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“De Junior Journalist-wedstrijd is dé grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in 
Vlaanderen. Dit jaar staat hij volledig in het teken van ‘eten en het culinaire’. De lokale 
voorrondes zijn ondertussen afgelopen. Twee van onze leerlingen zijn lokaal laureaat. 
We publiceren met fierheid hun pennenvruchten. Flore Vavourakis (3GL) nam deel  
aan Reeks 3 (3de en 4de jaar secundair). Het was haar opdracht om een interview in  
te leveren. Ze interviewde haar zus. Henri Verroken (6LWIb) naam deel aan Reeks 4  
(5de en 6de jaar secundair). Van hem werd een opiniestuk verwacht. Hij benaderde  
de opdracht erg origineel.” 

Over de Davidsfondswedstrijd en Flore Vavourakis en Henri Verroken, 
twee van onze leerlingen met een hele goede pen – pag. 37
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“Zesdejaars die een ‘les’ geven i.v.m. privacy-instellingen leren zelf veel bij (opzoek-
werk, presentatietechnieken, ...), ze leren iets aan jongere leerlingen (een authentieke 
getuigenis van een oudere medeleerling is motiverend en erg overtuigend) én de leer-
krachten die die de zesdejaars begeleiden én de leerkrachten die de jongere leerlingen 
begeleiden, steken heel wat op van ‘nieuwe media’. Voor iedereen leerwinst. “. 

Vanuit de werkgroep ‘nieuwe media’ informatie 
over de aanpak en de blijvende aandacht voor ‘nieuwe media’ in SJKS– pag. 6

“Op een vrijdag tijdens het zevende lesuur (Frans natuurlijk!) mocht 5HW Franse 
citaten op de ramen in alle gebouwen van het College schrijven... De reacties in de 
wandelgangen en de klassen logen er niet om: de citaten bleven niet onopgemerkt 
en zorgden zelfs voor enige controverse: Franse citaten op een Vlaamse school? Een 
mens moet soms van het kwaad een deugd maken: aldus gebruikten we de Belgische 
communautaire kwestie voor een keertje in ons voordeel.

Inge Callewaert licht een tip van de sluier van het (succesvolle) Olyfranplan – pag. 34

“Vorig schooljaar zijn we begonnen met een digitale versie, via de Standaard 
Boekhandel. Nu kunnen de schoolboeken enkel nog besteld worden via de website. 
De volledige bestelprocedure krijgen de leerlingen per post opgestuurd. Ik wil erop 
aandringen om nauwgezet en tijdig de schoolboeken te bestellen. Opdat we alles vlot 
zouden kunnen afwerken, willen we vragen om voor 21 augustus 2013 de boeken te 
bestellen. Wanneer de bestelprocedure correct is afgewerkt, krijgen de leerlingen een 
bevestigingsbericht en een bevestigingsmail. De data voor het afhalen van de boeken 
staan vermeld bovenaan iedere boekenlijst.”

Katrien Rombaut, verantwoordelijke boekenfonds 
over bestellen van boeken via de website – pag. 82

kNIppEN EN pLAkkEN



SAMEN SCHOOL MAkEN

? 7 JUNI: VRIENDSCHApSDAG 13 JUNI: ExAMENS = 

Onder een stralende zon met 11 klassen van het  
eerste jaar een denderend Spel Zonder Grenzen!
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blikvanger blikvanger

Het overleg wordt opgesplitst in twee delen: er is een avond waarop ou-

ders en directieleden worden uitgenodigd en de dag erna is er een advies-

raad waarop van elke school van de scholengemeenschap een leerling 

aanwezig is. Op de adviesraad voor ouders en directies werden volgende 

items behandeld

De C.l.b.-rollen
Een C.L.B.-medewerker is per definitie een hulpverlener maar hij of zij is 

veel meer dan dat. Van een C.L.B.-er mag ook verwacht worden dat hij zich 

opstelt als coach van een leerkrachtenteam die op een professionele ma-

nier kan omgaan met een probleemstelling. Een C.L.B.-er werkt ook steeds 

in een multifunctioneel team en stelt zich ook op als netwerker.

Critical incident
Het C.L.B. heeft werk gemaakt van een draaiboek dat scholen kunnen ge-

bruiken indien er zich plots een crisis voordoet. Geen enkele instelling (dus 

ook een school niet) is crisisvrij: een diefstal met geweld, brand, een zelf-

moord, een busongeval: het zijn situaties die kunnen voorkomen en des-

gevallens is het belangrijk dat de school kan terugvallen op dit draaiboek.

Een critital incident is een onverwachte gebeurtenis met zodanige impact 

op de emoties van leerlingen en/of leerkrachten dat zij tijdelijk niet in staat 

zijn om op een normale manier te blijven functioneren binnen het klas- en 

schoolgebeuren. Een goed uitgewerkt stappenplan kan ervoor zorgen dat 

steeds de juiste beslissingen genomen worden op de juiste momenten.

integrale jeugdhulp
Op 16 september start in Oost-Vlaanderen een pilootproject dat wil na-

gaan op welke manier het onderwijs zal kunnen omgaan met die nieuw 

AdviesrAAd kAArt tAken en Actuele onderwerpen AAn

c.l.B. - centrum voor leerlingenbegeleiding
Op regelmatige basis organiseert het C.l.b. een adviesraad: zoals het woord aangeeft wil het C.l.b.  
op deze manier aan zijn partners suggesties vragen om haar werking bij te sturen waar nodig.

concept waarbij het de bedoeling is om de volledige jeugdhulpsector in 

Vlaanderen te overkoepelen.

gezonde leefgewoonten
Een ander hot topic voor ons C.L.B. is het opnemen van een welbepaalde 

rol in het bevorderen van een leeftijdsaangepast eet- en beweegpatroon 

bij schoolgaande kinderen en jongeren, het tijdig opsporen van eet- en 

gewichtsproblemen bij de schoolgaande jeugd en indien nodig een be-

leid aanbieden en een geode doorververwijzing realiseren.

nieuwe media
Vanzelfsprekend zal het C.L.B. inspanningen doen om ondersteuning te 

bieden bij cyberpesten, internetverslaving, problemen rond privacy. Beter 

dan wie ook weten zij dat dit een van de nieuwe uitdagingen wordt: hoe 

kan je als leerkracht, als ouder, als school, als C.L.B.-er het best reageren op 

dit toch nog vrij recent nieuw fenomeen? Eenvoudig is dit zeker niet maar 

één zaak is zeker: sociale media zijn er én zullen er altijd blijven! Aan ons 

om de jongeren te leren hiermee goed om te gaan.

Samenwerking
Ook vanuit het standpunt van de leerlingen heeft het C.L.B. ondertussen 

feedback gekregen en wij zijn ervan overtuigd dat zij hiermee aan de slag 

zullen gaan. Persoonlijk kan ik getuigen dat de samenwerking tussen onze 

school en het C.L.B. prima verloopt; op die manier trachten de verschillen-

de partijen die met leerlingenbegeleiding betrokken zijn samen te zoeken 

naar de beste oplossing voor elk probleem.

Marc Buytaert

C.L.B.-ploeg van de OKAN-SJKS-klas
V.l.n.r.: Mina Faris, Steffi De Ruyte,  
Sofie Besaen en Jan Van Wolvelaer

C.L.B.-ploeg SJKS
V.l.n.r.: Raf Boelen, Steffi De Ruyte,  
Iris Van Acker en Soetkin Schram

Zo gingen de leerlingen van de groene, de witte 

en de okerklas van SjKS onder andere naar het 

jAC (jongeren adviescentrum). Daar legden de 

medewerksters eerst uit waar de organisatie voor 

staat en nadien werd aan de hand van een spel 

getoetst of ze goed geluisterd hadden. Tenslotte 

konden ze nog enkele vragen stellen die ze voor-

bereid hadden in de klas. 

In Technisch Berkenboom Instituut (TBI) werden 

ze onder handen genomen door de leerlingen 

van haarzorg, de meisjes voor een haarbrush 

sessie, de jongens voor een knipbeurt. “Mooie 

meisjes meneer!” Ze glunderden.

Een bezoek aan een melkveebedrijf was weer 

iets helemaal anders natuurlijk. Boer johan heeft 

hen rondgeleid in zijn melkveebedrijf. Weten jul-

lie hoe oud een koe wordt, hoeveel kalveren ze 

kan werpen, hoeveel melk een koe per dag pro-

duceert? niet? Vraag het aan onze okan’ers! Als 

kers op de taart kregen ze een chocoladepud-

ding gemaakt met de melk van de boerderij.

Steffi, de verpleegster van het CLB, is komen 

praten over lichaamshygiëne en in TBI mochten 

ze EHBO oefenen op vier reanimatiepoppen. Ka-

rin Gers, de sportjuf, toonde hen hoe het moest.

En waarom is ontbijten zo’n belangrijke en ge-

zonde gewoonte? De theorie rond gezonde 

voeding werd gekoppeld aan de praktijk: de 

leerlingen gingen boodschappen doen en zorg-

den vervolgens voor een gezond ontbijt.

In OKAn worden regelmatig activiteiten geor-

ganiseerd die losstaan van de lessen. Op die ma-

nier leren de okan’ers echt participeren in een 

context die hun leefwereld wordt. En dat ze dit 

meestal heel leuk vinden, staat buiten kijf.

Anne, Stefaan en Lien – leerkrachten OKAN

okAn-klAssen op stAp

project gezondheid: 
erg geslaagd

in de week van 13 tot 17 mei stond in Okan alles in het teken van 
gezondheid. Tijdens deze projectweek werden niet alleen lesbundels 
gegeven die de okan’ers de basisprincipes van een gezonde voeding, 
lichaamsbeweging, en hygiëne bijbrachten, kortom een gezonde  
manier van leven, maar ze deden ook tal van uitstappen en activiteiten.

okAn-leerlingen aan het woord

Hallo. Ik ga vertellen over projectweek. Deze 

week leren we over gezondheid. Dat vind ik 

leuk, want we gaan veel doen.

Maandag, 13 mei we zijn naar JAC geweest, we 

hebben veel informatie gekregen. Mensen van 

het JAC werken anoniem en dat vind ik goed 

want sommige dingen kunnen jonge mensen 

niet vertellen aan hun ouders of vragen aan 

hun ouders. Ze kunnen naar JAC gaan en hulp 

krijgen. 

Maryam, Okan groen

Les gekregen van mevrouw van het CLB over 

hygiëne. De mevrouw vertelt over douchen, 

tanden poetsen, handen wassen, enz. Op het 

einde van de les doen we kleine quiz. Leuke les, 

wij kregen ook nog een cadeautje: stukje zeep 

en tandpasta. 

Rubin, Okan groen

Vandaag maken we affiches over gezondheid. 

Wat is gezond? Wat is ongezond? We werken 

samen aan drie affiches.

Melikenur 

Woensdag kopen we allemaal samen gezond 

ontbijt in Aldi: melk, appelen, bananen, boter, 

yoghurt, chocomelk, confituur.

Donderdag eten we allemaal samen: groene 

klas en witte klas en ook mijn klas. 

Het ontbijt was leuk en lekker. 

Ajse en Gulnaz

Met de bus naar de boederij, de meneer vertelt 

veel over koeien en varkens. Het ruikt niet fris op 

de boerderij.

Ik was een beetje bang van de hond. Lekkere 

pudding gegeten! Super leuke dag! 

Sabine, groene klas
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in de prijzenin de prijzen

Onze leerlingen deden het erg gOed

Finalisten  
op vele fronten

dit schooljaar waren tal van leerlingen erg succesvol 
in olympiades. Wiskunde, chemie, engels, Frans, ... 
onze leerlingen deden het erg goed. Finaleplaatsen 
zijn schaars, maar op vele fronten streden onze  
bollebozen mee voor de hoogste gaai.

De sterke prestaties zijn uiteraard in de eerste plaats de verdienste van erg 

knappe leerlingen; tegelijk zijn het hefbomen voor degelijke vakinhoude-

lijke scholing – opstekers voor de hele school! We zijn alleszins erg fier op 

deze fantastische prestaties. Een overzichtje.

Frans – finale in Hasselt op 17 april
We hebben zes finalisten in de Olyfran-wedstrijd. Sébastien Moreau is 

Franstalig en hij moest dus geen extra proef meer afleggen. Sowieso naar 

de prijsuitreiking op 6 mei!

Bij de nederlandstaligen mogen deze leerlingen door naar de mondelinge 

(finale) proef: Olyfran-junior: Charlotte Vandenhove d’Ertsenrijck; Olyfran-

junior: Kristen Decommer; Olyfran-junior: Liesbeth Roelens; Olyfran-max: 

Lisa Van Emelen en Olyfran-max: Thomas Servotte. Bij de Franstaligen Oly-

fran-junior Franstaligen behaalde Sébastien Moreau 100%! 

Het resultaat van deze finale leest u hiernaast.

de Slimste School – in Antwerpen op 19 april
Evert Heirbaut, Wanne Mendonck, Lisa Van Emelen, Bert Van Raemdonck 

zijn kampioen van Oost-Vlaanderen in de quiz-wedstrijd De Slimste 

School. Ze meetten zich met de sterkste ploegen in de finale. In die finale 

strandde onze ploeg op een erg verdienstelijke zesde plaats.

engels – finale in Mechelen op 20 april
jeff De Maeyer plaatste zich voor de finale van de BBC PUBLIC SPEAKInG 

Awards. jeff won niet maar een plaats bij de laatste tien is erg knap.

Wiskunde – finale in Heverlee op 24 april
We hebben twee finalisten in de wiskunde-olympiade (VWO): Lisa Van 

Emelen en Freek Speleman behaalden. Zij behaalden erg verdienstelijk een 

aanmoedigingsprijs. 

Chemie – finale in Brussel op 27 april
Lisa Van Emelen plaatste zich voor de finale en behaalde erg verdienstelijk 

een aanmoedigingsprijs.

DVR

OlyFran 2013

Formidable, 
formidable, 
formidable! 

de 26e editie van deze olympiade van het Frans bete-
kende voor onze school een serieuze uitdaging. Vorig 
schooljaar, bij de feesteditie van 25 jaar Olyfran, 
schreven 81 SjKS-ers in en won eline Wittevrongel  
de eerste prijs voor Frans 3e graad ASO. Konden we 
zo’n editie ooit wel overtreffen? 

We beschouwden de editie van vorig jaar als een stimulans voor Olyfran 

2013. Een tweede, zoniet nog grotere motivatie voor Olyfran, was een 

mailtje van de directeur begin dit schooljaar. Hij informeerde ons over de 

‘European Survey on Language Competences’. Uit die studie bleek immers 

dat onze Vlaamse jeugd slechts gemiddeld scoort voor Frans maar wel uit-

stekend voor Engels en dat dit deels te wijten is aan het feit dat jongeren 

veel minder in contact komen met de Franse dan met de Engelse taal en 

cultuur. 

Frans in de schijnwerpers 
Prompt gingen collega Van Wambeke en ikzelf op zoek naar een plan om 

het Frans in de schijnwerpers te zetten. Olyfran leek ons daartoe de ideale 

aanleiding. Zie hier dus het Olyfranplan 2013. 

Het ‘Olyfranplan’ 2013
Frans moet zichtbaar zijn! 

Op een vrijdag tijdens het zevende lesuur (Frans natuurlijk!!) mocht 5HW 

Franse citaten op de ramen in alle gebouwen van het College schrijven... 

De reacties in de wandelgangen en de klassen logen er niet om: de citaten 

bleven niet onopgemerkt en zorgden zelfs voor enige controverse: Franse 

citaten op een Vlaamse school?... Een mens moet soms van het kwaad een 

deugd maken: aldus gebruikten we de Belgische communautaire kwestie 

voor een keertje in ons voordeel.

Frans moet hoorbaar (en dansbaar) zijn!

Dus... Musique publique! 

In de klassen maakten we de leerlingen warm voor de wedstrijd op de to-

nen van Mika ‘Elle me dit’ en met het Olyfran you-tube filmpje. Bovendien 

beloonden we elke inschrijving met een Frans lied. Daartoe sloegen de 

ploeg van BD en de leerkrachten Frans de handen in elkaar: wij supporter-

den voor BD door onze warme steun te betuigen op een kille ochtend in 

de ‘muziekstudio’ van de speelplaats en BD-goeroe Fréderic Caulier plaats-

te een ‘deftig’ (ja, u leest het goed!) woordje Frans. Dit alles ondersteund 

door de muziek die de leerlingen zelf gekozen 

hadden. Tot ons groot plezier bleek dat onze 

leerlingen wel heel wat afweten van de Franse 

muziek: Mika, Stromae, jessy Matador, Coeur de 

Pirate, Sexion d’Assaut, Colonel Reyel, Les pop-

pys, Deus, ... tot zelfs Georges Moustaki, Michel 

Sardou, France Gall, Plastic Bertrand en Edith Piaf 

staan tussen hun favorieten! 

En euh... kunnen we het als toeval beschouwen 

dat ‘C’est la vie?’ van Khaled het themalied was 

voor onze dansgroep Skairo dit jaar?

en ja... Frans werd zelfs voelbaar!

Ik zal nooit vergeten in welke emotionele wild-

waterstroom ik terechtkwam op het moment 

van de proclamatie van onze laureaten in Brus-

sel. 

Bij elke categorie moesten we wachten tot het 

laatste. Op zich is dat een geweldig teken. Hoe 

langer je moet wachten, hoe groter de prijzen 

natuurlijk! 

Lisa Van Emelen en Thomas Servotte zagen 

eerst een 15-tal andere namen aan hen vooraf-

gaan. We bleven maar aftellen en ja: beide zes-

dejaars eindigden bij de beste 10 leerlingen van 

Vlaanderen voor Frans ASO 3e graad!! 

Sébastien Moreau liet ons zelfs tot de allerlaatste  

wachten: hij werd de eerste in de categorie 

van de Franstaligen met niet minder dan 100%! 

een unieKe erVAring!  
‘dOe Mee’ iS de BOOdSCHAp

“Eind januari vroeg onze leerkracht Frans wie 

er zin had om deel te nemen aan Olyfran. 

Ik vond het wel een tof idee om mijn kennis 

Frans eens te testen via een wedstrijd en de test 

nam slechts een uurtje in beslag. Het leidde 

tot een onverwacht resultaat: samen met een 

twintigtal anderen was ik geselecteerd voor de 

mondelinge finale. Op die mondelinge finale 

werden we één voor één ondervraagd door 

een zeskoppige jury die een hele resem vragen 

op ons afvuurde. Mijn vragen gingen o.a. over 

mijn lievelingsvakken, mijn hobby’s en mijn va-

kanties. Het was een heuse uitdaging om Frans 

te praten terwijl zes juryleden met gespitste 

oren fouten probeerden te ontdekken. Toen 

ik een kwartier later buitenkwam, was ik wel 

opgelucht dat het voorbij was. Mijn verbazing 

was dan ook groot toen ik enkele weken later 

hoorde dat ik in de prijzen was gevallen. Ook 

de reacties achteraf waren heel positief. Ik vond 

Olyfran dan ook een unieke ervaring die ik me 

nog lang zal herinneren.”

Liebeth Roelens 

zere rug!

“Het begon allemaal met een schriftelijke test 

op een zonnige woensdagmiddag... Ik vond 

het wel jammer dat het niet tijdens de lesuren 

was en hoopte dat dit het ergste zou zijn van 

het parcours (dat was het gelukkig ook). We-

ken gingen voorbij met de hoop op een fina-

leplaats, die uiteindelijk na té lang wachten 

werd gerealiseerd. Hiermee begon de proficiat-

ceremonie al. Terwijl het echte werk nog moest 

beginnen: we gingen de mondelinge proef in 

de Universiteit van Hasselt afleggen. Natuurlijk 

had ik weer het “geluk” om als laatste van de 

SJKS-finalisten aan de beurt te komen... 

Ik zou toekomstige deelnemers aanraden om 

zelfzeker te zijn en wat humor te gebruiken. 

Desnoods verzin je maar iets, de juryleden we-

ten toch niets over je leven... 

