnstalleerd worden. Indien het budget het toelaat, zul-

len we ook de volledige verlichting van de sporthal vervangen door 

een duurzaam systeem op basis van LED.

BJ
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Voor het meter- en peterschap van deze cel 

werden onze collega’s Katrijn Gesquiere (eer-

ste graad), Hannelore Cornelis (tweede graad) 

en Stijn Verhaeghe (derde graad) gevraagd. Dit 

enthousiaste trio wil in de eerste plaats op zoek 

gaan naar het vastleggen van een individueel 

traject voor elke ex-OKAN’er. Het spreekt voor 

zich dat hierbij geen strak vastgelegd stramien 

kan gevolgd worden, maar dat iedere leerling 

apart bekeken wordt. Daarbij vinden we het erg 

belangrijk dat alle betrokken partijen zich goed 

voelen bij het voorgestelde traject, want de 

steun van medeleerlingen, collega’s en directie 

is een noodzakelijke voorwaarde om dit traject 

optimaal te laten renderen.

Naast het op touw zetten van dit traject op 

maat, zet de EO cel ook haar eerste voetstapjes 

bij het organiseren van een huiswerkstudie op 

dinsdagavond (16.15 – 17.30 uur) en wordt er sa-

mengewerkt met Portus Berkenboom voor een 

huiswerkstudie en een beginnerscursus Frans 

op woensdagnamiddag.

Dit vergt natuurlijk een inspanning van alle be-

trokken collega’s en medeleerlingen, maar het is 

een engagement dat wij erg zinvol vinden. We 

beschouwen het als onze taak om als school 

kansen te bieden waardoor zoveel mogelijk 

mensen actief kunnen meebouwen aan onze 

samenleving. Daarnaast zijn wij er ook van over-

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWSTE SJKS-SPRUIT

De EO-cel ? !
Doorheen de jaren is de rol van de leerlingenbegeleiding op ons College steeds belangrijker geworden. In het 
kader daarvan werd dit schooljaar de EO-cel geboren. Zoals de naam al doet vermoeden focust de EO-cel (of 
voluit de Ex-OKAN-cel) zich op het begeleiden van ex-OKAN’ers op onze school.

tuigd dat onze Belgische leerlingen een rijkere 

kijk en bredere blik krijgen als ze in contact ko-

men met leeftijdsgenoten uit diverse culturen.

Aangezien de EO-cel pas dit schooljaar boven 

de doopvont werd gehouden, zullen er nog 

onvermijdelijk groeipijnen zijn en kinderziektes 

opduiken, maar met de nodige goede zorgen 

hopen wij dat de EO-cel kan uitgroeien tot een 

gezonde volwassene en zo een steentje kan bij-

dragen aan het boeiende SJKS-leven.

Onze drie ex-okanbegeleiders, Katrijn Ghesquiere, Hannelore Cornelis en Stijn Verhaeghe en één ex-okan’er uit iedere graad
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Zorg voor iedereen,  
zeker bij de examens!

In december deden leerkrachten extra toezicht bij de examens. Die moeite staat echter tegenover veel meer rust 
bij het maken van examens. Bovendien sleutelden we aan het inspanning. “Leerlingen moeten voldoende tijd 
hebben om het examen te maken. Ook diegenen die wat trager werken”, dat is basiszorg.

Omdat onze zorgklas, door het groeiend aantal 

leerlingen dat gebaat is bij meer tijd voor exa-

mens, geen plek meer is waar er voldoende rust 

kan geboden worden, stelden we ons de vraag 

hoe we aan ELKE leerling voldoende zorg kun-

nen bieden.

We zijn de laatste examenperiode, met vooral 

onze jongste leerlingen van het 1ste en 2de jaar 

in het achterhoofd, geëvolueerd naar rustige 

klaslokalen waar leerkrachten met toezicht aan 

elk kind op een eenvoudige manier dat beetje 

extra zorg kunnen verstrekken waardoor een 

leerling zich goed voelt: een vraag wordt voor-

gelezen met de juiste intonatie zodat alles plots 

veel klaarder is, een kalmerend gesprekje bij al 

die examenstress, een knipoog ter bevestiging. 

Dit alles brengt rust. De vakleerkracht krijgt ook 

tijd om op de inhoudelijke vragen van leerlin-

gen te reageren.

Voor onze oudere leerlingen bestaat de zorgklas 

nog een jaar, ondertussen zorgen we ervoor dat 

de tijdsduur van een examen beperkt wordt 

zodat dit op 3 lesuren kan opgelost geraken en 

daardoor tijd overblijft om zeker te controleren.

Met deze ingrepen hopen wij dat onze leer-

lingen een rustigere examenperiode konden 

doormaken.

Voor leerlingen die verhoogde zorg nodig heb-

ben, blijven wij ons uiteraard op de best moge-

lijke manier extra inspannen.

In het tweede trimester evalueren we de nieu-

we aanpak.

DVR
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In vakken als PO, MO en esthetica wordt al jaren 

ruim aandacht besteed aan de edele kunsten en 

ook tijdens andere lessen worden leerlingen oc-

casioneel op sleeptouw genomen naar musea, 

kunstenparcours en schouwburg. Binnen de 

Vrije Ruimte en de talentrichting werd deze cul-

turele component nog vaster in ons curriculum 

verankerd. 

De Culture Club : the next level
Maar nog was de culturele honger van enkele 

enthousiaste theater-, muziek- en kunstliefheb-

bers onder de leerkrachten niet gestild. De in-

teressantste voorstellingen, tentoonstellingen 

en concerten vinden immers niet tijdens de 

reguliere schooluren plaats, maar ’s avonds en 

tijdens het weekend. Nadat we al enkele jaren 

theatervoorstellingen voor vrijwilligers aan-

boden, wilden we nu een stap verder gaan en 

een heus cultuurabonnement voor vrijwilligers 

aanbieden. Niet enkel voor de derde graad, die 

traditioneel al vrij rijkelijk aan zijn trekken kwam, 

maar voor iedereen, ook voor collega’s. 

De Culture Club werd boven de doopvont 

gehouden. Vorig schooljaar nog een beetje 

aarzelend met een aanbod voor vijf en zes, dit 

schooljaar op volle kracht met een volwaar-

dig programma voor de hele school : een rijke 

waaier van twaalf initiatieven waaruit leerlingen 

in september vrij konden kiezen. Vooral in het 

zesde jaar werd hier gretig op ingetekend, maar 

ook in het vierde en het eerste jaar wisten we 

enkele trouwe cultuurfanaten te bekoren. Meer 

dan 200 tickets werden aan de man of vrouw 

gebracht.

Het seizoen is ondertussen halfweg. Er was de 

bevreemdende dansvoorstelling ‘Synchroon’ 

in oktober, die nietsvermoedende leerlingen 

confronteerde met hun eigen vooroordelen. Op 

CULTUUR OP SCHOOL : VAN MISSIETEKST NAAR ACTIEPLAN

Culture Club, Beeldeducatie ...
Wie er de missietekst even op naslaat, kan er niet naast kijken : “We willen veel aandacht schenken aan de 
muzische ontplooiing, aan kunst en cultuur, aan wat fascineert en ontroert : drama, beeld, muzisch taalgebruik, 
beeld en beweging.” En : “... creativiteit stimuleren.” Cultuur zit mee ingemetseld in de gewelven van het College, 
maar hoe krijg je de Netflix- en smartphonegeneratie nog naar de theater- en concertzaal?

hetzelfde moment troonde leerkracht muziek 

Jeffrey De Block een handvol melomanen mee 

naar de Gentse Bijloke om hen daar te laten 

betoveren door Tsjaikovsky en Prokofiev. Nau-

welijks enkele weken later waren een twintigtal 

leerlingen getuige van de nieuwste theater-

worp van oud-leerling Tom Lanoye. Een ijzing-

wekkende voorstelling, niet evident maar mees-

terlijk gespeeld : ‘De felomstreden kroon en 

deerniswekkende dood van Koning Edward...’ 

greep met bijzonder eenvoudige middelen tek-

stueel naar de keel.

Nog niet goed bekomen van Lanoyes taalge-

weld werd een blik Shakespeare aangebroken. 

In HetPaleis kreeg een dertigtal leerlingen een 

halve politieke thriller in de maag gesplitst. 

King Lear bleek plots niet enkel over een oude 

koning binnen een verbrokkeld land en dito fa-

milie te gaan, maar over de malaise binnen de 

Europese Unie. Daar hadden de leerlingen zo 

op een vrijdagavond niet van terug. Gelukkig 

was er twee dagen later Romeo en Julia. Niet 

het toneelstuk, maar een concert dat de zinnen 

verzette en de zeden verzachtte : Prokofievs bal-

letmuziek werd gekoppeld aan Bernsteins West 

Side Story. De aanwezige leerlingen kozen over-

duidelijk voor dat laatste, maar waren bovenal 

onder de indruk van de prachtig vernieuwde 

Elisabethzaal. Het eerste semester werd in select 

gezelschap afgesloten met Chet : een pracht van 

een theaterconcert waarin Tom Vermeir op on-

navolgbare wijze gestalte geeft aan Chet Baker.

Januari werd ingeluid met de spectaculair-

ste aller kunsten : opera. Vanuit de nok van de 

Vlaamse Opera genoten 15 collega’s en leerlin-

gen van het verhaal van Falstaff in een regie van 
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niemand minder dan Hollywoodster Christoph 

Waltz. Tussendoor spoorden de kunstfanaten 

richting Brussel om daar aan den lijve te on-

dervinden hoe Magritte en Marcel Broodthaers 

hele generaties hedendaagse kunstenaars nog 

steeds weten te inspireren. Voor een select ge-

zelschapje fileerde acteur Valentijn Dhaenens de 

politieke kaste minutieus en meticuleus.

En nog is de honger niet gestild. Wat staat er 

ons nog te wachten de komende weken ? Een 

funky elektro-opera (The Only way is up), een 

machtige symfonie (de negende van Beethoven 

in Brugge), een pakkende monoloog (Para van 

Bruno Vanden Broecke met meer dan 50 leerlin-

gen !), een bezoek aan het kunstenparcours Ecce 

Homo voor de collega’s, een musical met Hol-

lywoodallures (‘Catch me if you can’ van Bohe-

mian) en het slotakkoord wordt gebracht door 

Dvorak met een vleugje Beethoven. Het kan 

niet op daar in het College !

Een ding staat vast : ook volgend jaar zetten we 

een cultuurprogrammatie in de steigers. Meer 

dan ooit geloven we in het feit dat cultuur de 

kruiding is in de plat van het leven.

Het filmforum revisited :  
de Dag van de Beeldeducatie
Bijna en passant greep een groep enthousias-

telingen uit de vakgroepen Nederlands en es-

thetica de zwanenzang van het filmforum aan 

om een gloednieuw initiatief uit de vruchtbare 

collegegrond te stampen : de Dag van de Beeld-

educatie. Net toen getwijfeld werd of film nog 

op een zinvolle manier binnen het curriculum 

gepast kon worden. De grote drijfveer : in een 

tijd waarin beelden, echt of vals, een bijzonder 

belangrijke rol spelen op een kritische én cre-

atieve manier leren omgaan met film en foto-

grafie. In die context startten de leerkrachten 

Nederlands in het zesde jaar drie jaar geleden 

met de COBA’s : de College Boektrailer Awards. 

Alle zesdejaars werpen zich op een boek om 

de ultieme boektrailer in te blikken. Na drie suc-

cesvolle en gesmaakte edities werd beslist een 

versnelling hoger te schakelen en voor meer 

inhoudelijke en technische input te zorgen. Ook 

het vijfde jaar en het vak esthetica werden mee 

het bad in getrokken.

In de luwte van de grote vakantie werd naar-

stig vergaderd en getimmerd aan een concept. 

De traditionele film en de bespreking ervan 

zouden stevig gepimpt worden én omkaderd 

worden met drie workshops. Na driftig heen-

en-weer mailen en een handvol vergaderingen, 

ging eind januari de Dag van de Beeldeducatie 

in première. De vijfdejaars werden vergast op 

workshops rond fotograferen met smartphones 

én professionele camera’s en kregen een meet-

and-greet met een professionele fotograaf die 

hen de knepen van het vak leerde. Niet enkel 

professionals, ook collega’s staken de handen 

uit de mouwen om een sessie of workshop te 

verzorgen. In het zesde werden de leerlingen in-

gewijd in de geheimen van de montage, kregen 

ze een initiatie in de filmgeschiedenis en leer-

den ze de do’s en don’ts van de trailer kennen. 

Vooral de filmbespreking werd fel gesmaakt en 

dat is ooit anders geweest...

Hier en daar moet nog een beetje geschaafd 

worden aan het concept, maar de eindbalans 

is positief : deze dag krijgt een vervolg. Al zijn 

we wel nog op zoek naar een iets meer catchy 

naam...

Onze missie : passie aanwakkeren
Zo proberen we elk jaar opnieuw gestalte te ge-

ven aan één simpel zinnetje uit die missietekst : 

cultuur naar school brengen, maar ook de leer-

lingen meenemen naar de grote cultuurtem-

pels. Hen vanuit een persoonlijke passie en ge-

drevenheid te laten proeven van wat er allemaal 

aan schoons te zien, te beleven, te voelen en 

te beluisteren is. Het is niet altijd even evident, 

maar voor die paar gewonnen zieltjes doen we 

het. 

BN

Skairo, onze dansgroep: de choreografen

WAES: poëzie-event!
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Opsteker voor ganse school
Tegelijk is de prestatie van Adriaan een opste-

ker voor de leerkrachten klassieke talen in onze 

school én een beloning voor deelname aan tal 

van olympiades door vele leerlingen van onze 

school. 

We vinden het als school belangrijk dat leerlin-

gen deelnemen aan wedstrijden. Op een spor-

tieve manier, om zich objectief te meten, om-

wille van de intellectuele uitdaging. De vragen 

en resultaten van de olympiades prikkelen leer-

lingen en hun leerkrachten en zorgen voor een 

stimulerende leeromgeving. 

En ja, af en toe piekt er een van onze deelne-

mers. In de Franse wedstrijd Olyfran en in de 

wiskundeolympiade VWO, net als in de chemie- 

en fysica-olympiade behaalden leerlingen van 

onze school in het verleden al de Vlaamse op-

pergaai. Eline Wittevrongel, Bart Van Gassen, 

Florian De Roose en Nathan Vercruyssen, hele 

straffe oud-leerlingen. 

We zijn bovenal fier op de deelname van bijna 

alle leerlingen van de eerste graad aan de Kan-

goeroewedstrijd. In deze wiskundewedstrijd 

wordt dikwijls de basis gelegd voor deelnames 

aan olympiades in de hogere jaren. Onze school 

neemt deel aan de wiskunde-olympiades, maar 

ook aan de olympiades voor geografie, chemie, 

fysica en chemie. En in het talenluik aan de Cer-

tamina en Olyfran. Deelnemen is belangrijker 

dan winnen !

Huldiging
Wetenschapper prof. Luc Van Meervelt leidde 

de huldiging in goede banen. Ministers Muy-

ters hield de korte openingsspeech. Hij prees de 

‘grijze hersenkracht van Vlaanderen’ en wenste 

hen proficiat. Hij legde ook een accent op de 

‘universitas’, de ruime, algemene vorming van 

jongelui. Minister Crevits was verontschuldigd, 

maar droeg haar lof-steentje bij via een video-

boodschap.

Prof. Paul Igodt mocht de spits afbijten bij het 

voorstellen van de knappe koppen. Hij stelde de 

wiskundebollebozen voor. Ze traden aan in Rio 

en behaalden erg eervolle resultaten.

De heer Luc Devoldere goochelde met taal bij 

zijn laudatio voor de klassieke krakken – aan 

de slag in Arpino : “Een vreemde, aartsmoeilijke 

proef, de meest complexe vorm van begrijpend 

lezen, de vertaling, brachten deze jongelui tot 

een schitterend eindresultaat !” Hij brak ook een 

lans voor de vormende kracht van de klassieke 

talen en maakte brandhout van ‘Latijn en Oud-

Grieks zijn dode talen’. “Een taal is pas dood als ze 

niet meer begrepen wordt, niet meer bestudeerd 

wordt. En... de geschiedenis en groei van Europa 

kan zonder de Griekse en Latijn auteurs onmo-

gelijk goed begrepen worden.” Bij de Latijnclash 

in Arpino kregen de deelnemers een stuk tekst 

van Cicero voor de kiezen en de opdracht er een 

beschouwing bij te schrijven, een kort essay. ‘De 

Grieken’ gingen internationaal aan de slag met 

een beperktere selectie in Viterbo. 

Fier als een gieter kregen de knappe vertalers 

daarna uit handen van minister Muyters een 

aandenken en een prijs.

Onze Adriaan glunderde en knipoogde naar zijn 

fiere juf Latijn, mevrouw Snoeck, en naar de al 

even fiere pedagogisch directeur, meneer Van 

Royen.

LATIJN ARPINO VERTAALWEDSTRIJD 

Adriaan Demuynck, olympiër
Vanzelfsprekend zijn we erg fier op de prestatie van onze kersverse oud-leerling. Alle verdienste komt Adriaan 
toe : zijn inzicht, redeneervermogen en taalgevoel. Zeker ook zijn wilskracht en doorzettingsvermogen en moed 
om de vertaal-uitdaging aan te gaan met sterke medeleerlingen klassieke talen.

<<<

Adriaan naast de minister!
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Mevrouw Marleen Van Strijdonck zette de bio-

logen in de kijker. Zij kruisten de degens in het 

Engelse Coventry. De heer Paul Degreef prees 

de chemielaureaten die Vlaanderen vertegen-

woordigden in Thailand. De heer Marc Bedde-

genoots zette wetenschappelijk nauwkeurig de 

spelregels en het verloop van de fysica-olympi-

ade uiteen en stelde de laureaten van dit vakdo-

mein voor. Zij reisden naar Indonesië. Mevrouw 

Annie Timmermans sloot het rijtje met een 

lofrede aan de toppers van de geografie-olym-

piade die het in het Servische Belgrado tegen 

elkaar opnamen.

Passie voor een vak
Vier welbespraakte laureaten namen daarna zelf 

nog het woord. Wat vooral opviel was de dank-

baarheid die ze betoonden ten opzichte van 

hun leerkrachten en de kameraadschap die op 

de internationale ontmoetingen de bovenhand 

haalde op de competitie. 

Een van hen zei : “Leeftijdsgenoten met dezelfde 

passie van over de hele wereld laten samen-

komen, discussiëren, plezier maken ... het veran-

derde mijn leven en bepaalde mijn studie keuze.”

Met een sfeervolle en verzorgde receptie werd 

de huldiging afgesloten.

En wat Adriaan momenteel studeert aan de univer-

siteit ? Inderdaad, klassieke talen. En aan alle leer-

lingen die nu op onze schoolbanken zitten ? Deel-

nemen is het belangrijkste, jongelui. Olyfran, JWO, 

VWO, chemie, fysica, biologie, geografie, Olyfran, 

Certamina, ... We kijken uit naar de olympiades van 

dit schooljaar.

DVR

Van onze Arpinaat in Leuven
Adriaan : “Sinds mijn avontuur in Arpino is al meer dan een half jaar voorbijgevlogen. En 

ik zeg niet toevallig ‘gevlogen’, want het voelt alsof ik gisteren nog in mijn T-shirt en kor-

te broek in de Italiaanse zon rondliep. Het feit dat ik nu met een dikke winterjas door de 

sneeuw ploeter, is een harde constatatie waarmee de realiteit me wegrukt uit mijn nostalgi-

sche dagdromen en me met de neus op de feiten drukt. En die feiten zijn niet al te rooskleu-

rig. Mijn eerste semester als student in Leuven zitten er al op en dat wil zeggen dat de blok 

voor de deur staat. Ik heb voorlopig nog goeie moed, maar zwaar zal het wel worden. 

Gelukkig bracht een mailtje van de organisatie van de Olympiade van Latijn licht in de duis-

ternis : 12 december werden de Vlaamse deelnemers van alle internationale Olympiades 

(naast Latijn en Grieks ook die van wiskunde, biologie, chemie, fysica en geografie) in de 

bloemetjes gezet in Brussel. Een mooie gelegenheid om mijn reisgenoten Arpino nog eens 

te zien voordat we onszelf afsluiten van de buitenwereld om te studeren. Het was immers al 

even geleden dat we nog hadden afgesproken. Uiteindelijk konden we met vijf van de acht 

Vlaamse Arpinaten aanwezig zijn. Het was een welkome afwisseling tussen het studeren aan 

mijn bureau in Leuven door.

Leuven, waar ik op 25 gestart ben als student Taal- & Letterkunde Latijn en Grieks, waar ik nu 

twaalf weken heb gespendeerd (serieus, zijn dat al twaalf weken ? !), waar ik, na vele malen 

een verkeerde weg ingeslagen te hebben, het stratenplan begin te kennen. Dit semester is 

snel gepasseerd, met interessante lessen. Het is opvallend hoeveel een normale dag van een 

student verschilt van die van een scholier, en hoe vlot de verandering verloopt. Ik kan me al 

niet meer voorstellen hoe het is om 7 keer 50 minuten tussen half 9 en 4 uur op school te 

zitten. Dagen met colleges van 9 tot 11 uur en van 4 tot 6 uur zijn nu het normale patroon. 

Maar toch ben ik er niet rouwig om, ik heb me vlot aangepast aan mijn nieuwe leven.”

Bij de huldiging in het Errerahuis: Adriaan tussen een fiere pedagogische directeur en zijn juf Latijn
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FIVE !
Each day five people in Flanders take their own 

lives. It could be the neighbour you saw this 

morning, it could be a relative or even a friend. 

Is this our fault ? 

Why not ? Why do we think we are not 

responsible for the 1500 suicides every year ? 

Because you didn’t know that person or 

because you didn’t care ? Well, I suggest we 

make it our problem. 

We can all think of something, can’t we ? 

Something causing people to kill themselves, 

something we have all seen. Bullying. Well, I 

know some people act weirder, look weirder 

than others, but does that make them less 

important ? 

JE MOET DIT HOREN !

De winnende speech  
van Jonas Boone (6WEWIa2)

De Engelse dag – 23 januari – werd dit jaar op een heel bijzondere wijze afgesloten. Vanuit iedere klasgroep 
bracht een leerling(e) een speech. Het publiek : alle leerlingen van het zesde jaar; de jury : de studenten uit 
Canterbury ! Aandachtig luisterende leerkrachten en de directie vervolledigden het publiek. Het resultaat 
overtrof de verwachtingen. Met flair en kunde gebrachte speeches ! In die zin waren het allemaal winnaars, 
echt waar. De jury maakte na rijp beraad toch een podium bekend. Winnaar werd Jonas Boone van 6WEWIa2. 
Hij raakte de luisteraars door de inhoud, de vorm en het uitstekende Engels. Lees en hoor hem de speech 
heel indringend en vol overtuiging uitspreken. Inderdaad, om stil van te worden …

There are people with some serious mental 

problems, do you think that is a very good 

reason to kill yourself ? If someone would have 

cared about those people and helped them 

feeling home in this difficult world, they could 

still have been alive. Some people try to help, 

but that is a very small percentage, as you know. 

But why, why does this happen ? I’ll tell you. 

Humans adapt, people don’t. Humanity knows 

how to solve problems like building a bridge or 

taking water from dry ground. People have 

problems with building bridges between kinds 

of people, have problems with wanting to get 

the water out of the ground. 

I think we should take more action, to help 

others but also to help ourselves. Campaigns 

won’t always help. Why don’t we talk to 

someone properly before insulting them ? Why 

do we think people with mental problems have 

a disease ? 

It is very difficult to put the prejudices aside, but 

if trained in that ability, everyone should get the 

chance to be part of a group. 

Is this difficult ? Yes, of course, but is it possible ? 

For sure. 

Let’s start with our smile and end with theirs.

NVDR 

@ de vakgroep Engels : pluim voor  

de organisatie van de Engelse Dag !

Het podium van de wedstrijd. Jonas in het midden.  
(l) Anthony Bijsterveld (6LWib) en (r) Sebastian Buts (6MWE)

De jury beraadslaagt
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Een presentatie met theaterkenmerken van leerlingen eerste graad in de kleine kapel-bib, het tonen 

van filmpjes gebaseerd op gedichten door leerlingen van het vierde jaar in de kerk, met humor en 

‘eten’ laureaten van de AVW-wedstrijd die de bezoeker op culinair-literaire wijze verwennen in de 

priesterrefter, evocaties met muziek en stemmen in de kelders van de school, ...

Onze twee Sint-Niklase stadsdichters(!) Camille Bourgeois en Camille Wellens kwamen uiteraard ook 

aan bod.

In juni 2017 ontstond het idee, in oktober ging de ploeg echt aan de slag. Aanleiding is de herdenking 

in 2018 van de honderdste geboortedag van E.H. Cyriel Coupé, de bekende dichter Anton van Wilderode. 

Onze beroemde oud-leraar zou WAES net als de talrijke toeschouwers ongetwijfeld heel knap gevonden 

hebben.
DVR

Creatief, ontroerend, 
origineel, ... mooi!

Waes (26 januari 2018) was een initiatief van leerkrachten en leerlingen 
die met zelf geschreven gedichten en gedichten van anderen een heus 
poëzie-event binnen en buiten de collegemuren gestalte gaven. 
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Traditie leeft hier, dat is zeker. Maar het publiek is erg modern : veel stu-

denten doen Machine Learning (AI), Engineering, Physics, enz. Laatst vroeg ik 

iemand die naast me zat (uit Soedan) wat zijn project was : “O”, zei mijn su-

pervriendelijke tafelbuur, “ik ben een nieuwe manier aan het uitvinden om 

malaria te genezen.” Juist. Zo’n indrukwekkende mensen kunnen soms wat 

afschrikwekkend zijn ook voor een Belgische nieuweling die over bloemen 

in literatuur schrijft. Maar ze zijn natuurlijk ook de reden dat het hier zo 

boeiend is. Op een of andere manier ben ik er in geslaagd om toegelaten 

te worden tot een tweede Master in Engelse Literatuur aan deze universi-

teit van Cambridge. Men heeft mij gevraagd om hier een en ander over te 

vertellen voor Ic Hou, en zodoende is dat wat ik zal proberen in wat volgt. 

Hoewel het geen sinecure is om over jezelf te praten zonder dat het pu-

bliek in slaap valt, hoop ik dat hetgeen hier uiteindelijk staat niet helemaal 

oninteressant of onnutig is. Zoniet, I ask your pardon. 

Een lab vol met teksten
Ik studeer Modern and Contemporary English Studies, met een thesis over 

botanie in de Engelse literatuur van de late negentiende eeuw. Dat is mijn 

tweede master : de eerste was in Leuven in Westerse Literatuur, net als een 

bachelor in Engels en Latijn. Toen had ik nog taalkundevakken (gramma-

tica, linguïstiek, etc.), maar sinds de Master ben ik volledig voor literatuur 

gegaan. Voor iemand die hier niet meteen mee bezig is, kan dat soms ver-

warrend zijn. Ik bedoel maar : wat doet een literatuurwetenschapper ? Het 

is eigenlijk niet zo anders dan een ander soort wetenschap, behalve dat 

je niet werkt met moleculen of getallen, maar met teksten. Die lees je, je 

denkt er over na, je leest wat anderen er over hebben geschreven, en dan 

maak je zelf een punt. Net als in andere wetenschappen stel je vragen die 

nog niet afdoende beantwoord zijn en probeer je iets te bewijzen. 

WANNE MENDONCK - OUD-LEERLING (GL-2013) ... VANUIT CAMBRIDGE

In de schaduw van Darwin  
en Milton …

Het is donderdagavond. Ik zit in de bibliotheek van Christ’s College, University of Cambridge, Cambridge, 
Verenigd Koninkrijk, en probeer uit te vissen waar dit artikel over zal gaan. Daarnet had ik nog een seminar, en zo 
meteen moet ik mijn kostuum aan en mijn ‘gown’ (wat wij een toga zouden noemen, in se een nogal Harry 
Potter-aandoende mantel) voor ‘formal hall’, het avonddiner in de grote zaal van Christ’s. Daar kijken de 
portretten van Charles Darwin en John Milton (oud-studenten, net als Sascha Baron Cohen, trouwens) nogal 
streng op je neer, begint de maaltijd met een Latijns gebed, en zitten de proffen aan ‘High Table’ op een verhoog.

Wanne was een fijne leerling op onze school. Samen met een heel hecht vriendengroepje schoof hij succesvol 

door de humaniora. De interesse en liefde voor studeren bleef en groeide. Het koesteren van het vriendengroepje 

ook. Zijn opa – oud-leraar van onze school, Sylvain Lockefeer – hield me –enkel als ik er naar vroeg – met blin-

kende ogen op de hoogte van de exploten van zijn knappe kleinzoon. Ik ging toch wat meer rechtop zitten toen 

ik vernam dat hij in Cambridge studeerde. Die kans zou niet onbenut blijven. Enkele weken en mailtjes later stak 

een boeiend relaas van Wanne in mijn mailbox. We delen het heel graag met alle Ic Hou-lezers. Laat het inspire-

ren. En of we fier zijn op onze oud-leerling ! Bewondering, zondermeer. DVR

<<<

Creatief, ontroerend, 
origineel, ... mooi!
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De beroemde criticus John Hillis Miller heeft eens gezegd : niemand ge-

looft je als je zegt dat de maan van groene kaas is gemaakt, tenzij je daar 

bewijzen voor aanbrengt, en hetzelfde geldt voor literatuurwetenschap 

en literatuurgeschiedenis. Als iemand zegt dat een tekst deze of gene rol 

speelt op een bepaald moment, of dat de beelden in een gedicht zo en 

zo op mekaar inwerken, en dat dit ons leert dat we ook zus en zus naar de 

werkelijkheid kunnen kijken, dan moet die dat proberen te bewijzen. En als 

andere getrainde literatuurcritici het met hem of haar eens zijn, dan heeft 

die persoon waarschijnlijk gelijk. 

Why ?
Maar waarom doet iemand dat dan, literatuur bestuderen ? Het eerste dat 

men in gedachten moet houden, is dat taal bepaalt hoe we naar de we-

reld kijken, de conclusies die we trekken. Denk bevoorbeeld aan tijd. Als 

we zeggen dat een periode achter ons ligt, doen we iets heel vreemds : we 

gebruiken een woord dat eigenlijk de ruimte beschrijft (een persoon staat 

achter een deur) om iets duidelijk te maken over tijd. Dat bepaalt hoe we 

tijd ervaren. Zelfs wetenschappers en zakenlui gebruiken metaforen op 

elke pagina en in elk gesprek, en doen die dingen waar de lezer of luis-

teraar zich niet van bewust is (interessant radioprogramma hierover, voor 

zij die vertrouwd zijn met Engels, is Zia Haider Rahman’s ‘A Picture held Us 

Captive’, te vinden op http://www.bbc.co.uk/programmes/b0938c6w). 

Literatuur werkt met beeldende taal in een extreme en des te expressie-

vere vorm, en het bestuderen ervan kan ons hierover veel duidelijk maken. 