Het hoogtepunt was de proclamatie. Het was 

voor iedereen een verrassing: niet elke school 

kaapt het volledige podium weg natuurlijk. Ik 

dacht zelfs even dat ze onze school vergeten 

waren.

De gevolgen van Olyfran waren een zere rug 

door de zware boekentas met gewonnen boe-

ken, een diploma en een zeer leuke ervaring. 

Zeker voor herhaling vatbaar!”

Charlotte Vandenhove d’Ertsenrijck

<<<
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omdat wij graag weten wat jullie mening is 
over onze artikels of gewoon nieuwsgierig 
zijn naar wat jullie bezighoudt, kunnen 
jullie ons altijd een berichtje sturen via 
jongerenredactie@sjks.be of via Smartschool 
naar iemand van de redactie. leuke of 
interessante lezersbrieven worden volgende 
keer gepubliceerd. 

 
 

Eindelijk! negen weken zomervakantie! Om deze goed te starten schotelen we 

je graag een goed gevulde Ic Hou jongeren voor. Op het eerste nummer in 

februari kregen we veel positieve commentaren en deze keer willen we nog 

beter doen. Starten doen we met een goed gevuld artikel over reizen; het Col-

lege lijkt namelijk soms meer op een reisbureau dan op een school.

  

In de vorige editie hadden we al een artikel gewijd aan tablets en ook deze 

keer besteden we er een pagina aan. De school heeft namelijk een lading iPads 

gekocht en leerkrachten krijgen nu workshops over hoe ze met een tablet 

moeten werken. Wij waren nieuwsgierig en stuurden een reporter naar zo’n 

workshop. 

Skaïro was dit jaar weer eens volledig uitverkocht, we namen foto’s tijdens de 

repetities en geven jullie een blik achter de schermen. 

We blijven ook de minder bekende delen van de school in beeld brengen, 

deze keer gingen we langs bij het boekenfonds. De keuken werd ook onveilig 

gemaakt door onze journalisten en we interviewden de schoolkok. 

Cultuur – met een grote C wel te verstaan – is op onze school eveneens zeer 

belangrijk. Een paar klassen uit het vijfde maakten een toneel- en dichtvoor-

stelling, wij waren erbij.

Op onze school zitten ook schrijvers die zelfs met hun schrijftalent in de prijzen 

vallen, de prachtig geschreven teksten van deze junior journalisten kan je in de 

Ic Hou jongeren lezen. 

Het College heeft ook veel sportieve leerlingen, de winnaar van het mountain-

bikeweekend werd geïnterviewd en toen Hans Van Alphen onze school be-

zocht, waren we er als de kippen bij om hem een hele reeks vragen te stellen.

De gedichten en recensies zijn ook weer van de partij, samen met de spelle-

tjespagina. Afsluiten doen we met het spannend einde van de tweedelige 

thriller ‘De Collegemoord’.

 

Dus als je deze vakantie uren in de auto of op het vliegtuig zit, pak de Ic Hou 

stevig vast en denk nog eens met een lach terug aan het voorbije schooljaar. 

Of kan je nu al niet meer wachten en wil je al deze prachtige artikels meteen 

lezen? Dat begrijpen we volkomen, veel leesplezier en geniet van de vakantie!

 

Andreas Van de Vyver,

hoofdredacteur

Ic  vakantie Prikbord-
pagina

100 Dagen

Ardennnentocht

RUBRIEKRUBRIEK
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RUBRIEKRUBRIEK
Dag papa, 

Dit is de wagenmenner in het museum van Delphi: een rijzige, mooie jonge man met levendige ogen en scherpe blik. ’t Is precies alsof hij naar overal tegelijk kijkt, dat hij alles ziet. Echt bangelijk... Hij moet een voorouder van Faems zijn: de gelijkenissen zijn te frappant!

Groetjes, 
xX

aan mijn papa

België

Beste directie,
In dit Grieks kuststadje hebben we een oude burcht bezocht. Zo’n dikke muren zeg!Ergens in een verloren hoek toont de gids ons een klein, donker plaatsje, een soort vergeetput. Hier zou iemand ik weet niet meer hoe lang gevangen gezeten hebben. Pure horror dus... Een handige tip om weerbarstige leerlingen op betere gedachten te brengen...?

Groeten,
xx

aan de directie

België

Griekenlandreis 
2013

Hallo mama,

Zie je m’n haren recht komen?’t Is hier vreselijk, echt niet leuk, slecht weer, niks te beleven, alleen wat kapotte stenen op een hoop. En dan die Parthenontempel in de stellingen... Echt geen zicht! Hier kom ik nooit meer.Ik mis je, kus 

xx

P.S. Grapje... hahaha... die haren, dat was de wind...

aan mijn mama

België

Lieve oma,

Soms zeg je me ‘je ziet de wereld 

teveel op z’n kop. Ik heb het in 

Olympia eventjes geprobeerd. ’t 

Viel mee, maar niet voor lang.

Je hebt weer eens gelijk oma!

Kus,
xX aan mijn oma

België

Hoi trainer,

Ik denk elke dag aan m’n 

dieet. Nie moeiljk, Griekse food 

is niet eetbaar. De Mac Donald 

daarentegen... Zààààlig ook 

in Athene. Zoals je ziet vergeet 

ik ook m’n dagelijkse afspraak 

met de sportbaan niet.  

En ik sta altijd op blokje nr. 1, 

de anderen ver achter mij...

Sportieve groet, 
xx

aan mijn trainer

België
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leerkracht in de kijkerleerkracht in de kijker

Waar en hoe ben je zelf opgegroeid?

Ik ben opgegroeid in een buurt die niet zou misstaan in een of andere 

jeugdserie uit de eighties, toen sponsen broekjes en bivakmutsen nog 

in het wild voorkwamen. Wij woonden in de Clementwijk, in een dood

lopende straat waar zo goed als alleen maar gezinnen met kinderen 

woonden. Iedereen speelde met iedereen, de oudste was twaalf, de jong

sten de papschool nog niet ontgroeid. Achter ons lagen akkers en velden 

waarop we met pijl en boog op eendenjacht gingen, hele series à la David  

Crockett en MacGuyver werden nagespeeld met de hele bende. Ik herin

ner mij playbackwedstrijden die steevast in ruzie eindigden. Bij grote voet

baltoernooien als het WK voetbal in Mexico 86 en Italië 90 werd tv in de 

voortuin gezet en de hele buurt kwam, koel pintje bij de hand, supporte

ren voor Ceulemans, Gerets en co. Ook de jaarlijkse eierworp zorgde voor 

een onvergetelijke sfeer. Memorabele momenten. Een fantastische tijd om 

kind in te zijn, buiten spelen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 

Wanneer zijn jullie gaan wonen waar jullie nu samen wonen?  

En waarom precies daar?

Wij wonen nu op 50 meter van het ouderlijk huis van mijn vrouw. We had

den de mogelijkheid om daar een bouwgrond te verwerven. Een speel

straat zoals uit mijn jeugd is het niet, daarvoor is het er net iets te druk. 

Wat wel fijn is: loop 50 meter en je staat te midden van de bossen en de 

velden. Het centrum van de stad ligt op 10 minuten fietsen. 

’s Ochtends houden de vogels een overweldigend concert. Alleen moet je 

het geruis van de grote banen in de buurt er even tussenuit filteren.

Is jullie tuin of garage (of iets anders in of rond het huis)  

een kinderparadijsje? 

Voorlopig is de ruime en lichte woonkamer het kinderparadijs om de sim

pele reden dat de tuin nog niet aangelegd is. Daar werken we momenteel 

volop aan: het terras is net af en als het weer iets beter mag worden, wordt 

dat het nieuwe kinderparadijs, in afwachting van de schommel met glij

baan die er zit aan te komen. Eens de tuin is aangelegd, kan ik ook eens 

testen of ik groene vingers heb. Er is in elk geval ruimte om er een fijne 

speelplek van te maken. Ik koester de stille wens om ooit een zwemvijver 

aan te leggen naar het voorbeeld van de prachtige vijver van collega Gil

bert Cant, maar met hele kleine kinderen is dat voorlopig niet aan de orde. 

Wat doen jullie bij regenweer? En bij zonneschijn?

Wij hebben voor een houtskeletbouw geopteerd omdat we op die ma

nier voor dezelfde prijs veel beter konden isoleren. Daarnaast zijn de gro

te raampartijen ons paradepaardje: wanneer de zon in de winter schijnt, 

zorgt dat voor een zalige warmte waarin het leuk toeven is. Grote ramen 

zorgen ook voor een optimaal contact met de tuin. Wanneer de zon 

’s ochtends schijnt, schijnt ze recht de keuken binnen, waardoor het lijkt 

alsof je in de tuin aan het ontbijten bent. Een bijzonder fijne beleving. 

Door de isolatie is het in het voorjaar en najaar altijd aangenaam warm 

zonder dat je je verloren moet stoken. En je voelt geen tocht meer, wat in 

ons vorige huis wel anders was.

Keerzijde van de medaille is wel dat je het bij zomers weer binnen erg 

warm kan worden. Dat kan je verhelpen door zonneweringen te plaatsen, 

maar om budgettaire redenen (Rome en Parijs zijn ook niet op een dag 

gebouwd), is die er nog niet. nu ja: in een land als België zijn er op jaarbasis 

veel meer koude dagen dan dat er hittegolven zijn, dus die veertien dagen 

hitte kunnen niet op tegen het profijt dat we van dit huis al gehad hebben.

Het is de bedoeling dat we op die warme dagen vooral buiten gaan leven: 

zalig een boekje of krantje lezen op een zonovergoten terras met een bier

tje/wijntje bij de hand, wat in de tuin ravotten, barbecue aansteken, ... Tot 

nu toe is dat er nog te weinig van gekomen (we wonen hier pas sinds juli 

2012), want de tuin had meer iets van een inderhaast achtergelaten bouw

werf, maar de intentie en de goesting zijn er. 

Bij regenweer of ’s avonds trek ik me met veel plezier terug in mijn bureau: 

tussen de boeken en cd’s kan ik me uren amuseren met muziekjes zoeken 

en beluisteren, doelloos in het rond prutsen, oude Ic Hous doorbladeren 

terwijl ik lessen voorbereid, toneelteksten zit te blokken of allerlei opdrach

ten en taken uitbroed.

Wat staat er in de nabije toekomst op het programma  

qua uitstapjes?

Een huis bouwen is een soort vijfjarenplan; er blijven nog tal van klusjes 

die opgeknapt moeten worden (de garage, een douche die nog steeds 

niet geïnstalleerd is, de verlichting, ...). Ik ben niet meteen een hobbyklus

ser, dus ik moet me steeds wel wat opladen voor deze werkjes, al heb ik bij 

de bouw van het huis enorm veel bijgeleerd.

Daarnaast heb ik op tijd en stond nood aan een uitstapje. Met kleine kin

deren ben je iets beperkter, maar mijn vrouw is stilaan de tel kwijt van het 

aantal dierentuinen dat we ondertussen bezocht hebben. 

Gelukkig is mijn oudste zoontje ook al grote fan. Grootse reizen, citytrips 

en musea bezoeken zitten er even niet in (maar we blijven er wel van dro

men), maar gelukkig is er in onze buurlanden ook wel wat te zien en te 

beleven. Zo trekken we deze vakantie richting de Loire: kunst en cultuur, 

kastelen, natuur en ontspanning op een relatief beperkte afstand en kind

vriendelijk – dat weekje zal veel te kort zijn. En een bezoekje aan de plaat

selijke zoo mag uiteraard niet ontbreken.

SH

Punten op tien voor:

Afstand van de school: 8/10 

Alles perfect met de fiets te doen.

Familiefun in en rond het huis: 6,5

nu nog een 6.5, maar dat wordt binnen dit en een jaar een dikke negen.

Afstand tot hobby’s, sporten, spelen: 8

Vermits ik ook in mijn vrije tijd op school terug te vinden ben  

(o.a. schooltoneel) eveneens een 8.

Kinderfavoriet in de omgeving van jullie huis: 8/10 

De schaapjes in het wegeltje 100 m verderop, de pony’tjes  

(‘mimipaardjes’ volgens mijn zoontje) zijn een goede tweede.

Bovenste beste buren: 7/10 

Daar wordt aan gewerkt; we hebben net nieuwe buren gekregen  

en die vallen heel goed mee. Bovendien worden er in onze straat tal 

van evenementen georganiseerd.

Achtergrondmuziek in de straat/ buurt: 10/10 

De isolatie houdt niet alleen de warmte binnen, maar ook het  

potentiële lawaai buiten; in de tuin is het iets minder. E17 en n41  

zorgen af en toe voor storend achtergrondgeluid op zomeravonden.

Veilig gevoel: 9/10

Alleen de tegen te hoge snelheid voorbijdenderende accordeon

bussen richting Lokeren of Antwerpen vergallen het plezier ietwat.

Hoe wonen onze collegA’s? 

Bram noens,  
leerkracht nederlands en Duits in 4 en 6

Familie noens – de lange
Ouders: Bram, leraar en isabelle, bediende
kinderen: Flor (2,5 jaar) en juul (8 maanden)
Omschrijving van jullie woning in 1 zin aub:
een lage energiewoning in houtskeletbouw waarin de zonnewinst in de koude tijd van het jaar  
(die nu wel erg lang duurt) optimaal gebruikt wordt
Situering:
heimolenstraat. aan de zuidrand van Sint-niklaas, aan de grens met elversele en Waasmunster

<<<
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dossier: muziekdossier: muziek

“Ik ben al 
mij hele 
leven zot 
van muziek”
Mijn vader had een klassieke gi-

taar als overblijfsel van een jeug-

dige bevlieging en daar ging ik 

al redelijk vroeg hevig op te keer. 

niet om aan te horen, natuurlijk, 

met als gevolg dat ik een ‘gitaar-

verbod’ kreeg als de brave man 

in de buurt was. Maar toen was 

er nirvana; een band die er in 

slaagde om fantastische muziek 

te maken die voor volstrekte le-

ken niet helemaal onmogelijk was om na te spelen. Vlijtig werd er dus op ‘All 

apologies’ en ‘Smells like teen spirit’ geoefend, onderwijl begeleid door een 

vriendje dat bureaulamp, vuilbak en koekendoos met behulp van Chinese stok-

jes bijna als een drumstel deed klinken.

Van het een kwam het ander, dat vriendje en ik zijn onze eigen nummers be-

ginnen spelen, aanvankelijk allebei op gitaar, Omdat ik het gevoel had dat ik 

toch nog niet volleerd was (wie is dat ooit wel?), heb ik – negen lange jaren – 

klassieke gitaar gevolgd in de Hofstraat. Heel fijne dingen gespeeld en een su-

perleraar gehad, maar na bijna een decennium had ik het een beetje gehad 

met arpeggio’s, toonaarden en Heitor Villa-Lobos...

Ondertussen had ik mezelf er al meerdere keren op betrapt dat ik bij concer-

ten gebiologeerd naar de drummers stond te staren, niet dat zij zo aangenaam 

waren om naar te kijken – drummers zitten niet voor niks verscholen achter 

trommels en cymbalen – maar omdat ik ‘ritme’ en wat zij daar mee deden on-

gelooflijk fascinerend vond (en vind).

Ondertussen waren er in onze band al een aantal wissels doorgevoerd. Dat 

vriendje, ondertussen ‘vriend’ geworden, had de gitaar omgegord en ontpopte 

zich tot een erg begenadigd songschrijver, dus was het logisch dat ik de drum-

stokken ter hand nam om een soort tweepersoonband à la The White Stripes 

avant la lettre te vormen. niet langer op vuilbak en aanverwante recipiënten, 

maar op een heus drumstel, geleend van de broer van een vriendin. 

Zangers, bassisten en gitaristen kwamen en gingen, buren gingen doelloos een 

eindje in de wagen rondrijden als wij repeteerden, maar we werden beter – beter op 

elkaar ingespeeld, meer meester over ons instrument en strakker, vooral strakker!

Op dit moment staat er wekelijks een repetitie op het programma: datzelfde 

‘vriendje’ is trouwens ondertussen gitarist én zanger geworden. Laat ons vooral 

eerlijk zijn, er zit niemand echt te wachten, natuurlijk. Maar wij, wij hebben al-

tijd heel veel plezier op de repetitie, nemen van tijd tot tijd een paar nummers 

op en staan heel af en toe ook eens op een podium. Wat moet dat meer zijn?

Pieter De Geest

“Instrumentenbouw  
gaf de beslissende duw”
Mijn muzikale verhaal begint in mijn tienerjaren. Ik was twaalf toen ik 

aan de muziekschool gitaar leerde spelen. De gitaar waarop ik leerde 

spelen, was een klassieke gitaar die mijn vader ooit kocht in de hoop 

daarop te spelen. Gitaargetokkel herinner ik me echter niet als iets dat 

bij mijn kinderjaren hoort, een kameelbruine gitaarzak, met daarin een 

gitaar, wel.

Ik weet nog wel dat ik de gitaar moest laten goedkeuren door mijn 

toenmalige gitaarleraar. Gelukkig was ze goed genoeg. Een paar jaren 

later ontdekte ik de elektrische gitaar. jammer genoeg kon je daar toen 

nog geen lessen aan de muziekschool voor volgen. Uren gitaargejank 

en ‘meespelen’ met allerlei gitaarhelden waren het enige alternatief. 

Later ben ik dan instrumentenbouw gaan volgen, bouwde een enkele 

gitaar en iets wat op een minimalistische versie van een gitaar moest 

lijken en toen is mijn liefde voor het instrument alleen nog maar dieper 

geworden. je begrijpt dan nog beter hoe een gitaar werkelijk functio-

neert en bij mij zorgde dat althans voor een nog grotere fascinatie. 

Gitaar spelen wordt pas echt leuk als je het samen met andere muzi-

kanten kan doen, of wanneer je er je kinderen mee kan entertainen, 

of heel af en toe eens de leerlingen mee kan verrassen. Gitaar spelen 

blijft voor mij een wonderlijke ontdekkingstocht.

Daan De prins

“Bleeps aan de kassa! 
Interessant!” 
Ik ‘speel’ (al is dat een vrij optimistische inschatting) gitaar en basgitaar. Dat 

deed ik een behoorlijk lange tijd bij verschillende bands tijdens vrij veel 

optredens. 

Omdat melodie me niet zo erg interesseert, heb ik er wel nooit veel moei-

te voor gedaan om die instrumenten technisch goed onder de knie te krij-

gen. Wat me meer boeit zijn geluiden en klanken en hoe die zich mani-

festeren. Zo vind ik het bijvoorbeeld erg intrigerend hoe de verschillende 

‘bleeps’ aan de kassa van een supermarkt met elkaar kunnen versmelten of 

hoe het ritme van een kopiërende kopieermachine op een welhaast funky 

manier net altijd weer iets varieert. 

Ik zie instrumenten dan ook vooral als ‘machines’ waar je geluiden uit 

kunt persen. Via allerlei gitaar- en stemvervormers ben ik als vanzelf bij de 

computer terechtgekomen. Met een absoluut minimum aan software en 

computerkennis kan je klanken op de meest uiteenlopende manieren op-

nemen en manipuleren. Die opnames en manipulaties zijn dan de bouw-

stenen waarmee ik een stukje ‘muziek’ in mekaar probeer te flansen. Het 

enige wat je daarvoor verder nodig hebt is een open geest, wat experi-

menteerdrift, veel geduld en een paar nieuwsgierige oren...

Stijn Verhaeghe

“Muziek maakt je sterker”
Er was eens een moeke en papa die muziek speelden, ook hun broers 

en zussen deelden hun passie. Het is dus niet verwonderlijk dat ook 

hun kinderen de muziekmicrobe al snel te pakken hadden. Ook van-

daag is muziek nog altijd één van de elementen die onze grote familie 

met elkaar bindt.

Vele mensen kennen wel ‘een klarinet of basklarinet’ van uitzicht, maar 

ook van klankkleur? Dat maakt klarinetmuziek voor mij zo bijzonder. je 

kan er heel veel richtingen mee uit: van rock tot pop, van klassiek tot 

echt supermodern, van alledaags tot folk, klezmer... en dat in allerlei 

combinaties! Met blaasorkest, kleine of grote bezettingen... Klarinet 

spelen is dan voor mij ook een stukje een uitlaatklep. je kan je ge-

dachten de vrije loop laten en meedeinen op de golven van de mu-

ziek, dat is -net zoals sporten- voor mij pure ontspanning!

Tevens is ‘de muziekwereld’ een totaal andere wereld dan een school-

cultuur. Dit zorgt ervoor dat je als mens echt wel weet wat je wil, het 

maakt je sterker. Ik haal veel voldoening uit mijn job overdag, waar-

door ik ‘s avonds en in weekends mij op mijn muziek kan toeleggen. 

Voor mij moet in de muziek niets, alles wat kan, is mooi meegenomen, 

dat is juist zalig. Geen stress, wel regelmatig gezonde spanning voor 

een concert, maar na een geslaagde uitvoering een gelukkig mens. 

Beter kan toch niet? Ik zou mijn klarinet voor geen geld van de wereld 

willen missen!

Tiny Torsy
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Verantwoordelijkheid
‘Zelfstandig leren worden’. Baden Powell formuleerde het als het doel van zijn 

jeugdbeweging. Een belangrijke hefboom om dit doel te bereiken? Verantwoor-

delijkheid geven aan jongeren, én vertrouwen. Pijlers van scouting, maar evenzeer 

toepasbaar op andere jeugdbewegingen. 

Zelfredzaamheid stimuleren behoort niet louter de jeugdbewegingen toe, het is 

een pedagogische aanpak die in vrijwel elke situatie leidt tot grote leerwinst.

Ook op school, zeer zeker.

Het resultaat doet soms echt verbluft staan. Enkele voorbeelden uit de voorbije 

maanden.

< Leerlingen van het zesde jaar geven infolessen i.v.m. privacy-instellingen op 

sociale media aan de jongste leerlingen van de humaniora. De evaluatiebladen 

liegen er niet om: zesdejaars zijn erg gemotiveerd, leerlingen eerste graad 

tevreden en leerkrachten uiterst opgetogen.

< 375 danseressen en dansers van Skairo toveren onder de creatieve vleugels van 

een uitgebreide groep leerlingen-choreografen en nagenoeg volledig  

op eigen houtje een kanjer van een dansvoorstelling op het podium van 

de stadsschouwburg. 

< En de Skairo- flashmob die ze van a tot z zelf creëerden! Chapeau.

< Het jaarboek van de zesdejaars kwam door een eigen jongerenredactieploeg 

tot stand. In geen tijd realiseerden ze een schitterend souvenir voor zichzelf.

< De 100-dagenshow werd gemaakt en gedragen door een kleine, maar heel 

gedreven groep leerlingen.

< De jongerenbijdrage aan deze Ic Hou! U merkt het beste lezer, Ic Hou-Jongeren 

was geen eendagsvlieg. In dit nummer bevestigt de jongerenredactie.  

Hun aandeel breidt uit en dat is erg goed. Op dit elan moeten ze verder gaan. 

< De knappe prestaties van leerlingen achter o.a. de technische knoppen van 

Indigo, achter de schermen van het schooltoneel, als auteur, cineast, acteur 

in o.a. Het schot van Sarajevo, ... het zijn andere voorbeelden van leerlingen 

die buiten de lijntjes van het gewone curriculum kleuren maar zichzelf en 

hun school tonen wat ze in hun mars hebben.

Het zijn oefeningen-kansen om te groeien, om zelfvertrouwen op te bouwen. Zelf-

vertrouwen! Inzicht in de eigen mogelijkheden en talenten, begrip en acceptatie 

van de eigen beperkingen. 

Volgehouden engagement kenmerkt eveneens vele van deze projecten: zich hou-

den aan een gegeven woord en gericht op een eindresultaat. Geen sinecure voor 

jongeren die duizend-en-een besognes hebben. De ervaring leert: leerlingen die 

verantwoordelijkheid krijgen, maken daar steeds op een positieve manier gebruik 

van. Het laat sommigen toe op korte tijd met sprongen vooruit te gaan.

Het College kan niet zonder al deze initiatieven die zo nadrukkelijk in handen van 

leerlingen zijn. Ze maken onze school tot wat ze is en zijn allemaal – evenzeer als 

stevige lessen en hoge eisen – bouwstenen voor Kwaliteit voor de toekomst.

Nog dit. De toename van de betrokkenheid van leerlingen bij de school zegt iets 

over het welbevinden op school. Je ‘smijt’ je als leerling pas als je het naar je zin 

hebt op school, niet? 

Zonder inspiratie van enthousiaste leerkrachten die ondersteunend – van aan de 

zijlijn – begeleiden, zouden vele initiatieven niet even vlot verlopen. In alle gevallen 

merken we dat de verstandhouding tussen leerkrachten en leerlingen een ‘boost’ 

krijgt. Respect en waardering voor eenieders talenten, inzet en vaardigheden.

Deze Ic Hou getuigt daarvan, in woord en beeld. 

Beste lezer, geniet van de verslagen, interviews, overpeinzingen en foto’s, ... 

geniet van de zomervakantie 2013. 

DVR

EDITORIAAL
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Juist op tijd voor het debat in het Vlaams par-

lement. Nu is een en ander brandend actueel, 

maar tegen dat u dit artikel eind juni leest, zal 

de storm al gaan liggen zijn en dan zijn er echt 

belangrijke dingen weer aan de orde: leerlin-

gen op basis van hun schoolresultaten en hun 

talenten helpen bij het maken van een goede 

studiekeuze voor volgend schooljaar, los van de 

onderwijsvormen aso, tso of bso, zodat zij ge-

lukkige en gepassioneerde jongeren worden of 

blijven. 

Vier dagen storm in de media en 
in de leraarskamers 
Ik twijfel een beetje of het wel zin heeft hier een 

uitvoerige beschrijving te geven van wat zich  

– vooral in de media – heeft afgespeeld van vrij-

dag 31 mei tot en met woensdag 5 juni in ver-

band met die grote onderwijshervorming. Wat 

nu de gemoederen zo verhit heeft zal eind juni 

al wat filosofische bekeken worden. Toch lijkt het 

mij niet slecht een paar kritische reflecties te for-

muleren. Die kunnen later nog van pas komen. 

Al tegen Pasen 2012 had Minister Smet zijn her-

vormingsplannen beloofd, maar het bleef stil. 

Daardoor was het VVKSO de eerste die op de 

Visiedag van 8 mei aan meer dan duizend direc-

tieleden haar opvattingen over de toekomst van 

het SO voorlegde. In zijn reactie daarop beweer-

de de minister dat zijn plannen erg gelijklopend 

waren. Uit de proefversie van zijn conceptnota 

bleek echter dat er wezenlijke verschillen waren, 

maar daarover werd in het publiek niet gecom-

municeerd. 

Eind juni 2012 lokt minister Smet scherpe reacties 

uit door zijn mededeling dat hij de B-attesten 

wil afschaffen. Bart De Wever kant zich in Terzake 

tegen de afschaffing van het aso. Hij plaatst 

grote vraagtekens bij die hele hervorming. Zijn 

partij gaat binnen de Vlaamse regering op de 

rem staan. Buiten een forse rel in het Vlaams 

parlement in november als minister-president 

Peeters het dossier naar zich toetrekt blijft het 

de hele tijd oorverdovend stil. Directies, leer-

krachten en ouders vernemen niets van wat 

binnen de interkabinettenwerkgroep allemaal 

besproken wordt. Zij die het zullen moeten 

doen worden in het ongewisse gelaten. Dat doe 

je niet ongestraft!

En dan wordt er nu in een paar dagen tijd een 

heus masterplan uit de hoed getoverd. De dis-

cussie wordt in de media gevoerd, inderdaad 

met oneliners, maar dat heb je als je geen 

transparante politiek voert. Men heeft de kans 

gemist om eerst naar een breed draagvlak te 

zoeken bij diegenen die onderwijs dagelijks 

realiseren: de schoolteams van leerkrachten en 

directie.

Politieke partijen profileren zich scherp. Het 

wordt gauw herleid tot voor en tegen, zonder 

nuances. De jezuïeten nemen het voortouw 

met een open brief pro. De christelijke vakbond 

van het secundair onderwijs COC contra. De 

onderwijzersvakbond COV dan weer voor. En 

VOKA ook. De beide onderwijskoepels GO! en 

VSKO duidelijk vurige verdedigers van de plan-

nen van de Vlaamse regering. In plaats van op 

te roepen tot eensgezindheid onder de scholen 

van het vrij onderwijs komt de directeur van het 

katholiek onderwijs voortdurend in de media als 

hartstochtelijke verdediger van de hervorming. 

De kritische reacties van vele leerkrachten en 

directies worden té gemakkelijk afgedaan als 

angst voor verandering.

Wat staat er in het masterplan 
van de onderwijshervorming?
Het is onmogelijk om een document van 31 blz. 

binnen het bestek van dit artikel volledig weer 

te geven. We moeten ons dus noodzakelijker-

wijze beperken tot de tien meest opmerkelijke 

maatregelen. We hebben hiervoor dankbaar 

gebruik gemaakt van de website van De Stan-

daard.

In de lagere school al komen er vakleerkrachten 

voor vakken als techniek, wetenschap, Frans en 

muziek

Er komt een taalscreening van leerlingen bij de 

overgang van kleuter naar lager onderwijs en 

van het lager naar middelbaar onderwijs. Leer-

lingen die onvoldoende Nederlands spreken, 

kunnen verplicht worden een taalbad Neder-

lands te volgen

In de eerste graad van de middelbare school 

komt er een A-stroom en een B-stroom. De  

B-stroom is enkel bedoeld voor leerlingen zon-

der getuigschrift basisonderwijs

In de eerste graad kunnen jongeren, naast een 

gemeenschappelijk vakkenpakket, een aantal 

lesuren voor differentiatie, die ze zelf kunnen 

invullen. Die kunnen leerlingen gebruiken voor 

verdieping, om een nieuw vak te leren, of om bij 

te benen in de bestaande vakken. Het gaat om 

5 uur in het eerste jaar en 7 uur in het tweede 

middelbaar (12 uur in de B-stroom)

Het B-attest verdwijnt na het eerste jaar. Aan 

een A-attest kan nu wel het advies toegevoegd 

worden om naar een abstractere studierichting 

over te stappen, of verplichte remediëring in het 

de HerVormingSPlannen onder de loeP

college blijft een 
vernieuwende aso-school! 

Met het schrijven van dit artikel heb ik gewacht tot op de valreep want de voorbije dagen stond Vlaanderen  
in rep en roer omdat minister Smet zijn belofte om tegen eind mei een masterplan voor de hervorming van het 
secundair onderwijs mordicus wou nakomen. Vandaag 5 juni ligt er een plan van de Vlaamse regering op tafel. 
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volgende jaar. Een C-attest moet de uitzonde-

ring worden, en moet gemotiveerd worden.

Het aantal studierichtingen wordt gereduceerd. 

De overblijvende richtingen moeten beter aan-

sluiten op de arbeidsmarkt.

Wetenschap en techniek krijgen een prominen-

tere plaats in het basispakket op de secundaire 

school.

In de tweede en derde graad komt er een nieu-

we ordening van richtingen volgens de onder-

tussen beruchte matrixstructuur.

Op de horizontale as krijg je thematische studie-

domeinen.

Op de verticale as krijg je doorstroomrichtingen 

(ASO en sommige TSO- of KSO-richtingen), stu-

dierichtingen die zowel voorbereiden op hoger 

onderwijs als op een rechtstreekse toegang tot 

de arbeidsmarkt (TSO en KSO), en arbeidsmarkt-

gerichte studierichtingen (BSO)

Als de kwaliteit van het onderwijs niet daalt 

door deze nieuwe ordening, verdwijnen de be-

grippen ASO, TSO, KSO en BSO.

Scholen kunnen zich verticaal of horizontaal op 

de matrix positioneren, of beide. Er komen drie 

types middelbare scholen:

< domeinscholen

< campusscholen

< doorstroomscholen 

Wie een carrière buiten het onderwijs heeft uit-

gebouwd, moet makkelijker kunnen overstap-

pen naar een job als leerkracht.

Wat vinden wij hiervan?
Al van bij de start van het initiatief ‘Accent op 

talent’ hebben wij erg constructief meegewerkt 

aan de vernieuwing van het secundair onder-

wijs. Binnen onze scholengemeenschap is onze 

school altijd koploper geweest. Infomarkten 

met stands van tso-scholen op onze infoavon-

den zijn daarvan een van de resultaten. Onze 

leerlingen van de derde graad Wetenschap-

pen-wiskunde a volgen al jaren technologische 

vakken in VTS en SCAR. Hierdoor hebben wij 

bij leerlingen, ouders en personeelsleden een 

mentaliteitswijziging tot stand gebracht. Wij 

hebben respect voor alle talenten bij jonge 

mensen. Alle jonge mensen zijn volgens gelijk-

waardig. Wij willen wel dat verschillen erkend 

worden en gewaardeerd. Wij zullen dus loyaal 

meewerken aan alle projecten die deze menta-

liteitsverandering bewerkstelligen.

Wel vragen wij aandacht voor de heilzame 

kracht van een enthousiaste ploeg op onze 

school. Op geen enkele manier willen wij dat 

er getornd wordt aan de cohesie van onze 

ploeg. De werking van onze school wordt door 

vele ouders en leerlingen sterk geapprecieerd. 

Een herstructurering van het onderwijs in Sint-

Niklaas mag daaraan niet raken. Volgens ons zal 

zo’n nieuwe structuur geen soelaas bieden aan 

de echte problemen binnen ons onderwijs en 

onze maatschappij.

Domeinscholen bieden geen 
oplossing 
Een domeinschool is een school die voor een of 

meer domeinen (taal en cultuur, economie en 

maatschappij, wetenschap en techniek, kunst 

en creatie, welzijn en maatschappij) het hele 

spectrum van abstract-theoretische studierich-

tingen naar concreet-praktische studierichtin-

gen aanbiedt. Na de eerste graad moeten de 

leerlingen een van die vijf domeinen kiezen. 

Dat is een vroegere keuze dan nu in het aso. Er 

zijn nu in het aso veel leerlingen die tot en met 

het zesde jaar geen beslissende keuze moeten 

maken. Zij behouden tot in het laatste jaar alle 

wegen naar alle studierichtingen in het hoger 

onderwijs volledig open, zowel taal als weten-

schappen, als economie, als... En dat allemaal 

binnen één secundaire school.

Een domeinschool moet ook de praktische 

studierichtingen organiseren. Dat vergt dure 

investeringen in aangepaste infrastructuur, die 

al op andere scholen bestond. Daarnaast zal de 

school meer lesuren moeten investeren, want 

leerlingen met een zeer verschillend profiel zijn 

niet samenzetbaar. Dat kan nu gemakkelijker in 

de huidige aso-scholen en in de huidige tso-

scholen. 

Onze school mag een aso-school 
blijven! 
Het huidige masterplan biedt ons de mogelijk-

heid om een aso-school te blijven. Misschien 

zal in de toekomst aso ook staan voor abstract 

secundair onderwijs. Voor heel wat leerlingen 

was dat een uitstekende voorbereiding op ho-

ger onderwijs en een schitterende vorming tot 

jongvolwassenen. Voor leerlingen met andere 

talenten en een andere belangstelling bestaan 

er fantastische, evenwaardige alternatieven.

Wij zijn geen elitaire school 
Ik zou het kwetsend vinden mocht men onze 

school elitair noemen. Dat willen wij niet zijn 

én de feiten tonen aan dat we dat niet zijn. Wij 

geven onze volle steun aan creatieve topacti-

viteiten als Skairo, Indigo, het schooltoneel en 

andere en aan buitenschoolse sportactiviteiten 

omdat wij ook die talenten zeer belangrijk vin-

den. Zij zijn een essentieel deel van de persoon-

lijkheid van jonge mensen. 

Ook onze vrijwillige keuze om onderdak te bie-

den aan de OnthaalKlassen voor Anderstalige 

Nieuwkomers is een duidelijk signaal dat wij niet 

elitair willen zijn.

Ontelbaar veel ouders hebben trouwens al on-

dervonden dat de mentaliteit op onze school 

helemaal niet elitair is. Alle leerlingen en alle 

ouders zijn voor ons gelijkwaardig en even wel-

kom op onze school.

Waakzaam verder samenwerken 
Zowel binnen onze scholengemeenschap als 

binnen de koepel van het katholiek onderwijs 

willen wij loyaal, maar kritisch blijven samen 

werken aan een onderwijs met kwaliteit voor 

de toekomst van alle kinderen, wat ook hun af-

komst en hun talenten zijn.

Walter Roggeman 
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We startten voor twee jaar met de genuanceerde tekst die onze koepel 

(de Guimardstraat) over ‘Scholen en de nieuwe media’ publiceerde op 

31 januari 2011.

Een SJKS-stuurgroep bestaande uit ouders, leerkrachten, ICT’ers, enkele 

leerlingen en directie stippelde de krachtlijnen uit. Met de pedagogische 

raad werd de haalbaarheid van de plannen afgetoetst en werd er bijge-

stuurd.

Na twee jaar is het tijd om een bilan op te maken. En om na te gaan hoe 

we verder gaan met dit verhaal.

Breed draagvlak en gestaag 
We opteerden ervoor om ondersteund door een breed draagvlak en erg 

gestaag de brede waaier van ‘nieuwe media’ aan te pakken. 

Uitgangspunt is ‘de filosofie’ die we hanteren. De nieuwe media zijn er. We 

draaien de klok niet terug. Ze maken deel uit van het leven van onze leer-

lingen en van ons allemaal.

We benaderen die nieuwe realiteit met een open vizier, met nieuwsgierig-

heid en met oog voor de vele opportuniteiten die zich aandienen. Een po-

sitief verhaal! Er bieden zich vele kansen aan. Uiteraard zijn we niet naïef en 

stekeblind voor de valkuilen die ook aanwezig zijn. 

Nieuwe media-wijsheid
We vermijden ten alle prijzen een sfeer van angst en schrik en (nagenoeg) 

oncontroleerbare regels maar gaan voluit voor samen groeien in nieuwe 

media-wijsheid.

Privacy, internet-etiquette, didactische mogelijkheden, inzicht krijgen in 

de mechanismen en drijfveren van bijv. google en facebook, door inzicht 

en reflectie komen tot ethisch correct(er) gebruik en benadering van de 

nieuwe media, aanleren of/en optimaliseren van vaardigheden, ... het zijn 

enkele van de belangrijke aandachtspunten.

Leren van elkaar – levenslang leren
Gaandeweg werd het ook duidelijk dat in deze context iedereen van ieder-

een kan leren. Ik illustreer dit met een voorbeeld.

Zesdejaars die een ‘les’ geven i.v.m. privacy-instellingen leren zelf veel bij 

(opzoekwerk, presentatietechnieken, ...), ze leren iets aan jongere leerlin-

gen (een authentieke getuigenis van een oudere medeleerling is motive-

rend en erg overtuigend) én de leerkrachten die die de zesdejaars begelei-

den én de leerkrachten die de jongere leerlingen begeleiden, steken heel 

wat op van ‘nieuwe media’. Winst dus voor alle betrokkenen en bijgevolg 

een succeservaring bij alle deelnemers.

Als we achterom kijken dan was de pedagogische studiedag i.v.m. nieuwe 

media in januari van dit jaar ongetwijfeld de katalysator. De uiteenzettin-

gen van Michaël Opgenhaffen en Ben Caudron en de creatieve impulsen 

van onze mediacoaches in spe, Joke De Lille en Patrick Braem, betrokken 

de volledige personeelsgroep bij het verhaal. De lessenreeks op maat i.v.m. 

gebruik van iPad voor personeelsleden was een logisch en erg gewaar-

deerd gevolg. 

Het bezoek met een uitgebreide delegatie aan de Blankenbergse ‘iPad-

school’ boeiend en leerrijk en een belangrijke imput om te komen tot een 

erg genuanceerde mening over het gebruik van tablets.