Een tweede, en nog veel belangrijker punt, is dat literatuur, door de eeu-

wen heen (en nog altijd), een kunstvorm is geweest waarin men inzichten 

over de samenleving en al haar bezonjes en kopzorgen heeft verwerkt, 

en door literatuur te lezen, en alle theorieën (en dat zijn er honderden) 

die over literatuur die zijn opgezet, gaan we in gesprek met manieren van 

kijken naar de dingen. Literatuurwetenschappers hebben enorm diverse 

(en soms wat vreemde) intresses : ik schrijf onder andere over bloemen en 

ecologisch besef in literatuur, anderen over middeleeuwse manuscripten, 

feminisme, trauma, retoriek, leestekens, aandelen, politiek, of de achttien-

de-eeuwse fascinatie voor riolen, allemaal doorheen literatuur. Zo’n een 

freeform benadering is ook typisch voor Cambridge. 

Het jaar is onderverdeeld in drie trimesters : voor de Master schrijf je in de 

eerste twee een essay, en na het derde dien je je thesis in. That’s it. Geen 

extra examens (maar ook geen herexamens : je kan dus maar beter slagen). 

Het essay schrijf je voor een van de twee (jawel, twee) vakken per trimes-

ter (mijn eerste essay ging over de manuscripten van Siegfried Sassoon : 

de originelen worden hier in de bibliotheek bewaard, en ik deed een klein 

dansje toen ik er een paar kon inzien). 

Elke week krijg je een reusachtige leeslijst, waar je op topsnelheid zoveel 

mogelijk van probeert te verwerken in een soort wervelwind van info. Dan 

ga je naar de les. Er is geen vaststaand format : misschien is er een presen-

tatie van een van de studenten, misschien leidt de lecturer de discussie in. 

Voor de rest praat je, en probeer je iets zinnigs te zeggen gedurende de 

twee uur. Dit laatste is typisch voor Engels (in de positieve wetenschappen 

zijn er meer lessen zoals wij ze kennen) en is niet zo verschillend van de 

Master in Leuven (al bereiken ze hier een heel ander level met hun lees-

lijsten). Het geeft je de mogelijkheid om je eigen ding te doen, je eigen 

theorie te onderbouwen. Dat kan spannend zijn, maar ook een enorme 

boost geven. En eens je ergens intens mee bezig bent, word je er ook vaak 

enorm enthousiast over. Een vriend van me die de achttiende eeuw bestu-

deert, kan een hele resem poëzie (Wordsworth en Coleridge en zo) uit het 

hoofd declameren. Ik wandelde laatst door Conville and Caius college (uit-

gesproken als ‘Konvil and Kies’), onder een poort met de ronkende naam 

Gate of Virtue, langs twee studenten (ik vermoed theologie), waarvan de 

ene in alle ernst tegen de andere zei : ‘Neen, maar serieus : wat is radicale 

orthodoxie nu eigenlijk ?’. Ik begreep de vraag zelfs niet, maar z’n gespreks-

partner knikte instemmend. Jawel, dacht ik. Welcome to Cambridge.

Een droom ? ! Ga ervoor !
Want als er iets is dat deze plek speciaal maakt, dan is het de buzz van 

activiteit en enthousiasme. Iedereen is met iets bezig, heeft een project, 

een droom. Als er iets is dat deze maanden mij hebben geleerd, is dat je je 

nooit moet laten afschrikken : je moet altijd geluk hebben, maar krijg je de 

kans, dan kan je het. Neen, je mag dan niet zo slim zijn als die ene Ameri-

kaan die zo mooi Nietzsche kan citeren, of zo ondernemend als de Engelse 

student die op zijn vijftiende al een koffiehuis had opgezet. Maar blijf altijd 

proberen. 

Ik had zelf nooit gedacht dat ik zou toegelaten worden en diende pas 

na lang aarzelen mijn aanvraag in. Ik had het gevoel dat wat ik deed niet 

hoorde, maar dat ik het mezelf verplicht was toch eens te proberen. En na 

Westerse literatuur en Latijn en Engels in Leuven, na een Erasmusuitwisse-

ling met de universiteit van Bristol in de derde bachelor, na een half jaar 

met het vragen van aanbevelingsbrieven en het afleggen van taaltesten 

en het schrijven van proefessays en thesisvoorstellen, kwam het bericht 

dat ik mocht beginnen in de Master Engelse literatuur. 

Alles ademt geschiedenis
Het is een groots besef, en ik moet er nog elke dag aan wennen – zeker 

als je fan bent van Engelse literatuur – om Engels te studeren waar zo veel 

fantastische literatuurwetenschappers en schrijvers hetzelfde deden (zo-

als de Bloomsbury group, Milton, T.S. Eliot, A.A. Milne – van Winnie the 

Pooh, Salman Rushdie, etc.), net als Stephen Fry, Ian McKellen (Gandalf), 

Prince Charles, Watson en Crick (van de DNA ontdekking) enz., te wande-

len door de binnenplaatsen en tuinen van de verschillende colleges. Een 

verduidelijking is hier misschien op zijn plaats, want Cambridge kan een 

wat ingewikkelde plaats zijn. De universiteit van Cambridge is tegelijkertijd 

onderverdeeld in departementen (Engels, Wiskunde, Geschiedenis etc.) en 

historisch gegroeide colleges (King’s college, Christ’s college – het mijne -, 

Trinity College, etc.). 

Voor masters biedt het department de lessen aan, terwijl het college 

maaltijden, accomodatie, aparte bibliotheek, en een sociale ruimte biedt, 

met studenten uit allerlei verschillende richtingen. Na een tijd hier merk 

je dat je niet meer vreemd opkijkt als een hele groep mensen in pak en 

zwarte mantels in een middeleeuwse hal zit te luisteren naar een Schot in 

kilt die voor Burn’s night de Haggis toespreekt, en dat je zelf woorden be-
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gint te gebruiken die alleen hier courant zijn : gown, pidge, squash, plodge 

(porter’s lodge – de portiersloge van de colleges, denk aan de bolhoed-

dragende portiers die je soms in detectieveseries op de TV ziet), bumps 

(roeierswedstrijd tegen de aartsvijand Oxford), May week (in juni, om het 

gemakkelijk te maken). 

En dan zijn er nog de verschillende societies voor allerlei interestgroepen, 

gaande van voetbal en acteren – een universitaire trots, in het bijzonder 

met de beroemde komedietroup Cambridge Footlights – over de debat-

groep The Cambridge Union, tot, jawel, een groep competitief vlooienspel. 

Ik ben gestart met Iers dansen. Why not ?

Wees nieuwsgierig
Zodoende, welk toeval er ook voor gezorgd heeft dat ik hier even deel van 

kan uitmaken, ik ben het bijzonder dankbaar. Niet (alleen) omwille van de 

pittoreske gimmicks, maar vooral voor de energie en passie die hier in de 

lucht hangt. Nu, vergis u niet : het is vaak vervelend werk. Ja, mensen die 

literatuur studeren doen dat vaak omdat het hun ‘ding’ is. Maar een essay 

schrijven tegen een snel vorderende deadline, of je hoofd vol proberen te 

stoppen met info over stijlen en theoretische concepten die je maar half 

begrijpt, dat is nooit leuk. Hetzelfde gold voor mijn Collegetijd in Sint-Ni-

klaas. Ik vond de meeste vakken tof, maar data in je hoofd proppen, is alles 

behalve aangenaam. Nu ga ik niet te inspirerend proberen doen : ik heb in 

se nog niet veel bereikt. De enige regel die werkt voor mij is : wees nieuws-

gierig. Leren kan je overal doen, niet alleen op school, en veel punten 

halen is geen waarde op zich. Maar probeer iets te vinden dat je boeiend 

vindt en waar je voor wil gaan, wat dat ook is. En ga er dan voor. Mocht je 

toevallig iemand zijn die heel graag Engelse literatuur zou willen studeren 

in Oxford of Cambridge, kan ik met redelijke zekerheid zeggen : read your 

socks off, studeer hard, en hoop dat je geluk hebt. 

Maar alles kan interessant zijn als je even verder kijkt : ik vond Latijn, Grieks, 

en alle talen, plus geschiedenis en esthetica, super. Ik hoop dat die dingen 

niet verdwijnen : ze zijn zo belangrijk om te begrijpen wat ons mens maakt. 

Op zich is het niet jammer dat Grieks-Latijn een aantal jaar niet wordt inge-

richt. Wat jammer is, is dat er waarschijnlijk leerlingen zijn die in die richting 

tot bloei zouden komen, maar er geen toekomst in zien. 

De derde wet van de thermodynamica
Toch is doen wat je interessant vindt erg belangrijk : zoveel fantastische 

ontdekkingen en nieuwe perspectieven. Eigenlijk zou je een soort niche 

moeten vinden waarin je denkt als je naar werk of les (of repetitie of wat 

ook) gaat : ik ben benieuwd wat er deze keer komt. Dan zit je zeker goed. 

Wiskunde of fysica was mijn ding niet echt, maar ik zie nu dat het onge-

looflijk interessant kan zijn (en wens dat ik net iets beter had opgelet). 

Een professor in Leuven zei mij ooit : de derde wet van de thermodynami-

ca is een van de meest belangrijke dingen die een literatuurwetenschap-

per moet kennen. En hij had nog gelijk ook. Een aantal dagen terug had ik 

een lang gesprek met een fysicastudent die mij heel enthousiast network 

theory probeerde uit te leggen. Iemand anders die in Artificial Intelligence 

werkt, deed mij uit de doeken waarom machinale rechtspraak niet werkt. 

Nog iemand kan uren praten over aeroacoustics. Wat je ook doet, vind je 

‘ding’. 

Ik denk dat SJKS het geluk heeft veel verschillende dingen aan te bieden 

en veel enthousiaste leerkrachten om al die dingen aan te leren (velen ben 

ik in het bijzonder dankbaar voor inspiratie – ik denk dat zij weten dat ik 

het over hen heb), en hoop dat ze dat blijven doen. Een laatste noot wel : 

een vak, zeg Latijn, doen omdat je het zou kunnen, is een beetje zonde 

van de tijd : steek je energie dan liever in wat anders. Speel viool, bouw een 

goeie vriendschap op met iemand, leer Chinees. Leer Latijn eerder omdat 

je het interessant (redelijk interessant : je kan niet altijd huppelen van de 

pret ! Ook vocabularium is in se niet zo tof) vindt, en geloof me, Latijn kan 

wondermooi zijn – als je, om het met de soms te laat gerealiseerde wijs-

heid van mevrouw Snoek te zeggen, uw woordjes leert ! (ook zou die saaie 

stormpassage in Vergilius kunnen vervangen worden door de brandstapel 

van Dido, maar soit). Probeer, zover het mogelijk is, je niets aan te trek-

ken van gezever over ‘strevers’, en gezever over wat iemand anders denkt 

dat je zou moeten doen (van alle kanten !). Je zit er nu toch, dus kan je de 

school beter gebruiken om je leven wat kleur te geven. Je zal trouwens al-

tijd mensen vinden die jouw ding ook interessant vinden als je even rond-

kijkt. 

Cheers
De bel luidt. Evensong (de Anglicaanse avonddienst) begint in de college-

kapel (een stuk meer kerkgangers hier dan in België – onze collegekape-

laan is dan ook een hypervriendelijke man wiens gulle lach op commando 

lijkt te werken). Het is tijd voor gown en das, anders ben ik nog te laat. Ik 

schuif Tennyson en Yeats opzij en kijk even rond de bibliotheek. In een 

kast even verderop ligt het eerste boek ooit gedrukt in Antarctica (door 

Shackleton), brieven van Darwin en een eerste editie van Paradise Lost. Ik 

zucht. Tenzij ik enorme chance heb, zal met het Masterjaar ook mijn verblijf 

hier om zijn. Maar wat het mij geleerd heeft, alle inspirerende mensen en 

ervaringen, dat blijft. Hetzelfde geldt mijn middelbare school. Cheers.”

Getekend, Wanne Mendock, Cambridge – januari 2018
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Net als precies 25 jaar geleden, bij ons afstuderen in juni 1992, beklimmen 

we volgaarne en volledig uit vrije wil in duo dit spreekgestoelte. 

Het was in die jaren vrij uitzonderlijk, zo’n sprekersduo, beseften we al snel 

toen we ons toenmalige lerarenkorps verwonderd een wenkbrauw zagen 

fronsen. Toen bleek dat alleen al de aanhef van onze toespraak een hal-

ve A4-bladzijde besloeg, ging bij de meesten van datzelfde korps – god 

hebbe van velen hun ziel – ook de andere wenkbrauw steil de hoogte in. 

Zoveel eerbied hadden we de zes jaren voordien immers niet steeds be-

toond voor hun grijze haren en wijze jaren. 

En wie ten slotte nog een wenkbrauw over had – de leraarskamer werd in 

die tijd bevolkt door een vrij bejaard en behaard publiek – kon het niet na-

laten deze te fronsen wanneer bleek dat het hele vervólg van onze feest-

rede amper nóg een half A4’tje omvatte. 

Niets van dat alles, nu we hier 25 jaar later opnieuw staan. Verandering van 

spijs doet immers eten, zo leerden ons zes harde jaren overleven op – we 

wikken onze woorden – ‘soep’ in de gezellige warmte van de Calfac, vol-

gens ouder-leerling Lanoye T. “zo gezellig als een lunapark zonder flipper-

kasten”. Ons beider opleiding indachtig, schotelen we u ditmaal een klas-

siek verantwoorde en historisch onderbouwde feestrede voor, waarbij u 

oren, ogen en wenkbrauwen tekort komt ! 

Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. 

Vrij vertaald : Wat het ook is, ’t is ook altijd iets met die Grieken. 

Dit jaar is immers bijzonder voor onze generatie : eindelijk toegelaten tot 

de zilveren hal van het 25-jarig jubileum. Of dat een mijlpaal is die het 

verdient gevierd te worden, valt nog te bezien. Maar gesproken moest er 

worden, en dus hebben we ons de afgelopen weken verdiept in het genre 

van de feestrede... om dan zo dadelijk alle regels over boord te gooien : de 

habituees van dit festijn moeten hier immers al jaar na jaar naar diezelfde 

gemeenplaatsen staan luisteren. 

REGEL 1
Latijnse citaten geven de grootste prietpraat  
een stijlvol en klassiek cachet.  
(Er worden dezer dagen overigens hele politieke 
carrières gebouwd op dat principe.)

Felix qui potuit rerum cognoscere causas 

Felix, van zoveel gratuit geruis zakken mijn kouses af

Regel 1a) Voorzie ook telkens een accurate vertaling ten behoeve van het niet 

politiek actieve deel van het publiek

Allé, en en avant ! 

Dames en heren, 

geachte aanwezigen, 

Hoe komt het toch dat wij al weken naar deze dag uitkijken en dat wij hier 

vanavond allen min of meer strak in het pak, in stilte en keurig op een rij 

door de uitgesleten gangen van ons oud College schuifelen ? 

Tegen het einde van de Honderjarige Oorlog moesten de Engelsen het 

beleg van de stad Tours na 16 maanden opbreken, maar de Fransen had-

den het zo druk met zichzelf in de stad dat ze pas drie maand later merk-

ten dat de vijand buiten was vertrokken. Zouden wij met z’n allen mis-

schien aan zo’n Tours-syndroom lijden en over het hoofd hebben gezien 

dat wij al 25 jaar vrij zijn te gaan en te staan waar we willen... ? 

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus.

Ofte : Zou het nog niet bijna tijd zijn om naar de bar te gaan... ? 

Waarom toch zijn we hier vandaag allen naartoe gekomen ? Uit melancho-

lie, zwartgalligheid ? Nee, daar zijn we niet voor in de wieg gelegd. Uit nos-

talgie dan, het verlangen om terug te keren ? Misschien... tenslotte moet je 

algauw een jaar of 15, 20 getrouwd zijn voor je evenveel tijd in dezelfde 

ruimte hebt doorgebracht als met deze glorieuze generatie ! Zie ze daar 

blinken, de zilvervossen.

OUD-LEERLINGENDAG 21 OKTOBER 2017

Gegroet geacht gezelschap
Traditiegetrouw een volle Calfac met oud-leerlingen op de oud-leerlingendag de derde zaterdag van oktober. Na 
een poëtisch verwelkomingsmoment, een rondleiding doorheen de oude en nieuwe gebouwen en een receptie... 
maaltijd in de Calfac. Even traditiegetrouw worden foto’s van de eindjaren geprojecteerd. Steevast ook een 
toespraak. Dit jaar een spitant duo vooraan : Joost Van den Branden en Bart Janssens (beide LG 1992). 
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Maar...

REGEL 2
Een streepje historisch bewustzijn heeft  
nog nooit iemand kwaad gedaan
... het verleden is een bedrieglijke spiegel, eentje waarin je dingen meent 

te zien die er niet zijn, en die er misschien nooit geweest zijn. In het diepst 

van onze gedachten, is die roemruchte junimaand van 1992 nog steeds 

het Walhalla van de Herwonnen Vrijheid. Terwijl onze lievelingsencyclope-

die Wikipedia als enig noemenswaardig feit vermeldt dat de overblijfselen 

van Tsaar Nicolaas II bijna 75 jaar na zijn overlijden eindelijk definitief voor 

écht worden geïdentificeerd. 

Nicolaas II, u weet wel : die met zijn priester-dienaar, de veelwijver Raspoe-

tin, de laatste tsaar die uiteindelijk eindigde in een mijnschacht, al dan niet 

samen met zijn jongste dochter Anastasia... Hoe ziet onze Collegetijd er bij 

identificatie na 25 jaar uit ? Is er ook gerede twijfel mogelijk over de écht-

heid van ons verblijf hier ? Of liggen in de mijnschachten van onze herinne-

ringen alle feiten nog steeds zomaar voor het grijpen ? Wel blijken intussen 

alle priesters – veelwijvers en andere – verdwenen uit de Collegegangen. 

In hun plaats kwamen heelder hordes Anastasia’s. 

REGEL 3
Cherchez la femme, wat er ook gebeurt :  
cherchez la femme
Meisjes godbetert ! ! In het College ! Wij konden er alleen van dromen en 

met wat geluk of daadkracht hen van ver of iets dichterbij in de vroege 

ochtendnevelen begluren in “’t Collegestraatje”. ’t Collegestraatje... u weet 

wel, die legendarische kiss-and-ride-zone die eigenlijk Van Britsomstraat 

heette en recent, totaal terecht, omgedoopt is in de Paul Snoeckstraat. Wie 

verzon het ook ooit om een straat waar hele generaties onschuldige jon-

gens met lood in de schoenen dag na dag naar het Collegefront trokken... 

om net die straat te noemen naar een gedecoreerde krijgsgevangene ? 

O ironie... 

En net in die College-, Van Britsom- of Paul Snoeckstraat stonden ze : al die 

Anastasia’s, listig langs weerszijden opgesteld, als Maria Magdalena’s die 

onze tranen preventief kwamen wegkussen. Kwatongen beweren dat er 

zelfs hier en daar een helpende hand aan het kruis werd geslagen, maar 

dat zou ons misschien te ver leiden.

Varium et mutabile semper femina

(de vertaler is redelijk zeker van zijn stuk,  

de dichter laat zich postuum excuseren)

Niets beter dan een wijf als variabel tijdverdrijf 

Meisjes... ze maakten ons zo zot, meneer. Ze maakten ons kapot. En wat 

bleek ? Amper enkele jaren na die prachtige junimaand van 1992 werden 

ze in dichte drommen aangevoerd tot op de schoolbanken. Meisjes god-

betert ! ! In het College ! Ach ja... een gegeven paard van Troje mag men niet 

in de bek kijken. En mogelijk was het fel uitgedunde priesterkorps – niets 

menselijks was hen vreemd – ook stilaan tot het inzicht gekomen dat wij al 

eerder aanhaalden : verandering van spijs doet eten.

O tempora, o mores 

Tempuramatrassen van de Morres

REGEL 4
Krijg de lachers op uw hand
Ic Hou, schreeuwde het Collegelogo ons toe vanop elk infoblad, elk rap-

port, vanop onze muffe turntruitjes, en zelfs van de muren. Ic Hou... het 

hier niet zo lang meer vol, dachten wij er al te vaak bij. En toch. Nu, 25 jaar 

later, zijn er die hun eigen kinderen naar deze school sturen. Er zijn er zelfs 

die hier leraar zijn geworden ! 

Forsan et haec olim meminisse iuvabit. 

Ofwel : Als ze u hier geen Oscar voor geven,  

kunnen ze de toneelopleiding evengoed opdoeken. 

<<<

OUD-LEERLINGEN

BV-oud-leerling in de zaal! Bart en Joost
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Er zijn er ook die naar verre buitenlanden zijn 

gevlucht (in één bijzonder geval overlapt deze 

categorie met de vorige), maar dat zal wel toe-

val zijn. Want toch staan wij hier weer, 25 jaar la-

ter. De genoten opvoeding zal hier dan blijkbaar 

toch niet zó slecht zijn geweest (en ook de soep 

is erop vooruit gegaan, zo zegt men ons). Spre-

ken we niet nog altijd over die glorieuze Colle-

gemonumenten, “als ik denk aan mijn school-

gaande jeugd” ? De Calfac, reeds genoemd en 

geroemd; de kapel met de tafels en stoelen 

voor een ‘goed gesprek’ (nadat de biechtstoel 

was afgeschaft), de onnavolgbare ontmoetings-

ruimte (nadat zelfs die uitnodigende tafel en 

stoel waren afgeschaft); de feestzaal met haar 

klikklakkend parket dat een jaar na ons verdwij-

nen hier – niets mee te maken ! – al dan niet 

door goddelijk geïnspireerde zelfontbranding in 

vlammen opging. De brand van Troje kon geen 

grotere indruk nalaten ! 

Of het onderwijzend en ondersteunend per-

soneel, de levenden en de doden. Lijstjes zijn 

in dezen altijd gevaarlijk vanwege het risico op 

vergeten. Of indelen bij de verkeerde categorie. 

Maar mogen we hier toch een kleine, voor ons o 

zo belangrijke selectie, in herinnering brengen ? 

Onze lange Latijn-Griekse gang of fame van het 

SJKS : Bernard Hellin, “ja mijn hondekes” / Marc 

Stockman, “jaaaaah gij kunt Latijn” ! / Robert De 

Cauwer, “waar heb ik mijn bril nu weer gelegd” 

/ Werner Stuyven, die ons van alles leerde, bij 

gelegenheid zelfs al eens een woord Latijn of 

Grieks, en een halve generatie naar de Klas-

sieke Filologie stuurde / Laurent Depoorter, die 

de andere helft naar de opleiding Geschiedenis 

stuurde. 

Wat er van de derde helft is geworden, is minder 

duidelijk. Ik geloof niet dat er een leraar wiskun-

de was die een x-tot-de min-eerste deel richting 

zíjn vakgebied heeft geduwd. Maar goed, zoals 

gezegd, Grieken zullen Grieken blijven. En wie 

niet meteen weet over wie we het hier ging... 

het betrof uiteraard de Felix, de Stock, de Kwak, 

de Zorba en den Dolf. Allen zalig-zaliger en al-

len bezorgden ze ons zalige herinneringen. Ach-

teraf. Maar zo gaat dat nu eenmaal met herinne-

ringen... 

Egidius waer bestu bleven. 

’t Is niet zo lang geleden, 

Mi lanct na di...

maar ’t lijkt een ver verleden.

25 jaar, dames en heren, 25 jaar... Laat ons cli-

chees over 25 kg later, over 12 stielen en 13 on-

gelukken (da’s ook 25), over grijze haren en een 

slechte rug vermijden. Laat ons liever anekdotes 

uit de mijnschachten van ons geheugen voor de 

25ste keer heroprakelen en aandikken. En ze klas-

sikaal volmondig beamen om de her en der mee-

getroonde Anastasia’s te imponeren. Laat ons het 

glas heffen op die weldadige marteling, en met 

blinkende ogen terugblikken op alles wat lang 

voorbij is, maar ons dierbaar is gebleven.

In cauda venenum

Het koud is weg,  

’t zal tijd zijn voor het warm buffet

SJKS, wij zien u graag. Binnen 25 jaar terug. 

Wanneer wij zonder twijfel nog schoner zullen 

blinken, zoals de gouden generatie die hier eer-

biedwaardig kalend voor ons zit te gapen.

Dank u wel en smakelijk eten. 



IN MEMORIAM

François Smet (° 21 januari 1945 - † 27 juli 2017)

Collegeman pur sang

Oud-directeur Walter Roggeman en pedago-

gisch directeur Danny Van Royen lieten op het 

einde van de uitvaart de figuur en persoonlijk-

heid van François Smet herleven.

Aanstekelijke gulle lach

Walter Roggeman : “Toen ik in september ’73 

naar het College terugkeerde en als leraar Ne-

derlands en Engels klastitularis werd in het vier-

de jaar werd ik door François onmiddellijk opge-

vangen en ondersteund. Zonder opdringerig te 

zijn, gaf hij veel goede raad en vooral het gevoel 

dat je er niet alleen voor stond, dat je altijd op 

zijn hulp en steun mocht rekenen. Hij was vier 

jaar voordien naar zijn ouwe school terugge-

keerd en je voelde onmiddellijk hoeveel hij van 

zijn school hield.

Enkele weken nadien werd ons eerste dochter-

tje, Kris, geboren en François bood zich spon-

taan aan om als getuige mee naar het stadhuis 

te trekken om de aangifte te doen. Jaren heeft 

hij dat document met fierheid gebruikt in zijn 

lessen ! Nadien nodigde hij de jonge vader bij 

hem thuis uit voor een lekkere maaltijd, die zijn 

moeder bereid had. Dit was het begin van een 

jarenlange vriendschapsband, die ook na van-

daag zal blijven bestaan.

In 1977 wou ik als jonge leraar Engels een En-

gelandreis voor de laatstejaars organiseren. Van 

het eerste uur kon ik rekenen op de ervaring 

van François. Hij was immers al jaren betrokken 

bij de koorreizen. Vooral van zijn wijze, directe 

omgang met de leerlingen heb ik veel geleerd. 

Hij was heel vlot, vriendelijk, behulpzaam, maar 

ook gedecideerd. De leerlingen wisten duidelijk 

waar het op stond !

Samen met Hugo, Eva, Riggy en later Marc heb-

ben we meer dan twintig jaar als hecht team die 

Engelandreizen begeleid. Veel fijne momenten 

van vriendschap en samenzijn blijven leven in 

onze herinnering : François leerde mij de droge 

sherry appreciëren – in de traditionele dubbele 

wodka bij de overtocht tussen Oostende en Do-

ver heb ik hem niet gevolgd…; zijn encyclope-

dische kennis van de Engelse geschiedenis en 

de koningshuizen : in the National Gallery ging ik 

stiekem naar de onderschriften bij de schilderij-

en kijken toen François vlotjes al die afgebeelde 

gekroonde hoofden benoemde. Met rode wan-

gen moest ik toegeven dat mijn achterdocht 

ongegrond was : hij kende ze allemaal !

We vertrouwden aan hem als economist “de 

kleine kas” toe. Dat sloeg op de gezamenlijke 

persoonlijke uitgaven van de reisleiding voor 

een hapje en een drankje… een toneelvoorstel-

ling, een concert… 

Op de nabespreking van de reis – een gezellige 

en culinaire avond – kregen we tot in het laatste 

detail de eindafrekening. 
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Tijdens de zomervakantie. Hartje zomer : 27 juli 2017. Niet geheel 
onverwacht, maar toch. Het bericht dat zich als een lopend vuurtje 
verspreidde : ‘Smetjen is overleden’. François Smet was oud-leerling en 
jarenlang leraar en boegbeeld van de richting economie (1 september 
1969 tot 31 augustus 2005). Een gewaardeerde collega en Collegeman in 
hart en nieren. Dat François geliefd was, bewees de grote aanwezigheid 
van oud-collega’s op de begrafenis in de Sint-Niklaaskerk op 3 augustus.

<<<



François was een aangename verteller in elk 

gezelschap. Zijn aanstekelijke, gulle lach zal ons 

altijd bij blijven. Hij had ook een scherp obser-

veringsvermogen en kon in rake bewoordingen 

iemand treffend typeren, maar nooit zou hij iets 

kwetsend gezegd hebben. Roddel en achter-

klap waren hem totaal vreemd, hoewel hij vaak 

van veel op de hoogte was. Ofschoon hij veel 

aan het woord was, zou hij nooit iets ongepasts 

doorvertellen. Wellicht had hij onder meer daar-

om zoveel vrienden.

21 januari 2018 zal een vreemde dag zijn bij ons 

thuis. Dan zal François er niet meer zijn om naar 

jaarlijkse gewoonte bij ons zijn verjaardag te vie-

ren. Samen met Lydia en Marc maakten Anita 

en ik er voor François een gezellige avond van. 

Maar telkens bracht François voor ieder van ons 

een attentie mee. 

Al die momenten van warme vriendschap zul-

len wij in ons hart bewaren en we zullen erover 

blijven vertellen, François, want dan blijf jij bij 

ons verderleven.”

Een teamspeler

Danny Van Royen : “Voor de leerlingen meneer 

Smet, voor vele anderen : François, Fransken, 

Smetjen, ‘t klein superiorken. 

‘Meneer Smet’ gaf het respect aan dat vele ge-

neraties leerlingen voor hun leraar hadden; 

‘François’ was officieel, als ‘moest en nodig was’. 

De vele andere namen, allen met verkleinwoor-

den, verraden echter veel meer wat onder de 

buitenkant verborgen zat. Diminutieven die te-

derheid en verbondenheid uitdrukken.

Toen ik hem leerde kennen waren we net even 

groot. Ik zat in het derde jaar van ons College en 

we kregen economie van meneer Smet. Han-

delsrekenen, boekhouden, en ‘zuivere econo-

mie’, zo noemde hij het. Gegoochel met cijfers 

en stevig sinnekloases gekruid de beginselen 

van hoe het leven van geld en ‘zaken doen’ in 

elkaar stak. In onze klas zat Wim; hij was de jong-

ste zoon van André Van Peteghem. Befaamd 

oud-leraar van onze school en François zijn lich-

tend economie-voorbeeld. Meer dan eens wer-

den ons gemene, moeilijke vragen door pa Van 

Peteghem gesuggereerd. ‘Vraag dat maar eens 

aan Smetje in de klas’, in die stijl. Een en ander 

leidde tot spannende, maar tegelijk onvergete-

lijke momenten. Rad van tong en glad als een 

aal trok Smetjen zich steeds met verve uit de 

slag en zette ons, wijsneuzen, op onze plaats. 

En... het schiep een band. Als leerling voelde ik 

het toen aan en generaties leerlingen zullen dit 

beamen : François combineerde ongedwongen-

heid, naturel met liefde voor zijn vak, met een 

groot hart voor jonge mensen. Meer dan andere 

leraars kon hij leerlingen die het moeilijk had-

den, motiveren en kon hij puberstreken met 

een gevatte reactie ten goede counteren. Niet 

verwonderlijk dat hij alleen daarom al een ge-

droomde compagnon was voor koor-en eind-

reizen. 

In 1978 werden we collega. In die tijd was er 

van aanvangsbegeleiding niet echt sprake. Het 

water in en zwemmen. François was een van 

de zeldzame collega’s die vanaf dag één klaar 

stond met goede raad en met een relativerend 

woord. Die collegialiteit hebben ongetwijfeld 

ook na mij vele collega’s gevoeld. François was 

een teamspeler; zijn ploeg was het College, 

door dik en dik, in goede en minder goede tij-

den. Wie er les volgde, wie er les gaf, kon op 

hem rekenen. 