Leerlingen leren grenzen (ver)kennen 
Ondertussen hebben we het eerste jaar waarin we gsm-gebruik op school 

(buiten de lessen uiteraard) toelaten achter de rug. Het doet deugd dat (de 

meeste) leerlingen ‘volwassen’ omgaan met hun gsm. Tijdens de lessen is 

de gsm volledig taboe. Tijdens de speeltijden maken de meeste leerlingen 

soms gebruik van hun toestel. Bij de jongste leerlingen is er wel nog werk 

aan de winkel. We moeten hen er op wijzen dat naast een spelletje op de 

gsm er ook nog andere mogelijkheden zijn om even te ontspannen.

Eveneens opvallend: de problematiek i.v.m. met cyberpesten is reëel. Klas-

senleraars en onze cel leerlingenbegeleiding volgen nauwgezet proble-

men op en zetten in op preventie dienaangaande (Bijvoorbeeld: het Vlin-

derspel bij eerstejaars). 

Wat staat er in de steigers voor het volgende 
schooljaar?
Joke De Lille en Patrick Braem rondden hun lessenreeks ‘mediacoach’ af 

eind mei 2013. De cursus in Leuven was eenmalig; er zijn voor de deel-

nemers (een zestigtal) wel terugkomdagen (intervisies) gepland volgend 

schooljaar.

HeT VerHaal gaaT Verder

SJKS-leerlijn nieuwe 
media krijgt vorm 

De voorbije twee schooljaren besteedden we veel 
aandacht aan ‘nieuwe media’ (gsm, internet, sociale 
media, tablets, ...). Ook volgend schooljaar is  
‘nieuwe media’ een van onze prioritaire werkpunten. 
We blikken in onderstaand artikel terug en we blik-
ken vooruit.
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Onze beide mediacoaches zijn erg tevreden over het voorbije jaar. Ze 

leerden erg veel bij en willen volgend schooljaar verdergaan op de inge-

slagen weg en hun kennis en handvatten i.v.m. nieuwe media doorgeven. 

De iPad-lessen (in nauwe samenwerkingen met onze ICT’ers (Jen Kegels,  

Stefaan Van Hove en Wim Vandervreken) voor personeelsleden waren al-

leszins een succes. Volgend jaar zullen nieuwe trainingen, lessen, work-

shops aangeboden worden.

Structureel
Daarnaast willen we ook proberen te komen tot een curriculum, een ‘leer-

lijn’ zeg maar, voor nieuwe media in onze school. Het mag niet afhangen 

van een toevallig initiatief; aandacht voor nieuwe media-wijsheid moet 

structureel verankerd worden in onze lessen en gespreid over de zes leer-

jaren.

Een blauwdruk van een curriculum:

< 1ste graad: privacy-instellingen (klasgesprekken aan de hand van 

Vlinderspel (cyberpesten) – les door zesdejaars i.v.m. gebruik sociale 

media)

< 3de jaar: nieuwe media en economie en ‘commerce’ 

< 4de jaar: nieuwe media en ethiek, relaties, ...

 Ook voor de tweede graad kunnen zesdejaars hier initiatieven nemen.

< 5de jaar: infosessie ‘nieuwe media’ door prof. Michaël Opgenhaffen

< 6de jaar: info geven aan lln. 1ste en 2de graad

We bespreken eind augustus 2013 en volgend schooljaar dit plan en 

trachten eind mei 2014 te komen tot een vast stramien voor de volgende 

schooljaren.

Aan de hand van een ‘veiligheidsplanner’ willen we trachten om onze po-

sitie als school t.o.v. van de nieuwe media in kaart te brengen. Dit hulpmid-

del (dankjewel mediacoaches!) dwingt ons tot zelfreflectie. Wat we goed 

doen wordt wellicht bevestigd, maar de veiligheidsplanner maakt ons ook 

attent voor blinde vlekken in onze aanpak.

Samen met ouders
Uiteraard schrijven we het nieuwe media-verhaal niet louter op school. 

Zonder de medewerking van de ouders lukt het niet. We zullen niet nala-

ten hen van onze aanpak op de hoogte te brengen in de publicaties van 

onze school en we zullen zeker niet nalaten om hen nadrukkelijk op te roe-

pen om samen met ons en met hun kinderen te groeien naar een media-

wijze houding.

Het formuleren van een en ander in een SJKS-media-protocol zal een lo-

gisch gevolg zijn van de zienswijze en de concrete plannen.

In de begroting van volgend schooljaar staat opnieuw de aankoop van 

een rist iPads ingeschreven. Het is de bedoeling dat twee klasgroepen op 

hetzelfde lesuur voor al hun leerlingen een iPad ter beschikking hebben. 

Het OLC en de OLC-ploeg is de organisator en inspirator voor het gebruik 

van de iPads op onze school.

DVR

Vijf mediatips van onze mediacoaches

Maak een videoclip van 
jouw vakantiekiekjes 
met ANIMOTO

ANIMOTO is een zeer gebruiksvriendelijke gratis app die foto’s en video’s 

samen met jouw muziek mixt tot een leuke 30-seconden-durende video. 

Stap af van de saaie powerpoint fotovoorstellingen en kies voor deze 

wervelende app! Wil je langere video’s maken? Dan moet je kiezen 

voor de betalende versie. (animoto.com)

Bekijk Flash Sites op je ipad met  
de pUFFIN MOBILE BROWSERS
Wie zegt dat Flash websites niet kunnen beke-

ken worden op een Apple-toestel heeft het bij het  

verkeerde eind! Met de Puffin mobiele browser (verkrijgbaar in de App 

Store) kan je Flash games en websites ook openen op de iPad. 

Mail bijlagen meteen naar  
een map in dropbox met  
SEND IT TO DROpBOx
Op school een powerpoint / document / spread-

sheet maken en uploaden naar je dropbox? Dat 

kan vanaf nu ook vanuit je mail! Signup op sendtodropbox.com, link 

met dropbox en je krijgt meteen een mailadres. Als je dan naar dat 

adres een mailtje stuurt, wordt de bijlage van je mail in je dropbox  

gezet! Ideaal om vanop de school-iPads je werk door te sturen, een 

taak in te dienen bij de leerkracht, foto’s door te mailen, ...

Maak een interactieve 
poster via GLOGSTER.COM
Maak een glog – een interactieve pos-

ter op gloster – en deel deze met je vrienden. Je kan foto’s, muziek, 

video’s, links, tekst en achtergronden toevoegen. Gebruik foto’s uit de 

Glogster databank of je eigen materiaal. Ideaal om jouw zomervakan-

tie in beeld te brengen voor vrienden en familie. Ook leuk om bij de 

start van het nieuwe schooljaar jezelf voor te stellen, bijvoorbeeld in 

de Franse les!

Met BOxCRYpTOR 
beveilig je  
jouw online data

De meesten hebben tegenwoordig allerlei bestanden ‘in the cloud’ 

staan. Maar hoe zit dat nu met de veiligheid? Of je nu werkt met Drop-

box, SkyDrive, Google Drive of gelijk welke andere online cloudservice, 

BoxCryptor creëert een speciaal versleutelde map in bv. Je Dropbox. 

(www.boxcryptor.com/). Een extra beveiliging voor belangrijke en top 

secret documenten J
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Het overleg wordt opgesplitst in twee delen: er is een avond waarop ou-

ders en directieleden worden uitgenodigd en de dag erna is er een advies-

raad waarop van elke school van de scholengemeenschap een leerling 

aanwezig is. Op de adviesraad voor ouders en directies werden volgende 

items behandeld

De C.L.B.-rollen
Een C.L.B.-medewerker is per definitie een hulpverlener maar hij of zij is 

veel meer dan dat. Van een C.L.B.-er mag ook verwacht worden dat hij zich 

opstelt als coach van een leerkrachtenteam die op een professionele ma-

nier kan omgaan met een probleemstelling. Een C.L.B.-er werkt ook steeds 

in een multifunctioneel team en stelt zich ook op als netwerker.

Critical Incident
Het C.L.B. heeft werk gemaakt van een draaiboek dat scholen kunnen ge-

bruiken indien er zich plots een crisis voordoet. Geen enkele instelling (dus 

ook een school niet) is crisisvrij: een diefstal met geweld, brand, een zelf-

moord, een busongeval: het zijn situaties die kunnen voorkomen en des-

gevallens is het belangrijk dat de school kan terugvallen op dit draaiboek.

Een critital incident is een onverwachte gebeurtenis met zodanige impact 

op de emoties van leerlingen en/of leerkrachten dat zij tijdelijk niet in staat 

zijn om op een normale manier te blijven functioneren binnen het klas- en 

schoolgebeuren. Een goed uitgewerkt stappenplan kan ervoor zorgen dat 

steeds de juiste beslissingen genomen worden op de juiste momenten.

Integrale jeugdhulp
Op 16 september start in Oost-Vlaanderen een pilootproject dat wil na-

gaan op welke manier het onderwijs zal kunnen omgaan met die nieuw 

adVieSraad KaarT TaKen en acTuele onderwerPen aan

c.l.B. - centrum voor leerlingenbegeleiding
Op regelmatige basis organiseert het C.L.B. een adviesraad: zoals het woord aangeeft wil het C.L.B.  
op deze manier aan zijn partners suggesties vragen om haar werking bij te sturen waar nodig.

concept waarbij het de bedoeling is om de volledige jeugdhulpsector in 

Vlaanderen te overkoepelen.

Gezonde leefgewoonten
Een ander hot topic voor ons C.L.B. is het opnemen van een welbepaalde 

rol in het bevorderen van een leeftijdsaangepast eet- en beweegpatroon 

bij schoolgaande kinderen en jongeren, het tijdig opsporen van eet- en 

gewichtsproblemen bij de schoolgaande jeugd en indien nodig een be-

leid aanbieden en een geode doorververwijzing realiseren.

Nieuwe media
Vanzelfsprekend zal het C.L.B. inspanningen doen om ondersteuning te 

bieden bij cyberpesten, internetverslaving, problemen rond privacy. Beter 

dan wie ook weten zij dat dit een van de nieuwe uitdagingen wordt: hoe 

kan je als leerkracht, als ouder, als school, als C.L.B.-er het best reageren op 

dit toch nog vrij recent nieuw fenomeen? Eenvoudig is dit zeker niet maar 

één zaak is zeker: sociale media zijn er én zullen er altijd blijven! Aan ons 

om de jongeren te leren hiermee goed om te gaan.

Samenwerking
Ook vanuit het standpunt van de leerlingen heeft het C.L.B. ondertussen 

feedback gekregen en wij zijn ervan overtuigd dat zij hiermee aan de slag 

zullen gaan. Persoonlijk kan ik getuigen dat de samenwerking tussen onze 

school en het C.L.B. prima verloopt; op die manier trachten de verschillen-

de partijen die met leerlingenbegeleiding betrokken zijn samen te zoeken 

naar de beste oplossing voor elk probleem.

Marc Buytaert

C.L.B.-ploeg van de OKAN-SJKS-klas
V.l.n.r.: Mina Faris, Steffi De Ruyte,  
Sofie Besaen en Jan Van Wolvelaer

C.L.B.-ploeg SJKS
V.l.n.r.: Raf Boelen, Steffi De Ruyte,  
Iris Van Acker en Soetkin Schram
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Zo gingen de leerlingen van de groene, de witte 

en de okerklas van SJKS onder andere naar het 

JAC (Jongeren adviescentrum). Daar legden de 

medewerksters eerst uit waar de organisatie voor 

staat en nadien werd aan de hand van een spel 

getoetst of ze goed geluisterd hadden. Tenslotte 

konden ze nog enkele vragen stellen die ze voor-

bereid hadden in de klas. 

In Technisch Berkenboom Instituut (TBI) werden 

ze onder handen genomen door de leerlingen 

van haarzorg, de meisjes voor een haarbrush 

sessie, de jongens voor een knipbeurt. “Mooie 

meisjes meneer!” Ze glunderden.

Een bezoek aan een melkveebedrijf was weer 

iets helemaal anders natuurlijk. Boer Johan heeft 

hen rondgeleid in zijn melkveebedrijf. Weten jul-

lie hoe oud een koe wordt, hoeveel kalveren ze 

kan werpen, hoeveel melk een koe per dag pro-

duceert? Niet? Vraag het aan onze okan’ers! Als 

kers op de taart kregen ze een chocoladepud-

ding gemaakt met de melk van de boerderij.

Steffi, de verpleegster van het CLB, is komen 

praten over lichaamshygiëne en in TBI mochten 

ze EHBO oefenen op vier reanimatiepoppen. Ka-

rin Gers, de sportjuf, toonde hen hoe het moest.

En waarom is ontbijten zo’n belangrijke en ge-

zonde gewoonte? De theorie rond gezonde 

voeding werd gekoppeld aan de praktijk: de 

leerlingen gingen boodschappen doen en zorg-

den vervolgens voor een gezond ontbijt.

In OKAN worden regelmatig activiteiten geor-

ganiseerd die losstaan van de lessen. Op die ma-

nier leren de okan’ers echt participeren in een 

context die hun leefwereld wordt. En dat ze dit 

meestal heel leuk vinden, staat buiten kijf.

Anne, Stefaan en Lien – leerkrachten OKAN

oKan-KlaSSen oP STaP

Project gezondheid: 
erg geslaagd

In de week van 13 tot 17 mei stond in OkAN alles in het teken van 
gezondheid. Tijdens deze projectweek werden niet alleen lesbundels 
gegeven die de okan’ers de basisprincipes van een gezonde voeding, 
lichaamsbeweging, en hygiëne bijbrachten, kortom een gezonde  
manier van leven, maar ze deden ook tal van uitstappen en activiteiten.

oKan-leerlingen aan het woord

Hallo. Ik ga vertellen over projectweek. Deze 

week leren we over gezondheid. Dat vind ik 

leuk, want we gaan veel doen.

Maandag, 13 mei we zijn naar JAC geweest, we 

hebben veel informatie gekregen. Mensen van 

het JAC werken anoniem en dat vind ik goed 

want sommige dingen kunnen jonge mensen 

niet vertellen aan hun ouders of vragen aan 

hun ouders. Ze kunnen naar JAC gaan en hulp 

krijgen. 

Maryam, Okan groen

Les gekregen van mevrouw van het CLB over 

hygiëne. De mevrouw vertelt over douchen, 

tanden poetsen, handen wassen, enz. Op het 

einde van de les doen we kleine quiz. Leuke les, 

wij kregen ook nog een cadeautje: stukje zeep 

en tandpasta. 

Rubin, Okan groen

Vandaag maken we affiches over gezondheid. 

Wat is gezond? Wat is ongezond? We werken 

samen aan drie affiches.

Melikenur 

Woensdag kopen we allemaal samen gezond 

ontbijt in Aldi: melk, appelen, bananen, boter, 

yoghurt, chocomelk, confituur.

Donderdag eten we allemaal samen: groene 

klas en witte klas en ook mijn klas. 

Het ontbijt was leuk en lekker. 

Ajse en Gulnaz

Met de bus naar de boederij, de meneer vertelt 

veel over koeien en varkens. Het ruikt niet fris op 

de boerderij.

Ik was een beetje bang van de hond. Lekkere 

pudding gegeten! Super leuke dag! 

Sabine, groene klas



10 IC HOU JUNI 2013

ExTRA MUROS

Menigeen heeft me proberen overtuigen van 

het feit dat een zekere basiskennis en een zekere 

basisvaardigheid met betrekking tot techniek en 

mechanica onontbeerlijk is. Daar kan ik zeker in-

komen, maar als ik heel eerlijk mag zijn: het raakt 

m’n koude kleren niet. Ieder heeft z’n sterktes 

en zwaktes. Mijn talent ligt nu eenmaal niet bij 

techniek, noch bij mechanica. 

Ik was... weggesmolten
In de hervormingsplannen voor het secundair 

onderwijs van minister Smet werd er geopperd 

om het vak ‘technologie’ verplicht te maken 

vanaf het eerste middelbaar en dat voor alle leer-

lingen en alle leeftijden. Technologie, zo heette 

het, was onontbeerlijk voor het latere leven. Het 

werkveld (Ja! Het werkveld! Zij!) kijkt namelijk 

reikhalzend uit naar technisch geïnteresseerde 

en geschoolde krachten en het is de taak van het 

onderwijs om die technisch geschoolde, econo-

misch productieve producten af te leveren. 

De vraag of die technologie nu in het interes-

seveld van het kind in kwestie ligt of niet, die 

vraag wordt natuurlijk niet gesteld. Je moet kin-

deren alles aanreiken wat ze enigszins kunnen 

verwerken, zo lijkt het adagium te zijn. Differen-

tiatie hoort nu eenmaal niet direct toegepast te 

worden. Althans, zo’n differentiatie niet. 

Wanneer ik me inbeeld dat ik gedurende mijn 

hele schoolcarrière technologie en mechanica 

had gekregen, dan was de kans relatief groot 

geweest dat ik hier vandaag niet had gezeten. Ik 

durf er geld op te zetten dat ik mezelf had ge-

elektrocuteerd, dat ik was weggesmolten, dat 

ik was dolgedraaid in een op hol geslagen mo-

tor, dat in met mijn twee linkerhanden was vast 

komen te zitten ik een schroefbank of in een 

hydraulische pers. Dat geknoei met draden en 

elektriciteit is gewoon een dodelijke combinatie 

voor onhandige knullen als ikzelf. 

HeT werKVeld Ter wille? ZeT in oP TalenTen

Schoenmaker blijf bij je leest
Technologie!? Laat ik dat misschien enigszins preciseren: ik ben een 
dankbaar gebruiker van allerhande technologische vernieuwingen en 
bijzonderheden, maar vraag me niet naar de technische achtergrond  
die schuil gaat achter al die snufjes. 

Bewondering voor mensen  
met technologische kennis
Interesseert technologie me dan niet? Wel, het 

interesseert me op een meta-niveau. Ik vind 

het bijzonder dat mensen inzicht hebben in de 

technische werking van lampen, computers, 

auto’s, automatische rolluiken, afstandsbedie-

ningen voor garagepoorten, sprinklersyste-

men, geluidsversterking en wat nog, maar die 

bewondering blijft platonisch. Laat ik u een 

voorbeeld geven: toen de klasgenootjes in de 

lagere school peilden naar het merk van auto 

waarmee mijn moeder me overal heen bracht, 

kon ik niet preciezer zijn dan de kleur (grijs!) 

en het feit dat onze auto vier wielen en een 

stuur had. Onze auto kon ook rijden, zo wist ik, 

en soms kon dat zelfs heel hard gaan. Ook nu 

weet ik amper wat het merk van mijn wagen is 

(het is een donkerblauwe – die van m’n vrouw 

is een rode, mét vier wielen en een stuur tel-

kens). Wanneer mijn auto het begeeft, begeef 

ik me naar een garagist. Dat is iemand met 

kennis van zaken: hij of zij heeft gestudeerd 

om inzicht te krijgen in de mechanica die on-

der mijn motorkap schuilgaat. 

Ik heb volle bewondering voor mensen met 

technologische kennis, maar deze schoenmaker 

blijft bij z’n leest. Die leest is spreekwoordelijk 

opgebouwd uit de letteren.

Theorie en praktijk 
Naar jaarlijkse traditie worden onze leerlingen 

uit de derde graad wetenschappen-wiskunde 

gesommeerd op de technische scholen van 

Sint-Niklaas om inzicht te krijgen in de prakti-

sche toepassingen van hun theoretische scho-

ling bij ons. Dat is natuurlijk een nobel doel. 

Louter theoretische kennis is voor het werkveld 

(Ja! Zij!) uiteraard even nutteloos als een com-

posthoop in een grootstedelijk appartement.

Ik heb navraag gedaan bij de leerkrachten die 

daarvoor verantwoordelijk zijn en kreeg te 

horen dat onze leerlingen onder andere een  

‘oscilloscoop’ maken en zich bezig houden met 

pneumatica. Beide woorden zijn schitterende 

puntenpakkers voor een spel scrabble, maar ik 

wist niet precies wat ze inhielden. (Wat opzoek-

werk heeft me geleerd dat het gaat om een 

meetinstrument dat de cyclische variaties in een 

elektrische grootheid goed zichtbaar kan maken 

en dat pneumatica te maken heeft met appa-

raten zoals pompen en cilinders die met lucht 

worden aangedreven.)