In de gloriejaren, toen François en vaste kom-

paan Werner Stuyven heel regelmatig tijdens de 

middag meer dan een sherry dronken en veel 

te veel Belga’s en Johnsons opstaken in taverne 

Bridge in de Stationsstraat ... wie af en toe mee 

heeft aangeschoven, vergeet dit nooit. Goed-

lachs, optimistisch en ernstig als het ernstig was. 

Ook toen hij gepensioneerd was, bleef hij tot 

voor kort heel regelmatig tot aan zijn school 

stappen. Van de Parklaan naar ’t College en te-

rug; hoeveel keer zou hij die weg wel niet af-

gelegd hebben ? Soms had hij een praktische 

vraag voor de secretariaatsdames, meestal stak 

hij even het hoofd binnen bij Walter, Marc en 

mij en was het er vooral om te doen dat hij nog 

eens in zijn school kwam.

De laatste jaren haperde zijn gezondheid en 

moest het noodgedwongen veel rustiger. 

Steevast was hij echter op alle afspraken van 

de school. Geen nieuwjaarsreceptie zonder 

François. Vele zorgzame handen – Nien, Eva ... 

- zorgden ervoor dat alles vlot verliep. Hij werd 

gehaald en veilig teruggebracht.

François was hondstrouw. Aan zijn school, maar 

zeker ook aan vriendschappen. Hij koesterde ze 

en onderhield ze zorgvuldig. Steeds oprechte 

interesse over hoe het met de school ging, maar 

tegelijk de vraag : “Alles goed thuis, met Nina en 

de kinderen ?” Tot januari van dit jaar, ieder jaar 

een kaartje met nieuwjaarswensen. Het ge-

schrift werd ‘kriebeliger’, maar de intentie en het 

warme hart erachter waren heel authentiek.

Zo willen we François in onze school gedenken : 

een warme, trouwe, authentieke man. 

Dankjewel daarvoor François, Fransken, Smetjen, 

klein superiorken... Meneer Smet.”

DVR
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zijn geboren

29.06.2017 FEBE, dochtertje van Tom Clarysse 

(leraar) en Joy Heyninck

17.08.2017 TRISTAN, zoontje van Kim 

Vancauwenberghe (lerares OKAN) en Dries 

Buyck

21.08.2017 SANDER, zoontje van Kim De 

Jonghe (lerares) en Tomas Vandoorne

25.08.2017 LOÏS, dochtertje van Dave 

Verdurmen (opvoeder) en Saskia De Groot

05.09.2017 JOHANNES, zoontje van Anne-Mie 

Verbeke (lerares) en Benedikt Martens

31.10.2017 TURGUT, zoontje van Hulya 

(keukenhulp) en Guney Alim

9.12.2017 SYRTHE, dochtertje van Lies Sichien 

(lerares) en Jeroen van Hespen

12.12.2017 TUUR, zoontje van Jeffrey De Block 

(leraar) en Evelien Corveleyn

18.12.2017 LINA, dochtertje van Hatice Bas 

(lerares) en Mehmet Badas

20.12.2017 FLORENCE, dochtertje van Merel 

Braem (kleuterjuf) en Joery Loots. Kleindochter 

van Bernadette De Cock (kleuterjuf) en Patrick 

Braem (leraar) 

15.01.2018 LUCY, dochtertje van Tine 

Verwilligen (oud leerling WEWIa 2005) en Erik 

Heirman, kleindochter van Geert Verwilligen 

(leraar)

zijn overleden

02.03.2017 de heer Jules Serbruyns, grootvader 

van Loretta Reygaert (lerares)

25.04.2017 mevrouw Thérèse Vandermeersch 

moeder van oud-collega Christine Dejonghe

19.05.2017 de heer Jos Thielman (°1932) (Ret.51)

13.06.2017 de heer Frank Van Calster, 

echtgenoot van Mieke Daelemans 

(keukenmedewerkster)

25.06.2017 de heer Marcel Oelbrandt (°1947)

(‘EC65)

26.06.2017 mevrouw Astrid Selis (°1926), 

schoonmoeder van Annette Symoens 

(opvoedster) en grootmoeder van Pieter Rollier 

(5MTWE-‘03)

07.07.2017 de heer Wilfried Van Laere (1948) 

grootvader van Lincy Van Gysel (4SPWa) en Iona 

Laureys (3Lc) 

27.07.2017 de heer François Smet (°1945) (oud-

leraar)

14.08.2017 de heer Emile Swillens (°1943) oud-

leerling (Ret.62)

20.08.2017 de heer Eric Van Extergem (°1937), 

grootvader van Elias Van Extergem (4GL)

21.08.2017 de heer Alfons Foubert (°1926) 

grootvader van Yves Faems (leraar)

07.09.2017 de heer Robert Van den Bossche 

(°1931), grootvader van Lina (5 EMT) en Chadi 

(3ECb) Van den Bossche

11.09.2017 de heer Georges Goeteyn (°1934), 

grootvader van Gilles Van Heuverzwyn 

(5WEWIa2) 

19.10.2017 de heer Emiel Cools (°1937), 

grootvader van Arne (5WEWIa) en Jens (3La) 

Borghgraef

24.10.2017 mevrouw Marie Thérèse Lanoye 

(°1934), grootmoeder van Charlotte (5MWE) en 

Magali (3GL) De Poortere

25.10.2017 mevrouw Cecilia Mariën (°1928), 

moeder van oud-lerares Chris Vervaet 

28.10.2017 de heer Willy Peerens (°1948) 

grootvader van Cédric Smet (5LMT)

6.11.2017 de heer Jos Errygers (°1938) 

grootvader van Elke Errygers (5LWIa)

23.11.2017 de heer Raymond Bocklandt (°1926) 

grootvader van Nelle Bocklandt (5LWE)

27.11.2017 de heer Hugo Gijsels (°1947) vader 

van lerares Liesbeth Gijsels, schoonvader van 

leraar Jan Ongena, grootvader van Marieke 

Ongena (3Lc)

25/11/2017 de heer Omer Dhaene (°1934) 

overgrootvader van Thomas Dhaene (1Lb)

3.12.2017 de heer Hugo Pauwels (°1935) 

grootvader van Julie (4GL) en Pieter (2MWTb) 

Moens

6.12.2017 de heer Roland Massa (°1943) 

grootvader van Tine Massa (5HW)

8.12.2017 mevrouw Jeannette Van Keer (°1933) 

grootmoeder van Jeffrey De Block (leraar)

9.12.2017 mevrouw Marie-Louise Van Lierop 

(°1927) grootmoeder van oud-leraar Luc 

Martens

15.12.2017 mevrouw Martha Rodrigus (°1933) 

grootmoeder van Anke Cornelis (6MWE)

20.12.2017 de heer Leo Van Hoeylandt (°1939) 

schoonvader van Kristel Mariman (lerares)

1.01.2018 mevrouw Myriam Andries (°1939) 

oma van Jef (1Sc) en Klara (1Tb) Robbrecht

5.01.2018 de heer Louis Bogaert (°1934) 

grootvader van Céline Melis (5EWIa)

5.01.2018 mevrouw Margaretha De Sutter 

(°1924) grootmoeder van Vic Stuer (1Le)

6.01.2018 de heer Rob 

Van Meirvenne (°1999) 

oud-leerling  

(WEWIa1 2017)

6.01.2018 mevrouw Blanche Heyerick (°1919) 

grootmoeder van Marthe (5LMT) en Linde (2GL) 

Engelen

15.01.2018 de heer Theo Foubert (°1921) 

grootvader van Tiny Torsy (lerares) en Pieter Van 

Rumst (leraar)

17.01.2018 mevrouw Elisabeth Liessens (°1933) 

grootmoeder van Chadi (3ECa) en Lina Van den 

Bossche (5EMT)

14.08.2017 de heer Emile Swillens (°1943) oud-

leerling (ret 1962)

Familienieuws

LIEF EN LEED
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Beste lezers

Hier zit ik dan. Als nieuwe hoofredacteur van Ic Hou! De fakkel werd begin dit school-

jaar doorgegeven aan nieuwe, enthousiaste leerlingen. Stuk voor stuk toppers, wat 

mij betreft. De redactie zit vol met creatieve schrijfbeesten die zich voor de volle 

100% willen geven. Ik kan me als hoofdredacteur van dit blad niks beter wensen.

Ik hoop dan ook dat ik met deze redacteurs (en freelancers uiteraard) dit schooljaar 

twee spetterende edities kan maken en dat we met trots goed werk kunnen leve-

ren. Ik heb hier eigenlijk weinig twijfels bij en ik ben er steevast van overtuigd dat 

de tweede editie net zo goed zal worden als de eerste. Ik wil alle medewerkers dan 

ook heel erg bedanken voor het harde werk dat ze de afgelopen maanden gele-

verd hebben, ik ben trots op hen!

Samenwerken, brainstormen, creatieve artikels bedenken, zich engageren voor Ic 

Hou ... het zijn allemaal ideeën die ik enorm belangrijk vind als je in een redactie zit. 

Dit is dan ook wat ik zelf probeer over te brengen op mijn redacteurs: dat ze met 

een positieve ingesteldheid beginnen aan het Ic Hou-avontuur! Dat probeerde ik 

dus ook zo’n 5 maand geleden, en kijk waar we nu staan! We hebben er alweer een 

mooie editie van gemaakt, iets om écht trots op te zijn, al zeg ik het zelf. 

Er zitten meer dan een paar pareltjes in deze Ic Hou. Zo is er enerzijds een interes-

sant opiniestuk over vriendschap en diversiteit en anderzijds een stevig stuk over 

waar de naam Ic Hou nu eigenlijk vandaan komt. Naast deze twee artikels zitten 

we alweer met een primeur: de splinternieuwe werkgroep milieu en hun project 

‘Duurzaam College ’20 – ’21’. Uiteraard konden we hier geen artikel over laten lig-

gen. Daarnaast zetten we ook enkele leerlingen en hun talent in de kijker, bijvoor-

beeld Quinten Hardonk (2 La) die meespeelde in de musical ‘Ridders van de Ronde 

Keuken tafel’. 

Niet zo’n fan van artikels lezen en eerder zin om een spelletje te spelen? Geen nood, 

dan bent u ook hier aan het juiste adres. Om het 800-jarig bestaan van Sint-Niklaas 

te vieren, is er speciaal een kruiswoordraadsel gemaakt met woorden in het Sint-

Niklase dialect. Ook de typische poëziepagina en een waaier aan foto’s komen in 

deze Ic Hou aan bod. Zet jullie dus maar schrap voor een topeditie!

Ik hoop dat jullie even hard genieten van al deze artikels als ik!

Maïté 

V    rwoord
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Vrije Ruimte derde graad
Voor het tweede jaar op rij biedt onze school de leerlingen van de derde graad de mogelijkheid om één uurtje in 
de week een vak naar keuze te volgen, de zogenaamde Vrije Ruimte. Ook dit jaar werd dit initiatief met veel 
enthousiasme onthaald bij allen. Er werden zelfs enkele geheel nieuwe keuzes aan het aanbod toegevoegd. 
Men kan nu bijvoorbeeld helemaal ontspannen tijdens een uurtje yoga of zich juist helemaal geven tijdens een 
expressieve theatersessie. Twee leerlingen vertellen ons hoe zij deze nieuwe opties ervaren hebben. Verderop 
in dit nummer, bij de rubriek sport, vindt u trouwens nog een derde artikel dat geschreven werd als taak binnen 
de keuze scandinavistiek.

Toen we vorig jaar mochten kiezen welke keuzevakken 
we wilden volgen, was het snel beslist welk vak ik wou 
doen. Ik was meteen aangesproken door de optie yoga, 
die blijkbaar pas voor het eerst aangeboden werd. Toen 
ik hoorde dat ik in het eerste semester yoga mocht 
volgen, was ik dan ook zeer verheugd. 

Dit jaar ben ik dus aan dit semestervak begonnen en bij de eerste les kreeg 

ieder van ons een eigen matje en twee yogablokken. Na de verscheidene 

lessen die ik al gehad heb, ben ik al veel te weten gekomen over yoga. 

Yoga bestaat niet enkel uit ‘Namasté’ zeggen terwijl je in kleermakerszit 

op de grond zit, het vraagt veel inspanning en concentratie. Tijdens één 

van de lessen verklaarde meneer Dewaele, onze leerkracht yoga, het nut 

van yoga met een metafoor: onze geest, die constant van alle kanten ge-

prikkeld wordt, is zoals een wild paard dat alle kanten uit wil. Onze ‘ik’, ons 

ego, wordt vergeleken met de krijger in de strijdwagen, die ons lichaam 

symboliseert. We willen dat onze geest gebonden wordt aan ons lichaam 

en daarom moet het paard aan de strijdwagen gebonden worden. Dit ge-

beurt door middel van de teugels die dan de yoga en de yoga-oefeningen 

zijn. Op deze manier trainen we de geest dus om deel te worden van het 

lichaam en proberen we ons niet te laten afleiden door elke prikkel die we 

ontvangen. Door yoga zal je dus leren om rustiger te worden.

Ik merk ook dat ik na een les yoga heel relaxed ben, maar het zal natuurlijk 

nog een hele tijd duren voordat ik, zoals het metafoor het beschrijft, de 

teugels volledig onder controle zal hebben. Yoga fascineert me zeer en ik 

zal na dit semester zeker proberen om hiermee verder te doen.

Yoga: de teugels in handen nemen
Marieke De Vleeschhauwer (5 LWIa)

Na één van de lessen heb ik meneer Dewaele nog gevraagd waarom hij 

yoga zo belangrijk vindt en wat het precies voor hem betekent. Hij ver-

telde mij het volgende: “Yoga is voor mij een heel belangrijk onderdeel in 

mijn leven, want hierdoor voel ik me gelukkiger in mijn vel. Als ik bijvoor-

beeld thuiskom van het werk, moe en gestrest, zou ik ook vaak het liefst 

in mijn zetel ploffen. Toch dwing ik mezelf dan om mijn matje te ontrollen 

en even in rust yoga te doen. Het verbaast me elke keer opnieuw hoezeer 

ik hiervan kan opkikkeren. Je ontspant erdoor en krijgt weer energie. Deze 

ervaring is zeer waardevol en daarom wou ik deze kennis graag overdra-

gen. Toen ik het voorstel deed om op deze school yoga te geven, werd dat 

eigenlijk meteen enthousiast onthaald. Ik hoop zeker dat er enkele leerlin-

gen zijn die na de lessen nog iets aan de yoga hebben en die de oefenin-

gen blijven verderzetten.” 

De leraar demonstreert
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De ochtendstond heeft goud in de mond
We waren al vroeg uit de veren om ’s ochtends samen met vele andere le-

den van de Scouts, Chiro, KSA, KLJ ... op de Grote Markt te smullen van een 

lekkere koffiekoek met een warme chocolademelk erbij. Dit ontbijt werd 

vergezeld van stevige muziek om de dag goed in te zetten. Ondanks het 

feit dat we wel heel vroeg moesten opstaan, genoot ieder van ons – de 

een nog half slapend, de ander al helemaal wakker – van deze ochtend-

show. Vol energie van dit geweldige optreden, maar met enige tegenzin 

moesten we nadien naar school vertrekken, zodat we zeker niet te laat 

zouden komen. 

Gezellige picknick 
Hoewel er dus aan de sfeer van ’s ochtends nog moeilijk te tippen was, 

werd er ook ’s middags voor ambiance gezorgd. De leerlingen van de der-

de graad konden namelijk opnieuw naar de Grote Markt trekken waar er 

Theater: een creatief avontuur
Marthe Engelen (5 LMT)

Ik zit in het vijfde jaar en tijdens de lessen ‘Vrije Ruimte’ volg ik de mo-

dule theater, gegeven door meneer Noens. Theater, en alles wat daar 

mee te maken heeft, is mijn grote passie. Toen ik hoorde dat deze 

module aangeboden werd, was mijn keuze snel gemaakt. Ik wist niet 

goed wat ik moest verwachten en was daarom zelfs wat nerveus, 

maar ik voelde me al snel op mijn gemak. We zitten met ongeveer 

20 mensen in een groep die bestaat uit leerlingen van zowel het vijfde 

als het zesde jaar, sommigen met ervaring, sommigen zonder. Samen 

dachten we na over wat dit jaar voor ons zou gaan betekenen en wat 

we ervan verwachtten. We kwamen tot het besluit dat het een jaar vol 

creëren, acteren en leren zou worden.

In een creatieve sfeer deden we enkele oefeningen aan de hand van 

muziek en werkten we in groepjes aan een tekst. Elk groepje interpre-

teerde de tekst op een andere manier en bracht deze dan ook op een 

unieke wijze. Meneer Noens gaf ons toen de opdracht om iets mee te 

brengen dat ons raakte. We gingen in een kring zitten en begonnen 

te vertellen. Zo had iedereen zijn eigen verhaal. Ik heb dan ook het 

gevoel dat het delen van al die emoties, ervaringen en herinneringen, 

iedereen wat dichter bij elkaar heeft gebracht. 

Daarna gingen we over tot het spelen. We deelden ons op in duo’s 

en werkten aan een dialoog. Opnieuw was het interessant om te zien 

hoe iedereen deze anders interpreteerde. Meneer Noens gaf ons de 

nodige coaching om het beste uit onszelf te halen en onze acteer-

prestaties te verfijnen. In de volgende lessen improviseerden we erop 

los en deden we leuke oefeningen om te leren verschillende emoties 

op te roepen en die dan uit te spelen in onverwachte, moeilijke maar 

ook hilarische situaties. Voor mij was het vooral verrijkend om samen 

te spelen en te improviseren en mezelf dus voor een deel bloot te ge-

ven aan mensen die ik eigenlijk totaal niet kende. 

Stilaan werd het tijd om iets te realiseren. We hadden immers wel voor 

deze module gekozen met de gedachte samen een theatervoorstel-

ling te maken. We verdeelden ons in twee groepen: in de ene groep 

konden diegenen die zich wilden bezighouden met het maken van 

een tekst en het hele creatieve proces achter een voorstelling, terecht 

en in de andere groep degenen die zich wilden bezighouden met de 

productie van een voorstelling. Ikzelf heb gekozen om deel uit te ma-

ken van die eerste groep. We verzamelden ideeën tijdens het brain-

stormen en kwamen tot een thema. Om ons een beetje houvast te 

geven, kregen we de opdracht om een monoloog te maken die paste 

in het door ons gekozen thema (dat ik bewust nog een beetje geheim 

hou!) Dat was wel een uitdaging en misschien viel de opdracht voor 

de één wat zwaarder dan voor de ander, maar het resultaat mocht er 

bij iedereen absoluut zijn! Persoonlijk vond ik het echt super om mijn 

eigen creatie te kunnen brengen, feedback te krijgen en natuurlijk vol 

bewondering naar de anderen te kijken. 

Dag van de jeugdbeweging 2017: een geslaagde editie! 
Maïté Verstraeten (5 LWIa) en  
Marieke De Vleeschhauwer (5 LWIa)

21 oktober was het weer zover: de dag van de 
jeugdbeweging! Een dag waarop leerlingen zich met 
trots in uniform op school vertonen. Een dag waarop 
leden hun jeugdbeweging in de schijnwerper willen 
zetten door sjaaltjes, hemden, rokjes, sokken of 
eender welk ander kledingstuk/accessoire, typerend 
voor hun jeugdbeweging, aan te doen. Maar hoe 
verloopt deze dag nu eigenlijk? Aangezien we zelf 
allebei in de jeugdbeweging zitten, namelijk in de 
scouts en in de KLJ, namen we vol enthousiasme deel 
aan de activiteiten op deze speciale dag en willen we 
de dag maar al te graag eens overlopen. 
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vanuit alle scholen nogmaals leden van de jeugdbeweging bijeenkwamen 

om samen van een lekkere hotdog te genieten. Daarnaast was er ook soep 

te verkrijgen, maar die was helaas al opgesmuld vooraleer wij aankwamen. 

Toch kon dit de pret niet bederven en we genoten allemaal van deze heu-

se picknick! 

Pannenkoekenfestijn na school 
Nadat we de laatste lesuren moeizaam doorstaan hadden, wachtte er op 

de Grote Markt wederom iets om naar uit te kijken: heerlijke pannenkoe-

ken om het begin van het weekend te vieren en livemuziek, die bij de een 

al meer in de smaak viel dan bij de ander. Naast een podium vol zingende 

artiesten waren er ook springkastelen, spelletjes en andere randanimatie. 

Battle van de jeugdbeweging 
Ondertussen vond ook de finale van de spannende ‘battle van de jeugdbe-

weging’ plaats. Vijf jeugdbewegingen (Sint-Kristoffel, Kriko, Sint-Vincentius, 

KLJ van Belsele en Kriko meisjes) streden niet enkel om de eer, maar ook 

om een geweldige prijs, namelijk een GoPro. Het was uiteindelijk de scouts-

groep Sint-Kristoffel die met deze fantastische prijs naar huis mocht keren. 

Dag van de jeugdbeweging 2017: een geslaagde editie! 
Maïté Verstraeten (5 LWIa) en  
Marieke De Vleeschhauwer (5 LWIa)

“Ik vind eigenlijk dat je in de jeugdbeweging 

vriendschappen voor het leven opbouwt. 

Dit vind ik het leukste. Je weet dat jouw 
‘jeugdbewegingsvrienden’ vrienden voor het 

leven zijn waar je steeds op kan rekenen. Je 

maakt ook onvergetelijke momenten mee, zoals 

de kampen die steeds supertof zijn.” 

Anneleen Huyghe, KLJ

“Ik vind het belangrijk omdat je jezelf 

kan zijn. Je kan ook plezier maken met je 

vrienden. Je maakt er ook vrienden voor het 

leven en krijgt er verantwoordelijkheid voor 

later. Het is iets wat ik voor geen goud van 

de wereld zou willen opgeven. Het is het 

mooiste wat er is.”

Elke Errygers, Chiro (5 LWIa) Een mooie (nachteli jke) afsluiter 
Voordat de beruchte ‘nacht van de jeugdbeweging’ begon, was er nog 

een – naar het schijnt – heerlijke barbecue voor de leiding, waar we zelf 

helaas niet aan hebben deelgenomen. Daarna konden we echter wel 

meegenieten van een goed feestje met verschillende goede DJ’s. Deze 

befaamde fuif kon natuurlijk niet ontbreken in de dagplanning van een 

‘ijverig’ lid van een jeugdbeweging. Dat deze fuif populair was, kan niet te-

gengesproken worden, aangezien de zaal ‘Den Eglantier’ stampvol zat met 

fuivende jongeren. Typerend aan deze fuif is ook dat je bij iedere drank-

kaart die je koopt op een bepaalde jeugdbeweging mag stemmen. Gedu-

rende heel de fuif kan je dus per aangekochte drankkaart je stem uitbren-

gen en kan je ook zien wie (voorlopig) aan de leiding staat. Dit zorgde voor 

een spannende strijd tussen de twee koplopers. Het was namelijk de jin 

die tegen de scoutsen Tarsicius en Kriko, die samen werkten, streed. Het 

waren uiteindelijk Tarsicius en Kriko die de bovenhand wisten te halen. 

Zoals jullie wel kunnen lezen, was dit een goed gevulde dag. Hoe 

dan ook, we hebben ons geen moment van de dag verveeld. We vin-

den dat deze dag niet alleen de vriendschap binnen de eigen jeugd-

beweging heeft versterkt, maar ook dat de vriendschapsbanden 

tussen de verschillende Sint-Niklase jeugdbewegingen werden aan-

gehaald. We kunnen dus met z’n allen besluiten dat dit een zeer ge-

slaagde editie was en we hopen dan ook dat het volgend jaar weer 

zo geweldig wordt als dit jaar! 
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Eva Soetens (3 ECa) 

Ieder jaar opnieuw zorgt onze school ervoor 

dat alle klassen een of meerdere dagen heb-

ben, waarin de leerlingen elkaar beter kunnen 

leren kennen. Wanneer je in het eerste middel-

baar zit, is zo’n vriendschapsdag wel interessant: 

je maakt zo op een leuke manier kennis met je 

nieuwe klasgenoten. Toch is ook in het derde 

jaar zo’n vormingsdag nog verrijkend.

Voor de vormingsdag in het derde jaar gingen 

we met een paar andere klassen naar Puytvoet. 

In de voormiddag startten we met een paar 

originele kennismakingspelletjes, waarop een 

reportage over alcohol- en druggebruik volgde. 

’s Middags werd er voor iedereen pasta voor-

zien met drie verschillende sauzen. Na het eten 

was het tijd voor een film. Vervolgens speelden 

we nog een paar spelletjes tegen de andere 

klassen en hierna was de dag alweer afgelopen.

 Ik vond het een toffe dag, omwille van het feit 

dat ik mijn klasgenoten, mijn titularis en ook de 

andere klassen beter leerde kennen. 

Ik kijk al uit naar de vormingsdagen van volgend 

jaar!

Xhoana Memcaj (3 GL)

Sinds het begin van het schooljaar keek ik 

enorm uit naar de vormingsdag. Op 21 septem-

ber was het eindelijk zover! We werden allen 

rond 8u30 verwacht op Puytvoet. Omstreeks 9 

uur verzamelden alle klassen bij hun klastitula-

ris. Daarna verwelkomde meneer Philips ons en 

lichtte hij kort toe wat er allemaal op het pro-

gramma stond. Het thema waar alle derdejaars 

rond gingen werken, was het alcoholgebruik bij 

tieners.

Mijn klas, 3 GL-La, begon met een aantal kennis-

makingspelletjes. Ook al is mijn klas niet zoveel 

veranderd tegenover vorig jaar, toch leerden 

we elkaar op een andere manier kennen. Hierna 

keken we gezamenlijk met een andere klas naar 

een documentaire over alcoholgebruik bij tie-

ners. Hierover hebben we in de namiddag nog 

extra opdrachten uitgevoerd, maar eerst had-

den we een pauze. We kregen een drankje en 

een lekkere pasta aangeboden. Tijdens de pau-

ze gingen velen onder ons wandelen in het bos.

Na het eten keken we naar de Franstalige film 

‘Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?’. Vervolgens 

losten we in groepjes vraagjes op in verband 

met de documentaire. Elk groepje moest pro-

beren zo veel mogelijk punten te scoren. Niet al-

leen waren deze opdrachten leuk, ze waren ook 

leerrijk.

Om te eindigen, stond er sport op het program-

ma. We bouwden piramides en hielpen elkaar 

over een touw. Alle klassen amuseerden zich. 

Bij het allerlaatste spelletje streden alle klassen 

tegen elkaar. Het doel was om een vlag naar 

het eigen gekozen kamp te brengen. Hoewel 

elke klastitularis ervan overtuigd was dat zijn/

haar klas gewonnen had, werden alle klassen tot 

winnaar uitgeroepen. We sloten deze fijne dag 

af met een foto en vertrokken – moe maar vol-

daan – terug naar huis.

Vormingsdagen / bezinningsdagen

Puytvoet



4 5

IC HOU FEBRUARI 2018 41

ICHOU JONGEREN COLLEGECOLLAGE

Quinten Meiresone (5 SPW)

De vormingsdagen van 5 SPW, 5 MWE en 5 HW vonden plaats in Ou-

denaarde. De busrit duurde ongeveer een uurtje. Toen we arriveerden 

op het domein zelf, moesten we nog even wachten tot we onze ka-

mers kregen. Nadat we ons geïnstalleerd hadden in de kamers, kwam 

er een sessie aan waarin we gingen praten over alcohol. Dit gebeurde 

met elke klas apart. Na de sessie kregen we nog even vrij en een aan-

tal andere leerlingen gingen het bosspel voorbereiden samen met 

Meneer Clarysse. Sommige leerlingen waren ook het middageten aan 

het klaarmaken. 

Nadat we even ontspannen hadden, gingen we allemaal samen eten. 

Onze medeleerlingen hadden belegde broodjes gemaakt. Toen we 

gegeten hadden, kregen we terug een beetje vrije tijd. Sommige 

leerlingen maakten daar gebruik van om het domein beter te leren 

kennen. Daarna was er nog een sessie over gsm-gebruik gepland. 

Na deze sessie werd het bosspel gespeeld. Het was een grote bos-

stratego met drie teams. Elke klas vormde een team en uiteindelijk 

won 5 SPW. Nadat het spel gedaan was, stond het avondeten klaar. 

Het was lekkere pita met groentjes. Om de dag af te sluiten, was er 

die avond een quiz georganiseerd door 5 HW. De winnaars van de 

quiz kregen een stuk chocolade als prijs. Tijdens de activiteit was er 

ook nog een kleine pauze waarin we pannenkoeken kregen. Daarna 

kregen we nog wat vrije tijd en om half 12 moesten we in onze kamer 

zijn.

De ochtend van de tweede dag werden we wakker gemaakt om 6:45. 

De meeste leerlingen geraakten niet goed uit hun bed, maar uitein-

delijk slaagde iedereen er toch in op tijd te verzamelen. We maakten 

toen een wandeling waarbij we van de stilte en de natuur moesten 

genieten. We moesten onze schoenen uitdoen en met onze blote 

voeten in het gras staan. Daarna gingen we ontbijten. Er was gezorgd 

voor spek met eieren en natuurlijk ook voor boterhammen. Daarna 

hadden we nog twee sessies te gaan over engagement. Er kwam ook 

een spreker een project voorstellen aan de hand van een powerpoint. 

Daarna hadden we een gesprek met onze leerkracht over engage-

ment. Hierna kregen we weer middageten en daarna speelden we het 

mollenspel. Daar keek iedereen enorm naar uit. Na het mollenspel was 

het alweer tijd om te gaan. Ik kijk al uit naar de vormingsdagen van 

volgend jaar!

Valérie D’haese (4 GL)

Op 5 en 6 oktober ging het vierde jaar op bezinning. Mijn klas trok 

samen met twee andere klassen naar Brugge. Daar aangekomen kre-

gen we informatie over het domein en over de slaapkamers. Daarna 

werd onze begeleider aangewezen. We begonnen meteen met een 

klas activiteit samen met onze begeleider en onze klastitularis. De ac-

tiviteit bestond vooral uit groepsvormende spelletjes. De activiteiten 

werden ook gekozen door onze klas. Dit zorgde ervoor dat het alle-

maal iets persoonlijker werd, waardoor het voor ons ook aangenaam 

was. Maar niet alleen de activiteiten waren leuk, ook de vrije tijd was 

tof omdat we vrij mochten rondlopen op het domein.

De eerste sessie behandelde het thema liefde, relaties en seksualiteit. 

Dit gebeurde in een open sfeer, wat heel fijn was. We hadden niet 

alleen fijne gesprekken, maar ook toffe activiteiten waaraan de hele 

klas kon deelnemen en die goed afwisselden met de gesprekken en 

sessies.

Ook het avondspel was leuk: we moesten met de drie klassen allerlei 

grappige opdrachten uitvoeren op het domein en we moesten pro-

beren alle opdrachten te voltooien in één uur tijd. Als dat lukte, zou-

den we na het spel een uur tijd krijgen om met chips en een drankje 

bij elkaar te zijn. De opdrachten waren leuk om te doen en het spel 

slaagde aangezien we alle opdrachten op tijd konden doen. Het extra 

uur was heel gezellig!

De volgende dag startten de sessies weer na het ontbijt. Er was ruimte 

voor gesprek, activiteit en openheid. Hierdoor verliep alles net als de 

vorige dag weer vlot en kon iedereen met een goed gevoel deelne-

men. We sloten de tweedaagse af met een erg positief gevoel.