Vraag me niet waarvoor die apparaten nu pre-

cies gebruikt worden of met welke concrete 

toepassingen we dagdagelijks in contact ko-

men (ik vermoed dat mijn garagepoort wel 

eens pneumatisch zou kunnen zijn). Eigenlijk is 

het ook helemaal niet erg dat ik dat niet weet. 

Wanneer mijn oscilloscoop ooit kapot zou gaan, 

zal ik wel een oscilloscopenmaker zoeken in de 

Gouden Gids, die dan op al dan niet pneuma-

tische wijze mijn verpieterde oscilloscoop zal 

herstellen. 

Dat ik daarvoor dan beroep zal kunnen doen op 

onze leerlingen uit de wetenschappen-wiskun-

de, die hun theoretische kennis gelardeerd heb-

ben gezien met concrete, praktische toepassin-

gen, is een geruststellende gedachte. 

Ik hoop dat het werkveld tevreden is.

MV 

Nvdr. De auteur van dit artikel, is redacteur van Ic 

Hou en leraar klassieke talen. Bij wijze van ‘experi-

ment’ (Matthias heeft niet zo erg veel met techno-

logie) vroegen we hem om een artikel te schrijven 

over de lessen technologie die onze leerlingen 

WEWI in VTS en Sint-Carolus volgen. Hij kweet zich 

van de taak met verve op geheel eigen wijze.
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Door mijn ongeval op de tweede dag bij ons bezoek aan het Sint-Pieters-

plein en de basiliek werden al jullie plannen door elkaar geschud en vie-

len de mijne letterlijk in het water. Na enkele maanden kan ik dit gebeuren  

natuurlijk in een beter perspectief zien en wil ik jullie deelgenoot maken 

van mijn overpeinzingen.

Wat heb ik gemist?
< Ik stond te popelen om met jullie leerlingen op stap te gaan en  

hen te laten kennismaken met de vele historische- en kunstschatten  

in de prachtige stad die Rome is.

< Ik heb de aparte sfeer van Assisi gemist, ik heb zelfs Franciscus gemist 

die bij mij een speciaal plekje inneemt én de wandeling naar San 

Damiano met de steile klim terug naar de parkeerplaats die ik elk jaar in 

mijn eentje deed want de leerlingen staken me natuurlijk altijd direct 

voorbij, maar ik kon dan wat mijmeren en genieten van de rust en 

de sfeer van het Umbrische landschap.

< Ik heb mijn vrije dag gemist in Siena: met één of iets meer glaasjes 

Prosecco op Piazza del Campo, waar ik dan zat te genieten van het 

uitzicht maar ook van de groepjes leerlingen die passeerden en die 

ik stilaan begon te herkennen.

< Ik ben dit jaar niet in Firenze, mijn lievelingsstad, geweest. Een com-

pacte stad maar met kunstwerken van wereldformaat die de familie  

De Medici voor ons verzameld heeft. Een volledige dag daar gidsen met 

een bezoek aan het Uffizi is voor mij altijd een hoogtepunt van de reis.

< Ik was niet bij het bezoek aan de universiteitsbibliotheek van Bologna. 

Een bezoek dat Marc als verrassing voor de begeleiders had gereserveerd.

< ... en zoals elk jaar was ik nieuwsgierig of de stadsrally in Bologna zou 

lukken en of het weer even leuk zou zijn om met de volledige groep  

de collega’s aan te moedigen die rond het Piazza Maggiore moesten  

koersen zodat we een antwoord kregen op de schiftingsvraag. 

Niemand die dit niet heeft meegemaakt kan zich de ambiance  

voorstellen die dit moment elk jaar meebrengt.

< Venetië heb ik niet gezien, de dogestad op en in het water.  

Het is voor mij elk jaar verrassend om te zien hoe de leerlingen  

hierdoor geïmponeerd worden.

< Ik keek uit naar de gezellige momenten om met de volledige groep 

een restaurant te overvallen en na de maaltijd te zien dat ‘de gasten’ 

content waren met wat ze op hun bord gekregen hadden.

< Ik heb dit jaar niet gezien hoe een ‘horde’ van 120 mensen een hotel 

inpalmt om zich er dan binnen het kwartier in thuis te voelen.

< Het is ieder jaar fantastisch om zoveel jonge mensen onder elkaar 

bezig te zien die volgens hen op dat moment ‘de reis van hun leven’ 

maken.

< Natuurlijk heb ik de gezellige avonden en maaltijden met jullie gemist. 

De eerste avond in ‘onze’ enoteca was al een voorbode van hoe het 

kon worden...

< Ik vond het spijtig dat ik geen ondersteuning of troost kon geven 

toen jullie in Assisi geraakt werden door het verlies van een leerling 

van het College en dit voor de leerlingen toch ook een aangrijpend 

moment was boven op de Carceri.

< ik heb jullie gemist, allerbeste medebegeleiders, jullie allemaal, heel 

erg.

Wat kreeg ik in de plaats?
< Vanuit elke grote stad kreeg ik zichtkaartjes van de leerlingen met 

veel goede wensen.

< Een laatste kaartje vanuit Venetië van jullie collega’s dat me heel veel 

deugd heeft gedaan.

< De bezoekjes met jullie bloemen en de verlate verjaardagtractatie 

< Het heerlijke gevoel dat onze familie en vele vrienden allemaal  

klaarstonden om ons te helpen waar me waar wilden.

< Het bezoek en etentje bij ons thuis bij de terugkomst met onze 

Italiaanse chauffeurs: Mario, Massimo en hun twee collega’s.  

Het deed veel deugd.

< De verwennerij van Marc toen hij na nog zes dagen eindelijk was 

teruggekeerd.

< Het ‘wonderlijke fenomeen’ dat je zelfs met wildvreemde mensen  

kan babbelen omdat ze je aanspreken over je ‘verpakte’ voet en  

als je niet oppast eindigt dit met hùn levensverhaal.

< De hulp die volslagen onbekenden je aanbieden: deuren  

openhouden, drank aanreiken (vooral dat?!), voetbankjes aanbrengen, 

voorgaan naar liften, je kan het zo gek niet bedenken.

Beste Franciscus...
Vrienden, ik kijk al uit naar onze volgende – voor ons 15de – Italiëreis en ik 

droom van een ‘normale’ editie, met veel interessante bezoeken, brave leer-

lingen, lekkere etentjes, veel gezellige momenten en misschien... ook een 

bovenaardse verrassing, want wie weet wat de paus zal antwoorden op de 

brief die ik hem vorige week heb toegestuurd? Ik hou jullie op de hoogte.

Un affettuoso abbraccio!

Ieder jaar is de dopo Roma het smakelijke slotakkoord voor de begeleiders van de Italiëreis. Dit jaar werden op vrijdag 7 juni de beentjes onder tafel 

geschoven en werd er nagekaart. Lydia, de echtgenote van adjunct-directeur, reisleider Marc Buytaert is een van de sterkhouders van de Italiëreis. Op 

de tweede dag van de reis kwam ze erg ongelukkig en pijnlijk ten val op het Sint-Pietersplein. Ze liep een dubbele beenbreuk op, werd gerepatrieerd 

naar Sint-Niklaas, geopereerd en worstelde zich door een lastige revalidatie. Ze nam – niet geheel onverwacht – het woord op de dopo.

lydia de meeSTer oVer de onVergeTeliJKe iTaliëreiS 2013

“ik miste veel, maar kreeg ook veel in de plaats”
Beste vrienden, ik weet niet hoe het voor jullie was, maar voor mij was het dit jaar een onvergetelijke Italiëreis. 
We hebben nóg opmerkelijke edities gekend met aardbevingen en oogontstekingen, hospitaalbezoeken met 
leerlingen en dergelijke, maar deze sloeg voor mij toch alles.

<<<
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italiëreis 2013
Rome, 2 april 

Gisteren zijn we rond de middag in Rome ge-land: de leraars hadden ons bang gemaakt voor het minder goede weer maar eigenlijk viel dit nog ontzettend mee! De eerste verkennende wandeling toonde ons meteen al dat ze er niet mee lachen: dit wordt een zware reis denk ik want zo’n wandeling is niet te vergelijken met bijvoorbeeld het winkelen dat wij gewoon zijn als we met de familie op reis gaan. Amaai: die leraars willen ons gewoon alles tonen, nie’ ge-woon zulle! 

Deze namiddag hoorden we (alweer tijdens zo’n straffe wandeling) vertellen dat er een zwaar accident gebeurd was met iemand van de be-geleiders en dat er verschillende ambulances bij te pas gekomen zijn. Pas vanavond, toen we in 

het hotel toekwamen, werd het duidelijk dat de vrouw van den Buytaert een zware val ge-maakt had op het Sint-Pietersplein en dat ze daarna allebei onmiddellijk met een vliegtuig naar België zijn gerepatrieerd! Ik zag wel aan de leraars dat ze zich zorgen maakten maar dat kan ik ook wel begrijpen want plots moe-ten zij nu met 8 personen die reis verder in goede banen leiden. 

Nog veel groeten vanuit een toch wat fris en regenachtig Rome

Assisi, 5 april 

Toen we vanmiddag terugkwamen in het ho-tel zagen we dat meneer Buytaert daar zat te telefoneren: die was dus teruggekomen naar de groep maar hij zag er alles behalve geluk-kig uit. Pas in de loop van de namiddag, toen we hoog op een berg in een ‘kluizenarij’ een korte bezinning hadden werd het ons duidelijk wat er aan de hand was. Hij vertelde ons dat hij enorm aangegrepen was door een telefoontje van een papa van een leerling van onze school: die papa belde om te zeggen dat zijn zoon na een lange ziekte overleden was. Heel de groep werd er stil van, we hebben allemaal zelfs een beetje gebeden denk ik, ik in ieder geval toch en toen ik rond keek merkte ik dat iedereen stil en ingetogen aan het mijmeren was. Verder was het vandaag toch ook wel heel leuk en ik moet 

toegeven dat de leraars niet overdreven heb-ben toen ze ons vertelden dat het eten in het hotel in Assisi superlekker is! Vanavond ga ik tijdig slapen denk ik want die drie da-gen in Rome, en nu weeral veel kilometerkes gestapt, dat begint door te wegen en ik wil morgen weer fit zijn want dan rijden wij naar Siena en Firenze geloof ik.

Nog veel groeten vanuit een heel rustig Assisi
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Bologna, 8 april 

Op de bus vertelden de reisleiders ons dat we 

vandaag volledig ons plan mochten trekken bij 

het stadsbezoek! Dat hadden wij niet verwacht: 

ze hadden daar wel iets over gezegd bij de voor-

bereiding maar ik dacht: “we zullen dat wel zien”! 

Maar eerlijk gezegd vond ik dat wel een goed 

idee! De leraars hadden voor een stadsrally ge-

zorgd en in groepje van 4 of 5 moesten wij aan 

de hand van een aantal opdrachten heel de stad 

verkennen en op die manier hebben wij denk ik 

alles gezien wat er te zien valt in deze studenten-

stad. Voor de schiftingsvraag moesten wij raden 

hoeveel tijd een van de leraars nodig had om 

rond het centrale plein van de stad te lopen en 

amaai: dat zorgde voor veel ambiance want wij 

hadden ons allemaal opgesteld rond dat plein 

om aan te moedigen en te supporteren.

Ik ga nu vlug deze kaart posten want straks 

rijden we met de bus naar Venetië: daar ben 

ik echt wel benieuwd naar omdat iedereen 

zegt dat je Venetië met geen enkele andere 

stad kan vergelijken.

A rivederci (zo zie je dat ik toch ook al wat Ita-

liaans ken ondertussen J

Venetië, 10 april 

Ik had nooit gedacht dat het allemaal zo snel zou gaan: ’t is vandaag al onze laatste dag van de eindreis! Spijtig want het is hier toch allemaal wel heel plezant. Wij waren onderverdeeld in vijf groepen van ongeveer twintig leerlingen en ik ben heel blij dat ik een aantal gasten uit ande-re klassen goed heb leren kennen op reis: giste-ren zijn we na de gidsbeurt in de buurt van het ghetto nog iets gaan drinken met de hele groep en het was daar zo gezellig dat we er bijna niet weg geraakten. Plezierig is ook te weten dat ik me ondertussen al heel snel goed kan oriënte-ren: op weg van het ghetto naar de brug aan de Accademia liep ik op kop met een stadsplan-netje en we zijn zonder omwegen aan die brug geraakt en dat is in een stad als Venetië belange niet zo evident.

Straks rijden we met de bus naar huis: ener-zijds zie ik daar wel wat tegenop maar ik denk dat iedereen heel moe is en allicht zal ik, na het avondmaal in Como, wel snel in slaap vallen.

Tot binnenkort! 
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Beste directie,
In dit Grieks kuststadje hebben we een oude burcht bezocht. Zo’n dikke muren zeg!Ergens in een verloren hoek toont de gids ons een klein, donker plaatsje, een soort vergeetput. Hier zou iemand ik weet niet meer hoe lang gevangen gezeten hebben. Pure horror dus... Een handige tip om weerbarstige leerlingen op betere gedachten te brengen...?

Groeten,
xx

aan de directie

België

griekenlandreis 
2013

Hoi trainer,

Ik denk elke dag aan m’n 

dieet. Nie moeiljk, Griekse food 

is niet eetbaar. De Mac Donald 

daarentegen... Zààààlig ook 

in Athene. Zoals je ziet vergeet 

ik ook m’n dagelijkse afspraak 

met de sportbaan niet.  

En ik sta altijd op blokje nr. 1, 

de anderen ver achter mij...

Sportieve groet, 
xx

aan mijn trainer

België
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Dag papa, 

Dit is de wagenmenner in het museum van Delphi: een rijzige, mooie jonge man met levendige ogen en scherpe blik. ’t Is precies alsof hij naar overal tegelijk kijkt, dat hij alles ziet. Echt bangelijk... Hij moet een voorouder van Faems zijn: de gelijkenissen zijn te frappant!

Groetjes, 
xX

aan mijn papa

België

Hallo mama,

Zie je m’n haren recht komen?’t Is hier vreselijk, echt niet leuk, slecht weer, niks te beleven, alleen wat kapotte stenen op een hoop. En dan die Parthenontempel in de stellingen... Echt geen zicht! Hier kom ik nooit meer.Ik mis je, kus 

xx

P.S. Grapje... hahaha... die haren, dat was de wind...

aan mijn mama

België

Lieve oma,

Soms zeg je me ‘je ziet de wereld 

teveel op z’n kop. Ik heb het in 

Olympia eventjes geprobeerd. ’t 

Viel mee, maar niet voor lang.

Je hebt weer eens gelijk oma!

Kus,
xX aan mijn oma

België



16 IC HOU JUNI 2013

BINNEN EN OVER DE GRENZEN

Jammer, natuurlijk, maar het enthousiasme 

aan beide kanten van de Duits-Belgische grens 

was er daarom niet minder om. De eerste mail-

wissels tussen onze leerlingen en die van het 

Sankt Willibrord Gymnasium in Emmerich verlie-

pen dan ook in een hartelijke en open sfeer. 

Toch was het op vrijdag 22 maart, de dag waarop 

we naar Antwerpen trokken om onze Duitse vrien-

den voor het eerst ‘live’ te ontmoeten, wel span-

nend. Zou het wel klikken? Kunnen we op één dag 

het ijs breken? Wordt het wel een leuke dag...?

Maar al van bij de eerste halte van ons program-

ma – een bezoek aan het MAS – bleek dat alle-

maal goed mee te vallen. Tijdens het middag-

maal werd er onder het nuttigen van (uiteraard) 

Belgische frietjes, nog meer verbroederd, waar-

door de namiddagactiviteit helemaal leuk werd. 

Voor de namiddag hadden de Waaslandse 

leerlingen per groep namelijk een rondleiding 

in ‘hun’ Antwerpen voorbereid. Deze formule, 

waarbij de Duits-Belgische groepjes zelfstandig 

op stap kunnen in de stad, bleek wonderwel te 

werken. 

Tot in... Duitsland!
Het afscheid viel sommigen, zelfs na één al te 

korte dag, dan ook zichtbaar zwaar. Maar de 

belofte op toekomstige afspraken in Duitsland 

verzachtte deze pijn wel wat.

Op het einde van zo’n uitstapdag zijn er dus 

zowel sociale, geografische als taalgrenzen ge-

slecht. En in een (crisis)tijd waarin steeds eng-

geestiger en begrensd gedacht wordt, geeft dat 

een goed gevoel.

Dat deze dag zo geslaagd verliep kwam trou-

wens niet in het minst door het enthousiasme 

en de positieve geest van onze leerlingen. 

Dankjewel 5MWe!

Stijn Verhaeghe

uiTwiSSelingSProJecT meT emmericH – ligHT

antwerpen met duitsers: goed gevoel
In een vorige editie van dit tijdschrift las u dat het uitwisselingsproject met Emmerich dit jaar in een andere ge-
daante uitgevoerd werd. De uitwisselingsbezoeken werden door allerlei praktische omstandigheden beperkt tot 
één bezoek aan België.
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De derdejaars trekken ieder jaar in de maand september naar Mol voor drie 

dagen. Outdoor-sporten zoals kajak, avonturenparcours, een fietstocht en 

een voetrally staan dan o.a. op het programma.

Voor het vierde jaar vindt het kamp plaats in de Ardennen waar uiteraard 

veel activiteiten aan bod komen: klimmen, speleologie, mountain-bike,  

oriëntatieloop enz.

Het klapstuk is gereserveerd voor het zesde jaar: een trektocht door berg 

en dal. Elk jaar een totaal nieuwe tocht in een totaal nieuwe streek.

Dit jaar kozen we ‘Pays de Buëch’. Een mooie streek in Zuid-Frankrijk tussen 

de Provence en de Alpen. Wie aan de Provence denkt, denkt ongetwijfeld 

aan de zon, maar de lente liet helaas ook steken vallen in het land van melk 

en honing. Als begeleiders zijn we het een en ander gewoon, maar nu 

moesten we het onderste uit de kan halen wat betreft improvisatie. En dan 

heb je natuurlijk een beetje ‘chance in de pech’ nodig.

Bert De Gendt

SPorTKamP 6SPw

geluk bij... (meer dan) 
een ongeluk!

Het evenement van het jaar in de afdeling sportweten-
schappen is het kamp. In de 2de en de 3de graad van de 
richting sportwetenschappen worden drie sportkampen 
georganiseerd. De kers op de taart is de trektocht voor 
de zesdejaars. 

Enkele impressies van de leerlingen 6SpW

“Hetgeen mij het meeste is bijgebleven is de tocht over een schitterende ‘kam’ tij-

dens de tweede dag. We hadden een stevige klim achter de rug, gegeten op de 

top in regen en wind. Daarna liepen we op een klein padje met aan beide kan-

ten de afgrond. De afdaling was bij momenten technisch moeilijk maar de uit-

zichten waren fenomenaal. In het zuiden lonkte de ‘Provence’ en in het noorden 

lagen alle toppen bedekt met een dikke laag sneeuw. En wij zaten er middenin. 

Ook de sfeer was top en dat bleef zo, ondanks regen en wind.”

“Het eten was een hele aanpassing. ‘s Morgens aten we muesli, cruesli en ander 

‘vogeleten’ aangelengd met wat melkpoeder. De uitdrukking met lange tanden 

eten is waarschijnlijk hierdoor uitgevonden... ‘s Avonds stond er een pasta op het 

menu: d.w.z. een zak smaakpoeder met pasta in een hete pot water, telkens in 

een andere variëteit: formaggi, carbonara, mozarella en bolognese. Ondanks 

alles smaakte dit eetmaal behoorlijk goed, maar we waren wel blij met de friet-

jes de laatste avond.”

“Wat kan je doen als je ‘s avonds onder een afdak zit te schuilen voor de zoveel-

ste regenbui? Er was geen tv, computer, theaterstuk... Dan ga je ‘Weerwolven’-

spelen. Dit fijne spel bracht letterlijk en figuurlijk licht in de duisternis. Met enkel 

geïmproviseerde kaartjes onder leiding van Steven Van Peteghem speelden 

we iedere avond. Er werd veel gelachen, geplaagd en plezier gemaakt. Dit spel 

zorgde steeds voor een mooie afsluiter van een vermoeiende tocht.”

“Na onze vierde stapdag kwamen we aan in een soort van commune of hip-

piedorp. We moesten meteen schuilen voor de regen in een donker rovershol 

dat diende als plaatselijk cafeetje. Het merkwaardige aan dit zaaltje was dat er 

geen elektriciteit was. Hierdoor was de verlichting voor de ganse avond lekker 

ouderwets met kaarslicht. Zeker onder deze omstandigheden (koud stormweer) 

zorgde dit voor de juiste sfeer.”

“Door het minder goede weer in de bergen waren we genoodzaakt de derde 

nacht op een camping te overnachten. Minder avontuurlijk, maar daarom niet 

minder leuk. Tijdens de nacht moesten we een Nederlands gezin uit de nood 

helpen. Ze waren vastgereden met de ‘camper’. Na het betere duw- en trekwerk 

kwam de mobilhome los. Als dank gaven zo ons enkel blikjes Heineken (in de ber-

gen is een mens vlug tevreden) en twee flessen wijn... Dit zorgde voor een ‘breker’.
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18/08/2012-28/08/2012
Grâce au concours « Olyfran », j’ai eu la chance 

de visiter la belle ville d’Avignon dans le cadre 

de son 66ième Festival. Dans ce compte rendu 

je voudrais prendre le temps de revenir sur ces 

dix jours fantastiques et inoubliables dans le 

but de mobiliser d’autres adolescents de mon 

âge et même plus jeunes à apprendre le fran-

çais. J’aimerais leur faire partager l’expérience 

des moments intéressants et agréables passés 

avec des personnes en provenance de partout 

dans le monde. Je voudrais communiquer le 

sentiment que j’ai éprouvé: notre monde, avec 

toutes ses possibilités, n’est plus si grand qu’on 

ne se l’imaginait... Finalement, j’aimerais remer-

cier toutes les personnes qui ont, d’une manière 

ou d’une autre, fait partie de cette belle histoire. 

Accueil et hébergement
En arrivant à l’auberge de jeunesse à Paris (après 

seulement une heure et demie en TGV) je ne sa-

vais pas qu’il y avait encore 29 autres personnes 

qui venaient de pays beaucoup plus loin et bien 

plus exotiques que la Belgique. La deuxième 

journée nous avons pris le TGV tous ensemble à 

destination d’Avignon. C’est dans cette ville ani-

mée que nous avons été invités à vivre pendant 

dix jours un épisode de notre vie en commun. 

Nous avons été accueillis par une équipe de 

quatre animateurs qui étaient à notre disposi-

tion tout au long du séjour pour toutes sortes 

de choses. 

Nous avons été logés au lycée Saint-Joseph qui 

se situe à dix minutes du Palais des Papes. Une 

école assez grande avec une cour énorme, des 

locaux pour nos ateliers, une « cuisine » et une 

salle à manger à l’extérieur, et même un petit 

bar où nous avons bu du pastis et du vin rosé 

toutes les nuits jusqu’à deux heures du matin 

(j’explique la raison de ce comportement exces-

sif un peu plus loin dans le texte).

VerSlag Van winnareS olyfran-max 
2012, eline wiTTeVrongel

Sur le pont...
Dit jaar gooide onze school erg hoge ogen in de 
Olyfran-wedstrijd, maar vorig jaar was het ook  
niet mis. Allesbehalve zelfs: we hadden dan  
de winnares van de Olyfran-max in onze rangen,  
Eline Wittevrongel. 

Lerares Frans Inge Callewaert schreef naar aanleiding van die prestatie: 

“Maar ‘la cour des grands’ is voor Eline Wittevrongel: zij won de eerste 

prijs! Met 91% overtrof ze alle medekandidates. Het was super spannend! 

Le clou du spectacle werd op de proclamatie natuurlijk tot het einde be-

waard. Eline kreeg pas op het allerlaatste te horen dat zij winnaar was. 

Maar die spanning namen we er graag bij!”

Bij die prijs hoorde onder andere een reis naar Avignon. Eline bezorgde 

ons een verslag. Uiteraard... in de taal van Molière. De publicatie van haar 

verslag in Ic Hou is een mooie afsluiter van de geslaagde campagne van 

vorig jaar en tegelijk een ‘oefening’ voor al onze lezers om hun leesvaar-

digheid Frans eens te testen.

Le lycée participe aussi au festival et est le point 

de rassemblement des écrivains, des metteurs-

en-scène et des artistes. Ce qu’on peut princi-

palement retenir de ces dix jours, c’est qu’ on a 

vraiment vécu au cœur du monde de la scène. 

Et de temps en temps cela demande un effort 

d’adaptation: cette année on a représenté pen-

dant une semaine entière une pièce allemande 

qui commençait à 10 heures du soir et se termi-

nait à 2 heures du matin, si tard dans la soirée 

parce qu’il fallait une obscurité totale. Pendant 

ce temps nous ne pouvions ouvrir ni les fenêtres 

ni les rideaux de notre chambre à coucher parce 

qu’ils faisaient partie du décor: une expérience 

bizarre qui nous a beaucoup fait rire! 

Ateliers et pièces de théâtre
Chaque matin nous participions à des ateliers 

avant et après le spectacle. Le but était de nous 

initier un peu au sujet de la pièce. Nous avons 

nous-mêmes joué de petites scènes basées sur 

nos points de vue et nos émotions. De temps 

en temps les animateurs nous proposaient ce 

qu’on aurait fait dans une certaine situation 

imaginaire. Le matin nous réfléchissions nous-

mêmes, le soir c’étaient les artistes profes-
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sionnels qui nous montraient leurs différents 

mondes plus en évoquant des questions qu’en 

donnant des réponses. Le matin suivant nous 

parlions des avantages et des désavantages du 

spectacle en faisant de petits jeux dans le but 

d’améliorer notre français.

Il y n’avait pas beaucoup de désavantages à 

trouver. Les spectacles étaient très bien choisis. 

Il s’agissait de sujets différents, d’avis différents, 

même d’aspects artistiques totalement diffé-

rents! Nous avons participé à quatre spectacles 

du programme « In », c’est-à-dire quatre spec-

tacles énormément populaires. Nous avons vu 

par exemple un spectacle de danse « Puz/zle » 

avec un accompagnement musical a capella 

très émouvant. Cette représentation nous faisait 

effectuer un petit voyage en parcourant l’histoire 

et la relation entre l’homme et la pierre. Une autre 

pièce « la Faculté » racontait l’histoire d’un jeune 

homme homosexuel qui avait dénoncé ses deux 

frères à la police pour meurtre. Une question 

éthique très difficile qui a suscité des dialogues 

intensifs entre les représentants des divers pays. 

Puis on a vu une pièce en anglais, très drôle, mais 

aussi un peu triste sur la difficulté de la vie. Le 

dernier spectacle était « la Mouette » de Tchekov. 

Cette version durait quatre heures et finissait à 

deux heures du matin. Pas toujours facile à suivre, 

mais une très bonne conclusion du côté théâtre. 

C’était vraiment une aubaine, même pour des 

amateurs comme moi, de voir quatre spectacles 

renommés dans l’espace d’une semaine. Et si tout 

cela ne nous suffisait pas, il existait aussi le pro-

gramme « Off » offrant de très bonnes pièces de 

théâtre à bon marché. 

Animation et rencontre de la ville
Pendant notre séjour nous avons eu la possibi-

lité de visiter des expositions, de rencontrer par 

exemple Sophie Calle et de découvrir la maison 

Jean Villar. Nous avons aussi eu un entretien 

avec le metteur-en-scène de « la Mouette », et 

salué les acteurs de « la Faculté ». Nous avons 

même visité la scène dans la Cour d’honneur au 

Palais des Papes. Toutes ces activités étaient gra-

tuites, libres et instructives. 

Avignon est une ville avec un passé historique. 

Le lycée est situé presqu’ au centre de la vieille 

ville, par conséquent nous avons fait beaucoup 

de promenades qui nous menaient vers tous les 

bâtiments anciens. Ainsi nous avons visité le Pa-

lais des Papes, les jardins et un petit village avec 

un château fort et une abbaye: Villeneuve-lez-

Avignon. Evidemment nous avons aussi dansé 

ensemble sur le pont d’Avignon pendant que le 

mistral soufflait très fort!

Rencontres internationales
Avignon en été est la métropole du théâtre et 

quiconque qui a l’intention de devenir artiste 

s’y rend. L’intérêt pour les arts expressifs et la 

langue française en général nous a unis dès le 

début. Même si nous ne parlions pas la même 

langue, nous avons échangé nos opinions et 

elles étaient très souvent les mêmes. En Avi-

gnon j’ai fait la connaissance de beaucoup de 

cultures différentes, de comportements diffé-

rents, mais on peut quand-même constater que 

les jeunes de partout dans le monde ont des 

rêves de vie identiques. On n’est pas seulement 

devenu des amis à cause des différences, mais 

presque toujours à cause des similitudes. 

La formule de Culturelab est excellente: rassem-

bler des jeunes entre 18 et 30 ans de n’importe 

où en gagnant un concours et leur donner l’oc-

casion de se rencontrer et de se découvrir pen-

dant dix jours en faisant toutes sortes d’activités. 

Bien sûr il y a encore d’autres manières de faire 

la connaissance de tant de gens, mais le senti-

ment d’être là à cause d’une appréciation com-

mune (un concours gagné) nous a rendus en-

core plus solidaires. En plus nous partagions des 

chambres pour quatre personnes. Vous voyez 

le résultat sur cette photo: une fille de Grèce, 

de Turkménistan, de Belgique (c’est moi) et de 

Lituanie. Ca fait dix jours qu’on a vécu ensemble, 

dix jours qu’on a vécu les mêmes événements 

en partageant nos idées. Enfin, quand nous fai-

sions des sorties avec tout le groupe, on nous a 

souvent demandé d’où nous venions. Voici un 

exemple de la réponse: « de Russie, du Luxem-

bourg, du Brésil, d’Ouzbékistan, de Belgique, 

de Chine, du Québec, de Malte, de Türkiye, de 

Turkménistan, de France, de Grèce, du Maroc, 

de Lituanie, de Servie, etc. » Je ne sais pas ce que 

vous en pensez, mais je pense que la liste est 

impressionnante! 

Merci...
Maintenant que je vous ai raconté mon histoire, 

il me reste à remercier quelques personnes.

Premièrement merci à l’équipe d’Olyfran et 

spécialement à Mr. le professeur W. Clijsters 

d’organiser ce concours depuis 25 années déjà 

en motivant des jeunes à apprendre le français 

et en particulier de m’avoir donné la chance de 

pratiquer la langue de Molière dans un cadre 

fantastique et international.

Merci aussi à l’ambassade de France qui m’a 

généreusement offert ce voyage et qui m’a 

accueillie dans son pays avec une hospitalité 

chaleureuse. Je remercie aussi Mr. Denisot de 

l’ambassade d’ avoir organisé mon voyage pour 

que tout se passe pour le mieux. 

Merci aux responsables de Culturelab de réali-

ser ce séjour et de le rendre si intéressant et si 

agréable. Merci aussi aux quatre animateurs 

pour leur dévouement et leur patience.

Merci à mes professeurs de français. Ceci avec 

une pensée émue et respectueuse à l’intention 

de Mr. J. Hermans, qui nous a quittés récemment 

et qui était le pionnier d’Olyfran dans notre école. 

Merci aussi à Mme I. Callewaert qui continue son 

travail avec la même persévérance et énergie.

Merci à ma maman qui m’a inspiré l’amour de la 

langue française dès mon plus jeune âge.

Je veux aussi remercier tous ceux qui ont fait 

partie du groupe en 2012: vous les voyez tous 

heureux et souriants sur la photo.

Grâce à vous tous j’ai eu l’opportunité de vivre 

une expérience inoubliable qui m’a enrichie 

d’un trésor ineffaçable que je chérirai à jamais. 

Je suis sûre que si ma vie était une pièce de 

théâtre cet épisode en Avignon serait un mo-

ment-clé grâce à l’intensité de nos rencontres. 



20 IC HOU JUNI 2013

MET pENSIOEN

Ooit zetten ze eens met meer dan tien tegelijk de 
stap naar het pensioen, maar dat is alweer een tijdje 
geleden. Af en toe is er een jaar dat er niemand is. 
Dit jaar was er één, daarna waren er drie, dan vier en 
op de uiterste valreep vijf. Vijf collega’s die volgend 
schooljaar op maandag 2 september 2013 geen 
nieuw schooljaar beginnen. Die dag wordt de échte 
eerste dag van hun pensioen.

Enkele nanoseconden later komen er flitsen van 

vakvergaderingen, zie ik haar in het publiek zit-

ten bij het schooltoneel, overlopen we samen 

het eerste proefwerk Nederlands dat ik ooit 

maakte, slaan we een praatje in de lerarenkamer. 

Wanneer de laatste rapporten uitgereikt zijn, op 

het oudercontact de laatste woorden zijn weg-

gestorven, collega’s elkaar een fijne vakantie 

hebben toegewenst, zal lokaal 12 een andere 

resident(e) krijgen; na een carrière van 37 jaar 

bergt Eva immers het krijtje voorgoed op. Ge-

wapend met een stapeltje papier, een stiftje van 

de Damiaanactie en enkele vragen trokken we 

richting Stekene voor een goed gesprek. Over 

het College, over lesgeven, over de muziek, over 

het leven...

De beginjaren

Hoe ben je eigenlijk op het College 

terechtgekomen?

In het schooljaar 1976-77 belandde ik voor het 

eerst hier op school. Ik voelde me er onmiddel-

lijk thuis. Ik behoorde tot de eerste lichting vrou-

wen en zowel voor mij als voor de toenmalige 

leerkrachten en leerlingen was dat aanpassen. 

Sommige ouders bleken niet erg opgezet met 

de komst van vrouwelijke leerkrachten. Het Col-

lege was immers nog een echt mannenbastion; 

bovendien gaven er toen nog heel wat priesters 

les, waaronder enkele grote namen als Anton 

Van WIlderode en Daniël Evrard. Toenmalige su-

perior Daniël De Smet en provisor Jaak Denauw 

hebben ons echter van meet af aan gesteund.

Het eerste contact met deze school had ik al 

vroeger gelegd. Ik had als violiste een kerst-

plaat van In Dulci Jubilo mee ingespeeld. Die 

opnames vonden plaats in de kapel en tussen 

de opnames door werd er verpoosd in de Calfac. 

Mij viel meteen de prettige sfeer op die er 

heerste. Ik leerde er tegelijk prominente Colle-

gefiguren als Marcel Van Daele en Marc Stock-

man kennen.

Toen ik in juni 1976 als germaniste afstudeerde, 

kon ik in het LBC in Stekene aan de slag om er 

avondles Engels te geven. Op dat moment was 

Marcel Hellinckx, die ook op het College lesgaf, 

daar directeur. Toen in oktober een interimaris 

op het allerlaatste moment afzegde, liet Marcel 

mijn naam vallen bij de superior. Zo kreeg ik in 

meT PenSioen woord vooraf
Beste collega’s, 

we wensen aan jullie allemaal – namens de leerlingen, de ouders en jullie 

collega’s – een welverdiende nieuwe levensfase. Geniet ervan en denk af en 

toe eens terug aan de school die jarenlang jullie vertrouwde werkstek was.

Uiteraard verwachten we jullie op feestelijke gelegenheden en heten jullie 

hartelijk welkom als je zomaar even langs komt. 

Dankjewel voor vele jaren inzet. Het ga jullie goed!

Gaan met pensioen: Danny Backeljau, Eva De Schryver, Jeannine Van Hese, 

Luc Cortebeek en Erwin De Smedt. Drie van hen komen in deze Ic Hou 

uitgebreid aan bod. De twee anderen zwaaien we uit in nr. 97 van ons 

schoolmagazine.

De redactie

eVa de ScHryVer meT PenSioen

deskundig en nauwgezet en met 
grote liefde voor taal en muziek

Het gebeurt me wel eens dat ik het eerste lesuur, net voor ik moet les-
geven nog snel een kopietje moet gaan nemen. De klok tikt ongenadig 
voort, de bel is al even onverbiddelijk: ik rep me naar de drukkerij en 
hoop dat er niemand mij voor is. Steevast passeer ik lokaal 12, ooit de  
kamer van de superior, nu een in mal rozerood geschilderd klaslokaal 
met een oorverdovend krakende vloer, krakkemikkige ramen en een 
scheve kast. Een lokaal met karakter dus. De deur staat altijd op een kier. 
Door die kier zie ik haar alles minutieus klaarleggen voor de les die op 
het punt staat te beginnen. Dat beeld komt onveranderd als eerste in mij 
op wanneer ik aan Eva De Schryver denk. 
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oktober 1976 mijn eerste (tijdelijke) opdracht: 

Nederlands en Engels in het 2e en 3e jaar. Toen 

in januari een klas van het zesde jaar splitste, 

herinnerde men zich mijn interim en kon ik de-

finitief aan de slag.

Ik kan me voorstellen dat het College  

toen een heel andere school was.

De omgang tussen leerkrachten en leerlingen is 

ondertussen inderdaad erg veranderd. Destijds 

had je meer een wij-zij-gevoel: de barrière was 

veel groter. Ik vind het nu best leuk om met leer-

lingen om te gaan, ze zijn spontaner en opener.

Anderzijds zijn er ook dingen die vandaag 

niet meer zo vanzelfsprekend zijn: je materiaal 

steeds meebrengen en bij het begin van de les 

klaar hebben is voor leerlingen vandaag niet 

meer zo evident.

Waarom ben je in het onderwijs gestapt?

Ik wilde in het begin vooral van het onderwijs 

proeven: wat zou dat lesgeven precies inhou-

den, zou het iets voor mij zijn? Op dat moment 

koesterde ik nog steeds de ambitie om aan het 

conservatorium viool te gaan studeren. Als het 

lesgeven me niet zou liggen, kon ik nog altijd 

voor de muziek gaan. Zo vatte ik aanvankelijk 

ook mijn studies Germaanse op: mocht het 

op de universiteit niet lukken, dan was er altijd 

nog het conservatorium. Uiteindelijk slaagde ik 

in eerste zittijd en opteerde ik ervoor om eerst 

mijn universitaire studies af te ronden.

Op het College kwam ik in een toffe werkomge-

ving terecht en is muziek een hobby gebleven. 

Maar tegelijk had ik wel de ambitie om mijn 

niveau zo hoog mogelijk te houden. Spijt dat 

ik toch geen conservatorium geprobeerd heb, 

heb ik niet: je leert mettertijd dat het niet evi-

dent is om al je keuzes na te volgen. Keuzes ma-

ken betekent ook dat je dingen los moet laten. 

De liefde voor het woord

Waar ligt de oorsprong voor je liefde  

voor taal?

Die heb ik van thuis meegekregen. Mijn beide 

ouders waren bijzonder geïnteresseerd in litera-

tuur en vooral toneel. Ze speelden zelf ook the-

ater. Mijn vader acteerde zelfs in een Vlaamse 

film van Edith Kiel. In de oorlogsjaren trad hij 

samen met mijn moeder professioneel op, maar 

hij koos uiteindelijk voor een carrière in het za-

kenleven. Thuis droeg hij voor uit Gezelle, Max 

Havelaar, Vondel. Dat moet ik al van heel jong 

onbewust meegedragen hebben.

Ik heb bij wijze van spreken leren praten met 

de Biecht van Reynaert van Pol De Mont. Hele 

stukken kon en kan ik eruit citeren. Bij ons zijn er 

steeds boeken in huis geweest en werd er veel 

over toneel en literatuur gesproken. We waren 

erg met taal bezig.

Ik heb er altijd naar gestreefd mijn Nederlands 

en Engels op peil te houden. Het vergt heel wat 

lees- en studeerwerk om die talen op niveau te 

houden. Schrijven doe ik eerder bij gelegen-

heid: bij verjaardagen of feesten pleeg ik wel 

eens een column. Het meeste plezier schep ik 

in vertaalwerk: het geeft bijzonder veel voldoe-

ning om ideeën om te zetten van de ene taal 

naar de andere.