Brugge Oudenaarde

<<<
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Eloïse Ruysschaert (5 LWIa)

Op donderdag 5 oktober verzamelden alle vijfdejaars met pak en zak 

op school of aan het station. Trolleys waren er in onze groep niet, want 

wij zouden mét bagage naar onze locatie fietsen. Ikzelf ging samen met 

mijn klas 5 LWIa en met 5 WEWIa2 naar de Axlandhoeve in Sinaai. 

Spijtig genoeg zat het weer niet mee en moesten we een halfuur in de 

regen fietsen. Nadat we helemaal natgeregend waren, kwamen we dan 

uiteindelijk aan. Nadat de leerkrachten nog wat regels overlopen had-

den, mochten we ons installeren in onze kamers. Eén van die regels die 

we moesten volgen, was dat we onze gsm gedurende deze twee be-

zinningsdagen moesten inleveren. Toen we allen onze gsm’s afgegeven 

hadden, mochten we ons lunchpakket opeten. 

Hierna startte de eerste sessie over engagement. Later kwam er ook 

nog een spreker die ons probeerde aan te zetten om straatafval op te 

ruimen. Het doel hiervan was ons te overtuigen mee te helpen om het 

milieu te verbeteren. Na deze uitleg mochten we dit onmiddellijk in de 

praktijk brengen. Ieder van ons kreeg handschoenen en een vuilniszak. 

Samen gingen we op straat om afval te rapen. Om ons te motiveren 

stelde onze klastitularis, Meneer De Meyer, voor om onze klas te trak-

teren op pizza als onze klas meer afval raapte dan 5 WEWIa2. Hierdoor 

schoten we natuurlijk in actie en nadat we vijf volle vuilniszakken ver-

zameld hadden, stonden we terug binnen. Iedereen had enorm zijn 

best gedaan om deze ietwat vreemde opdracht uit te voeren, maar we 

slaagden er wel in om de uitdaging tot een goed eind te brengen!

Naast de twee sessies over engagement, was er ook een sessie over al-

coholgebruik. Deze sessie werd gebracht door middel van filmpjes en 

een vragenbundel. Ook werd het mollenspel gespeeld. Op voorhand 

was een leerling aangeduid om de groepsspelen te saboteren. Het was 

aan de klas om te ontdekken wie de mol was. Hierna werd het kook-

comité bijeengeroepen om aan het eten te beginnen. Ook ik was van 

de partij. We maakten spaghetti bolognaise en de andere klas zorgde 

voor het dessert. Zij maakten vanillepudding en brownies klaar. Het 

avondmaal was zeer lekker en de sfeer aan tafel was erg gezellig. Na het 

avondeten was er nog een avondactiviteit gepland. We sprongen op 

onze fiets en reden naar het bos. Daar speelden we een nogal complex 

maar heel leuk drugsspel. Om 12 uur moesten we dan allemaal gaan 

slapen.

De volgende dag werden we gewekt om half acht. Als ontbijt aten we 

pannenkoeken en boterkoeken. Daarna stond er een wandeling op het 

Axlandhoeve in Sinaai

programma. Het thema van die wandeling was de zintuigen. We moesten 

zelfs onze schoenen uitdoen om de natuur echt te voelen. Nadat we bin-

nen terug opgewarmd waren, kregen we even vrije tijd. ‘s Middags aten 

we belegde broodjes. In de namiddag volgden we nog een sessie over 

online-verslaving en speelden we het mollenspel verder. Nadat we zowat 

al onze medeleerlingen verdacht hadden, bleek er geen mol te zijn!

Toen deze activiteit er op zat, kwamen de bezinningsdagen op hun einde 

en fietsten we terug naar huis. Ondanks het slechte weer heb ik er toch 

echt van genoten en ben ik er van overtuigd dat deze dagen de klassfeer 

hebben bevorderd. 

Vormingsdagen / bezinningsdagen
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Anne Marie De Laet (6 WEWIa2)

Om jullie een beetje een idee te geven van hoe de abdijdagen verlopen, 

heb ik gezorgd voor een snelle blik op het weekend dat ik in Chevetogne 

beleefd heb. Op voorhand werd er gezegd dat men er tot rust komt, wat 

ook zo was, maar op het einde was ik toch doodop.

We vertrokken donderdagmiddag met de bus richting Chevetogne. Onge-

veer vijf km voordat we zouden aankomen, stopte de bus en moesten we 

te voet verder om al een beetje in de sfeer te komen. Lichtjes vermoeid 

kwamen we aan en installeerden we ons in onze kamers.

De abdij van Chevetogne heeft twee verschillende kerken: een katholieke 

en een orthodoxe. Nadat we onze spullen in de kamers hadden gelegd, 

bezochten we de orthodoxe kerk. Daarna gingen we de katholieke mis 

meevolgen. Tot slot gingen we eten en ‘s avonds volgden we de laatste 

mis van de dag mee. Dit was dan een orthodoxe mis. Deze duurde een 

stuk langer, maar was leuker om te volgen, omdat er meer gebeurde. 

‘s Avonds zaten we gezellig bij elkaar en was er de mogelijkheid om trap-

pisten te proeven. Chevetogne maakt echter zelf geen bier. De abdij maakt 

wierook. Het was hoe dan ook een leuke meevaller.

De volgende ochtend was iets minder plezant. We moesten om 5u30 

opstaan, om aan de ochtendmis deel te nemen. Het was vroeg, maar ge-

lukkig mochten we daarna nog een uurtje slaap inhalen. Na het ontbijt 

kregen we de kans om met een van de monniken te praten. Ze zijn veel 

warmer en opener dan ik dacht. Voor het middageten woonden we eerst 

nog een mis bij in de orthodoxe kerk. Deze mis was een gezamenlijke mis, 

dus katholieken en orthodoxen kwamen tezamen in één viering. Om het 

abdijleven echt te ontdekken, moesten we ook één van de dagelijkse kar-

weitjes doen. Nadat de kerk gedweild was, volgden we dezelfde routine 

als de dag ervoor: een mis, avondeten, de laatste mis van de dag en een 

gezellige avond. Die avond was zelfs nog specialer dan de avond ervoor, 

omdat er toen ook twee monniken aanwezig waren. In de abdij wordt er 

duidelijk geleefd volgens dat vaste ritme. Ook de volgende ochtend gin-

gen we daarmee verder, maar in plaats van het gesprek bezochten we het 

fabriekje waar de wierook wordt geproduceerd. 

Nadat we onze koffers gemaakt hadden, namen we deel aan onze laatste mis 

en de laatste keer dat we er aten, bezochten we ook het winkeltje van de abdij.

Op dat moment was de bus gearriveerd, zodat we snel naar huis konden 

gaan. Thuis ben ik van de vermoeidheid direct in slaap gevallen. Deze er-

varing was iets helemaal nieuws voor mij, maar zeker de moeite waard om 

ooit eens te beleven. Het is echt een unieke ervaring!

Abdijdagen in Chevetogne
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Humoristische mensen
Sebastiaan Buts (6 MWE)

Op vrijdag 6 oktober ging ik met enkele medeleerlingen een dagje mee-

draaien in een rusthuis. Ik had er niet al te veel van verwacht. Integendeel, 

ik was juist blij dat we een dag ‘niets’ moesten doen i.p.v. naar school te 

gaan. Het bleek totaal anders uit te draaien. 

De dag begon met regen maar ook met een prachtige regenboog. We 

kwamen samen aan voor het rusthuis en gingen naar binnen. We kregen 

een rondleiding door het gebouw en er werden enkele taken onder ons 

verdeeld. Regina en ik moesten eerst de trap op om samen met enkele 

oudjes een spel te spelen over het verleden. Ze moesten gooien met een 

dobbelsteen en dan kregen ze een vraag die ze moesten beantwoorden. 

Gelukkig zaten we met een heleboel humoristische mensen aan tafel en 

lachten ze zich vaak te pletter. Ik heb er veel van bijgeleerd. De tijd van 

toen is duidelijk niet meer de tijd van nu. 

Tijdens de middag werden we verdeeld over de drie verdiepingen. We 

moesten de mensen helpen met eten. De mensen met wie we in con-

tact gekomen waren bij de eerste activiteit, waren nog goed te been en 

scherp van zin, maar nu was het andere koek. In het begin was het wel 

wat onwennig en vooral ook confronterend om een vrouw te helpen met 

eten. Ik dacht dat ik alles verkeerd deed. Ze bleef me maar zeggen dat alles 

lekker was zonder dat ik het vroeg. Dit was volgens de verpleegster iets 

wat ze normaal gezien niet snel doet. Dat gaf me een rustiger gevoel. 

In de namiddag moest ik gaan sjoelbakken samen met Charlotte. Nadat 

we onze groep bejaarden verzameld hadden, kon de wedstrijd beginnen. 

Ik werd in het herenteam gezet. Zij namen het heel serieus op. Ik ben dan 

ook grandioos verloren. Die oudere mannen konden er wel wat van. 

Hierna was de dag gedaan. Ook al 

hadden we niet heel veel moeten doen, 

toch waren we alle drie vermoeid. Deze 

dag is vooral mentaal wat zwaarder. 

Sommige mensen hebben echt hulp 

nodig zonder dat je veel terugkrijgt, 

omdat ze door hun dementie geen 

‘dank je’ meer kunnen zeggen. Ze 

roepen soms een uur naar hun moe-

der zonder stoppen. Ik denk dat het 

mentaal heel zwaar kan zijn om deze 

mensen te verzorgen als vaste job. 

Daarom heb ik na deze dag dubbel 

zoveel respect voor de mensen 

die in het tehuis werken. 

Rolstoel duwen over kasseien 
Lisa D’hooge (6 WEWIa2)

Meehelpen in een rusthuis is toch iets helemaal anders dan de alledaagse 

vormingsdagen op het College. Je wordt in een andere omgeving ge-

bracht die voor jou volledig onbekend is, maar die tegelijkertijd zeer ver-

rijkend is. 

Voor onze groep begon de dag om 8u30 met een rondleiding waarin de 

begeleider ons vertelde over de drie afdelingen of niveaus met elk hun 

verschillende soorten bewoners. Dit was ook onze eerste kennismaking 

met de bewoners. Deze kwam goed van pas bij het verder uitwerken van 

de animatie. Wij hadden namelijk bij onze eerste ontmoeting aan de bege-

leider gevraagd of wij de animatie van de dag mochten leiden. Dit bleek 

niet zo eenvoudig ... Wij hadden namelijk nog nooit animatie gegeven en 

wisten ook niet hoe mobiel de bewoners waren. Uiteindelijk was het zo-

ver, we hadden de ouderen opgetrommeld van deur tot deur en het was 

tijd om de animatie van start te laten gaan. Na wat sukkelen, geraakten we 

op dreef en voordat we het wisten, waren we plezier aan het maken met 

het welbekende “Willie Wortel” klapliedje. Nog geen uurtje later kregen we 

wat te eten terwijl onze begeleider ons feedback gaf over de animatie. 

Na de middagpauze mochten we met de ouderen op stap naar de biblio-

theek van Waasmunster. Daar vertelde men ons over de geschiedenis van 

koffie en over de verschillende koffiemolens. Daarna kregen we een stukje 

cake en natuurlijk een kop koffie. Dit was zeer rustgevend in tegenstelling 

tot de tocht naar de bibliotheek. Het was namelijk een wandeling waarbij er 

allerlei vrijwilligers werden opgetrommeld om de ouderen te duwen in hun 

rolstoel. Een volwassen persoon in een rolstoel over kasseien en door mod-

der duwen, bleek geen makkelijke klus. Bovendien is de weg ook niet wa-

terpas, waardoor de rolstoelen naar één kant getrokken werden. We hadden 

dus veel kracht nodig om de rolstoelen op het goede pad te houden.

Toen we dan eindelijk terug aankwamen in het rusthuis, nadat we door 

weer en wind gewandeld hadden, stuitten we pas echt een op een con-

fronterende ervaring: verschillende ouderen wisten niet meer waar ze 

waren. De hele rit stelden ze vragen zoals “Zijn we er bijna?” en “Is het 

nog ver?” maar toen we ze terug naar hun kamers begeleidden, waren ze 

enorm verward. 

Was dit wat ik verwacht had toen ik koos voor de optie rusthuis? 

Neen, zeker niet, maar ik ben zeer blij dat ik ervoor gekozen 

heb. Het was een enorm leerrijke en toch confronterende 

ervaring die mij tot denken heeft aangezet. Bovendien is 

deze vormingsdag ook een mooie test om te zien of de 

zorgsector iets voor jou zou kunnen zijn. Ik zal vast en 

zeker niet voor de zorgsector kiezen, maar ik ben enorm 

blij dat ik er eens van ‘geproefd’ heb.

Rusthuis
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Bekende figuren
De vertoning werd gemaakt door een aantal 

relatief bekende mediafiguren, waaronder de 

eerder vernoemde regisseur en schrijver Mark 

Tijsmans, de componist Ad Van Dyck, die eerder 

al muziek had gecomponeerd voor musicals zo-

als bijvoorbeeld ‘Cyrano’ en ‘Kunt u mij de weg 

naar Hamelen vertellen, mijnheer?’ alsook de 

acteur Ludo Hellinx die eerder een rol had in  

‘F.C. De Kampioen’ en de rol van Raymond Ja-

kobs speelde in de Vlaamse politieserie ‘Flikken’.

Jong talent
In deze musical worden alle rollen (behalve die 

van Merlijn de tovenaar) gespeeld door jonge-

ren. Quinten beaamde dat de leden van de cast 

hierdoor een uiterst hechte groep vormden, iets 

wat hij daarvoor niet verwacht had. Hun single 

‘Sexy kissing in de keukenkast’ (een lied dat ik 

maar niet uit mijn hoofd kon krijgen!) hebt u 

misschien al gehoord in het televisieprogramma 

‘Van Gils en Gasten’. Hierdoor werd deze musical 

een kleinschalig fenomeen en zullen er nieuwe 

optredens volgen (meer informatie hierover aan 

het eind van dit artikel). 

Quinten Hardonks carrière
Quintens carrière begon met het inspreken van 

stemmetjes voor verschillende shows, waarna 

hij zich inschreef voor verscheidene musicals en 

optredens. Eerder heeft Quinten ook al meege-

speeld in andere musicals zoals bijvoorbeeld:  

‘Er was eens’ en heeft hij ook nog stemmen in-

gesproken voor bekende films waaronder ‘Zoot-

ropolis’ en ‘De emoji film’.

Als u, beste lezer, ook zou willen deelnemen aan 

muzikale avonturen zoals die van Quinten, raadt 

hij aan sites zoals ‘inthepicture.com’ te raadple-

gen of de sociale media te volgen, waar u vol-

gens hem ook veel kansen zal vinden. Ik ben 

alvast gedreven om het zelf eens uit te testen.

Bloed, zweet en tranen
Maar let op, want het creëren van dit ‘kleinscha-

lig fenomeen’ is niet zonder moeite gegaan. 

Volgens Quinten moest hij, verspreid over twee 

maanden, ongeveer 30 dagen lang repeteren 

van 12 uur ’s middags tot 9 uur ‘s avonds. Maar 

uiteindelijk, na ongeveer 15 shows gespeeld te 

hebben, weet hij zeker dat dat het waard was. 

Zelf interesse?
In mei 2018 zullen de jonge acteurs (na het suc-

ces van de originele vertoning) wederom hun 

talenten vertonen in Antwerpen, Hasselt en 

Gent. Bent u na het lezen van dit artikel geïn-

teresseerd om deze musical te zien? Dan kan u  

tickets bestellen via de site ‘Deep Bridge’. 

De Ridders 
van de ronde 
Keukentafel

met Quinten Hardonk (2 La)

Stijn Vandewiele (4 Wb)

De Ridders van de ronde 
Keukentafel is een musical 

boordevol zang, dans en 
originele muziek, gemaakt door 

het entertainment productiehuis 
‘Deep Bridge’. Het verhaal werd 

geschreven door Mark Tijsmans, 
een naam die bekend klinkt voor 

boekenwurmen onder ons. 

“De musical steekt het verhaal 
van koning Arthur en de ridders 

van de ronde tafel in een modern 
jasje,” aldus Quinten Hardonk 

(2 La). De musical is gebaseerd op 
een boek van dezelfde schrijver. 

We hebben deze jonge acteur 
geïnterviewd om beter te 

begrijpen hoe de wereld van het 
optreden in elkaar zit.
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Dag 1
Na een lange nachtelijke busrit van elf uur kwamen we vrijdagochtend aan 

in Berlijn. Het was op dat moment halfzeven, dus onze kamers in de jeugd-

herberg waren toen verre van beschikbaar. Daarom vlogen we er maar 

meteen stevig in: het zou een lange dag worden vol toeristische hoog-

tepunten. Onze vroege stadswandeling begon bij de moderne architec-

tuur rondom het centraal station. In de verte zagen we de koepel van de 

Reichstag, onze eerste stop, al opdoemen. Daarna trokken we verder naar 

de Brandenburger Tor, een van de bekendste monumenten in Berlijn. We 

vervolgden ons pad tot bij het indrukwekkende holocaustmonument, een 

muisstille plek midden in een drukke wereldstad. Wie de stad ooit bezoekt, 

mag hier niet aan voorbijgaan.

In de namiddag splitsten we onze groep in twee: de ene helft ging naar 

het Jüdisches Museum, de andere naar het Altes Museum. Na een vrij 

slapeloze busrit en een aantal uren stappen in de benen, begon de ver-

moeidheid stilaan haar tol te eisen. Maar de musea bevatten voldoende 

pareltjes om de aandacht nooit helemaal te verliezen. Na de wat rustigere 

namiddag kwamen we terug samen bij de East Side Gallery: meer dan een 

kilometer van de originele Berlijnse Muur die bewaard gebleven is en die 

nu vol graffitikunst staat. We maakten even tijd voor een groepsfoto aan 

één van de meest iconische beelden op dat stuk: een kussende Brezjnev 

en Honecker.

’s Avonds kregen we een uurtje vrij om iets te gaan eten op de Alexander-

platz waarboven het grootste gebouw van de Europese Unie uitsteekt: de 

Oost-west, Berli jn best
Lukas Van Oost (6 LWIa) m.m.v. Charlotte Janssens (6 HW)

Op het einde van vorig schooljaar won onze school de Knack Interscholenstrijd. De eerste plaats werd beloond 
met een citytrip naar Berlijn voor twintig personen. Het werd een onvergetelijke uitstap! Zonder meer een 
verslag waard.

368 meter hoge Fernsehturm. Op terugweg naar het hotel konden we aan 

de achterzijde van de Reichstag nog even kijken naar een lichtshow: elke 

avond wordt de geschiedenis van de Reichs- en Bundestag er met speci-

ale lichteffecten geprojecteerd op de gebouwen aan de overkant van de 

rivier de Spree. Toen we na meer dan vijftien uur rondstappen uiteindelijk 

’s avonds aankwamen in ons hotel, waren we allemaal blij dat we in ons 

bed konden neerploffen.

Dag 2
Deze keer was iedereen wel goed uitgeslapen, zodat we topfit waren voor 

een nieuwe dag Berlijn. We begonnen onze dag bij de Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche. Deze kerk werd door een bombardement in de Tweede 

Wereldoorlog hevig beschadigd, maar men besliste om de half afgebroken 

toren toch te laten staan en er twee moderne, nieuwe gebouwen naast te 

plaatsen. Daarna trokken we verder Charlottenburg in, tot bij de 

Tauentzien straße. Deze gigantische winkelstraat herbergt onder andere de 

KaDeWe, het grootste warenhuis op het Europees continent. Ook de lego-

winkel kon de jongens in de groep sterk bekoren. We vonden er onder 

andere een wel drie meter hoge Brandenburger Tor in lego terug. ’s 

Middags genoten we van de typische Berlijnse streetfood: een curryworst. 

Let wel op, deze valt in weinig te vergelijken met onze curryworst. 

Misschien is niet iedereen er fan van, maar je kan het eigenlijk niet laten 

om er eens van geproefd te hebben.

Onze namiddag brachten we door in de Zoologischer Garten, de dieren-

tuin dus. De zoo van West-Berlijn is een van de oudste, grootste zoo’s ter 
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wereld en bovendien heeft hij de grootste ver-

scheidenheid aan soorten ter wereld. Zeker de 

moeite dus om een namiddagje aan te spen-

deren. De tijd vloog er voorbij, en voor we het 

wisten was het al tijd voor avondeten: dit keer 

gingen we met z’n allen naar de Italiaan. Toen 

onze buiken gevuld waren, sloten we de avond 

af in de bowling. Na weer een goed gevulde 

dag was het tijd voor de nacht.

Dag 3 
Vroeg opstaan vandaag, want om acht uur wer-

den we al aan de Reichstag verwacht voor ons 

bezoek aan de bijzondere koepel die ontwor-

pen werd door architect Norman Foster. Boven 

op de Reichstag hadden we een mooi uitzicht 

over heel Berlijn met al zijn bekende monumen-

ten. De koepel is misschien wel hét symbool 

voor het hedendaagse Berlijn: net zoals de koe-

pel een modern ontwerp op een oud gebouw 

is, is ook Berlijn een fusie van modern (denk 

maar aan de Postdamer Platz, het Jüdisches 

museum  ...) en oud (denk maar aan de Branden-

burger Tor, de Dom,...). Deze combinatie van een 

rijke geschiedenis en een levend heden is wat 

van Berlijn zo’n interessante stad maakt.

Na de koffiepauze splitsten we de groep weer 

op: een deel ging naar het Stasimuseum, een 

museum over de Oost-Duitse veiligheidsdienst 

en de afluisterpraktijken in de Koude Oorlog. 

Het andere deel van de groep ging naar het 

Sammlung Borosmuseum, een exclusief mu-

seum voor (heel!) moderne kunst. Daarna haast-

ten we ons allemaal terug naar het hotel om 

onze valiezen op te pikken en op de bus terug 

naar huis te springen. 

Onze citytrip leek nog maar pas begonnen of 

hij was al ten einde. Maar ja, de tijd vliegt als je 

je amuseert! In ieder geval: dank aan Knack voor 

deze mooie prijs. En voor alle lezers van dit ar-

tikel: aarzel zeker niet om dit jaar ook deel te 

nemen aan de Knack Interscholenstrijd, want 

wie weet valt deze fijne ervaring jullie dan ook 

te beurt!

JÜDISCHES MUSEUM
Het Jüdisches Museum is meer dan gewoon een museum: dit moderne gebouw is op zich al de 

moeite waard om een bezoek aan te brengen. Met zijn ingetogen, maar tegelijk krachtige uitstraling 

ligt het wat in dezelfde lijn als het holocaustmonument. In het museum zelf wordt de geschiedenis 

van het Joodse volk zeer uitgebreid uiteengezet. Iets wat je hier altijd zal bijblijven, zijn de voorwer-

pen in het begin van het museum, die telkens elk hun eigen verhaal over de holocaust vertellen. 

ZOOLOGISCHER GARTEN 

Als je denkt dat je de hele dierentuin van Berlijn hebt 

gezien, dan ben je waarschijnlijk toch fout. Je moet al 

erg je best doen, wil je hem helemaal op een namid-

dagje doen, zoals wij dat deden. Hij is namelijk maar 

liefst 35 hectare groot en bezit het de grootste variatie 

aan soorten ter wereld. Ook is het een van de oudste 

zoo’s ter wereld: hij werd geopend in 1844. 

SAMMLUNG BOROSDit museum voor moderne kust is gelegen in een speciaal gebouw: een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog. In de loop der jaren werd deze bunker omgevormd tot een beruchte nachtclub die in 1995 door de autoriteiten werd gesloten. Vanaf toen werd de bunker opgeknapt en nu huisvest hij een fris, modern museum. Met een goede gids kregen we heel wat stof tot naden-ken toegediend (zo gaat dat nu eenmaal met moderne kunst). Het museum bood een mooie afwisseling tussen het turbu-lente verleden van de bunker enerzijds, en  – uiteraard – de kunst anderzijds. Het was bovendien een unieke kans om dit museum te bezoeken: er worden maar honderd mensen per dag toegelaten, dus moet je drie maanden van tevoren tickets boeken, die enkele dagen na vrijgave bijna altijd al uitverkocht zijn.
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Het stuk gaat over koning Armandus de Zoveelste, die het zat is om te regeren. 

Zijn vrouw is op onverklaarbare wijze in een eeuwige slaap gesukkeld, waar de 

koning haar koste wat het kost uit wil halen. Zijn zoon, prins Eduardus de Zo-

veelste, heeft al helemaal geen zin om hem op te volgen. Hij wil gewoon een 

normaal leven en trouwen met de meid. Prinses Bellatrix de Zoveelste wil haar 

vader maar al te graag opvolgen, maar zij is een meisje en kan de troon dus 

niet bestijgen, aldus de Eerste Minister. Er zit dus niets anders op dan dat de 

koning, de prins en de prinses samen op zoek gaan naar een geneesmiddel 

om de koningin te doen ontwaken uit haar slaap. Tijdens hun zoektocht be-

landen ze in een andere wereld vol magische figuren zoals kabouters en fee-

en, maar ook zwarte ridders, tovenaars en heksen mogen niet ontbreken. Alsof 

dit allemaal nog niet lastig genoeg is, zijn de drie personages ook in tweestrijd 

met hun ‘zwarte kant’. Als dat maar goed afloopt ...

Zoals de titel van het stuk al doet vermoeden, speelt koning Armandus 

een belangrijke rol in dit stuk. We interviewden vooraf de drie hoofdrol-

spelers, die alle drie de rol van koning Armandus vertolkten. Hieronder 

geven Sibel Goetstouwers (leerling Carolus), Sebastiaan Buts (leerling Col-

lege) en meneer Van Peteghem antwoorden op onze vragen. 

In het begin mocht je zelf je top drie van rollen doorgeven, waarom 

heb je voor een van de hoofdrollen, namelijk Armandus, gekozen? 

Sibel: Tijdens de eerste lezing kom je te weten welke rol of rollen je het 

meeste aanspreken. In mijn geval sprak de rol van Armandus mij het mees-

te aan. Ook wou ik eens een grotere uitdaging aangaan en daarom heb ik 

voor een grote rol gekozen. 

Sebastiaan: Ik heb niet voor Armandus gekozen omdat het één van de 

hoofdpersonages is, maar wel omdat ik het een grappig personage vind. 

Hij heeft een kort lontje, omdat er veel aan de hand is en dat maakt het fijn 

om hem te spelen. Er zijn veel scènes waarin ik me volledig kan laten gaan: 

van omgekeerd op een stoel zitten tot brullen tegen de dokter. Achteraf 

gezien ben ik toch wel blij dat Armandus een grote rol is. We mogen na-

melijk maar één voorstelling één rol spelen. Hierdoor sta ik die ene avond 

toch wel veel op het podium in plaats van drie keer heel weinig. 

Meneer Van Peteghem: Mijn dierbare dochters en pluszonen zijn be-

hoorlijk aan het uitvliegen uit onze thuisnest en mijn vast speelmaatje 

Een theatersprookje van Dimitri Leue  
gebracht door onze leerlingen

Maïté Verstraeten (5 LWIa)

Zoals ieder jaar namen ook weer dit jaar veel leerlingen en leerkrachten enthousiast deel aan het schooltoneel. 
De acteurs en dansers waren voornamelijk leerlingen uit het 5e en 6e middelbaar, maar ook enkele leerkrachten 
waagden zich hieraan. Daarnaast waren niet alleen leerlingen en leerkrachten van onze school van de partij, 
maar ook acteertalenten van Carolus. Zij gaven het beste van zichzelf tijdens het stuk ‘Armandus de Zoveelste’, 
geschreven door Dimitri Leue. Een komisch stuk waarbij flink wat kon worden afgelachen. 
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bij Theater Tieret, Tom Ysewijn (regisseur van 

schooltoneel Yvonne enkele jaren terug), is he-

laas definitief verhuisd naar Tienen. Ziedaar de 

twee redenen waarom er nu eindelijk na jaren 

nog eens tijd vrijkwam voor het schooltoneel. 

Hoog tijd om nog eens de tanden stuk te bij-

ten op een stevig karakter wat mij betreft! En 

waarom dan Armandus? Het past wel bij mijn 

leeftijd om pa met volwassen kinderen te spe-

len. De Eerste Minister speelde ook wel door 

mijn hoofd, maar ik speelde de laatste jaren al 

geregeld de ‘slechterik’ en wilde nog weleens 

iets anders. 

Is het niet raar om met leerkrachten/

leerlingen op het podium te staan?  

Hoe is de sfeer onderling? 

Sibel: Voor ik vorig jaar mee had gedaan met 

het schooltoneel, leek het mij ook raar om sa-

men met leerkrachten te acteren. Wat later, 

tijdens de repetities, merkte ik dat het eigenlijk 

net leuk is om met leerkrachten op het podium 

te staan. Tijdens de repetities mag je de leer-

krachten ook aanspreken met hun voornaam. 

Zo merk je eigenlijk na een tijdje niet meer dat 

het leerkrachten zijn, maar ga je hen meer en 

meer beschouwen als gewone medespelers. 

Sebastiaan: Met leerkrachten op het podium 

staan is eigenlijk best wel leuk. Je ziet ze ook niet 

echt meer als leerkrachten, maar meer als het 

personage dat ze moeten spelen. Ik zou er waar-

schijnlijk wel helemaal anders over denken moest 

ik een gênante scène, bijvoorbeeld een kusscène, 

met één van de leerkrachten moeten spelen. 

Meneer Van Peteghem: Ik vind dat juist één 

van de belangrijkste redenen om mee te spelen. 

Eerlijk: als we enkel met collega’s zouden spelen, 

dan denk ik dat ik me er niet voor zou kunnen 

opladen om zo gigantisch veel tijd in dit project 

te steken. Het is heerlijk om mee te maken dat 

leerlingen bij zichzelf dat spelplezier van een 

extra-leven (wat elke rol eigenlijk is) ontdekken, 

te meer daar er elk jaar opnieuw wel echt spe-

lerstalent komt bovendrijven. In het begin is het 

steeds wat onwennig, zo samen spelen. Maar 

een van de grote voordelen van toneel spelen is 

dat veel of weinig speelervaring hebben er naar 

het einde niet toe doet. Je kan door één goed 

repetitieproces met een goede regisseur, en dat 

is Yves ten gronde, zoveel leren dat je naar het 

einde gewoon als gelijken op de planken staat. 

Dat zou bij samen musiceren of dansen bijvoor-

beeld nooit lukken, die kunstvormen vragen 

om veel meer techniek. Wat de onderlinge sfeer 

betreft, merk ik wel dat mijn gevorderde leeftijd 

meer en meer voor een afstand zorgt. Maar hoe 

meer we samen spelen, hoe meer dat ook gelei-

delijk aan fijner en fijner loopt. 

Nemen de repetities veel tijd in beslag?  

Wat moet je thuis allemaal voorbereiden? 

Sibel: De repetities nemen toch wel meer tijd 

in beslag dan je oorspronkelijk zou denken. Je 

hebt het niet alleen druk met al het schoolwerk, 

stage, hobby’s ... maar daarnaast moet je wel 

veel tekst leren en telkens aanwezig zijn op de 

repetities. Je hebt eigenlijk maar 1 ‘joker’ die je 

kan inzetten als je echt niet aanwezig kunt zijn 

tijdens de repetitie. Dit drukke schema zorgt dat 

je tijdens de repetities nog even vlug werkt voor 

school of tijdens de middagpauzes tekst voor 

het schooltoneel instudeert.