Naar welke taal gaat je hart het meest uit: 

Nederlands of Engels?

Het is moeilijk kiezen tussen Nederlands en En-

gels. Nederlands is uiteraard mijn moedertaal: 

in deze taal kan ik mij genuanceerd uitdrukken, 

deze taal behéérs ik echt. Ik kan er me echt in 

wentelen. Je kan door studie een heel erg hoog 

niveau in een vreemde taal bereiken, maar je 

kennis van je moedertaal kan je nooit overtref-

fen. Daarnaast ben ik wel een echte anglofiel: de 

Angelsaksische geschiedenis en cultuur intrige-

ren me enorm. Vooral hoe die ten tijde van het 

British Empire de wereld beheersten.

Je stond destijds mee aan de wieg van  

de vakgroep Nederlands

Op dat ogenblik bestond er wel overleg tussen 

de leerkrachten Germaanse talen, maar dat ver-

liep niet erg gestructureerd. De meeste dingen 

werden informeel, ‘bij de soep’ afgesproken. In-

spectie en doorlichting vroegen echter gestruc-

tureerd overleg. In die optiek werd de vakgroep 

Nederlands opgericht en vroeg men mij om die 

te gaan leiden.

Daarnaast was ik ook lid van de diocesane stuur-

groep Nederlands, wat ik altijd als bijzonder 

verrijkend ervaren heb. Je komt in contact met 

vakgenoten uit heel Oost-Vlaanderen. Er werd 

gediscussieerd, leerplannen werden tegen het 

licht gehouden en geïnterpreteerd. Ik vond het 

fijn dat ik die informatie uit eerste hand met de 

vakgroep Nederlands hier op school kon delen 

om op die manier de vinger aan de pedagogi-

sche pols te houden.

... en de muziek

Behalve de taal loopt de muziek als  

een rode draad doorheen je leven.  

Wanneer is die liefde voor muziek ontkiemd?

Ik herinner mij een opname van toen ik heel erg 

jong was, een jaar of drie. Met veel lala’s zong ik 

een eigen interpretatie van de evergreen ‘Que 

sera’. Op het moment dat ik voelde dat ik de 

toonhoogte van de melodie niet zou kunnen 

volhouden, schakelde ik naadloos naar een la-

ger octaaf. Ergens moet dat talent, die muzikali-

teit er toen al ingezeten hebben.

Viool heb ik bij mijn vader leren spelen. Hij gaf 

me les, hield mijn viool vast, toonde me hoe ik 

mijn strijkstok moest hanteren. Later ben ik les 

gaan volgen aan de academie. Daar kwam ik in 

een zeer sterke klas met een bijzonder goede 

leraar terecht.

Zowat al mijn medeleerlingen – Nico Baltus-

sen, Erik Robberecht, Wim De Moor, om er maar 

enkele te noemen, trouwens allemaal oud-leer-

lingen van onze school – zijn uiteindelijk in het 

professionele muziekcircuit terechtgekomen. 

Met die mensen samenspelen was een enorme 

uitdaging en een stimulans om zeer intensief 

met muziek bezig te zijn. Dat instrument alleen 

al technisch beheersen vraagt uren studiewerk: 

herhalen, steeds weer herhalen om die techniek 

toch maar onder de knie te krijgen. Maar samen 

te mogen spelen met muzikanten van dat kaliber 

maakte dat haast tot een vanzelfsprekendheid.

Ook toen ik aan de universiteit zat en tijdens 

mijn eerste jaren als leerkracht ben ik dagelijks 

uren blijven studeren. Het vraagt natuurlijk een 

zeer goede timing om dat allemaal te blijven 

combineren.

Tot ik drie jaar geleden een schouderblessure 

opliep, waardoor ik al die tijd zo goed als niet 

meer heb kunnen spelen. Toen ben ik echt in 
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een zwart gat gevallen. Spelen was uitgesloten. 

Ik besloot om te doen wat ik al van kleins af wil-

de doen: piano leren spelen. Echt bij het prille 

begin beginnen. Op piano kan ik technisch nog 

steeds heel weinig, maar ik vind het niet nodig 

om absolute toppen te scheren. Het is een heel 

aangename aanvulling op viool.

“Twintig jaar lang heb ik als eerste viool in het 

Vlaams Symfonisch Orkest, een orkest voor 

amateur-musici met uitvalsbasis in Mortsel, 

gespeeld. Daar heb ik mogen werken met uit-

stekende solisten en professionele dirigenten. 

Het voelt fantastisch in zo’n orkest te kunnen 

spelen. Het geeft een haast onaards gevoel 

om met 60 mensen iets te creëren dat iedere 

keer weer verschillend is. Hemels vind ik dat. Je 

laten omringen door muziek, waarbij iedereen 

zich aan de muziek ondergeschikt maakt: je 

ademt als orkest als het ware op dezelfde ma-

nier. Of je nu pianississimo speelt of de pathe-

tiek van een Tsjaikovski: iederéén gaat mee in 

de muziek.

Rule, Britannia: de Engelandreis 

Lange tijd bestonden er op het College twee 

eindreizen: de Romereis voor de Latinisten 

en de Engelandreis voor de modernes. 

Jarenlang heb jij deze reis mee begeleid. 

Hoe is dat verhaal precies begonnen?

Toen ik nog aan het begin van mijn carrière 

stond, zocht men een extra begeleider voor de 

Engelandreis. François Smet, vaste waarde in 

de begeleidingsploeg, kende mij doordat ik bij 

het koor al een weekend en een reis had bege-

leid. Eén editie heb ik gemist: toen op school de 

rode hond uitbrak werd ook ik niet gespaard en 

moest ik thuis blijven. De Engelandreis heb ik 

gedurende een twintigtal jaar met erg veel ple-

zier begeleid.

Ik vind het erg boeiend om ter plekke met de 

Britse taal en cultuur geconfronteerd te worden 

en dat ook aan de leerlingen mee te geven. Zij 

kozen zeer bewust voor deze reis. Het grote 

voordeel was dat de leerlingen de taal begre-

pen en konden spreken. We werkten daarom 

steeds met Engelse gidsen: het geeft leerlingen 

erg veel genoegdoening om die ‘natives’ effec-

tief te kunnen verstaan. Na al die jaren Engels 

studeren is het voor hen een soort beloning om 

zo ervaring in die taal te kunnen opdoen, hun 

plan te leren trekken. 

Britten zijn echt een ras apart: we werden er 

echt gezien als buitenlanders van een ander 

continent. Ze hadden het consequent over ‘your 

part of the world’ als ze het over het Europese 

vasteland hadden. Deze reis bestond overigens 

niet enkel uit kerken, monumenten en musea: 

de leerlingen kregen de kans om voor een deel 

hun eigen programma uit te stippelen. Wilde 

je naast de vaste haltes als British en Science 

Museum in Londen op eigen houtje naar Ma-

dame Tussauds of Harrods bezoeken, dan was 

dat perfect mogelijk. Ook musicals stonden op 

het menu. We maakten er een erezaak van om 

leerlingen kennis te laten maken met één van 

de grote musicals die op West End opgevoerd 

worden. De ambiance van zo’n avond, een 

performance op het allerhoogste niveau en de 

beleving achteraf maakten die avonden tot het 

hoogtepunt van de Engelandreis.

Met de begeleidingsploeg van toen (Walter 

Roggeman, Hugo De vos, François Smet en la-

ter ook Marc Buytaert) had en heb ik nog steeds 

een bijzondere band. Het klikte erg goed tussen 

ons: wij hadden maar een blik nodig om in te 

schatten hoe de anderen over iets dachten. Op 

die reis zijn echt vriendschappen ontstaan. Ik 

denk nog steeds met heimwee en positieve ge-

voelens terug aan die fantastische reizen.

klassenlerares in het zesde jaar

Het grootste deel van je carrière gaf je les  

in het zesde jaar

Ik heb een hele poos zowel in het vierde als in 

het zesde jaar lesgegeven. Het zesde jaar is puur 

genieten. De apenjaren zijn voorbij en de leer-

lingen hebben al een zekere studieroutine. Elke 

dag te mogen samenwerken met jonge men-

sen die volop openbloeien, ervaar ik als een 

privilege. Het vierde jaar heeft zeker ook zijn 

charmes: dat slungelachtige, de manier waarop 

ze alle boekentassen omverlopen wanneer je ze 

naar voren vraagt, het vertrouwen dat ze je ge-

ven.

De leerstof komt in het 6e jaar op een interes-

sant peil. Zeker in de laatste maanden kan je iets 

van je eigen specialiteiten en passies meegeven. 

Neem nu theater: je kan leerlingen meenemen 

naar topstukken met topacteurs, zoals we inder-

tijd op de Engelandreis deden. De literatuurles-

sen tout court vind ik erg interessant om te ge-

ven. Je probeert mee te geven dat romans meer 

zijn dan enkel een verhaal. Je gaat op zoek naar 

ideeën in romans, leert leerlingen erover na te 

denken, peilt naar hun reacties en daar borduur 

je weer op verder.

Wat wil je je leerlingen meegeven?

Ik probeer toch ruimer te gaan dan het vak al-

leen. Nederlands is het vak bij uitstek om leer-

lingen kritisch te leren nadenken. Bijvoorbeeld 

over het belang van literatuur. Het is niet toe-

vallig dat één van de eerste beleidsdaden die 

dictators stellen, het verbieden en verbranden 

van bepaalde boeken is. Dat illustreert volgens 

mij de kracht die van literatuur kan uitgaan. Via 

literatuur kunnen leerlingen genuanceerder le-

ren denken.

Dat probeer ik de leerlingen ook bij te bren-

gen: dat dé werkelijkheid niet bestaat, maar 

een samenspel is van vele facetten. Dingen 

zijn vaak anders dan ze lijken te zijn. De emo-

ties van mensen leren peilen, gedachtegangen 

leren achterhalen, een verscheidenheid aan 

ideeën tot uiting laten komen, leerlingen een 

thema vanuit verschillende invalshoeken laten 

bekijken in plaats van vast te roesten in het le-

ven, dat probeer ik mijn leerlingen te laten er-

varen.

Leerlingen zijn anno 2013 niet fundamenteel 

veranderd, ondanks de veranderende wereld 

waarin ze leven. Wat ons mensen tot mens 

maakt blijft hetzelfde, wij worden nog al-

tijd geraakt door klassieke Griekse literatuur, 

door teksten van Homeros en Sophocles. Wat 

menselijk is, blijft. Enkel de franje verandert. Ik 

probeer hen met zoveel mogelijk dingen te 

confronteren – en daar helpen moderne mid-

delen als YouTube geweldig mee; je vindt bij-

voorbeeld in één muisklik tientallen versies van 

Hamlet. Het moet wel van mensenhart naar 

mensenhart doorgegeven worden, van geest 

naar geest. Daarom blijft ik zoveel tijd investe-

ren in lesvoorbereidingen, je blijft op zoek naar 

dingen die de moeite waard zijn om mee te 

geven.
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De wilgen zijn in elk geval spreekwoordelijk, want je mag er donder op zeggen dat hij de komende 

jaren buiten onze collegemuren nog erg vaak de sportieve toer zal opgaan. Een gesprek met een 

veelzijdig man na een rijkgevulde schoolcarrière.

Op 1 september 1976 ging je bij ons aan de slag. Was het je eerste job of deed je elders  

al wat ervaring op? 

Mijn eerste jaar (1974-1975) heb ik lesgegeven in de handelsafdeling van het Sint-Lievenscollege te 

Gent en het jaar nadien vervulde ik eerst mijn legerdienst als MP bij de Nato in Brunssum (Nederland) 

en was vervolgens vanaf mei tijdens de heel zonnige lente en zomer van 1976 als sportmonitor werk-

zaam in de mobiele roeischool van BLOSO. 

Bijzondere leermeester in de lichamelijke opvoeding

Herinner je je nog je eerste schooldag bij ons op het College?  

Een te snijden spanning of ‘business as usual’? 

1 september 1976 was mijn eerste vakantiedag bij BLOSO toen ik ‘s morgens werd gebeld door 

superior Daniël De Smet van het college van Sint-Niklaas met de vraag of ik in zijn basisschool de 

Alles kan en niets moet

Na het laatste belsignaal van dit 

schooljaar lonkt het pensioen. Heb je al 

plannen om dat ‘zwarte gat’ op te vullen?

Daar kijken ik echt naar uit, zij het wel met 

gemengde gevoelens. Je laat immers iets 

vertrouwds achter. Ik ben zinnens enkele 

cursussen te volgen, me onder te dompe-

len in enkele thema’s die ik volledig zelf kan 

kiezen en kan verwerken tegen een tempo 

dat ik zelf wil. Filosofie en kunst lijken me wel 

iets. Daarnaast zou ik ook een cursus foto-

grafie willen volgen. Uiteraard heb ik dan de 

tijd om de kaart van de muziek weer volop 

te trekken. Vrijwilligerswerk wil ik zeker ook 

doen.

Ik wil nog niet alles tot in detail regelen; ik 

wil nog voldoende improvisatieruimte en 

vrijheid hebben: alles kan en niets moet.

Tot slot: wanneer je terugblikt op een 

loopbaan van 37 jaar, wat waren dan 

voor jou de hoogtepunten?

Waar ik met genoegen aan terugdenk zijn 

de momenten waarop je merkt dat een les 

écht aanslaat, dat je leerlingen écht bereikt. 

De ogenblikken waarop je aan de blik van 

leerlingen merkt dat je boodschap overge-

komen is. Wanneer leerlingen citerend uit 

Marcus Antonius’ beroemde redevoering 

uit Shakespeares Julius Caesar de klas bui-

tengaan, geeft je dat erg veel voldoening.

De gedachte aan de sfeer van collegialiteit 

en de vele aangename momenten binnen 

het lerarenkorps doet me spontaan glim-

lachen. De lachsalvo’s die door de binnen-

koer en lerarenkamer schalden. Vroeger, 

maar ook nu nog steeds: hoewel er zo veel 

jonge collega’s bijgekomen zijn is die opge-

ruimde sfeer gebleven. Die positieve sfeer 

vind je niet overal. Zeker de laatste weken, 

nu ik weet dat het bijna gedaan is, geniet ik 

daar extra van. De vriendelijkheid van vele 

collega’s, jong en oud: ik prijs mezelf zeer 

gelukkig omdat ik al 37 jaar door dergelijke 

mensen omringd word. Ik ben zeer dank-

baar dat ik zoveel jaar in zo’n context mijn 

job heb kunnen uitoefenen!

BN

leraar l.o. erwin de SmedT meT PenSioen

een hele bezige bij met  
een warm hart voor leerlingen

Collega Erwin De Smedt hangt op 1 september het trainingspak en de sport-
schoenen aan de wilgen. Welgeteld 37 jaar, waarvan 22 jaar in de basisschool 
en 15 jaar in het secundair, vertoefde hij tussen onze schoolmuren. 
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functie van ‘bijzondere leermeester in de lichamelijke opvoeding’ wou 

opnemen. 

Ik voelde vreugde en een zekere spanning, zoals voor een sportwedstrijd. 

Uiteraard zei ik onmiddellijk ja, maakte een afspraak, reed naar Sint-Niklaas 

en had een vlot sollicitatiegesprek met hem. Ik kreeg zijn fiat om te starten 

en een gemoedelijk babbeltje met Albert De Cock, directeur van de lagere 

school, zette me op het juiste spoor om vol vertrouwen met het lesgeven 

te beginnen. Lesgeven aan het jonge volkje viel best mee. De positieve 

mentaliteit van de kinderen was reuze, hun natuurlijke bewegingsdrang en 

het wederzijds enthousiasme om spelend te sporten maakte dat al die kin-

deren en ikzelf heel wat leuke spelmomenten beleefden.

Elke leeftijd heeft zijn charme

Heb je in de voorbije vele jaren ervaren dat de leerlingen op sportief 

vlak veranderd zijn? LO-leerkrachten leren – zo beweert men toch – 

de leerlingen best kennen zoals ze werkelijk zijn. Zag je hun houding 

tegenover elkaar en tegenover leerkrachten evolueren?

Op sportief vlak kan je tussen de verschillende klassen en de leerlingen 

onderling al een groot verschil hebben. Heb je veel leerlingen die al ac-

tief zijn of geweest zijn in een sportclub, dan geeft dat een sportstimulans 

aan de ganse klas. Ik denk dat het conditieverschil tussen sporter en niet-

sporter groter geworden is. De vrije tijd die sommigen steken in compu-

terspelletjes, televisie, chatten, facebook, I-pod, I-pad, tablet is niet gering... 

Dit gaat zeker ten koste van heel wat actieve bewegingstijd. 

Door de democratisering van onze gemeenschap en van ons onderwijs 

mogen de leerlingen zich veel meer uiten, leren ze in groep taken afwer-

ken, dragen ze langs het klassenberaad van de leerlingen bij tot een beter 

welbevinden op school voor alle leerlingen. Ze zijn dus heel wat mondiger 

dan vroeger. Heel wat flinke leerlingen weten wat mag en wat niet kan. 

Enkelen zijn normen kwijt, overschrijden grenzen en komen onmiddellijk, 

door een vermaning, gesprek en zo nodig een sanctie, te weten waar die 

grenzen horen te liggen. 

Ik heb lesgegeven aan leerlingen van zes tot zestien jaar. Elke leeftijd had 

zijn charme. Zes- en zevenjarigen kon je boeien met heel veel variatie in de 

oefeningen, met bewegingsverhalen en heel veel fantasie. Het was ook de 

leeftijd dat ze hun schoenen leerden strikken. Het aantal schoentjes dat ik 

voor hen gestrikt heb, is ontelbaar. 

Leerlingen van het derde en het vierde leerjaar leerden graag nieuwe vaar-

digheden en leefden zich graag uit in een hindernissenparcours en een-

voudige teamspelen zoals Ringstick, Tussen-Vier-Vuren en voetbal. In het 

vijfde en het zesde leerjaar konden ze hun fysiek en motoriek verder aan-

scherpen met nieuwe uitdagingen op bewegingsvlak en stond de team-

spirit centraal in het spelen van netbal, minibasketbal en voetbal. 

In het secundair kwamen de terugslagsporten badminton en tafelten-

nis (wat teruggedrongen door het wegvallen van de sportzaal in het  

K-gebouw) volop aan hun trekken. Netbal werd netvolleybal (waarbij de 

bal mag worden gevangen, maar toetsend moet worden doorgespeeld) 

en evolueerde in de hogere jaren naar volleybal. Ook kregen de leerlingen 

initiatie van basketbal, handbal, voetbal, atletiek en de eerste graad zwem-

men. Door een steeds bredere instroom van meisjes werd ook de dans 

een vast onderdeel van het lesprogramma.

Omnisport

Jij hield je – zeker de laatste jaren – vooral bezig met sport tijdens  

de middag en allerlei tornooien op woensdagnamiddag.  

Een bewuste keuze?

In de basisschool had ik bijna van bij mijn begin op woensdagnamidda-

gen voor de leerlingen de omnisport opgestart. De leerlingen konden dan 

komen proeven van verschillende sporten en spelen in de verschillende 

sportruimtes en op de speelplaatsen van het College. 

Rolschaatsen, family-tennis, minibadminton, indiaca, steltlopen, reis rond 

de wereld, voetbal (was zeker een must voor de jongens) waren slechts 

een greep uit het ruime aanbod. Ik werd hierin bijgestaan door vele colle-

ga-leerkrachten en turnleerkrachten, want de omnisport kende een enorm 

succes. Voor zes groepen sporters had je heel wat mankracht nodig. Tij-

dens de middag oefenden we met de ploegjes diverse balsporten, om 

met hen uiteindelijk te kunnen meedoen aan de gewestelijke competities 

van het NSVO (Nationaal Sportverbond voor het Vrij Onderwijs) en nadien, 

na het samensmelten met de sportverbonden van het gemeentelijk en 

gemeenschapsonderwijs: de SVS(Stichting Vlaamse Schoolsport). Verschil-

lende malen zijn onze leerlingen in de sportdisciplines voetbal, netbal en 

Tussen-Vier-Vuren provinciaal kampioen geworden. Op de interscolaire 

zwemwedstrijden en de diverse veldlopen waren onze leerlingen bij de 

besten.