Sebastiaan: We repeteren elke maandag en 

woensdag. Op woensdag valt het wel mee, 

maar je hele maandagavond wordt er wel door 

ingenomen. Velen studeren dan ook tijdens de 

repetities voor school. Thuis moet je vooral je 

tekst uit het hoofd leren en goed de scènes in-

oefenen. 

Meneer Van Peteghem: Ja, repeteren kost tijd, 

veel tijd. Thuis studeer ik mijn teksten boven op 

de slaapkamer of in de badkamer (met spiegel, 

nietwaar). En mijn geheugen is een zeef, altijd 

geweest ... Het kost me uren om een tekst in 

mijn lijf te krijgen. Maar eenmaal die vervelende 

klus geklaard, kan het spelplezier beginnen. Laat 

mij maar repeteren en nog eens repeteren, dan 

kan je wat zoeken en uitdiepen en een rust vin-

den in je spel, omdat je weet dat iets werkt. 

Hoe leef je je in op het podium?  

Herken je karaktertrekken van jezelf 

in koning Armandus? 

Sibel: Ik vind het persoonlijk niet zo eenvoudig 

om me in te leven in een mannelijke rol, maar 

de emoties of ergernissen helpen wel om de 

inlevingsfactor zo hoog mogelijk te maken. Ar-

mandus is iemand die soms zijn flipmomentjes 

heeft en aangezien ik zelf ook zo ben, lijken we 

op dat vlak wel heel erg hard op elkaar. 

Sebastiaan: Ik leef me vooral in door alles los 

te laten en plezier te hebben. Als ik het plezant 

vind op het podium, zal het waarschijnlijk goed 

overkomen. Dat merk ik vooral wanneer ik het 

eens minder leuk vind. Dan komen de negatieve 

commentaren op mijn inleving wel al sneller 

naar boven. 

Meneer Van Peteghem: Inleven start bij tekst-

kennis, eenmaal die klus geklaard, loopt het 

meestal wel vanzelf. Je vertrekt voor elke rol al-

tijd vanuit jezelf en vergroot dan een of ander 

aspect van jezelf eventueel wat uit. Armandus 

ligt naar mijn aanvoelen vrij dicht bij mij: zijn 

zorg voor vrouw en kinderen deel ik alleszins 

grondig. Ook zijn wat naïeve gedrevenheid 

komt me zeer bekend voor ...

Waarom moeten leerlingen en leerkrachten 

zeker komen kijken naar een voorstelling 

van het schooltoneel? 

Sibel: Leerlingen en leerkrachten, maar natuur-

lijk ook andere mensen moeten komen kijken 

omdat dit het meest superfantastische, onge-

looflijk goede toneelstuk aller tijden is. Het zit 

vol passie, humor, actie en een vleugje roman-

tiek!

Sebastiaan: Ze moeten zeker komen kijken, 

omdat het een hilarisch stuk is. Ikzelf kom dan 

ook veel liever naar toneel kijken. Waarschijnlijk 

spelen er ook mensen mee die je zelf kent. Die 

wil je ook wel het beste van zichzelf zien geven 

op een podium. Je moet ook niet bang zijn dat 

het een ongelooflijk zwaar stuk is, want dat is 

het zeker niet. Je moet gewoon komen kijken, je 

weet anders niet wat je mist. 

Meneer Van Peteghem: Schooltoneel is altijd 

een plezier om te zien als je merkt dat wie op 

het podium staat, zich geweldig staat te amu-

seren. En dat zal dit jaar niet minder zijn, merk 

ik al tijdens de repetities. En waarom nu zeker: 

het is een uniek gegeven waarbij elke avond 

elke rol door iemand anders wordt gespeeld, 

de muziekscore is heerlijke muziek uit de jaren 

80 in een originele versie, al bij de eerste lezing 

moest ik hardop lachen ...
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Doorheen de jaren zijn we ons steeds bewuster 

geworden van de groeiende milieuproblema-

tiek. In 2015 werd het klimaatakkoord in Parijs 

getekend. Het akkoord omvat afspraken over 

het terugdringen van de CO2-uitstoot en het 

tegengaan van de opwarming van de aarde. 

Tegen 2100 zou de klimaatopwarming beperkt 

moeten worden tot twee graden. We waren dan 

ook allen verbijsterd toen Donald Trump bij zijn 

verkiezing besloot dat de VS uit het klimaatak-

koord zou stappen. Om economische redenen 

zou dit voordeliger zijn voor de Verenigde Sta-

Duurzaam College ’20 - ’21
Eloïse Ruysschaert (5 LWIa)

We beschouwen het leven op aarde als voor de hand liggend. Het is maar 
normaal dat de aarde ons voorziet in onze levensbehoeften. We staan 
er vaak niet bij stil dat de aarde uitgeput raakt door onze hebzucht. 
We kunnen niet alleen profiteren van de aarde, we moeten er ook in 
investeren. 

ten. De noodzaak om de klimaatopwarming af 

te remmen, is veel groter dan Trump denkt. Als 

we nu niet in actie schieten, zal ons nageslacht 

de gevolgen daarvan ondervinden. Wat zijn we 

met economische voordelen, wanneer onze 

planeet, de plaats waar we allen leven, later niet 

meer leefbaar is? We moeten ons realiseren dat 

dit een zaak voor onze generatie is en dat de 

problematiek veel dichterbij komt dan we alle-

maal denken. Nu kunnen we de gevolgen nog 

zo klein mogelijk houden, maar binnen enkele 

jaren zal het te laat zijn. We zullen dan zeggen: 

“Why didn’t we save ourselves 

when we had the chance?”, net 

zoals men zegt in de film ‘The 

Age of Stupid’ die zich in de 

late 21e eeuw afspeelt.

Wij als school kunnen niet zo 

veel veranderen aan het grote 

geheel, maar we kunnen er wel 

voor zorgen dat onze school 

zo duurzaam mogelijk func-

tioneert. Daarom startten we 

dit jaar met een milieugroep 

die ervoor zal zorgen dat onze 

school duurzamer wordt. 

We leggen onze uiteindelijke 

deadline in het jaar 2020 - 2021. 

Dit lijkt nog lang, maar onder-

tussen starten er al kleinere 

projecten. De deadline ligt zo 

ver weg omdat de veranderin-

gen die we aan onze school 

zullen aanbrengen, dan ook 

zeker juist uitgevoerd kun-

nen worden. Hierdoor valt ons 

einddoel te realiseren. We zul-

len onze school proberen te 

verbeteren op vlak van duur-

zaamheid op vier domeinen: afvalverwerking, 

mobiliteit, voedsel en energie. In het verleden 

engageerde onze school zich al voor verschil-

lende acties zoals dikke truiendag, broederlijk 

delen en het opruimen van de speelplaats. Toch 

is dit niet genoeg. Tijdens de pedagogische 

studiedag van vorig schooljaar, vatten enkele 

leerkrachten, de zogenaamde ‘vuile venten’, het 

plan op om van onze school een duurzamere 

plek te maken. Dit zouden ze uiteraard niet al-

leen kunnen. Daarom werd begin dit jaar de mi-

lieugroep opgericht. 

Zoals al eerder gezegd, zullen deze veranderin-

gen stap voor stap moeten gebeuren. Tegen 

januari 2018, zal het charter opgesteld moeten 

zijn, zodat we weten wat het einddoel is. Vanaf 

januari tot juni 2018 zullen de werkgroepen dan 

aan de slag gaan. Vanaf september 2018 zullen 

de echte werkzaamheden van start gaan. Er is 

dan voldoende tijd om deze te realiseren tegen 

2020 - 2021.

Op 17 oktober vond de eerste vergadering 

plaats. Tijdens die eerste bijeenkomst overtuig-

de meneer De Meyer ons eerst en vooral van de 

noodzaak aan duurzaamheid. Dit deed hij aan 

de hand van een PowerPoint met beeldmate-

riaal. Er werden ook al een aantal maatregelen 

besproken waarvan al voor de vergadering be-

slist was dat ze op onze school zouden door-

gevoerd worden. Ten eerste zullen nog meer 
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Rita, hoe ben je in de wereldwinkel terecht gekomen? 

Eigenlijk per toeval. Het was de eerste keer dat ik de winkel binnenging en ik werd al onmid-

dellijk aangesproken door de verkopers daar. Ze vroegen of ik interesse had om zelf als vrijwil-

ligster in de Wereldwinkel te helpen. Ik ging hier eigenlijk meteen op in en zo kwam ik terecht 

in de Wereldwinkel. Het was dus door persoonlijk contact dat ze me konden overtuigen.

Je moet natuurlijk veel in de winkel staan, maar welke taken vervul je hierbuiten? 

Ikzelf doe ongeveer 3 à 4 keer per maand winkeldienst, dus dan sta ik gewoon in de winkel. 

Daarnaast zet ik 7 à 8 keer per jaar de etalage. Verder ga ik ook mee aankopen doen in Gent, 

waar we zowel voeding als andere producten inkopen. Nog andere nevenactiviteiten waar-

aan ik deelneem zijn de parkfeesten in juli in Temse, de Kleineige Feesten in Steendorp, een 

wijnproeversavond met bekende sommeliers, de fairtrade dag ...

In je vorige antwoord sprak je over fairtrade dag. Wat is dit en wat doen jullie op deze 

speciale dag? 

Fairtrade dag is een dag waarop we Oxfam en fairtrade bij mensen, in het bijzonder jonge-

ren, bekend willen maken. Op deze dag zijn we al om zes uur uit te veren om boterhammen 

met choco te smeren. We staan dan met een kraampje in een treinstation en delen deze 

pakjes boterhammen uit aan de treinreizigers.

ramen vervangen worden door betere ramen 

om energieverlies te voorkomen. Ook zonne-

panelen zullen geplaatst worden. 

Daarna konden alle aanwezigen brainstormen 

over mogelijke oplossingen wat betreft de vier 

domeinen. Doorheen de zaal lagen er vier grote 

papieren. Eén voor mobiliteit, één voor afvalver-

werking, één voor voedsel en één voor energie. 

Hierop kon iedereen ideeën schrijven, die dan 

ook meegenomen zouden worden in volgende 

vergaderingen. Het was bewonderenswaardig 

om te zien hoeveel ideeën er uiteindelijk op de 

bladen stonden. Een voorbeeld van een idee 

was om brooddozen uit te delen in het eerste 

jaar, in de hoop aluminiumfolie te vermijden. De 

mensen die geïnteresseerd waren in het deel-

nemen aan een werkgroep, konden hun naam 

op deze bladen schrijven. Zo ontstonden er 

uiteindelijk vier werkgroepen. Deze zullen dan 

volgend semester hun handen uit de mouwen 

steken om de plannen om te zetten in realiteit.

Velen zullen denken dat dit project weinig ver-

schil zal maken. Eén duurzame school in één 

stad in het kleine België betekent niets op we-

reldvlak. Maar dat waar we echt naar willen stre-

ven, is een wijziging van mentaliteit. We willen 

de leerlingen het belang van duurzaamheid 

doen inzien, zodat zij die boodschap meene-

men doorheen hun leven en op hun beurt an-

deren kunnen overtuigen duurzaam te leven.

Om ons artikel over Oxfam Wereldwinkel wat verder toe te lichten, 
hebben we een aantal vragen voorgelegd aan Rita Bredael,  

een vrijwilligster die zich al meer dan 11 jaar inzet voor  
Oxfam Wereldwinkel. De vereniging is immers met veel meer  

bezig dan enkel maar de productenverkoop bij ons op school.  
Een beetje extra kadering is dus wel op zijn plaats.

Enkele vragen over de 
wereldwinkel beantwoord: 

 Rita Bredael
Maïté Verstraeten 5 LWIa

UITSTAP NAAR  
OXFAM WERELDWINKEL

Op dertien oktober gingen we op klasuitstap naar de Oxfam Wereldwinkel. Het 

was een erg leuke en leerzame ervaring. In de winkel kregen we uitleg over hoe 

boeren koffiebonen bewerken. Om dat proces nog beter te begrijpen, speelden 

we een rollenspel. Je kon twee verschillende rollen spelen: ofwel was je een opko-

per, ofwel een boer. Ik mocht een opkoper vertolken. Ik vond het leuk om deze rol 

een keer op mij te nemen, maar hierdoor leerde ik wel dat boeren vaak helemaal 

geen rechtvaardige prijs voor hun producten krijgen. Dit is niet eerlijk. Het zou fijn 

zijn mochten we hier verandering in kunnen brengen. Oxfam Wereldwinkel is dus 

zeker een goed initiatief om deze boeren te helpen!

Iseo Van Herck (2 Lc)

<<<
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Waarom organiseren jullie deze activiteiten? 

In veel gemeentes krijgt Oxfam een plaats voor de winkel. In Temse is dit 

niet zo, er is geen ondersteuning van de gemeente. We moeten dus zelf 

onze loonkosten betalen. Daarom hebben we de nevenactiviteiten nodig 

om de huishuur te kunnen betalen. Daardoor is de druk om alles te ver-

kopen soms hoog.

Wij organiseren op school zelf ook projecten om Oxfam te steunen. 

Zo kunnen onze leerlingen een hele week lang producten kopen 

uit de winkel. Wat vind je van de projecten op onze school? 

Fantastisch! Op deze manier kunnen de jongeren dit concept ook leren 

kennen. Zij moeten ons tenslotte ‘opvolgen’, dus het is heel belangrijk dat 

we hen hiervoor warm maken.

Koop je zelf vaak Oxfam producten? En waarom doe je dit? 

Ja, heel vaak. Ik gebruik de producten niet alleen zelf, maar ik koop ze ook 

als cadeautjes voor andere mensen. Ik doe dit vooral om de arme boeren 

uit het zuiden te helpen. Het is doordat wij hun producten kopen dat hun 

kinderen naar school kunnen gaan. Daarnaast zijn de producten overheerlijk! 

Onlangs deden jullie een actie waarbij mensen hun leeg pak koffie 

konden omruilen voor een vol pak. Lijden  jullie dan veel verlies 

hierdoor? 

Het is eigenlijk de hoofdzetel van Oxfam (in Gent) die al die pakken koffie 

terugbetaalt aan ons. Ze doen dit, omdat ze hopen dat er door deze actie 

in de toekomst meer mensen naar de winkel zullen komen en dat ze hier-

door dus meer vaste klanten gaan krijgen. De klanten mogen hun leeg pak 

koffie van eerder welk merk terugbrengen, het hoeft dus niet van Oxfam 

te zijn. Daardoor hopen we dat ook mensen die normaal gezien niet naar 

de winkel komen, nieuwe klanten worden.

Rita, bedankt voor dit interview! 

Dat is graag gedaan en hopelijk tot nog eens in de winkel! 

GOED INITIATIEF
Ik vond het heel leuk om te mogen verkopen in de Oxfamwinkel 

op school. Toen de leerkracht deze actie voor het eerst aankon-

digde in de klas, wist ik meteen dat ik dit wilde doen. Ik was ook 

niet de enige. Bijna iedereen in mijn klas was gemotiveerd om dit 

goede doel te steunen. Spijtig genoeg mochten slechts tien leer-

lingen effectief helpen met de verkoop. Daarom zouden de men-

sen die zich het eerst aanmeldden de kans krijgen om te helpen. 

Gelukkig hoorden mijn vriendin en ik hierbij. We waren dan ook 

zeer gemotiveerd. Iedereen die hielp, kreeg een bandje om aan 

te tonen dat we medewerkers waren. 

Ik vind de Oxfamwinkel een goed initiatief om de arme boeren in 

de derdewereldlanden te steunen. Het is erg belangrijk dat wij, in 

landen waar het goed gaat, ons inzetten voor anderen. We ver-

kochten chocolade en chips. Ik vond de chocolade zelf heel lek-

ker en zeker niet te duur. Veel mensen kochten dan ook chips of 

chocolade. Het was een echt succes. Leerlingen moesten in rijen 

aanschuiven om de ‘winkel’ binnen te mogen en we konden een 

grote som geld ophalen. Ik vond het verkopen zelf heel leuk om-

dat je steeds in groep actief was, waardoor je ook nog wat kon 

praten. Ik vind het eigenlijk altijd wel leuk om dingen te verkopen 

aan mensen. Wij zijn zelf ook naar de echte Oxfamwinkel in Sint-

Niklaas geweest. Daar heb ik ook nog veel leuke spullen gekocht 

om de boeren te steunen.

Ik kijk erg positief terug op deze ervaring en ik zou het zo op-

nieuw willen doen. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Spijtig ge-

noeg zal dit niet gaan. Volgend jaar is het namelijk aan de nieuwe 

tweedejaars om zich in te zetten voor het goede doel. Ik zal dan 

met plezier aanschuiven in de rij om zelf iets te kopen.

Rhune Van Hecke (2 MWSb)
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Als je natuurlijk niet weet waar de naam van-

daan komt, klinkt Ic Hou een beetje vreemd in 

de oren. Maar eens je het verhaal achter deze 

titel kent, gaat die ineens een heel stuk beter 

klinken. Daarom is een kort stukje geschiedenis 

van het tijdschrift Ic Hou, dat uiteraard gepaard 

gaat met de etymologie van deze naam, zeker 

op zijn plaats in ons tijdschrift. 

Oude naam 
Allereerst moeten we vermelden dat de naam 

Ic Hou al zo’n dikke 60 jaar bestaat. Doorheen 

deze 60 jaar is zowat alles veranderd aan dit 

boekje, behalve de naam. Het feit dat deze 

naam is blijven bestaan, gaat ons niet onopge-

merkt voorbij. In de beginjaren werd er namelijk 

bewust voor een oude naam gekozen met een 

middeleeuwse verwijzing (maar daarover later 

meer). Daarna is de naam ook weloverwogen 

behouden. “We hebben dus niet voor een nieu-

we, aanlokkelijkere naam gekozen, zoals ‘Flash’ 

bijvoorbeeld, maar we hebben de oude naam 

behouden. Een bepaalde standvastigheid die 

we ook willen overdragen aan onze leerlingen”, 

klinkt het.

De start van Ic Hou 
Het was E.H. Dries Morel die in de jaren vijftig de 

leiding had bij het maken van de eerste Ic Hou’s. 

In het jaar 1955 werd het eerste nummer van 

het ons allen bekende blad van SJKS boven de 

doopvont gehouden. 

Verdere geschiedenis 
Daarna beleefde Ic Hou een hoogtepunt onder 

de redactie van E.H. Cyriel Coupé (ook gekend 

onder de naam Anton van Wilderode). In de ja-

ren tachtig nam het blad even een adempauze. 

Er kwam dan ook een korte onderbreking. Na 

deze onderbreking werd Ic Hou in een nieuw 

jasje gestoken: het formaat wijzigde en het 

boekje werd uitgebreider (maar liefst 100 pa-

gina’s). In 2008 kwam er weer een vernieuwing: 

het 200-jarig bestaan van onze school werd na-

melijk gevierd met een volledige kleurendruk 

van het schoolmagazine. Door de jaren heen 

onderging Ic Hou dus allerlei veranderingen 

die ervoor hebben gezorgd dat het magazine 

er uitziet zoals dat op de dag van vandaag het 

geval is. Blijven verbeteren en doorzetten, is iets 

wat onze school alleen maar kan toejuichen, 

ook als het over de leerlingen gaat. 

Ic Hou-Jongeren 
Hoewel het tijdschrift Ic Hou al sinds 1955 be-

staat, duurde het een hele tijd vooraleer er ook 

door jongeren werd meegewerkt aan het blad. 

Het was pas de 95ste editie die de geschiede-

nis in ging als eerste nummer met een Ic Hou-

Jongerenbijdrage. Dit was dus een bijzondere 

uitgave. 

Voor die gelegenheid werden de 11 leerlin-

gen van de jongerenredactie ontvangen in de 

vergaderzaal van de school. De directie prees 

hen voor hun creatieve geest en hun vrijwil-

lig engagement. Er waren zelfs twee kranten 

aanwezig bij dit speciale moment. “De ver-

wachtingen werden ver overschreden. We zijn 

erg blij dat een uitgebreide ploeg zo gedreven 

aan de slag ging. We hopen dat ze verder gaan 

op de ingeslagen weg”, luidde het. En zo gin-

gen we verder op de ingeslagen weg: steeds 

meer leerlingen waren zo enthousiast over het 

« Forsan et haec olim meminisse iuvabit » 
Maïté Verstraeten (5 LWIa)

Ons schooltijdschrift Ic Hou is 
jullie allen wel bekend, aange
zien jullie dit op het eigenste 
moment in jullie handen 
hebben. Maar hebben jullie je 
ooit al eens afgevraagd waar de 
titel van het blad, Ic Hou, 
vandaan komt? Waar schijn lijk 
wel. En waarschijnlijk konden 
jullie niet op de juiste verkla
ring komen. Daarom is een 
korte toelichting over de naam 
‘Ic Hou’ en zijn geschie denis 
zeker niet overbodig. 

tijdschrift dat ze er zelf aan wilden meewerken, 

het boekje werd uitgebreid ... kortom: Ic Hou 

werd een succes! 

De laatste jaren bestaat onze redactie uit een 

hoofdredacteur, een kernredactie (een zevental 

mensen), de ‘gewone’ redacteurs en natuurlijk 

niet te vergeten: de begeleidende leerkracht, 

meneer Van Looy. Daarnaast zoeken we ook 

voor elke editie freelancers die graag eens in 

hun pen kruipen om artikels te schrijven. Ook 

fotografen en tekenaars mogen niet vergeten 

worden. Zoals je kunt zien, is er dus een vaste 

taakverdeling. Het is natuurlijk wel van cruciaal 

belang dat iedereen zijn taken correct uitvoert, 

zodat er een vlot communicatieverkeer is en alle 

teksten op tijd in Ic Hou terecht komen. Tussen 

de allerlaatste deadline van een schrijver en de 

uitgave, moet de tekst immers langs verschil-

lende correctoren passeren. 

We zijn eigenlijk ook continu op zoek naar schrij-

vers. Dat is ook de reden waarom we in het be-

gin van dit schooljaar een wervingscampagne 

op poten hebben gezet om nieuwe leden te 

zoeken. Ons werk heeft zijn vruchten afgewor-

pen. Hoewel er na vorig jaar weinig leerlingen 

overbleven, hebben we nu terug een mooi aan-

tal vaste redactieleden! 

Ieder jaar komen er nieuwe mensen bij de re-

dactie en moeten we helaas mensen vaarwel 

zeggen, omdat ze afstuderen op school. Maar 

toch wordt de fakkel keer op keer doorgegeven 

aan enthousiaste leerlingen die zich 100 % wil-

len geven. En dat is nu net wat ik mooi vind aan 

de Ic Hou-Jongerenredactie: het feit dat er nog 

steeds leerlingen uit vrije wil samenkomen om 

zich te buigen over het maken van een nieuwe 

editie van Ic Hou, ook al betekent dat extra werk 

voor hen. Ik vervul op dit moment de functie 

van hoofdredacteur. Binnen twee jaar zal ik het 

tijdschrift verlaten, maar ik ben er steevast van 

overtuigd dat er ook na mij nog spetterende Ic 

Hou’s gemaakt zullen worden. 
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Visie 
Toen het boekje in 1955 voor de allereerste keer 

vol trots werd uitgebracht, was de visie meteen 

duidelijk. Superior Albert Zwaenepoel lichtte toen 

het blad toe met de volgende woorden: “Ic Hou 

was in de middeleeuwse steekspelen de term 

voor het aanvaarden van de strijd. Een mooi 

devies voor al wie een verantwoordelijke of 

lastige taak op zich neemt. Toen E.H. Bruynincx 

het Sint-Jozefinstituut en het Klein-Seminarie 

wist samen te brengen zonder botsingen of 

wrijvingen, werd dit devies de uitdrukking van 

het gemeenschappelijk ideaal van al de studen-

ten van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Voor hen 

betekent deze leuze: de standvastige wil al zijn 

krachten inspannen tegen al wat kwaad is in 

en buiten hem, dapper als een vaandrig, die de 

vlag van het ideaal met het kruisje op top stevig 

vasthoudt.” 

“Die de vlag van het ideaal met het kruisje op 

top stevig vasthoudt”. Moeilijke woorden die 

misschien wat uitleg behoeven. Vlaggen zijn 

doorheen de geschiedenis altijd al een symbool 

geweest voor (nationale) trots. De vlag was een 

van de middelen die gebruikt werd om het een-

heidsgevoel onder de mensen te vergroten en 

wordt daarom al snel geassocieerd met (Vlaams) 

Nationalisme. Toch heeft deze boodschap wei-

nig of helemaal niets te maken met land of re-

ligie. Het feit dat iedereen zijn krachten wil in-

spannen tegen ‘datgene dat mensen van goede 

wil bedreigt’, moet illustreren dat leerlingen van 

SJKS met iedereen het beste voor hebben, on-

geacht religie of afkomst. Elk land, maar ook elk 

individu heeft bepaalde idealen voor ogen die 

hij probeert na te streven. Die boodschap van 

volharding is waardevol voor elk van ons, dus 

wil Ic Hou ze maar al te graag uitdragen.

Doel 
Het doel van het tijdschrift Ic Hou? Wel, in de 

eerste tientallen jaren was Ic Hou vooral een 

blad dat zich richtte op oud-studenten van het 

College. Men wilde eerst en vooral verslag uit-

brengen van de activiteiten die plaatsvonden 

op het College. Ook opmerkelijke figuren en 

voorvallen gingen niet onopgemerkt voorbij. 

Men wou dus bijzondere gebeurtenissen in her-

innering houden. Of zoals Vergilius het in zijn 

meesterwerk de ‘Aeneis’ schreef: ‘Forsan et haec 

olim meminisse iuvabit.’ Vertaald geeft dit iets 

als: “Wellicht zal men ooit ook hieraan met ple-

zier terugdenken.” Ten slotte wou men ook de 

lezers laten meeleven met het College en al zijn 

doen en laten. Later werd Ic Hou een tijdschrift 

voor alle mensen die ook maar iets met SJKS te 

maken hadden. Vandaag zijn al deze aspecten 

nog van groot belang, maar het belangrijkste 

doel is toch nog steeds verslag uitbrengen van 

opmerkelijke gebeurtenissen aan de lezers 

van het tijdschrift. 

Omdat Ic Hou vroeger in de eerste instan-

tie het orgaan wou zijn van de oud-studen-

tenbond werd deze naam gekozen. ‘Ic Hou’. 

Geen andere titel paste namelijk beter voor 

het tijdschrift om de banden van solidariteit 

van al de oud-studenten met SJKS uit te 

drukken en de idealen die men verder 

trachtte na te streven, te vertolken. 

Conclusie 
Zelf vind ik de naam Ic Hou een uitste-

kende keuze als titel van het blad. Ik vind 

de essentie van het tijdschrift heel mooi 

samengevat in de woorden Ic Hou. Ik zou de 

naam dan ook geenszins willen veranderen, 

omdat hij al heel lange tijd bestaat en het tijd-

schrift (vind ik persoonlijk) zo een deel van zijn 

charme zou verliezen. Daarnaast hou ik wel van 

continuïteit. 

Hierboven heb ik al even de duidelijke en 

krachtige mening van de toenmalige superior  

Albert Zwaenepoel aangehaald. Vooral de 

standvastigheid van leerlingen en het feit 

dat ze hun eigen mening kunnen vormen, 

is iets wat SJKS doorheen de jaren heeft ge-

zocht in leerlingen. Ook engagement en 

inzettingsvermogen tonen is echt heel 

belangrijk. Als leerlingen zich opgeven 

om choreograaf bij Skairo te worden, 

deel te nemen aan het schooltoneel 

of in de redactie van Ic Hou te gaan, 

zorgt dit natuurlijk voor heel wat 

verrijking, zowel bij leerkrachten 

als bij leerlingen. Ook moeilijke 

taken niet aan de kant schui-

ven, maar met volle moed te-

gemoet gaan en doorzettings-

vermogen tonen. Een mooie les 

om af te ronden, lijkt me. 
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Dag mevrouw Inghels. Hoe bent u 

op het idee gekomen om naar Congo 

te vertrekken? 

Ik was juist teruggekeerd van mijn rondreis in 

Zuid-Amerika toen iemand me vroeg of ik geen 

zin had om mee te gaan naar Congo. Deze per-

soon ging daar zelf Engelse les geven en er wa-

ren nog mensen tekort. Niet veel later zat ik al 

op het vliegtuig richting Congo. Dit leek mij op 

voorhand een heel leerrijke en interessante er-

varing en dat bleek het uiteindelijk ook te zijn! 

Waar verbleef u daar precies? 

Ik woonde in Brazzaville, de hoofdstad van 

Congo, waar ik ook werkte. (Nvdr. Dit is dus niet 

de bij ons bekendere Democratische republiek 

Congo, maar het ernaast gelegen Congo Braz-

zaville) Daar mocht ik twee jaar lang in een huis 

wonen samen met mijn collega uit België. Dit 

huis was van de vrouw van een minister van het 

ministerie waar ik voor werkte. Zij wilde dat met 

plezier ter beschikking stellen aan ons. 

Wat deed u daar als job? 

Ik heb brieven en contracten vertaald voor het 

Ministerie van Openbare Werken, maar ik heb 

voornamelijk lesgegeven aan hun ambtenaren. 

Zij moesten niet alleen gebouwen en brug-

gen bouwen, maar ook bv. het stadion voor de 

Afrikaanse Spelen (het equivalent van het EK). 

Aangezien ze enkel Frans spraken en de minister 

wilde dat al zijn ambtenaren dé internationale 

taal – het Engels – onder de knie zouden krij-

gen, moest ik hen Engels aanleren. 

Wat bleek moeilijker dan verwacht 

tijdens deze job? 

Het klinkt waarschijnlijk stereotiep, maar het 

was een echte uitdaging om mijn Congolese 

studenten (op tijd) in de les te krijgen. Ik maakte 

een uurrooster, informeerde iedereen en dan 

hoopte ik dat mijn studenten kwamen opda-

gen. Het merendeel van de tijd kwamen ze te 

laat of kwamen ze gewoonweg helemaal niet 

opdagen. Mettertijd ging ik ze zelf halen. Dan 

klopte ik op alle deuren om te melden dat het 

over een kwartier les was en zei ik dat ze zeker 

aanwezig moesten zijn. Ze durfden het ook niet 

zeggen als ze niet konden komen. Wanneer ik 

vroeg of ze naar de les zouden komen, knikten 

ze allemaal braaf ja, maar uiteindelijk bleek de 

helft niet te kunnen. Dit was soms wel frustre-

rend. 

Wat heeft u nog gedaan in Congo 

buiten lesgeven? 

Er waren een paar weeshuizen in de buurt. Ik 

heb deze regelmatig bezocht, omdat ik wel wat 

vrije tijd had. In een van die weeshuizen was 

weinig ruimte om te spelen voor de kinderen. Ik 

heb hen dan meegenomen naar een basketbal-

veld van een van mijn leerlingen, een kolonel, 

die me dat ter beschikking wilde stellen voor de 

kinderen. Ik had een groot springtouw en een 

parachute van thuis meegenomen. Zo konden 

ze leren samenwerken en samen spelen. We 

hebben gekrijt, macramébandjes gemaakt en 

dikke Bertha gespeeld. Ik heb ze zelfs wat Engels 

proberen aanleren. In een ander weeshuis zaten 

kleinere kindjes. Die heb ik tijdens mijn bezoek 

melkpoeder en luiers cadeau gedaan. 

Wat is een van uw favoriete ervaringen? 

Op een gegeven moment was ik op het idee 

gekomen om de laaglandgorilla’s in het noor-

den van Congo te bezoeken. Ik was 

nog niet halverwege of mijn auto 

stond al in panne. Toevallig pas-

seerde er een kennis van diezelfde 

kolonel. Hij heeft me dan verder ge-

voerd naar een plek waar ik een taxi 

kon nemen om zo de tocht verder af 

te leggen. Ik was superblij toen ik er 

eindelijk arriveerde, het was een echt 

avontuur! De gorilla’s waren echt in-

drukwekkend om te zien. Er was er 

zelfs één die oogcontact maakte. 

Ook de olifant die we tijdens onze 

wandeling tegenkwamen, was een 

leuke verrassing. 

Sinds januari 2017 heeft onze school er een nieuwe leerkracht 
Nederlands en Engels bij: mevrouw Inghels. Helemaal nieuw bij ons 
op school is ze echter niet. Een vijftal jaar geleden werkte ze al een 
jaartje hier op school tot ze besliste om de wijde wereld in te trekken. 
Vijf maanden lang heeft ze rondgetrokken doorheen verschillende 
landen in ZuidAmerika. Toen ze terugkeerde naar België bood zich de 
opportuniteit aan om in Congo les te geven. Die kans heeft ze met 
beide handen gegrepen. Na een meer dan gezonde dosis mailverkeer, 
kon ik haar strikken voor een interview. 

Lesgeven in het buitenland:  
interview met mevrouw Inghels 

Mara Claes (4 Lb)
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Is uw talenkennis verbeterd door in Congo te verblijven? 

Zeker! Door twee jaar lang elke dag Frans te spreken, is mijn Frans 

aanzienlijk verbeterd. Iedereen leert die taal wel in het middel-

baar, maar dat is vrij basic. Als je die dan ook nog eens enkele ja-

ren niet meer gebruikt, vergeet je die snel. In het begin was het 

wel even wennen om dagelijks Frans te moeten spreken. Het was 

de enige manier om te kunnen communiceren met de lokale be-

volking. Engels kenden ze niet, want dat moest ik hen leren, dus 

had ik ook geen andere keuze dan Frans praten. Dit zorgde er wel 

voor dat ik op korte termijn veel Frans heb bijgeleerd en opgefrist.

Wanneer besloot u dat het tijd was om terug naar huis 

te keren? 

Enerzijds had ik tegen het einde van mijn reis minder en minder 

werk. Mijn leerlingen konden (nog) minder frequent naar de les 

komen en na twee jaar hadden ze de basis van het Engels wel on-

der de knie. Anderzijds zat er ook een referendum aan te komen. 

Hierin zou de vraag gesteld worden of de president de grond-

wet mocht veranderen om zich opnieuw verkiesbaar te stellen. 

Dit zorgde voor veel onrust onder de bevolking en de stad ging 

zelfs enkele malen in lock down. Dit betekende dat niemand op 

straat mocht, dat de taxi’s niet reden en dat alle 3G internet werd 

afgesloten. Hierdoor kon ik enkel nog contact opnemen met mijn 

vrienden en familieleden in overheidsinstellingen en nergens an-

ders. Dit alles zorgde voor een grimmige sfeer en versterkte het 

gemis van mijn van familie en vrienden. Het was tijd om huis-

waarts te keren. 

Bedankt, mevrouw Inghels, voor het boeiende gesprek!

RECENSIE BOEK

Phobos –  
Victor Dixen
Valérie D’haese (4 GL)

De Phobos-trilogie van Victor 

Dixen, een echte aanrader wat 

mij betreft. Vanaf het eerste boek 

ben je al meteen volledig mee 

met het verhaal en het is heel 

moeilijk om deze boeken weg 

te leggen, want ze hebben alles 

wat een goede roman moet hebben.

Plot
Phobos gaat over een ontdekkingsreis naar Mars die ge-

organiseerd wordt door Genesis. Dagelijks wordt het we-

dervaren ook uitgezonden op het Genesiskanaal. Zes jongens en zes 

meisjes vertrekken richting de rode planeet met als doel het geluk te 

vinden op Mars en er een kolonie te stichten. De vijf maanden duren-

de reis naar Mars wordt dan ook opgevuld met speeddates. Léonor 

is niet geïnteresseerd in de liefde, maar naar Mars gaan, lijkt haar de 

ideale kans om haar verleden achter zich te laten en een nieuw leven 

te starten. Als de geheimen van Genesis zich beginnen op te stapelen, 

moeten er echter keuzes gemaakt worden en wordt het duidelijk dat 

deze reis niet is wat de kandidaten ervan hadden verwacht.

Beoordeling
Een ruimtereis waar allang van wordt gedroomd, het ultieme lief-

desverhaal, een aantal donkere geheimen en verscheurende keuzes 

– Phobos heeft het allemaal. Het boek leek even traag op gang te ko-

men en de verschillende perspectieven werkten me aanvankelijk op 

de zenuwen, maar na een tijd werd het belang ervan steeds duidelij-

ker en zo werd het verhaal steeds spannender. Eens het vrij trage be-

gin voorbij was, ging het echt heel snel en kon ik niet meer stoppen 

met lezen. Het boek is vlot en duidelijk en laat niet al te veel ruimte 

voor verwarring, hoewel de spanning aanwezig blijft. Ondanks de iet-

wat mindere start en het eerder open einde vind ik deze boeken dus 

toch een aanrader.
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Smaak 
Aangezien er geen manier is om smaak te berekenen, moest ik rekenen op 

mijn smaakpapillen voor deze taak. Zoals te zien op de foto van Foubert 

werd er bij het ijs ook een kleine hoeveelheid slagroom geserveerd, die ik 

persoonlijk niet geweldig vond, maar mijn artikel gaat daar niet over. Het 

ijs was zacht en zoet maar niet extraordinair. Bij deze ronde werd François 

duidelijk de winnaar aangezien ik verbluft was door hoe goed de smaak 

was. Het ijs is eveneens zacht, maar het heeft een soort ondefinieerbare 

smaak die het ijs van François zoveel malen beter maakt dan dat van  

Foubert. De overduidelijke winnaar van deze ronde is François. 

Massa 
Na het wegen van beide 

ijsjes met een weegschaal 

in de winkel zelf, kon ik 

constateren dat de massa 

bij Foubert veel hoger is 

dan die bij François. Om 

precies te zijn, weegt een 

bolletje bij Foubert 140 g 

en bij François’ 110 g. Deze 

ronde gaat naar Foubert. 

Stemmen 
Ik heb online aan meerdere mensen gevraagd welke zaak zij liever hadden. 

Het is duidelijk dat François ook deze competitie wint. Door te praten met 

deze mensen heb ik ook vernomen dat ze naar Foubert gaan voor de vari-

atie aan smaken en de hoeveelheid ijs die geserveerd wordt. Ze zeggen 

vaak ook dat ze François verkiezen voor de kwaliteit van het ijs. Uiteindelijk 

koos 9/50ste voor Foubert en 41/50ste voor François. 

Locatie 
Voor trotse SJKS’ers als wij zijn beide ijswinkels ongeveer even ver. Om 

precies te zijn is François net iets dichterbij. In vogelvlucht namelijk op on-

geveer 500 m afstand, terwijl Foubert ongeveer 600 m van onze school 

verwijderd is. François is wel meer verborgen dan Foubert, dat vrijwel ie-

dereen weet liggen. Voor ik dit artikel schreef, wist ik zelfs niet waar Fran-

çois gelegen was. Daarom is deze ronde onbeslist.

Ontvangst
Toen ik bij Foubert was, was de vrouw aan de schepper uiterst onaange-

naam. De man die mij bediende toen ik een plaats gevonden had, was 

vooral stil, maar redelijk vriendelijk. Bij François was de vrouw die mij aan 

de balie ontving zeer aardig en ze liet zelfs een lach op mijn gezicht achter. 

Dankzij die ene, aangename vrouw gaat deze ronde naar François. 

Sfeer 
Het gebouw van Foubert (inclusief Centerken) is redelijk groot met genoeg 

plaats en een aangename gang tussen de tafels om langs te lopen. In het 

gebouw van Foubert zelf is er achteraan een glazen muur die zorgt voor 

natuurlijke belichting, wat best wel verfrissend is. Het gebouw van François 

was donker en niet goed belicht. Toen ik er was, waren er geen plaatsen vrij 

door de drukte van de kerstperiode. Deze ronde is duidelijk voor Foubert. 

Prijs
1 bol vanille-ijs heeft bij François een prijs van € 2,00. Bij het ijs kwam 1 bis-

cuitje – zoals te zien op de foto. 1 bol vanille-ijs bij Foubert kostte € 5,40. 

Bij het ijs kwamen wel een vruchtje, een biscuitje en slagroom. Dit zorgde 

voor een prachtige presentatie, maar een hoge prijs. Ik zou dit accepteren 

als ik had gevraagd naar deze toevoegingen, maar jammer voor Foubert 

hebben ze uit eigen initiatief alle extra’s toegevoegd. Dit zorgde voor een 

extreem hoge prijs voor 1 bolletje ijs. Deze ronde gaat naar François. 

Conclusie
Als u zin hebt in unieke smaken raad ik Foubert aan, maar als u het beste 

wil uit de meer gangbare smaken, ga dan naar François!

Foubert vs. François
Stijn Vandewiele (4 Wb)

Denk eens terug aan 22 december ’17, iedereen heeft juist zijn rapport ontvangen. 
Sommigen zijn triest en nog anderen zijn zelfs blij. Er moet een manier zijn om deze 
blijdschap te vieren/deze pijn te verminderen. Hier bestaat maar één oplossing voor:  
ijs eten in een van de befaamde ijssalons in SintNiklaas. Maar ... – hier komt het echte 
dilemma! – welk salon kiezen we, Foubert of François? Een vraag die SintNiklaas al een 
eeuwigheid treitert. Men zegt dat meerdere mannen en vrouwen zijn doorgedraaid door dit eindeloos 
raadsel. Maar ik, Stijn Vandewiele, heb dit probleem eindelijk opgelost met een bijzonder doordachte 
analyse. In beide winkels heb ik een bolletje vanilleijs gevraagd (de meest verkozen smaak in België) en dan 
maar conclusies trekken ... Veel leesplezier. 

Foubert

François
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Swiss Army Man. Een van de beste en even-

eens raarste films die ik ooit gezien heb, 

maar volgens mij toch een verborgen parel. 

Het is een film die kinderachtig lijkt wan-

neer hij begint, maar uiteindelijk veel door-

dachter en dieper blijkt te zijn. Ik moet wel 

eerst duidelijk maken dat deze film vooral 

weggelegd is voor mensen die openstaan 

voor extravagante films en die controver-

siële thema’s aandurven. 

Achtergrond 
De film werd geregisseerd en geschreven 

door ‘de Daniels’, Daniel Kwan en Daniel 

Scheinert. Deze twee mannen hebben al 

eerder samen films gemaakt, maar nooit 

echt de warmte van faam gevoeld. De cast 

bestaat uit Paul Dano, een man die speelde 

in ‘Little Miss Sunshine’ en ‘There Will Be 

Blood’, Daniel Radcliffe, die het meest be-

kend staat voor zijn rol als Harry Potter en 

Mary Elisabeth Winstead, die een neven-

rol heeft als de liefdesinteresse van beide 

hoofdpersonages. 

Overzicht 
De film begint met onze protagonist Hank 

(Paul Dano) op een onbewoond eiland van 

maximum 50 m². We kunnen door meer-

dere hints constateren dat hij daar al een 

lange tijd vastzit. Het eerste shot dat we 

te zien krijgen, na de meerdere berichten 

in flessen en hulpkreten, is dat van onze 

protagonist die zichzelf ophangt terwijl hij 

een leutig kinderdeuntje neuriet. Maar vlak 

voor hij zijn voetsteun wegschopt, ziet hij 

iemand op het strand liggen. Denkend dat 

het redding is, ontsnapt hij aan de dood 

en gaat hij kijken om uiteindelijk gewoon-

weg een lijk te vinden. Wanneer hij zijn rug 

draait naar het lichaam, begint het (en hier 

begint het rare) een constante scheet te 

laten. Dankzij het drijfvermogen door de 

gassen in het lichaam, kan Hank het letterlijk ge-

bruiken als een motorboot om eindelijk van dat 

verdomd eiland te geraken, om uiteindelijk op 

een groter eiland terecht te komen. Later begint 

het lichaam te praten (misschien in het begin 

niet uit eigen wil). Het blijkt dat zijn naam Man-

ny is. Manny (Daniel Radcliffe) is een volwassen 

lichaam dat zich gedraagt als iemand voor wie 

alles nieuw is. Hank leert hem dingen zoals hoe 

men reageert in bepaalde situaties en wat al 

dan niet OK is voor de mensen en realiseert zich 

hierdoor dat hij niet blij is met wie hij is of met 

wat hij wel of niet bereikt heeft. Hij begint zelfs 

te twijfelen of hij terug naar huis wil gaan. Al dit 

kinderachtig en naïef gedoe heeft ook een posi-

tieve kant, want het blijkt dat Manny meerdere 

bovennatuurlijke functies heeft, vergelijkbaar 

met een Zwitsers mes. Hij kan dingen afschieten 

uit zijn keelpijp, regenwater reinigen, zijn gassen 

gebruiken als een motor ... Op hun avontuur op 

zoek naar civilisatie leert Hank meerdere nega-

tieve dingen over zichzelf terwijl hij verscheide-

ne levenslessen leert aan Manny. 

De muziek is uitsluitend a capella (enkel stem-

men/zonder instrumenten) gezongen door 

Hank, omdat alles zich afspeelt in zijn gedach-

ten en dus afhangt van hoe hij de wereld ziet. 

Dit geluid zorgt voor een connectie tussen wat 

er gebeurt en de achtergrond. Als Hank iets be-

gint te zingen, kan dat naadloos overgaan in de 

achtergrondmuziek.

Conclusie
Deze film is onmogelijk uit te leggen en te-

gelijk in een goed licht te plaatsen. Ik raad 

aan om naar de trailer te kijken en je eigen 

conclusies te trekken, blijf er wel voor open 

staan, want anders wordt het wel heel 

moeilijk om er iets van te snappen. Dege-

nen die overtuigd zijn van de meerwaarde 

van deze bijzondere film, hij is momenteel 

op Netflix te vinden.

Swiss Army Man
Stijn Vandewiele (4 Wb)
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Twee procent is bijzonder weinig als we kijken 

naar de statistieken: in 2015 had 38% van de be-

volking in Vlaanderen een migratieachtergrond. 

Dat is meer dan een derde. In Antwerpen was 

dat bijna de helft! Hoe komt het dan dat ik – en 

ik ben niet de enige – amper in contact kom 

met deze gigantische minderheid?

Er is wel degelijk een kloof tussen personen 

met een Vlaamse en buitenlandse achtergrond. 

Op zich niet abnormaal: het is logisch dat men-

sen die de cultuur en de taal nog niet volledig 

meester zijn, zich aanvankelijk terugtrekken in 

de eigen gemeenschap. Je zou kunnen zeggen 

dat het logisch is en dat het probleem zich op 

termijn wel zelf zal oplossen. Die segregatie is er 

overal in de wereld, niet enkel in Vlaanderen.

Maar de cijfers van een OESO-rapport (PISA) 

spreken dit tegen: hoewel het Vlaamse onder-

wijs over het algemeen significant goed scoort, 

is de ongelijkheid tussen autochtonen en al-

lochtonen in het onderwijs nergens groter dan 

in Vlaanderen. In het rapport staat: “Vlaanderen 

is het enige land waar het ongecontroleerde 

prestatieverschil tussen autochtone leerlingen 

en leerlingen van buitenlandse herkomst groter 

is dan 80 scorepunten in het voordeel van de 

autochtone leerlingengroep.”

Dat is een beschamende eerste plaats. Het rap-

port is op dat vlak vernietigend, maar niet ver-

rassend. Ook de eerdere PISA-rapporten waren 

kritisch op dat vlak. Er is dus geen evolutie. Er 

zijn zelfs nog straffere cijfers: allochtone jonge-

ren stromen dubbel zo vaak in de B-stroom als 

autochtone leerlingen. En daar begint de kloof 

Vriendschap en diversiteit,  
utopie of werkelijkheid?
Alexander Canetta (5 LWIa)

Heeft u Facebook? Ga eens naar uw vriendenlijst en bestudeer deze aandachtig. U ziet waarschijnlijk niets 
bijzonders. Toen ik enkele dagen geleden hetzelfde deed, viel mij vooral één ding op: de overgrote 
meerderheid is blank en Vlaams. Ik heb mijn vrienden met een migratieachtergrond geteld en dat waren er 
niet meer dan 9 op 478. Dat is minder dan 2 procent. Ondanks onze multiculturele samenleving leven we 
vandaag nog altijd volledig binnen onze eigen gemeenschap en is er te weinig toenadering tot andere 
culturen.

al. De jongeren met een migratieachtergrond 

volgen gemiddeld vaker andere studierichtin-

gen in andere scholen dan mijn autochtone 

collega’s. Dit verklaart al grotendeels het gebrek 

aan kleur in mijn vriendenlijst: het grootste deel 

van mijn vrienden zijn mensen die op dezelfde 

school zitten.

Helaas blijft het niet bij ons verdeeld onderwijs. 

Ook de jeugdbewegingen moeten eraan gelo-

ven. Onlangs kwam Scouts en Gidsen met het 

idee om een aparte scoutsgroep op te richten 

voor allochtone jongeren. Dit wil de organisatie 

doen omdat er problematisch weinig instroom 

is van jongeren met buitenlandse roots. Ik zit 

ook in een jeugdbeweging en in onze groep is 

er zelfs niemand met een migratieachtergrond. 

Ook in die hoek zal ik dus weinig allochtone 

vrienden vinden.

Het zal niet eenvoudig zijn een oplossing te vin-

den voor deze segregatie. Het gebrek aan kleur 

op mijn vriendenlijst is het symptoom van een 

diepgeworteld sociaal probleem. Dit zullen we 

niet in één jaar, één regeringstermijn of zelfs in 

één generatie kunnen oplossen. Want ook dat is 

een bevinding van het PISA-rapport: de tweede 

generatie nieuwkomers doet het niet beter dan 

de eerste. Integratie is een moeizaam en lang-

zaam proces, want hoewel we natuurlijk alle-

maal ruimdenkend, politiek correct en volstrekt 

niet racistisch zijn, hebben de moeders aan de 

poort van de kleuterschool toch liever dat hun 

geliefkoosde zoon of dochter vriendjes wordt 

met Marieke dan met Achmed, terwijl de vader 

van Achmed zijn dochter liever niet met Pieter 

voor het altaar ziet staan. 

De enige mogelijke oplossing is een open en 

verdraagzame houding ten opzichte van andere 

culturen. Of zoals Bart Somers, Mechels burger-

vader, zegt: “Wat verlies ik als Vlaming als Fatima 

uit vrije wil een boerkini draagt of halal eet? 

Niéts!” Zolang we deze vormen van verdoken 

xenofobie niet kunnen uitroeien, zullen we im-

mers verder wegzakken in de vicieuze cirkel van 

achterdocht en onwetendheid.
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Waarom STEM, talent of Latijn?
Eva Soetens (3 ECa)

Victoria De Block > STEM

Sinds twee jaar kunnen leerlingen 
op onze school een nieuwe richting 
volgen: STEM. Deze afkorting staat 
voor Science, Technology, 
Engineering en Mathematics. In 
deze richting krijg je dit vak twee 
lesuren en doe je onder andere 
allerlei proefjes. In Victoria’s klas 
zijn de leerlingen op het moment 
van dit interview bijvoorbeeld bezig 
met lessen over de computer. 

Had je liever de keuze gehad tussen Latijn 

en moderne, of vind je het beter dat je 

de keuze had tussen STEM en talent? 

Ik vind de keuze tussen STEM, talent en Latijn 

heel goed. Als je dan bijvoorbeeld geen Latijn 

wilt doen, kan je nog altijd tussen 2 andere rich-

tingen kiezen. Ik heb voor STEM gekozen, om-

dat het toch iets anders is. 

Hoe werkt de puntenverdeling? 

Net zoals bij talent zijn onze beoordelingen in 

letters. De letters variëren van A tot D. A bete-

kent bijvoorbeeld ‘Prima, je doet dit zeer goed’. 

B staat voor ‘Goed, maar voor verbetering vat-

baar’. Als je een C krijgt, betekent dit dat je zwak 

werk hebt geleverd en dat verbetering nood-

zakelijk is. D is het laagste dat je kan krijgen en 

staat gelijk aan een onvoldoende. 

Louise Lannoey > talent

In de nieuwe richting ‘talent’ 
hebben de leerlingen zes 
verschillende modules waarvan 
iedere leerling er drie kan 
uitoefenen doorheen het schooljaar. 
Deze modules zijn bijvoorbeeld 
groene vingers, sport, voel je 
goed ... De modules worden een uur 
per week uitgeoefend, maar in de 
richting talent heb je wel een uur 
Frans meer dan bij STEM, zes uur 
in totaal dus.

Jij hebt gekozen voor de module sport, 

wat doe je dan zoal? 

We gaan bijvoorbeeld naar de fitness om daar 

onze conditie te trainen, we zijn ook naar het 

atletiekterrein op de Ster gegaan ... Dit doen we 

natuurlijk allemaal met de fiets. We houden ons 

dus vooral bezig met sportieve zaken, dit is ook 

logisch aangezien we zelf voor de module sport 

gekozen hebben. 

Krijg je voor de uren ‘talent’ 

een beoordeling? 

Ja, voor medewerking, inzet, fietsgedrag ... dus 

als je je goed gedraagt, zijn de punten snel ver-

diend. Er zijn dus geen echte testen of taken 

voor deze richting, de nadruk ligt hier vooral op 

inzet en je best doen. 

Charlotte Seghers > Latijn

De richting Latijn is natuurlijk nooit 
nieuw geweest op deze school. 
Ze gaat al mee vanaf het allerprilste 
begin. Toch zijn er nog veel 
leerlingen die graag voor deze 
richting kiezen. 

Hoe vind je Latijn? Bevalt het je wat? 

Ik vind het eigenlijk best nog wel moeilijk, maar 

dat had ik ook wel verwacht. Vooral die werk-

woorden, dat is echt lastig om te studeren. Maar 

al bij al vind ik het wel de moeite waard, want 

we lezen nu ook al (korte) tekstjes, wat ik wel 

leuk vind. 

Wat denk je over de twee andere richtingen: 

STEM en talent? 

STEM is echt absoluut niks voor mij, ik ben he-

lemaal niet geïnteresseerd in proefjes. De rich-

ting talent zou ik echter wel nog zien zitten, 

zeker omdat je zelf kunt kiezen tussen bepaalde 

modules. Toch ben ik blij dat ik voor de richting  

Latijn gekozen heb! 
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Het duel: de leerkrachten economie
Carolien D’haese (5 LMT) en Hannah Guyon (5 LWE)

We treffen elkaar de eerste schooldag van het nieuwe jaar in lokaal K 106. Mevrouw Verniers, mevrouw D’heer 
en meneer Dewaele hebben geen idee van wat ze hier komen doen wanneer we het lokaal binnengaan.  
En al helemaal niet waarom net zij aan dit duel mogen deelnemen. De reden is echter heel simpel:  
wie zou er nu beter Monopolie kunnen spelen dan de leerkrachten economie? 

Vorig jaar publiceerden we in onze tweede editie een eigen Collegever-

sie van Monopolie. We testten ons spel tijdens de zomervakantie uit en 

merkten dat onze regels nog een beetje bijgeschaafd moesten worden. 

Daarom publiceren we bij dit artikel ook een update van ons reglement, 

zodat jullie daar ook zelf mee aan de slag kunnen! Dit duel was natuurlijk 

een unieke gelegenheid om te testen of deze nieuwe regels voldeden aan 

onze eisen.

Wanneer de leerkrachten het spelbord van Collegopolie zien liggen op ta-

fel begrijpen ze het al snel. Leerkrachten economie moeten beter weten 

dan wie ook hoe je dit spel moet winnen. Toch? 

De drie leerkrachten nemen het niet alleen op tegen elkaar, want ook Han-

nah doet mee om de eer van de leerlingen te verdedigen. Zou een leerling 

het kunnen halen van leerkrachten economie in Monopolie? 

We zetten ons aan tafel en Carolien, die de bank vertegenwoordigt, deelt 

de punten uit in de vorm van knikkers. Bij start krijgt iedere speler 8 pun-

ten, die bij het Collegopolie het equivalent zijn van het geld in Monopo-

lie. Meneer Dewaele neemt meteen een vliegende start. Hij koopt het ene 

lokaal na het andere, terwijl mevrouw Verniers er maar niet in slaagt een 

lokaal te bemachtigen. 

Mevrouw D’heer houdt zich ietwat in en lijkt vooral gefocust te zijn op 

haar punten. Hannah belandt telkens weer op andermans eigendom en 

verliest al snel punten aan haar tegenspelers. Naarmate het spel vordert, 

begint mevrouw D’heer op dreef te komen en begint ze meer en meer 

weerwerk te bieden aan meneer Dewaele, die echter nog steeds een dui-

delijke voorsprong heeft met maar liefst zes eigendommen en een be-

hoorlijk aantal punten.

Het zit Mevrouw Verniers echt niet mee; de gevangenis is zowat haar 

tweede thuis. Ook voor Hannah ziet het er niet goed uit; met een score 

van -7 is ze op een haartje na failliet. Niet veel later gebeurt dan ook het 

onvermijdelijke. Hannah belandt op één van de (vele) lokalen van me-

vrouw D’heer en haar score zakt lager dan -10. Hierbij is de enige leerling in 

het spel dus definitief uitgeschakeld. 

De drie leerkrachten spelen gedreven verder en de voorsprong van me-

neer Dewaele wordt weer groter en groter. Mevrouw Verniers doet nog 

een wanhoopspoging om haar collega’s te verslaan, maar tevergeefs. Bij 

afloop van het spel eindigt zij als voorlaatste, voor Hannah, met een to-

taal van negen punten. Meneer Dewaele is de overduidelijke winnaar met 

22 punten en mevrouw D’heer belandt op een eervolle tweede plaats met 

dertien punten.

Is het nu eigenlijk een must kennis van economie te hebben om Collego-

polie te kunnen winnen? Niemand kan deze vraag beter beantwoorden 

dan onze winnaar! Meneer Dewaele vindt alvast van niet: het is een toe-

valstreffer dat net hij gewonnen is. Met Monopolie (of Collegopolie) moet 

je vooral veel geluk hebben. 
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HET REGLEMENT

0 Onthoud goed: Dit spel is fundamenteel verschillend van de 

klassieke Monopolie! 

1 Spreek af wie bankier wordt. Hij of zij beheert de punten en 

de eigendomsbewijzen. 

2 Bij de start van het spel bezit iedere speler een startkapitaal 

van 8 punten en de jongste speler mag beginnen met 

dobbelen. Vervolgens speelt de persoon links van hem. 

3 Per beurt kiest een speler of hij wil dobbelen dan wel of 

hij ervoor kiest om een lavabo of projector in zijn lokaal te 

plaatsen. Hierdoor stijgt de waarde van het lokaal. De prijs 

van de lavabo en projector vind je op het eigendomsbewijs 

van het betreffende lokaal. Wanneer een van deze extra’s 

erbij gezet wordt, stijgt de huur met hetzelfde bedrag dat de 

eigenaar ervoor betaald heeft. (Bijvoorbeeld: +2) 

4 Er kunnen maximaal 2 lavabo’s en 1 projector per lokaal 

geplaatst worden.  

OPGELET: Een lavabo of projector installeren kan enkel 

wanneer je beide lokalen van de betreffende blok in je bezit 

hebt! 

5 Wanneer een speler zich in een lokaal bevindt dat nog geen 

eigenaar heeft, kan hij ervoor kiezen om dat lokaal te kopen, 

dit is niet verplicht. 

6 Wanneer een speler zich in een lokaal bevindt dat wel al een 

eigenaar heeft, betaalt hij de gepaste huurprijs. Deze wordt 

aangepast afhankelijk van het aantal lavabo’s en projectors 

die zich in het lokaal bevinden. 

7 Als een speler op een onzekerheidsvakje komt, trek hij een 

kaart van de twijfelstapel, want het leven als student zit nu 

eenmaal vol onzekerheden. 

8 Wanneer een speler langs start passeert, ontvangt hij 

3 punten. 

9 Een speler kan alleen maar eigendommen of extra’s 

aankopen bij de bank als zijn puntentotaal boven 0 is. 

10 Wanneer het puntentotaal van een speler lager dan -10 is, 

wordt de speler failliet verklaard en dient hij te stoppen met 

het spel. 

11 De eigendommen van spelers die failliet zijn, worden 

teruggegeven aan de bank. 

12 Wanneer een speler zich in de gevangenis bevindt, mag hij 

die verlaten als hij 5 of 6 gooit. 

13 Indien de speler zich na drie rondes nog steeds in de 

gevangenis bevindt, heeft hij zijn straf uitgezeten en mag hij 

de gevangenis verlaten. 

B O U W B E D R I J F 
VAN HAUWERMEIREN – KE YMOLEN

Piet.  0475/44 26 76
Ber t.  0477/38 26 77

Kuilstraat 2, 9111 Belsele

A L G E M E N E  A A N N E M I N G E N

Your plans covered
www.tectumgroup.be

Adv_TectConstruct_Jongerenkamer_A.indd   1 25/01/17   13:33
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Een dag uit het leven van mevrouw Grolus 
Xhoana Memcaj (3 GL)

Een bezige bij: dat kunnen we zonder twijfel vertellen over mevrouw Grolus. Maar wie schuilt er nu écht achter 
deze charmante jongedame? De redactie stuurde mij op pad om dit geheim te ontrafelen. 

Get into gear # Vol gas geven
Een gewone dag op het College (in een punctuele wereld) begint om 

8u27. Mevrouw Grolus is gewoonlijk vroeg uit de veren. Op haar to-dolijst 

staan in de vroege ochtend al een heleboel taken. Aangezien ze haar 

dochtertjes Ella en Yelle naar school moet brengen, heeft ze tot 7u50 de 

tijd om alles tiptop in orde te brengen en te vertrekken naar onze school. 

Tegen 8u10 rijdt mevrouw Grolus onze school binnen via de Stationsstraat 

en brengt ze haar kindjes weg naar de turnzaal. Uiteindelijk brengt ze de 

laatste minuten voordat haar werkdag echt losbarst nog even door in de 

leraarskamer.

Take it from me # Neem het van mij aan
Mevrouw Grolus’ dagen zijn best druk als je het mij vraagt. Kijk eens naar 

haar lessenrooster. Ze geeft wiskunde en Engels aan de 2e graad (onder 

andere mijn klas). Op woensdagen geeft ze 3 uur les en heeft ze 1 uur vrij. 

De kans bestaat dat je haar tijdens dat uurtje tegenkomt in de Stations-

straat. Hoewel de bel van 12u05 het laatste lesuur afrondt, heeft mevrouw 

Grolus toch nog niet alles op haar to-dolijst kunnen doorstrepen. 

Cross your t’s and dot your i’s #  
De puntjes op de i zetten
Voordat mevrouw Grolus haar dochtertjes naar de dansles in Temse 

brengt, gaat ze gewoonlijk nog eerst even naar huis. Aangezien ik deze 

keer meeging, vertrokken we echter rechtstreeks met de auto naar Temse. 

Ondertussen was ik al een heleboel over mevrouw Grolus te weten geko-

men en vice versa. Zo is mevrouw Grolus 12 jaar geleden op onze school 

begonnen als interimaris van mevrouw De Lille en mevrouw Hennebel. 

Eenmaal binnen in de zaal gingen mevrouw Grolus en ik rustig zitten ter-

wijl Ella zich uitleefde met haar dansvriendjes. De dansles is het ultieme 

moment voor mevrouw Grolus om taken en toetsen in smartschool op 

te geven en om haar agenda eens goed na te kijken. Maar er is ook tijd 

voor een babbeltje. Door de muziek heen interviewde ik haar verder en 

zo kwam ik vooral meer te weten over haar hobby: fotografie. Straks meer 

daarover!

The visit # Het bezoek
Nadat Ella’s dansles gedaan was, reden we naar mevrouw Grolus’ huis in 

Sint-Niklaas om een paar spullen achter te laten. Toen maakte ik kennis met 

Koenraad en Yelle, respectievelijk de man en de tweede dochter van me-

vrouw Grolus. We bleven ongeveer vijf minuutjes en daarna vertrokken we 

naar het ‘Huis van de Sint’. Dat maakte van deze woensdag geen doorde-

weekse dag. We parkeerden op school. Handig! De wachtrij viel nog mee 

in het huis van de Sint. Wat we daar aantroffen, kan je wel raden: zingende 

pieten, dansende pieten, prutsende pieten ... Bij de eerste ruimtes bleven 

we even staan om de zingende pieten te bewonderen en geleidelijk aan 

ontdekten we alle kamers in het huis van de Sint. Mevrouw Grolus en ik 

grapten over de hoeveelheid speelgoedtaartjes die er overal waren. Terwijl 

we op onze beurt wachtten om de Sint te zien, hoorden mevrouw Grolus 

en ik een wel zeer bekende stem. Meneer Van Peteghem was ook van de 

partij. Toen ik hem wou begroeten, liep dat niet zoals verwacht. Hij sprak 

alleen Italiaans (of was het nu Spaans?) en zijn collega overhandigde mij 

een bloem. Blijkbaar moest ik poseren voor de camera waarachter meneer 

Van Peteghem plaatsnam. Ik kreeg de zogenaamde foto te zien en het 

bleek een zwart-wit foto van een aap te zijn! Ten slotte ging Ella nog op de 

foto met de Sint en kreeg ze een chocolaatje.
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Photography # Fotografie
Van 18u30 tot 21u30 volgt mevrouw Grolus elke woensdag een cursus  

fotografie in het LBC in Sint-Niklaas samen met 10 andere cursisten. Foto-

grafie is geen onbekende voor haar. Al sinds ze een klein meisje was, is 

ze ermee bezig. Ze vertelde gepassioneerd over het mooie aan deze be-

zigheid. Met foto’s kan je fraaie beelden scheppen en je leert ook oog te 

hebben voor detail. Ook vindt mevrouw Grolus het mooi om verhalen en 

emoties vast te leggen en mensen daarmee gelukkig te maken. Creativiteit 

zit in de familie. Zo schilderde mevrouw Grolus’ opa mooie schilderijen en 

werkt haar neef met polaroïds. Verder heeft ze vroeger zelf ook nog gete-

kend en gestikt. 

Let’s call it a day #  
’t Is genoeg voor vandaag
Een gemiddelde avond eindigt om 23u00. Mevrouw Grolus sluit meestal 

af met een beetje tv-kijken nadat ze nog wat voor school heeft gewerkt. 

Daarna kruipt ze onder het wol en rust ze uit om de volgende dag weer 

schitterende lessen te kunnen geven!

DE SINT EN HET COLLEGE

In het ‘Huis van de Sint’ vinden we heel wat helpende handen die zowel jong als oud amuseren. We troffen er ook meer dan één bekend gezicht uit het 

College aan! Op meneer Van Peteghem na – die trouwens voorbeeldig acteerde – stootten we als eerste op meneer Vermeulen, een oud-leerkracht die 

vroeger een taak als leerkracht godsdienst en Nederlands op onze school vervulde. Niet zo lang daarna kwamen we meneer Heyninck tegen, prefect 

(voorganger van de permanentie) van onze school tot 2011. Ook troffen we meneer Vandervreken, die de rust handhaafde. Verder vernamen we (van 

leerkrachten die het huis van de Sint bezochten met hun eigen kroost) dat nog heel wat andere oud-leerlingen een bijdrage leveren aan de pret aldaar! 

We noemen liever geen namen uit vele generaties oud-leerlingen uit angst iemand te vergeten, maar we kunnen in elk geval wel stellen dat het College 

en de Sint elkaar een warm hart toedragen en dat iedereen die daar zijn steentje toe bijdraagt een bedankje verdient!

Xhoana Memcaj (3 GL)

#



RUBRIEK

68 IC HOU FEBRUARI 2018

IC
HO

U 
JO

NG
ER

EN
 E

NT
ER

TA
IN

M
EN

T



IC HOU FEBRUARI 2018 69

IC
HO

U 
JO

NG
ER

EN
 E

NT
ER

TA
IN

M
EN

T



RUBRIEK

70 IC HOU FEBRUARI 2018

ICHOU JONGEREN ENTERTAINMENT

Even tijd voor ontspanning ... 
KruiswoordraadselMuziekquiz 

De onderstaande zinnetjes komen allemaal uit een liedje. Jullie opdracht 

is om bij elk zinnetje de titel en de uitvoerder van dat liedje te schrijven. Bij 

elke zin is al de eerste letter van de uitvoerder en titel gegeven. Als je een 

fervente muziekluisteraar bent, dan weet je zeker uit welke songs deze zin-

nen komen! Alleen voor echte muziekfans! 

1 I feel like I’m out of my mind

 L   1  

2 Je remue le ciel, le jour, la nuit

 I   D  

3 I don’t like your perfect crime

 T   L  

4 If you want my future, forget my past

  S   W  

5  Ik neem je mee, naar Rome of Parijs

 G   N  

6 Quiero respirar tu cuello despacito

 L   D  

 7 Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom

 L   K  

8 Better make up your mind

 J   W  

9 Hypnotisés, on pouvait tout donner

 M   B  

10 It’s no better to be safe than sorry

 a   T  

11 Mama, jij hoeft niet te huilen

 J   K  

12 I got one less, one less problem

 A   P  

13 You used to call me on my cell phone

 D   H  

14 Zie ik de lichtjes van de Schelde

 B   L  

Xhoana Memcaj (3 GL)

De stad Sint-Niklaas vierde haar 800-jarig bestaan. Ter ere van dat feestjaar 

werd er een woordenboek met dialectwoorden van Sint-Niklaas uitge-

bracht. 

Jullie studeren of werken in Sint-Niklaas, dus vonden wij het de moeite om 

eens te onderzoeken of jullie ook het plaatselijke dialect beheersen. Weten 

jullie wat volgende dialectwoorden betekenen? 

Plaats de Nederlandse versie van deze woorden in het rooster en ontdek 

zo een bekend persoon uit Sint-Niklaas (én SJKS)! 

Zend de juiste oplossing en het antwoord op de schiftingsvraag via smart-

school naar Femke Schutyser (6 LWE) voor (1 maart) De winnaar ontvangt 

een bioscoopticket.

Schiftingsvraag: op zondag krijgen drie volwassen katten een bordje voor-

geschoteld met de inhoud van een blik kattenvoeding van 400 g. Hoe 

lang duurt het vooraleer het bord volledig leeg is?

Femke Schutyser (6 LWE)

1. Jeirebees

2. Flawijn (Te vinden in bed.)

3. Nuvejoar

4. Muttekesknien

5. Biezabijzen (Een van de favoriete bezigheden van kinderen in een speeltuin.)

6. Wjeir 

7. Gedêdderde petêtten

8. Gjeirenoart (Ik zwem in de zee. Zelfs in ondiep water kan je me vinden.)

9. Wuffel (Het is een mythe dat je dit krijgt door te veel chocolade te eten.)

10. Strommijn (Keukengerei van plastic of inox.)

11. Kursen

ogic -800-273-8255 
(ft. Alessia Cara & Khalid) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Leerkrachtenspel
Hieronder staan acht aansprekingen van leerkrachten naar het Latijn omgezet. 

Verbind de naam met de foto van de juiste leerkracht.

Magistra esox lucius 

Magister rubus 

Magistra princeps 

Magister de foro 

Magistra ferox 

Magister de vallo 
Magistra mosa 

Magister spiritus 



Algemene Elektriciteitswerken
nieuwbouw – renovatie

Poppe 
Valère 
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Schilder- Decoratiewerken & Verftechnieken

BVBA



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



RUBRIEK

74 IC HOU FEBRUARI 2018

ICHOU JONGEREN LITERATUUR

“Ik meen het, broer. Wat je ook doet, accepteer zijn voorstel om met haar 

te trouwen niet. Nonkel Zeus is een hypocriet geval. Je kan die gast echt 

niet vertrouwen”, waarschuwde Prometheus zijn broer streng. “Ik heb Pan-

dora afgewezen en dat doe jij beter ook. Hoe mooi of lief ze ook lijkt, je 

kent mijn standpunt: ‘Met de wijven niks als last’ zoals Katastrofeus het al-

tijd zo mooi verwoordt.” Hij trok minachtend zijn neus op. “Ik vertrouw dat 

vrouwmens voor geen meter ... Hallo, Epimetheus?” Verontwaardigd gaf hij 

zijn broer een stomp. “Heb je überhaupt wel iets gehoord van wat ik heb 

gezegd?” 

 “Ja, man” zuchtte Epimetheus geërgerd. Zoals gewoonlijk zeurde zijn 

broer aan één stuk door over van alles en nog wat uit zijn leven. Hij be-

moeide zich altijd met zijn zaken, precies zijn vader. Hij zou zelf wel be-

slissen of hij Pandora zag zitten of niet en eerlijk gezegd, was ze wel een 

lekker ding. Trouwens, Prometheus was gewoon jaloers. Hij had Pandora 

enkel geweigerd, omdat zij hem totaal niet zag zitten. Niet om de wereld 

te redden, zoals hij zo graag beweerde. Hij moest zijn vernedering en zijn 

gekwetste ego toch op een of andere manier kunnen goedpraten.

“Ik heb heel je preek gehoord, van Zeus, de hypocriet, tot de goede raad 

van je held Katastrofeus”, voegde Epimetheus er met rollende ogen aan 

toe. “Alleen geloof ik er geen bal van. Hij verkondigt ook andere zever zoals 

‘de man is minderwaardig’ en ‘heel de wereld stinkt’. Die dronkaard is ge-

woon gestoord.” Hij tikte met zijn vinger tegen zijn slaap om zijn woorden 

kracht bij te zetten. “Trouwens, jij bent gewoon jaloers op mij”, vervolgde 

hij zijn betoog. “Geef maar toe. Ik ben nonkels favoriete neefje en Pandora 

heeft mij liever dan jou. Geen probleem, hoor.” Epimetheus gaf zijn broer 

een schouderklopje en schonk hem een blik vol medelijden. “Het over-

komt de besten.” 

“Broer, dat is het punt toch helemaal niet!” schreeuwde Prometheus boos 

uit. Zijn gezicht liep rood aan van schaamte en woede. Zijn ogen ver-

nauwden zich tot spleetjes en zijn mond vertrok tot een dunne streep. “Ik 

waarschuw je helemaal niet uit jaloezie. Ik waarschuw je, omdat er niets 

goeds van jullie huwelijk kan komen. Besef dat nu eens!” Vanbinnen kookte 

hij van woede. “Die vrouw zal rampspoed over de wereld brengen, ik voel 

het.” 

Ook Epimetheus geraakte stilaan geprikkeld door de gemene beledigin-

gen en de bedweterigheid van zijn broer. “Je moet je verdomme niet altijd 

moeien met mijn leven!” schreeuwde hij terug. Hij spuwde voor Promethe-

us’ voeten op de grond. “Alsof jij al iets bereikt hebt in jouw miezerig leven. 

Het enige wat jij gedaan hebt, is dat rotvuur van Zeus gestolen. Zogezegd 

om de mensheid te redden. Ook een strategische zet, hoor”, brulde hij ook 

minachtend, “Daar ben je ver mee geraakt!” Het sarcasme droop van zijn 

stem. “Ons gesprek stopt hier en nu. Als ik nog niet van plan was om met 

haar te trouwen, dan ben ik dat nu zeker wel.” Voordat Prometheus nog 

De doos van Pandora
Mara Claes (4 Lb)

een woord kon uitbrengen, liep zijn broer met grote passen weg naar zijn 

auto. Hij ontgrendelde zijn Lamborghini en scheurde er met een rotvaart 

vandoor, zonder ook maar een blik in zijn achteruitkijkspiegels te werpen.

Als een bezetene reed hij door de stad naar huis. Wie dacht Prometheus 

wel niet dat hij was? Hij was nog niet eens goed en wel uitgestapt of hij 

zat al met zijn iPhone in zijn handen. Hij drukte de homeknop enkele se-

conden in en commandeerde: “Siri, bel nonkel Zeus.” Toen Zeus eindelijk 

opnam – het leek wel uren te duren – riep hij uitgelaten: “Nonkel, ik ga 

met Pandora trouwen! Het is beslist.” Zijn broer kon de pot op. Hij had 

niets over zijn leven te zeggen. Helemaal niets! “Dat is fantastisch, jongen”, 

antwoordde Zeus zeemzoet. “Ik regel de bruiloft wel. Het enige waar jij je 

zorgen om moet maken, is de wax in je haar.” Zelfvoldaan legde hij de tele-

foon neer. “Het plan treedt in werking”, mompelde de oppergod grijnzend 

tegen zichzelf.

En zo geschiedde het. Epimetheus kreeg een overweldigend mooie brui-

loft. Iedereen, behalve Prometheus dan, lachte en danste tot Zeus plots 

rechtstond en plechtig aankondigde: “Ik, Zeus, spreek mijn zegen uit over 

jullie huwelijk.” De muziek stopte en alle blikken werden op hem gericht. 

“Als blijk van mijn goedkeuring, schenk ik jullie een huwelijkscadeau. Jullie 

krijgen van mij een prachtige, eikenhouten kist die al generaties in de fami-

lie zit. Er is echter één voorwaarde”, waarschuwde hij dreigend. Iedereen in 

de zaal zat op het puntje van zijn stoel. “De kist mag bij geen enkele gele-

genheid geopend worden, of er zal rampspoed komen in heel de wereld.” 

Na deze woorden zette Zeus zich langzaam terug neer. Hij nipte aan zijn 

glas rode wijn alsof er niets gebeurd was, terwijl iedereen verstomd naar 

hem bleef staren. “Wat kijken jullie nou?” grijnsde hij onschuldig, “Dans!” 

De dj zette de muziek terug aan, maar de toon voor de verdere avond was 

gezet. 

“Wat denk je dat Zeus bedoelt met ‘rampspoed in de wereld’?” vroeg Pan-

dora de volgende ochtend nieuwsgierig aan haar kersverse echtgenoot. 

De cryptische uitspraak van Zeus was hét onderwerp van gesprek geweest 

tijdens de voorgaande avond. Waar zou het in hemelsnaam over kunnen 

gaan? Haar man dacht terug aan de woorden van zijn broer. Die vrouw zal 

rampspoed over de wereld brengen, ik voel het. Hij mocht geen gelijk krij-

gen. Koste wat het kost. Als hij nu gewoon eens zei dat het niets was, dan 

zou ze het wel laten vallen zeker? “Och, het betekent waarschijnlijk niets”, 

stelde hij zijn vrouw gerust. “Je kent Zeus toch? Hij moet gewoon eens in 

de spotlights kunnen staan. Als hoofd van de familie voelt hij zich interes-

sant, dat is alles.” Hij aaide over haar goudblonde haren, terwijl ze elkaar 

innig omhelsden. O God, dacht hij, laat het alsjeblieft niets zijn.

Voor haar echtgenoot was de kwestie hiermee afgedaan. Pandora echter 

brandde van verlangen om te weten wat er in de kist zat. Iedere nacht lag 

ze klaarwakker in haar bed. Ze piekerde, ze woelde, woorden bleven door 
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haar hoofd spoken. Er is echter één voorwaarde ... De spanning was ondraag-

lijk. Ze kon dit echt niet meer aan. De kist mag bij geen enkele gelegenheid 

geopend worden ... Als ze nu gewoon vlug even een blik zou werpen in de 

kist, een paar seconden maar. Dat zou toch zeker geen kwaad kunnen? Er 

zal rampspoed komen in heel de wereld ... Nee, ze kon het niet. Wat als er 

toch iets ergs zou gebeuren? Dan was het allemaal haar schuld. Het bete-

kent waarschijnlijk niets ... Epimetheus had haar immers verzekerd dat het 

niets was. Zeus moet gewoon eens in de spotlights kunnen staan ... En als 

het niets was, kon ze toch gewoon snel eens kijken? Als hoofd van de familie 

voelt hij zich interessant ... Zeus overdreef weer waarschijnlijk. Misschien was 

het zelfs wel een grap. Dat is alles ... Het was genoeg geweest! Ze zou de kist 

openmaken, of het nu een goed idee was of niet.

Toen Pandora zich ervan verzekerd had dat haar man sliep, schuifelde ze 

op de tippen van haar tenen de gang door. Angstig keek ze een paar keer 

over haar schouder om er zeker van te zijn dat hij niets door had. Word 

alstublieft niet wakker, dacht ze wanhopig. Voetje voor voetje sloop ze de 

trap op. Ze wist precies waar ze kon stappen en waar niet. Overdag had ze 

deze weg in het geniep al eens uitgeprobeerd, zodat ze niet voor verras-

singen zou komen te staan. De zesde trede kraakt, dus die moet ik over-

slaan, dacht ze bij zichzelf. Nog maar enkele treden te gaan en ze stond op 

zolder. Behoedzaam sloop ze verder de trap op. Het leek wel eeuwen te 

duren, maar uiteindelijk bereikte ze toch de laatste trede. Met stille precisie 

opende ze de deur. Een zucht van verlichting ontsnapte uit haar mond. Ze 

was er geraakt zonder haar echtgenoot te wekken. 

Door het kleine zolderraam viel een straal maanlicht, precies op de kist. 

Het gouden slot glinsterde uitdagend. De wind huilde “open mij”. Het leek 

bijna in scène gezet, zo perfect was het. Maar welke godheid zou zich daar 

nu mee bezighouden? Als een magneet werd ze naar de kist toegetrok-

ken. “Het mysterie zal eindelijk ontrafeld worden”, fluisterde ze zachtjes. Ze 

haalde de gouden sleutel van rond haar nek. “Het is nu of nooit.” Pandora 

stak de sleutel in het slot. Ze draaide hem 1 keer, 2 keer, zelfs 3 keer rond 

zijn as. Het gefluister werd luider. “Doe het dan, Pandora. Waar wacht je 

toch op?” Haar handen werden naar het deksel van de kist gezogen. De 

glinstering van het maanlicht weerkaatste in haar ogen. Ze raakte de kist 

zachtjes aan. Het voelde magisch. Ze nam het deksel met beide handen 

beet. Ze tilde het net op toen Prometheus plots binnenstormde. “Nee, 

Pandora!” schreeuwde hij, “Doe het niet!” Ze klapte de kist abrupt dicht, 

maar ze was net te laat. Alle duistere rampen, ziekten en zorgen vlogen uit 

de kist en verspreidden zich over de aarde. Het enige wat nog in de kist 

gevangen zat, was Hoop.
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Donkere nacht
Femke Schutyser (6 LWE)

Nu zit ik hier in de gietende regen in het mid-

den van de nacht, wetende dat deze gebeurte-

nissen haar leven voor altijd zullen veranderen. 

Ik stel me veel vragen op dit moment: Hoe zal 

het nu verder gaan? Zal ze het overleven? Zal 

de dader ooit gepakt worden? Wat zal ze eraan 

overhouden?

“Mama, ik ben weg!” riep ik voordat ik de voor-

deur achter me dichtsloeg. Ik pakte mijn gloed-

nieuwe fiets en genoot van de avond terwijl ik 

langs de wegel fietste. Het was een adembe-

nemende zonsondergang zonder ook maar 

één enkel wolkje, een perfect weertje om naar 

de openluchtfuif te gaan. Ik had dit zo hard 

verdiend, want ik was op al mijn eindexamens 

geslaagd! Na een kwartiertje kwam ik aan in 

de Eekhoornstraat. Ik zou Louise ophalen rond 

21.00 uur. Voor we vertrokken, bood ze me nog 

een Duvel aan. Deze heb ik niet geweigerd, om-

dat de drank op de openluchtfuif schandalig 

duur zou zijn.

Toen we uiteindelijk bij haar vertrokken, was de 

avond al iets minder rooskleurig. Ik zag donker-

grijze bewolking uit het westen optreden. Dat 

kon ons echter niet veel schelen: regen zou ons 

plezier deze avond zeker niet verpesten. 

We hadden afgesproken met een paar andere 

mensen aan de ingang van de fuif rond 22.00 

uur. Wanneer we aankwamen was iedereen er 

al. We waren nog veel te vroeg, maar om kwart 

over tien speelde ‘Mark with a K’ en die wilden 

we zeker niet missen! We drumden ons door 

de massa om hem vanop de eerste rij te kun-

nen bewonderen. Helena, mijn beste vriendin, 

kreeg een uitbrander van een enorme vent. Zij 

had hem per ongeluk geduwd en er donder-

den maar liefst zes pinten op de grond. Nu, we 

konden bijna niet anders dan duwen, want het 

grasveld was afgeladen vol.

De avond vorderde snel. Aan de hemel hadden 

zich grijze stapelwolken gevormd en het begon 

zachtjes te miezeren. “Maar wat kunnen die paar 

druppeltjes nu tegen ons feesthumeur doen?” 

We bleven doorfeesten tot in het midden van 

de nacht. Toch komt aan alle mooie liedjes een 

einde. De mama van Louise had gevraagd om 

haar om kwart over twee terug thuis te bren-

gen. Ik trok haar aandacht door haar een tikje te 

geven. Ik riep in haar oor: “We moeten vertrek-

ken. We zijn al aan de late kant!” We hadden een 

geweldige fuif achter de rug en dus was het 

afscheid nemen van iedereen des te moeilij-

ker. Louise voelde zich wel schuldig, omdat we 

geen afscheid meer konden nemen van Helena, 

ze was immers net nog een paar drankjes gaan 

bestellen. We wachtten nog even, zodat we 

haar misschien nog zouden kunnen uitzwaaien, 

maar we konden geen glimp van haar meer op-

vangen.

We namen onze fietsen en vertrokken naar Loui-

se thuis. Het was geen verre verplaatsing. Het 

zou ongeveer vijf minuten duren. Na twee mi-

nuten zaten we al op de Lindelaan, een zijstraat 

van de Eekhoornstraat waar Louise woonde. 

Toen gingen de hemelsluizen open en hoorden 

we in de verte al gedonder. Maar dit kon niets 

veranderen aan het feit dat we beiden reuze-

enthousiast waren.

“Hoe vond je het feestje?” vroeg ik.

“Oh super! Ik had eigenlijk niet zoveel zin om 

te gaan, maar ik ben blij dat je me vanmorgen 

overtuigd hebt. Ik heb me enorm geamuseerd.”

“Dat is graag gedaan hoor, ik wist dat je je ...” Ik 

kon mijn zin niet afmaken. Opeens hoorde ik 

een dof geluid. Een donkergekleurde auto flitste 

rakelings langs mij heen. Het duurde even voor 

ik besefte wat er was gebeurd.

“Louise!” 

Ik wist even niet wat doen. Ik wou deze situatie 

gewoon niet geloven. “Dit is een droom, heb 

ik teveel gedronken, nee toch?” Er gingen dui-

zenden vragen door me heen, maar ik moest 

snel handelen. “Haar leven is in gevaar, ik moet 

haar helpen.” Ik spurtte naar haar toe, de auto 

had haar wel 80 meter verder meegesleurd 

en weggekatapulteerd. Ze was er erg aan toe, 

haar gezicht was volledig bedekt met bloed en 

het rozige topje dat ze aanhad was niet langer 

roze ... Ze wou me iets zeggen, maar ik kon haar 

wartaal niet begrijpen. Er kwam een auto aan. 

Ik deed teken met mijn armen om te stoppen. 

De inzittenden zagen Louise liggen. Ze belden 

direct de spoeddiensten op.

Louise zelf probeerde op te staan, maar dat luk-

te duidelijk niet, daarom maanden we haar aan 

om gewoon te blijven liggen. Bij het proberen 

rechtkomen, zag ik een enorm diepe snijwonde 

aan haar bovenbeen. Het bloed gutste eruit. 

De minuten tot de komst van de ziekenwagen 

waren de langste van mijn leven. Uiteindelijk, na 

acht zeer lange minuten, kwam de ziekenwagen 

ter plaatse. De ambulanciers zagen dat het he-

lemaal niet goed met haar ging. Ze liepen vlug 

terug naar de ziekenwagen en haalden er heel 

wat apparatuur uit. Ze werd ter plaatse in slaap 

gedaan en geïntubeerd. Na een halfuur waren 

er enorm veel mensen rondom haar verzameld. 

Toen pas dacht ik voor de eerste keer dat de 

auto die Louise had aangereden, spoorloos ver-

dwenen was.

Nu zit ik hier in de gietende regen in het mid-

den van de nacht, wetende dat deze gebeurte-

nissen haar leven voor altijd zullen veranderen. 

Ik stel me veel vragen op dit moment: Hoe zal 

het nu verder gaan? Zal ze het overleven? Zal 

de dader ooit gepakt worden? Wat zal ze eraan 

overhouden?

Op de grond zie ik haar gsm liggen, deze heeft 

het op een miraculeuze manier overleefd. Ze 

heeft een bericht gekregen van Helena:

“Veilig thuis schattie!”
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Een beetje duiding bij Donkere Nacht
Femke Schutyser (6 LWE)

In de nacht van 30 juni op 1 juli was ik samen 

met mijn goede vriend Lukas op terugweg 

van de OLF. Ik reed aan de kant van de huizen 

en Lukas aan de straatkant. Een dronken chauf-

feur was aan het zwalpen over de baan, reed 

over het fietspad, raakte mij en pleegde vlucht-

misdrijf. Lukas bleef als bij wonder ongedeerd. 

Een getuige kon de nummerplaat noteren en zo 

kon de chauffeur vrij snel ingerekend worden. 

Ik landde enkele tientallen meters verder op 

straat. Lukas en verschillende andere mensen 

schoten mij direct te hulp. Ik was even bewuste-

loos en kwam dan bij. Ik kreunde en probeerde 

recht te staan, maar dit lukte niet. Een beetje 

later arriveerde een MUG-team. Zij stelden vast 

dat ik een lage score op de comaschaal had en 

ik werd ter plaatse geïntubeerd en in een diepe 

sedatie gebracht.

De MUG bracht mij naar de spoed van AZ Niko-

laas en daar konden mijn ouders me nog even 

zien vooraleer ik naar het operatiekwartier werd 

gebracht. De hersenchirurg boorde een gaatje 

in mijn schedel en plaatste een drain om zo 

mijn hersendruk te verminderen. Een plastisch 

chirurg naaide mijn oor er weer aan en ont-

fermde zich ook over mijn grote beenwonde. 

Een scan maakte duidelijk dat ik een gebroken 

nekwervel had. 

Vanaf dan was het voor iedereen bang afwach-

ten. Toen de kritieke dagen gepasseerd waren 

Het verhaal ‘Donkere Nacht’ is een fictieverhaal, maar het is gebaseerd op waargebeurde 
feiten. Ik wil er jullie graag mijn echte verhaal bij vertellen.

en heel de situatie stabiliseerde, kwam het on-

verwachte. In de nacht van 6 op 7 juli kreeg ik 

hartfalen. Ik moest twee keer gereanimeerd 

worden. De dokters probeerden me met man 

en macht te stabiliseren, maar ze kregen de 

situa tie niet onder controle. In de namiddag 

kreeg ik in het bijzijn van mijn dichtste familie 

de ziekenzalving.

Ondertussen werden universitaire ziekenhuizen 

gebeld. Tegen de avond kreeg mijn familie be-

vestiging dat een team chirurgen van UZ Leuven 

zou komen in een laatste poging om mij te red-

den. Rond 22.00 uur werd ik op bed geopereerd 

en werd ik aangesloten aan een ECMO-toestel. 

Dat is een machine die de functie van mijn hart 

en longen overnam. Op die manier kon mijn 

lichaam weer voldoende bloed en zuurstof krij-

gen. De operatie was gelukt en de chirurgen 

konden snel zien dat mijn lichaam hier goed op 

reageerde. Iets na middernacht brachten ze me 

over naar UZ Leuven. Het hartfalen was blijkbaar 

een zeldzame reactie op Propofol, een van de 

geneesmiddelen die mij in slaap hielden. De dok-

ters hebben dan mijn medicatie veranderd en 

mij in een echte coma gebracht. Op 16 juli werd 

ik geleidelijk aan wakker en kreeg ik mijn harde 

nekkraag. Enkele dagen later werd ik van de be-

ademing gehaald en mocht ik intensieve zorgen 

verlaten. Geleidelijk aan heb ik terug leren praten, 

slikken, eten, zitten en stappen. Toen ik voldoen-

de aangesterkt was, werd ik overgebracht naar 

het revalidatiecentrum van UZ Gent. Daar kreeg 

ik allerlei oefeningen om mijn spieren opnieuw 

op te bouwen. Ik kreeg ook veel concentratie-

oefeningen en logopedie om mij te helpen met 

moeilijkere woorden. Na 2,5 maand mocht ik het 

ziekenhuis verlaten! Nu volg ik in Sint-Niklaas nog 

kine en moet ik af en toe op controle in Gent. Ik 

ben al veel sterker geworden en kan me steeds 

beter en beter concentreren. 

Ik ga voorlopig vier uur per week naar school, 

maar kan meer lessen volgen via Bednet. Ik ben 

enorm blij om eens op school te zijn en ik ben 

alle hulpverleners, in het bijzonder het team van 

Leuven, enorm dankbaar.
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Samengesteld door Marieke De Vleeschhauwer (5 LWIa)

Fonkelende wensen

een vallende ster

een twinkeling in de sneeuw

vuurwerk vonkt

gekleurde stralen knallen

de bladzijden van het Nieuwe Jaar open

een lach

een sprong

een vlucht

dat het kleine in 2018

groots mag zijn

Camille Wellens (3 Lc)

Lenteochtend

klaterende kinderstem

zonlicht op paden

zwanen splijten het water

stadspark

Kato Verstraete (5 LWIa)

Altijd

als je me zoekt 

vind je me niet

tast je in het donker

ben ik er voor jou

wanneer je me wilt horen

muisstil zal ik zijn

verlang je naar mijn stem

hoor je haar in de stilte

wanneer je me wilt aanraken

onvoelbaar zal ik zijn

wil je me

dan geef ik je warmte in de koude

verlang je naar mij

dan voel je je eenzaam

als je me nodig hebt

sta ik klaar

 ...

ALTIJD

Emma Van Wijk (3 Lc)

De witte dame

daar komt ze

in de hand van wie haar heeft gemaakt

smachtend, nog nooit zo geweest

de donkere lokken spreiden zich uit

over haar sneeuwwitte schouderbladen

mijn vingertop pikt ongedwongen een vallende lok mee

kan niet wachten de strelende zoetigheden te proeven

ik steek haar sigaret snel op

eindelijk 

smaak ik hoe lekker ze is

een echte witte dame

beter gezegd 

een echte dame blanche

Flore Van Oost (4 Lb)

En als het nu niet kan,

als het nu niet past,

dan past het nooit.

Want als uw nu,

uw tegenwoordige tijd

al te veel gevraagd is,

dan is uw toekomstige tijd

onhaalbaar.

Zolang als gij mij niet ziet

in uw hier en nu,

zal ik er niet zijn

in uw daar en dan.

Anoniem

Baksteen 

voor 

baksteen

mijn muur

weer opbouwen

Met één knik

slaagde jij erin

hoop zand

bakstenen

hart

Junesse Heyndrickx (5 WEWIb)
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Duisternis

Je zit vol geheimen

een schitterende duisternis

ik tast erin

Verdwaal

op zoek naar die ongrijpbare randen

Ik word omarmd

door jouw duisternis

Marthe Engelen (5 LMT)

stralend in de nacht

tovert ze het park opnieuw tot leven

laat de donkertjes verdwijnen

krabbels

krullen

duizenden kleine prullen

stofjes in het licht

vleugjes vogel

losse blaadjes op het mos

zilver aan de toppen

langzaamaan omarmen bladeren de 

nieuwe dag

zetten gedachten op een kier

water wiegt gedroogde tranen

grassprietjes dansen op muziek

dwarrelen met de ochtendbries naar 

boven

weg van de Stad

Camille Wellens (3 Lc)

Soms vliegt de leugen 

Door de nacht

En kruipt de schaduw

Van wat ooit liefde was

En ondertussen 

laat ik tranen achter

Op het lange lijdenspad

Zodat ik de weg nog terugvind

Naar het geluk achter mij

En de regenboog wordt mist

En de wind schreeuwt

‘De tijd is om’

Eén blik achter mij

En ik weet het

Het is niets

Camille Bourgeois (3 Lc)

Zoals vrede

Vrede is opstijgen

Een aanloop in de mist

Vlammen die mijn hart doen vuren

Vrede is vliegen

Zweven door de kamer van het leven

Ik wil wolken kussen en

de zon omarmen

Reiken naar het lichtblauwe gordijn

Wapperend in de wind

Vrede is landen

Geleidelijk doven de vlammen

Vaste grond geeft mij een

Vertrouwd gevoel

Zoals vrede

Camille Bourgeois (3 Lc)
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It was a bright warm day in June, almost two 

o’clock and an azure blue sky above us. We were 

driving on the highway, back from our trip to 

‘SeaWorld’. It was especially quiet on the road, 

no cars zooming by, no mad people honking 

at each other like maniacs, just silence. In other 

words, I was getting bored. 

“Hey, you want to get some ice-cream?” I said 

while looking at them in my rear-view mirror. 

That immediately grabbed Jack’s attention 

and he nodded eagerly. An enormous smile 

appeared upon his face and I couldn’t help but 

smile back at him. He was so cute when he did 

that. “What about your sister, Jack?” I squinted 

my eyes a bit to get a better look at her. She 

was staring out the window, looking at the 

trees we were passing by. Hailee had always 

been a nature lover, it seemed to get her mind 

off things like her dad or school. I smiled at the 

view, there weren’t a lot of times like this when 

she wasn’t overthinking everything. I guess 

that’s one of the detriments about being born a 

genius, your mind is never really put at ease. 

Jack shook her leg and she raised her head 

exclaiming “YES”. I chuckled, she was extremely 

clever or how she would call it, “extremely 

dexterous” but nevertheless always up for ice-

cream or playing with her twin brother who was 

quite nimble himself. “Have you kids decided 

what you want for dinner yet?” “ICE-CREAM”, 

they exclaimed loudly in unison. I chortled “You 

know we can’t eat ice-cream for dinner.” I looked 

at them again, both pouting at me while 

scrunching up their nose. I narrowed my eyes 

thinking. “How about we get a cheeseburger at 

‘Shake shack’?” I said while shifting lanes with 

a smirk on my lips. I looked over my shoulder, 

“Hmm? What do yo-“

The Golden Circle 
Lisa Dhooghe (6WEWIa2)

I stopped talking when I saw a black jeep 

approaching in the corner of my eye. Is that 

th- Suddenly the car jerked to the right. I heard 

the sound of screeching tires and shattering 

glass. The car started spinning, I lost complete 

control over the wheel. I tried to yank the wheel 

to the left and a horrible pain shot up my spine. 

I cried out in agony. I squeezed my eyes shut, 

scared of what would happen next. I felt the 

door crumpling along the side of my thigh and 

the pieces of glass cutting through my flesh. 

The howls of my son and daughter echoed 

through my mind, making me whimper at just 

the thought. When I felt the car slow down, 

I opened my eyes slowly. I clenched my hands 

around the steering wheel, my knuckles turning 

white. Bracing for impact I pushed my back 

against the seat crying out in misery when I felt 

a demolishing pain crawling up my neck. That’s 

when we hit the concrete wall and everything 

evolved into darkness. 

I slowly opened my eyes when I felt the scent of 

fume crawling its way into my lungs. Only then 

I felt the excruciating pain of hitting the steering 

wheel with my thorax during the collision. I felt 

dizzy and ready to throw up my intestines. 

I couldn’t ignore the metallic taste of blood 

I was coughing up. It felt like someone had tied 

a few knots in my oesophagus. I looked into the 

rear-view mirror that was now dangling slightly 

and saw the blood covering my kids’ faces while 

they stirred and groaned. 

I looked ahead of me in shock. There was a 

woman lying in front of the car, a motorcycle a 

few feet further. I could’ve sworn I had seen her 

before ... That’s when my eyes widened in shock. 

The cogs in my head started turning again. 

Before I could contemplate what to do, one of 

the most feared two-fisted men approached 

my car. He tapped his gun on the little bit of 

glass that was left. Terrified I clenched my jaw 

and looked up at his notorious face. He stared at 

me with an arrogant smile plastered on his face. 

I gulped. 

Crap.

Voor het vak Engels moesten de leerlingen van het 6de jaar een kortverhaal schrijven. Lisa Dhooghe koos voor 
een lichtjes alternatieve aanpak. Haar verhaal “The Golden Circle” is namelijk eerder het begin van een roman 
dan een echt kortverhaal. Dit maakt dat niet alle eindjes aan elkaar geknoopt kunnen worden na dit fragment, 
maar toch wilden we jullie dit pareltje niet onthouden.
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Volleybal
Quinten Meiresone (5 SPW)

Net zoals vorig jaar nam onze 
school weer deel aan de 
scholenvolleybalcompetitie. 
Dit jaar zelfs met twee ploegen.

Zoals ieder jaar deed onze school ook nu weer mee aan de wedstrijd 
‘Bike and run’. Hieronder een kort verslagje. 

Het schoolvolleybal was dit jaar een echt succes. 

Er waren ook voor het eerst twee ploegen: één 

voor de tweede graad en één voor de derde 

graad. 

De ploeg van de tweede graad werd provinci-

aal kampioen. De spelers van dit team zijn erg 

goed op elkaar ingespeeld, omdat ze samen in 

een team spelen als hobby in hun vrije tijd. Deze 

ploeg gaat nu door naar het Vlaams kampioen-

schap. 

De ploeg van de derde graad werd tweede. 

Helaas eindigt het tornooi hier voor hen. Geen 

verdere rondes voor het Vlaams kampioenschap 

dus. 

Eén van de spelers was Jens Eeckhaoudt. Hij 

vervulde wel een uitzonderlijke positie. Hij deed 

namelijk mee met beide teams. Omdat hij een 

klas is overgeslagen, mocht hij ook nog met de 

ploeg van de tweede graad meedoen. Hij ver-

telt: “Ik ben al begonnen met volleybal in het 

vierde middelbaar toen een vriend van mij dat 

vroeg. Ik vind de schoolcompetitie heel leuk, 

want elke gelegenheid om volleybal te spelen is 

goed voor mij en daarenboven ben ik een echt 

competitiebeest.”

Onze schoolploeg plaatste zich na een hele 

spannende strijd met OLVP (22-25, 11-25, 25-23, 

25-23, 14-16) intussen ook voor de finale van 

de Kardinaalsbeker. Deze zal plaatsvinden op 

16 mei in Stekene. 

‘Bike and run’ is een wedstrijd waarbij een loper samen met een fietser zo snel mogelijk een 

bepaalde afstand moet afleggen. Het is dus geen individuele wedstrijd, maar een wedstrijd die 

moet worden afgelegd per duo. Het was dit jaar al de 15e editie van deze amateursportwed-

strijd. De wedstrijd ging door op recreatiedomein De Ster. Zowel leerlingen uit het 3e als uit het 

4e, 5e en 6e middelbaar konden zich vrijwillig kandidaat stellen. De leerlingen die Sport-Weten-

schappen volgen, waren echter verplicht om hieraan deel te nemen. Dit is ook logisch aangezien 

ze zelf voor de richting Sport hebben gekozen. Er waren maar liefst 120 deelnemers van onze 

school!

Ik heb zelf ook meegedaan aan de ‘Bike and run’ en ik vond het een heel leuke wedstrijd. Hoewel 

de competitie redelijk vermoeiend was, waren we allemaal achteraf wel tevreden dat we hadden 

deelgenomen, aangezien we ons wel geamuseerd hadden. Het is ook tof dat er zo veel andere 

scholen aan meedoen, zo strijd je niet alleen tegen je klasgenoten, maar ook tegen onbekenden 

om de eerste plek! 

Op het einde van de wedstrijd was er dan de prijsuitreiking. Onze school was bij de gelukkigen 

die in de prijzen vielen: ze kon maar liefst 26 medailles in de wacht slepen! Proficiat aan alle deel-

nemers die zich hebben ingespannen! 

Hieronder volgt een lijst van alle leerlingen van SJKS die het podium haalden. 

< 1e jaar jongens: Goud: Nadir Akrouch (1 Ta) en Issdam Bourich (1 Ta)

< 2e jaar jongens: Goud: Lars Anné ( 2MWSc) en Lukas Smet (2 MWSc)

< 2e jaar jongens: Zilver: Thomas Van Cotthem (2 Lc) en Xander Andries (2 MWSb)

< 3e jaar gemengd: Goud: Lara Vermander (3 SPWa) en Viktor De Jonghe (3 SPWa)

< 3e jaar jongens: Zilver: Kyan Vercauteren (3 SPWb) en Timo Santy (3 SPWb)

< 4e jaar gemengd: Brons: Emma Smet (4 Lc) en Nathan Van Keer (4 Lc) 

< 4e jaar jongens: Zilver: Basile Raskin (4 SPWa) en Victor Foubert (4 SPWa) 

< 4e jaar jongens: Brons: Robbe De Decker (4 SPWb) en Nicolas Schepens (4 SPWa) 

< 4e jaar meisjes: Goud: Jade Braem (4 SPWb) en Ann Vanneuville (4 SPWb)

< 4e jaar meisjes: Zilver: Christine Caeldries (4 SPWb) en Lara Vekemans (4 SPWb) 

< 5e jaar jongens: Goud: Ruben De Saegher (5 SPW) en Benjamin De Cock (5 SPW) 

< 5e jaar meisjes: Brons: Kato Van Bastelaer (5 SPW) en Jill Van Bauwel (5 SPW) 

< 6e jaar jongens: Brons: Tijs Vangenechten (6 SPW) en Jarne Stoop (6 SPW)

Bike and run
Quinten Meiresone (5 SPW)
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In de ban van gym
Charlotte Janssens 6 HW

De sport acrogym, een bijzonder onderdeel van het 
turnen, wordt in onze school beoefend door Joke 
Van Durme (6 WEWIb), Leonie D’hooge (6 WEWIa1), 
Flavie D’hooge (4 Lb) en Anneli Raman (5 LWIa). 
Speciaal voor Ic Hou stelde ik hen een aantal vragen.

Dag meisjes, misschien moet het om te beginnen nog even duidelijk 

gemaakt worden wat acrogym nu precies is en wat het onderscheidt 

van het gewone turnen?

Flavie: Wel, acro is een soort van turnen. Je beoefent het in duo’s of trio’s, 

maar mannen kunnen ook met vier zijn. Eigenlijk kunnen we acro het best 

omschrijven als een mengeling tussen cheerleaden en turnen. Er worden 

bijvoorbeeld mensen in de lucht gegooid en er worden ook piramides  

gemaakt. 

Leonie: Wanneer je acro in een trio doet, staan er twee grotere personen 

onderaan en één kleinere bovenaan.

Doen jullie dit samen in hetzelfde duo of trio of beoefenen jullie 

acrogym gewoon in dezelfde turnkring?

Leonie: Anneli en ik trainen samen met nog iemand anders in een trio. Sa-

men met Flavie doen wij deze sport bij ‘Rust Roest’.

Joke: Ik zit in een andere club dan de anderen.

Hoelang beoefenen jullie deze sport al?

Joke en Anneli: Wij doen dit beiden nu vier jaar.

Leonie: Ik doe dit al 11 jaar.

Flavie: Ik doe al 8 jaar acro.

Hoe zijn jullie om het idee gekomen om dit te gaan doen?

Leonie: Ik deed eerst aan gewoon turnen, maar in dezelfde sporthal deden 

ze ook acro. Ik vond dat acro er veel leuker uitzag, dus zo ben ik er inge-

rold.

Joke: Ooit heb ik eens een turnkamp gedaan 

met kleine kinderen, daar deden we ook een 

beetje acro. Ik vond dat heel leuk. Ik wist bo-

vendien ook dat Leonie dit deed en ik zocht 

eigenlijk net een nieuwe hobby, ik was de 

vorige namelijk beu.

Leonie en Flavie, jullie doen dit 

echt wel al heel lang. Waarom zijn 

jullie hier op zo een jonge leeftijd 

mee begonnen? Is het iets wat 

meegegeven is in de familie?

Flavie: Nee, niet echt. We zochten 

een hobby. Leonie deed al acro 

toen ik nog aan kleuterturnen deed, dus ik wou net als haar ook acro 

gaan doen. 

Was het moeilijk om hieraan te beginnen? Het lijkt me namelijk 

wel een zware sport die veel kracht vereist, zeker voor iemand die 

pas begint.

Anneli: Dat viel heel goed mee, we begonnen namelijk met acro op een 

laag niveau.

Leonie: Inderdaad, eerst hebben we heel lang getraind. We deden pas  

later mee met wedstrijden.

Om die kracht te verkrijgen en te behouden moeten jullie 

waarschijnlijk ook wel veel tijd in de sport investeren, hoeveel uur 

in de week trainen jullie?

Leonie: We trainen allemaal 9 uur in de week, 3 keer 3 uur.

Lukt het om dit te combineren met al jullie schoolwerk of is het soms 

moeilijk om rond te geraken?

Anneli en Joke: Meestal lukt het wel om rond te komen, al zijn er momenten 

dat de combinatie wel eens lastig is.

Ik wens jullie alle vier nog veel succes met deze mooie sport!
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Korte geschiedenis

IJsland werd in 1944 onafhankelijk, maar speel-

de zijn eerste interland al in 1930. Toen was IJs-

land echter nog een personele unie van Dene-

marken. Na de onafhankelijkheid werd hun 

nationale elftal officieel en speelden ze hun eer-

ste interland tegen Denemarken op 17 juli 1946. 

Het duurde tot 1957 voordat IJsland zijn eerste 

competitieve wedstrijd speelde in de kwalifi-

catie voor het WK van 1958. Tijdens deze kwa-

lificatieronde verloren ze alle matchen. Daarna 

beslisten ze om enkel nog vriendschappelijke 

wedstrijden te spelen tot de WK kwalificatie in 

1974. Ook toen eindigden ze echter laatste met 

0 punten. In de kwalificaties die volgden kon-

den ze zich eveneens niet kwalificeren voor 

een groot tornooi, maar in tegenstelling tot in 

het begin, konden ze soms wel enkele punten 

sprokkelen. Zo versloegen ze Spanje met 2-0 in 

de EK-kwalificatie voor het EK 1992.

De EK-voorronde van Euro 2000, was de eerste 

keer dat ze echt in aanmerking kwamen voor 

een kwalificatie voor het eindtornooi, maar ze 

verspeelden hun ticket in de laatste twee speel-

dagen. Ook de daaropvolgende kwalificaties 

eindigden op deze manier.

In de kwalificatiecampagne voor het WK in Bra-

zilië eindigden ze voor het eerst tweede na het 

toen ongenaakbare Zwitserland en voor Slove-

nië. Door deze tweede plaats kwalificeerden ze 

zich voor de play-offs. Daarin moesten ze het 

opnemen tegen Kroatië. Thuis konden ze de 

nul houden, maar konden ze zelf niet scoren. in 

Zagreb konden de Kroaten dat echter wel. Het 

werd 2-0.

De IJslandse weg naar de wereldtop
Louis Raskin (6 WEWIb)

Op veertien juni begint in Rusland het wereldkampioenschap voetbal. Eén van de debuterende landen op het 
tornooi is IJsland. Een land van iets meer dan 300 000 inwoners (dat zijn er minder dan de stad Antwerpen), een land 
waarvan de tweede belangrijkste stad vier keer minder inwoners telt dan SintNiklaas, slaagde er nu al voor de 
tweede keer op rij in om zich te kwalificeren voor een groot tornooi. Welk parcours legden zij af om daar te geraken? 

EK Frankrijk 2016

Na de bijna kwalificatie voor het WK begonnen 

de IJslanders vol goede moed met een nieuwe 

coach, de Zweed Lars Lagerbäck, aan hun kwalifi-

catieronde. In groep A moesten ze het opnemen 

tegen onder andere Tsjechië, Turkije en Nederland. 

Ze begonnen flitsend met twee 3-0 overwinnin-

gen tegen Turkije en Letland. Drie dagen na de 

zege tegen Letland legden de IJslanders ook Oran-

je over de knie. Het was pas op speeldag vier dat 

IJsland zijn eerste puntenverlies leed tegen Tsje-

chië. Ze knoopten echter al snel weer aan met de 

overwinning enkele dagen later tegen Kazachstan. 

Ook de Tsjechen lieten soms punten liggen en na-

dat de IJslanders thuis de Tsjechen met 2-1 versloe-

gen, stonden ze zelfs even aan de leiding. Twee 

gelijke spelen tegen Letland en Kazachstan en een 

verlieswedstrijd tegen Turkije later, eindigden de 

IJslanders op een mooie tweede plaats, die recht 

gaf op een rechtstreekse kwalificatie voor het EK 

in Frankrijk. Het was de eerste keer in hun zeven-

tigjarige bestaan dat ze dit voor elkaar kregen, er 

heerste dan ook een grote feestvreugde op het 

eiland in de Noord-Atlantische Oceaan.

In Parijs werd op 12 december geloot voor de 

groepsfase. IJsland was lang niet het enige team 

dat zich voor de eerste keer kon plaatsen voor 

een EK. Zo gold hetzelfde voor Albanië, Wales, 

Slovakije en Noord-Ierland. De IJslanders die 

zich in pot vier bevonden, gebaseerd op hun 

FIFA-ranking, kwamen in groep H terecht met 

Hongarije, Oostenrijk en Portugal. De mannen 

uit IJsland begonnen direct met een verrassing 

van formaat, ze speelden namelijk 1-1 gelijk te-

gen het Portugal van Cristiano Ronaldo. Na nog 

een gelijkspel tegen Hongarije en een overwin-

ning tegen Oostenrijk eindigden ze tweede met 

evenveel punten als Hongarije en twee punten 

meer dan Portugal, dat zich als beste derde  

echter wel nog plaatste voor de knock-outfase. 
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Voor de IJslanders kon het EK al niet meer stuk. Niemand had ooit gehoopt 

op het doorstoten van hun ploeg op hun eerste EK. De IJslanders voelden 

zich fier op hun land en waren dan ook massaal aanwezig in Frankrijk. Maar 

liefst tien procent van de inwoners woonde een wedstrijd bij. In de acht-

ste finales troffen ze Engeland in Nice. Al na twintig minuten stond IJsland 

met 2-1 voor. De Engelsen konden deze score niet meer ombuigen en er 

kwam dus een kleine ‘Brexit’. Na de ‘blamage’ voor Engeland, besloot Roy 

Hodgson, de Engelse coach, om ermee te stoppen. De IJslanders maak-

ten zich echter al op voor de kwartfinale tegen Frankrijk. De hoop op een 

nieuwe stunt werd al snel de kop ingeboord. Na de eerste helft stond het 

al 4-0. In de tweede helft konden de IJslanders echter nog milderen tot 5-2 

om het EK met opgeheven hoofd te verlaten. Ook Lagerbäck besloot om 

het IJslands nationaal voetbalelftal na vier glorierijke jaren te verlaten. De 

spelers werden thuis als volkshelden onthaald.

WK Rusland 2018

Voor de WK-kwalificatieronde had IJsland een nieuwe coach nodig. Deze 

keer legden ze hun vertrouwen in de handen van de assistent van Lager-

bäck: Heimir Hallgrímsson. De IJslandse voetbalploeg speelde in groep I 

met o.a. Kroatië, Oekraïne en opnieuw Turkije. Ze begonnen alweer zeer 

goed met zeven punten uit negen matchen met onder meer een over-

winning tegen Turkije. Ze stonden dan ook samen met de Kroaten aan 

kop in hun groep. De Kroaten namen na een overwinning tegen IJsland 

op de vierde speeldag de leiding over, maar twee speeldagen later won 

IJsland van Kroatië en beenden ze hun concurrent weer bij aan de leiding. 

Ze verloren wel op speeldag zeven in Finland, maar wonnen de drie mat-

chen die volgden en werden na een verliesmatch en een gelijkspel van 

Kroatië groepswinnaar. Zo mochten ze voor de eerste keer deelnemen aan 

een wereldkampioenschap. Hallgrímsson spoorde na de kwalificatie de 

supporters zelfs aan om zo snel mogelijk naar de Russische ambassade te 

gaan en een visum aan te vragen. Hierbij voegde hij ook toe om hun baas 

te bellen om te zeggen dat ze de volgende dag verlof zouden nemen om 

verder te feesten. Zo blijft het sprookje van de IJslanders verder duren. Be-

nieuwd hoe het zal aflopen in Rusland.

ENKELE OPMERKELIJKE FEITEN

< Tijdens het EK was tien procent van de bevolking in Frankrijk. 

Men denkt dat dit de presidentsverkiezingen van 25 juni 2016 

beïnvloed zou hebben.

< IJsland was één van de eerste landen met de corner ingooi. Het 

kon hiermee twee doelpunten scoren op het EK.

< IJsland introduceerde de fameuze ‘Thunder Clap’ bij het grote 

publiek.

< De IJslandse keeper heeft ooit nog een inzending gedaan voor 

het Songfestival in 2012. 

< Geen enkele IJslandse voetballer van de nationale voetbal-

ploeg voetbalt in de eigen competitie, de meeste spelers zijn 

actief in Zweden.



RUBRIEK

88 IC HOU FEBRUARI 2018

ICHOU JONGEREN SPORT

Wat onbekend is, is onbemind. Dat geldt ook voor de minder bekende 
sport aikido. Wat is dat eigenlijk, wat is de oorsprong van deze interessante 
sport en waarom zou je aikido beoefenen? We stelden deze vragen aan 
Rune Wuytack uit 4SPWa die deze sport een tijd beoefende.

Kan je jezelf even kort voorstellen?

Ik ben Rune Wuytack, ik ben 14 jaar, ik studeer sportwetenschappen en 

zit momenteel in het vierde jaar. Tot voor kort, was ik lid van de Sportclub 

Ki Jin Beveren, waar ik 8 jaar aikido heb gedaan.

Maar wat is aikido nu juist; wat houdt deze sport precies in?  

Zou je het bestempelen als een verdedigingssport of eerder als 

een gevechtssport?

Aikido is eigenlijk een verdedigingssport waarin je leert omgaan met rea-

listische situaties waarin je aangevallen wordt. Je zou het kunnen vergelij-

ken met taekwondo en jiujitsu.

Wordt het beoefend door zowel jongens als meisjes?

Het is een sport voor zowel jongens als voor meisjes, maar het wordt voor-

al beoefend door jongens. 

Is het een competitieve sport en zo ja, deed je mee aan 

die competities?

Aikido is geen competitieve sport, er zijn dus ook geen wedstrijden. Het 

wordt vooral gezien als een vrijetijdsbesteding en als een sport waarin je 

jezelf leert verdedigen in alledaagse situaties.

Moet je je aan regels houden in deze sport?

Ja, je moet onder andere respect hebben voor je tegenstander en ervoor 

zorgen dat je hem niet tegen de grond gooit, maar hem met zorg op de 

grond werkt.

Is er altijd één aanvaller en één verdediger?

Nee, want bij het examen voor het behalen van de blauwe gordel moest ik 

op mijn knieën zitten en drie mensen vielen mij toen aan. Eén van hen had 

ook een stok waarmee hij mij aanviel.

Had je toen ook wapens?

Neen, ik moest één minuut op mijn knieën blijven zitten en de laatste drie 

minuten mocht ik rechtstaan om mezelf te verdedigen met elke techniek 

die mogelijk was.

Nu een beetje meer over de geschiedenis van aikido. Uit welk land 

is deze sport afkomstig en waar staat aikido eigenlijk voor?

Aikido is origineel uit Japan afkomstig en betekent letterlijk: “De weg van 

het samenbrengen met Ki”. Ai betekent in het Japans immers ‘samenko-

men, samenbrengen’ Ki staat voor ‘energie’ en Do betekent ‘weg’. Deze 

betekenis benadrukt nogmaals dat aikido draait om verdediging en niet 

om geweld en dat er dus ook niet aangevallen wordt.

Zijn er verschillende soorten niveaus of graden zoals in karate 

of judo?

Je hebt eerst kleurengordels die gedragen worden bij de eerste 6 graden: 

‘de kyu-graden’. Vervolgens heb je een zwarte band en vanaf dan komt er 

op papier te staan dat je bepaalde graden hebt, dat noemt men een ‘dan’. 

Je ontvangt een eerste dan, tweede dan ... Ik denk dat de hoogste graad 

die je kan halen een achtste dan is. Er zijn ook wel nog een 9de en 10de 

dan, maar die worden slechts zelden aan iemand uitgereikt.

Aikido,  
een minder bekende sport
Quinten Meiresone (5 SPW)
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Wordt er volgens jou genoeg aandacht 

besteed aan deze sport? Niet alleen in 

België, maar ook wereldwijd. Want ik wist 

zelf (voor ik aan dit artikel begon) ook 

niet wat aikido was.

Ik vind wel dat er toch veel sportclubs zijn voor 

Aikido. Er worden ook evenementen en stages 

gehouden, maar het is niet echt een bekende 

sport, waardoor mensen die deze sport niet be-

oefenen er niet veel over weten. 

Waarom ben je eigenlijk gestopt?

Mijn trainer had besloten om de kinderen van 

11 en 12 jaar samen met de volwassenen, bij wie 

ik trainde, te laten trainen. Vanaf dan vond ik dat 

er te weinig discipline was. Soms leek het wel 

een kleutertraining. 

Ten slotte, waarom heb je eerst voor  

deze sport gekozen?

Een vriend van mij deed aikido en ikzelf deed 

voordien karate. Mijn trainer werd toen helaas 

getroffen door een spierziekte en moest spijtig 

genoeg stoppen. Ik zocht dan naar een nieuwe 

hobby en aikido werd op dat ogenblik geïntro-

duceerd in de lagere school. Het leek mij wel 

een interessante keuze.

Bedankt voor dit gesprek, Rune,  

en hopelijk kan dit interview bijdragen aan  

de populariteit van aikido.

Volgende keer in Ic Hou ... 
Maïté Verstraeten (5 LWIa)

Poëtische wandeling 
‘Waes’, een poëtische wandeling doorheen SJKS

gebracht door eigen leerlingen!

Volgende editie een verslag.

Wervelend dansen
Altijd al willen weten hoe die 

choreo grafen van Skairo te werk 

gaan bij het voorbereiden van de 

show? We besloten hen tijdens het 

tweede semester te schaduwen ...

Highland Games 
De beruchte ‘Highland Games’ die ieder jaar worden 

gehouden op onze school tijdens de Engelse dag. 

Wellicht zal het er niet zo hard aan toe gaan zoals 

op de foto hiernaast, maar het zal toch niet veel  

schelen!

En verder ...
Hoe loopt het trouwens verder af met 

de werkgroep milieu? Wat zijn de ver-

dere plannen? En we komen ook de 

antwoorden te weten op het kruis-

woordraadsel in het Sint-Niklase dia-

lect! Uiteraard inclusief een interview 

met de winnaar! We kijken al uit naar 

de tweede, spetterende editie van 

Ic Hou! 



  Ingelijst

Zaventem – 24 december 2017: Ida, Fien, Julie, Lucas 
en Marjolein!; vier SJKS-leerlingen en een SJKS- 
leerkracht. Hun koffer (rugzak) is gemaakt. Zondag, 
kerstavond, 24 december, het vliegtuig op voor een 
inleefreis met Broederlijk Delen in Oeganda
 
Oeganda – 27 december 2017 – “Super hier. Om jullie 
even jaloers te maken: volle zon en 27 graden. Dan de 
realiteit: dag 1 was lastig maar leuk. We hebben een 
sloppenwijk bezocht in Kampala en werden gegidst 
door een zeer gepassioneerd iemand, Mo. Eerste 
indrukken waren top. Lieve mensen en er werd 
vooral een verhaal van hoop gebracht! Deze orga-
nisatie richt zich op onderwijs in de sloppenwijk.
Dag 2: hobbelige rit en genoten van prachtige 
natuur!
Dag 3: 3u in de bus zitten met onderweg enkele 
bavianen die de weg versperden om uiteindelijk in 
het armste gedeelte van West-Oeganda te komen. 
Veel indrukken, veel mensen gesproken en enkele 
pro jecten bezocht zoals een kippenboer en een 
garagist voor brommers. Morgen verdwijnen we 
even van de radar en vertrekken we allen naar ons 
gastgezin. Zondag of maandag volgt een nieuwe 
update. We stellen het goed!”

Oeganda – 2 januari 2018 – “Hey! Omdat we maar 
geen wifi hebben via deze weg een korte update. 
De inleefverblijven waren super. Veel geleerd en 

uiteraard ook tegen de grenzen gebotst. Nieuwjaar 
goed ingezet met een leuke safari. Van zodra we wifi 
hebben posten we foto’s en verslagen. De leerlingen 
beginnen wel moe te worden :) grtjs van ons allen.  
PS We beseffen niet goed dat het 1 januari is ... op de 
evenaar tussen de nijlpaarden.” :)

Sint-Niklaas – Collegekerk 30 januari 2018 – In de 
College kerk brengen onze Oegandareizigers hun 
verhaal voor alle leerlingen van de derde graad. Een 
mooie powerpoint ondersteunt hun uiteeenzetting. 
De Noord-Zuidproblematiek, de aanpak en visie van 
Broederlijk Delen en hun eigen anekdotes zorgen 
voor duidelijke informatie en een hele sterke getui-
genis. Na de krokusvakantie staan er nog andere 
infosessie gepland en daarna volgt de concrete 
solidariteitsactie BD met Oeganda als hefboom.

DVR

Oeganda zet ons in beweging