Veel belangstelling voor middagsport

Eens ik in het secundair lesgaf, heb ik gepoogd om met dezelfde inzet de 

leerlingen te laten sporten, ook buiten de twee wekelijks uurtjes L.O. De 

leerlingen gingen massaal in op de aangeboden middagsporten: Basket-

bal, voetbal en hockey. De meisjes kwamen dan weer aan hun trekken in 

Skairo, waar ze zich konden uitleven in dans. 

Zowat elke maand was er op woensdagnamiddag een extra-sportactiviteit 

voorzien waaraan de leerlingen op vrijwillige basis konden meedoen: In-

terklassentornooi netbal, veldloop, ijsschaatsen, tafeltennis, badminton en 

voetbal 4 tegen 4 op de openschooldag. Wie wou, kon zelfs op zaterdag-

voormiddag paardrijlessen volgen in de manège van de Paddock te Waas-

munster. 

De organisatie van heel wat van die activiteiten heb ik graag en voluit ge-

daan. Ik denk dat veel leerlingen heel blij zullen geweest zijn omdat ze op 

mij konden rekenen als een echte sportgangmaker van de school. 
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Imker 

Hoe zal het ‘afscheid’ je vallen? Een zware dobber, het grote zwarte 

gat of iets om naar uit te kijken?

Hoe het afscheid mij zal vallen kan ik nu nog niet zeggen... Hopelijk niet te 

zwaar. Ik ben nieuwsgierig naar wat komen gaat na dit werk. Alleszins zal 

ik meer tijd hebben voor mijn gezin en mijn schattige kleinzoons: Mathias 

(vier jaar) en Gilles(1jaar). 

Je hebt in elk geval bezigheden genoeg. We kennen je allemaal als 

de man die in hermetisch afgesloten pak de bijenpopulatie van 

hun honing ‘berooft’. We zagen je dan ook graag komen met de 

potten van het heerlijk stroperige goedje. Een passie die je nog zal 

verderzetten? Of zou – zo lezen we toch her en der – het wel eens 

ernstig bergafwaarts kunnen gaan met het vliegende volkje?

Zolang mijn drie bijenkolonies in leven blijven, zal ik er alles aan doen om 

deze hobby verder te zetten. De bijenkolonies hebben het moeilijk vanwe-

ge verschillende factoren. Op de eerste plaats het gebruik van gevaarlijke 

pesticiden in de landbouw. Er is nu in België eindelijk een wet gestemd 

om enkele ervan te verbieden (Hopelijk worden de overgebleven stocks 

niet gedumpt in de derde wereld). De slechte luchtkwaliteit boven Vlaan-

deren maakt niet alleen ons maar ook de bijen vatbaarder voor allerlei 

ziekten. De varroamijt, die parasiteert op de bij, moet enkele malen per jaar 

teruggedrongen worden met een mierenzuur- of oxaalzuurbehandeling, 

wil de bijenpopulatie kunnen overleven. Vermindering van drachtgebie-

den speelt ook een rol, net als de opwarming van het klimaat en de ho-

gere vochtigheidsgraad en het beperkter aantal uren zon. Door de lucht-

vervuiling is er ook de vermindering van de helderheid van het zonlicht op 

aarde, wat ongetwijfeld zijn weerslag zal hebben op plant en dier.

Violist

Ik weet niet of je thuis de hoogste viool speelt, maar tijdens één van je 

hobby’s bespeel je in elk geval een would be –Stradivarius? Wat moeten 

we ons daar bij voorstellen? Klassieke muziek op hoog niveau?

Ik ben amateurviolist en speel de tweede vioolpartij in het Oostvlaams 

Symfonisch Orkest. We brengen vooral klassieke muziek. Dit jaar stond 

de Egmont Ouverture van Ludwig van Beethoven, de orgelsymfonie van  

Camille Saint-Saens en het tweede en derde pianoconcerto van Sergei 

Rachmaninoff op het programma. In het najaar spelen we de 9de sym-

fonie van Beethoven en in 2014 brengen we filmmuziek uit ‘The Oriënt 

Express’. Voor de nieuwsgierige lezer; ons orkest is mee met de moderne 

communicatiemiddelen en heeft een website: www.ovso.be 

kajakker
Je vertoeft ook regelmatig op het water en wel in een kajak. Is er  

een Belgisch record op til of is het een eerder recreatieve bezigheid?

Het is een recreatieve bezigheid, die ik op een sportieve manier beleef, 

omdat het competitieve bloed dat in mij stroomt anders niet te temmen 

valt. Ik ga regelmatig varen en ga wekelijks met mijn echtgenote Christine 

of dochter Katrien in een K2. Begin september doe ik waarschijnlijk nog 

een kajakmarathonwedstrijd in Rotterdam mee. 

Welke plannen liggen er nog allemaal op tafel? Je echtgenote 

gaat ook met pensioen. Betekent dit dat jullie er meer op uit zullen 

trekken en – wie weet – de wijde wereld zullen zien?

We zijn alleszins van plan om er nu en dan op uit te trekken. Als alles mee-

zit brengen we de tweede helft van september in Kreta door. 

Motiveer op een positieve manier 

Hoe blik je terug op je schoolse carrière? Als je de klok kon 

terugdraaien, zou je dan weer in sporttenue voor de klas staan? 

Ik kan zeker met een gevoel van tevredenheid terugkijken naar mijn 

schoolse carrière. De verschillende directeurs gaven me veel carte blanche 

om activiteiten op te starten en gaande te houden. Ik ben hen daar dank-

baar voor. Het spontane enthousiasme van de meeste leerlingen bij de 

lessen L.O. en sporttornooien en de belangeloze hulp van collega’s zullen 

voor mij een aangename herinnering blijven. 

Het zou inderdaad kunnen dat ik bij het terugdraaien van de klok weer in 

trainingspak voor de klas zou staan. Die job heeft me heel veel voldoening 

geschonken. Ik mocht kinderen en jeugd plezier laten beleven in heel wat 

verschillende sporten en hen daarnaast nog wat levenswijsheid meege-

ven. 

Nog een laatste raad voor potentiële LO-leerkrachten en voor onze 

jonge collega’s?

Geef op een begeesterde manier les, motiveer je pupillen op een positieve 

manier. Wees een idealistische schalkse ruiter en blijf je onder elke omstan-

digheid inzetten om de schoolsport te promoten bij de leerlingen. 

Aan een dergelijke mooie boodschap valt geen letter meer toe  

te voegen. Het ga je goed, beste Erwin, in alles wat je doet!

RP
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88 | De tamtamkloppers 
Groep binnen de samenleving die regelma-

tig een percussie-instrument bespeelt. Deze 

mensen zijn absoluut noodzakelijk binnen het 

leven van Luc, daar hij als L.O. leerkracht altijd 

een speciale band gehad heeft met het geven 

van danslessen. De dochter van Luc bezat een 

tijdje een fitnesscentrum en dat liet hem toe 

zich in deze materie bij te scholen bij absolute 

professionals in Nederland. Luc was zelfs zoda-

nig gebeten door de fitnessmicrobe dat hij een 

tijdje geen volledig uurrooster meer gaf, maar 

hij betreurde het dat hij er op school niet voor 

de volle 100% meer voor kon gaan en schroefde 

daarom zijn fitnessactiviteiten terug.

189 | De Belhamel-bende 
Term die soms ten onrechte gebruikt wordt 

voor leerlingen van de richting Sport-Weten-

schappen. Luc is al sinds de oprichting van 

deze richting dé vaste waarde in het vierde jaar 

en weet als geen ander dat deze richting in de 

tweede graad het sterkste pakket wiskunde en 

wetenschappen krijgt. Luc betreurt het soms 

wel dat deze richting in de derde graad geen 

uurtje wiskunde meer krijgt, wat het makkelijker 

zou maken om van hieruit door te stoten naar 

geneeskunde, waardoor veel leerlingen na de 

tweede graad uiteindelijk dan toch een beetje 

tegen hun beweeglijke natuur opteren voor zes 

uur wiskunde.

luc corTeBeeK meT PenSioen 

een bijzonder 
naslagwerk:  
de Korte cortebeek

Beste lezer, deze korte, handige gids heeft als doel 
een ludiek en gebruiksvriendelijk naslagwerk te zijn 
over het leven van L.O. leerkracht Luc Cortebeek. 

99 | De kwakstralen
Werk waarin op subtiele wijze weergegeven 

wordt welke bezienswaardigheden Nederland 

rijk is door het miniatuurpark Madurodam uit-

gebreid in beeld te brengen. Op deze manier 

krijgt de lezer een uitstekend overzicht van de 

bezienswaardigheden die Luc Cortebeek de af-

gelopen jaren bezocht, daar Nederland één van 

zijn favoriete vakantiebestemmingen is. Luc is 

als Koewachtenaar een grensbewoner en heeft 

daarom ook een paar zeer goede Nederlandse 

vrienden die hem met veel plezier tijdens en-

kele fantastische fietsvakanties door hun land 

gidsten.

Encyclopedische werken hebben de gewoonte om de verklaring van be-

grippen alfabetisch te ordenen, maar omdat Luc Cortebeek geen man is 

zoals alle andere, omdat hij een vleugje beweging wel kan smaken en om-

dat een stukje cultuur hem wel kan raken, werd hier bewust voor een min-

der traditionele indeling geopteerd. We hadden kunnen gaan voor twaalf 

werken of voor zeven deugden, maar omdat Luc een heel gewone, bemin-

nelijke man is, hebben we gekozen om de voornaamste wetenswaardig-

heden over hem telkens te koppelen aan Suske en Wiskealbums. Zo wordt 

het best duidelijk dat Luc een man is die beslagen is op vele terreinen. 

Onze redactie hoopt op deze manier op een optimale manier tegemoet te 

komen aan uw noden als lezer en onderzoeker, met de bedoeling dat u dit 

werk ook binnen vele jaren nog altijd op de boekenplank zal hebben om u 

op een snelle en efficiënte manier te voorzien van info over Luc. 

De redactie 
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197 | Het Delta duel 
Bittere strijd die Luc Cortebeek in de jaren 90 uit-

vocht in Zeeland met Kathelijn Vandewal en Peter 

Stabel aan zijn zijde. Tijdens het allereerste kamp 

van de SPW liep zowat alles mis wat er mis kon 

lopen. Na een aangename, droge periode gin-

gen net op de eerste kampdag de hemelsluizen 

open en ook een frisse stormwind liet zich niet 

onbetuigd. De tocht naar Vere werd met de fiets 

gemaakt, maar nog voor de grens moest liefst der-

tien keer halt gehouden worden voor een lekke 

band. Op de terugweg waren er dan ook nog eens 

leerlingen die de overzetboot gemist hadden. Ge-

lukkig kan er achteraf eens mee gelachen worden!

194 | De gouden ganzeveer 
Nederlandse literatuurprijs die aan iemand 

wordt uitgereikt wegens zijn/haar grote bete-

kenis voor het geschreven woord in Nederland. 

Wellicht zal Luc Cortebeek deze prijs nooit ont-

vangen, maar dat is niet geheel terecht. Luc is 

immers al jaren een fervent lezer en liefhebber 

van de humane wetenschappen. In zijn jonge 

jaren volgde hij zelfs bibliotheekschool in Ant-

werpen. Toe hij het diploma van die richting op 

zak had, werd hij naast zijn werk als leerkracht 

ook bibliothecaris in Stekene. Hij oefende deze 

functie meerdere jaren uit, tot daarvoor een full-

time betaalde kracht werd aangesteld.

Beste Luc,

Enkele van je kwaliteiten op een rijtje: gemo-

tiveerd en enthousiast leraar LO, een man vol 

humor (zalige herinneringen hebben we als 

collega’s aan al die korte en lange moppen 

waarmee je ons voor dag en dauw al aan het 

lachen kreeg), een hartelijke collega, een erg 

getrouwe en plichtsbewuste collegeman. 

Luc, we danken je voor vele jaren inzet en col-

legialiteit, wensen je een deugddoend pensi-

oen toe en hopen je regelmatig terug te zien 

op feesten, recepties of andere aangename 

gelegenheden. 

Het ga je goed.

234 | Het kristallen kasteel 
Gebouw dat jammer genoeg niet terug te vin-

den was op de eerste werkplek van Luc Cor-

tebeek. In 1974 deed Luc zijn legerdienst en in 

1975 begon hij te werken in de Kasteelstraat. Hij 

werd op een avond gebeld om de ochtend erna 

te beginnen. Tijdens zijn eerste opdracht gaf 

hij nog geen les in de Normaalschool, maar dat 

veranderde een jaar later al. Luc schoolde zich 

ondertussen ook bij op de universiteit en gaf al 

snel les van het eerste tot het zesde jaar. Toen 

hij verhuisde naar het College begon hij terug 

in het eerste jaar, maar al snel werd hij specialist 

van de vierdes, waar hij geregeld ook titularis 

was van één van de sportklassen.

247 | Het kostbare kader 
Andere term voor het fietsframe van Luc Cor-

tebeek die aangeeft in welke mate Luc belang 

hecht aan zijn fiets. Luc is moeilijk op één sport 

vast te pinnen. Hij heeft zo zijn periodes. Zo was 

hij o.a. een tiental jaren zeer intensief bezig met 

fitness en speelde ook volleybal een langere 

periode een belangrijke rol voor hem. Toch zijn 

lopen en vooral fietsen de enige zaken die echt 

altijd gebleven zijn. Na eerdere fietsvakanties in 

Nederland wil Luc zich wagen aan de klassieke 

fietsroute van Passau naar Wenen langs de oe-

vers van de Donau. Het doel is om elke dag on-

geveer 80 km. te fietsen en daarnaast ook iets 

cultureels te zien.

250 | Het Grote Gat 
Gapend monster waar vele bijna-gepensioneer-

den voor vrezen, maar dat achteraf fictief blijkt te 

zijn zoals alle monsters. Luc weet van zichzelf dat 

hij een bezige bij is en heeft beslist geen angst 

voor de grote leegte. Meer zelfs, hij is een beetje 

bevreesd voor vaste engagementen na zijn pen-

sioen. Voor je het weet ga je als gepensioneerde 

drie keer per week naar de zwemclub en heb je 

ook nog eens een abonnement van diverse cul-

turele centra. Luc wil vooral rondkijken en genie-

ten. Niet te veel op voorhand geplande verplich-

tingen, want er bieden zich vast en zeker tal van 

interessante projecten en mogelijkheden aan in 

de toekomst.

MVL
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De voorstelling van Indigo bevatte naast poëzie en toneel ook dans en 

live muziek. Het programma was opgebouwd rond een lesdag. Alles liep 

echter niet van een leien dakje... Enkele knappe vondsten, een originele 

aanpak en een enthousiaste vertolking zorgden voor een fijne voorstelling.

Onze jongste leerlingen spaarden tijd noch moeite. Ze startten met repe-

teren in november; in januari kwam de Indigotrein pas echt op kruissnel-

heid. Er werd op maandag, dinsdag, donderdag én vrijdag gerepeteerd. 

Op enkele woensdagnamiddagen werden grotere gehelen onder handen 

genomen.

De enthousiaste groep actrices en acteurs en hun begeleidende leerkrach-

ten – Kim De Jonghe, Hannelore Cornelis, Ellen Jacobs, Steven De Beleyr 

en Wim Vandervreken – waren na afloop moe, maar erg tevreden. Een 

volle zaal toeschouwers bedankte de noeste en creatieve werkers met een 

langdurig applaus. 

DVR

indigo: Zang, danS en woord 

“meester,  
hij begint weer!”

Indigo – na enkele jaren stilte opnieuw en in volle  
kracht van de partij! – presenteerde dit schooljaar  
‘Meester, hij begint weer!’ De voorstelling was  
een succes.
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De doelstelling van ‘De Groote Oorlog’ is de 

promotie van de vredesgedachte. Het middel 

is de confrontatie met de Eerste Wereldoorlog, 

die in Vlaanderen een bijzonder zware tol heeft 

geëist.

Theater: Ontploft
Een gedreven groep leerkrachten probeert die 

doelstelling op verschillende manieren te be-

reiken. Uiteraard zijn er de lessen waarin de we-

reldramp vanuit een vakspecifieke hoek belicht 

wordt (voor zover het leerplan dat toelaat), maar 

er zijn ook een aantal vak- en klasoverschrijden-

de activiteiten: zo is er verteltheatervoorstelling 

‘Ontploft’ en natuurlijk de uitstap naar Ieper en 

de frontstreek waar de leerlingen direct met de 

sporen van WO1 geconfronteerd worden. 

Creatief-informatief
Het hele project wordt geopend door een bijzonder evenement: ‘Het 

Schot van Sarajevo’. Dat is een creatief-informatieve voorstelling waarin 

basiskennis omtrent de Eerste Wereldoorlog op een aantrekkelijke en ge-

varieerde manier wordt meegegeven. Vier leerkrachten (geschiedenis, 

Nederlands, Duits en Engels) laten zich elk jaar omringen door een groep 

leerlingen (op vrijwillige basis) om een twee lesuren durend programma 

samen te stellen waarin een reeks belangwekkende aspecten van het ge-

beuren belicht wordt. Dit jaar waren die aspecten: de aanleiding, de nieu-

we wapens, de positie van de neutrale landen, het kerstbestand, de tun-

neloorlog, de propaganda en het patriotisme, het leven van de gewone 

mensen achter het front. De vorm van de bijdragen dit jaar: uiteenzetting, 

(kort)film, vertelling, toneel (korte adaptatie van My Boy Jack van David 

Haig) en muziek. 

Het Schot van Sarajevo viel dit jaar in bijzonder goede aarde: zowel leerlin-

gen als leerkrachten waren zeer enthousiast over de kwalitatief hoogstaan-

de voorstelling en zelfs ouders lieten weten dat ze interesse hadden om de 

voorstelling te zien. 

Dat en het feit dat de nakende herdenking van 2014 die interesse aanwak-

kert, deed de initiatiefnemers ertoe besluiten de voorstelling te hernemen 

voor al wie daar belangstelling voor heeft.

De herneming van de openingsvoorstelling voor het project De Groote 

Oorlog vond plaats op dinsdag 21 mei 2013 om 19.30 uur in de Anton van 

Wilderodezaal. Een goedgevulde zaal reageerde enthousiast op de boei-

ende evocatie.

DVR

intense samenwerking tussen 
leerlingen en leerkrachten

< De kortfilms waren het werk van een 25-tal leerlingen 

(hoofdzakelijk medewerkers van het schooltoneel) uit zeven 

verschillende richtingen ven het 5de jaar

< ‘Tunnelkoorts’ van Gilles Van de Velde (5SPW) ging over  

de tunneloorlog tussen Britten en Duitsers in de buurt van 

Mesen.

< Stéphane d’Arçon, beter bekend als Stefan De Bock,  

had het over Sarajevo en de Fransen in WO1.

< Anders Lindgren, aka Maarten Van Looy, lichtte de positie van 

de neutrale landen en de nieuwe wapens toe.

< Jochen Roschmann, reïncarnatie van Stijn Verhaeghe, vertelde 

over het kerstbestand van 1914 toen Britten en Duitsers  

tussen hun loopgraven samen voetbal speelden.

< ZTC kinne & hennebel (Sander uit 5EMT1 en Dirk), uniek  

neveneffect van alweer het schooltoneel, speelden een 

dialoog uit ‘My Boy Jack’ van David Haig over slechte ogen, 

brillen, pince-nezs, een zoon en zijn vader en het onverwoest-

bare patriottisme in de Britse familie Kipling (juist, die van de 

Jungle Books) – een combinatie van toneel, film, muziek en 

poëzie uit De Groote Oorlog.

< De technische realisatie was in handen van Laurens Jacobs en 

Arne Speelman-Rooms, twee zeer betrouwbare medewerkers 

uit 5EMT1.

HeT ScHoT Van SaraJeVo

Project voor leerlingen 5de jaar: de groote oorlog
Dit project werd dit jaar op het Sint-Jozef-klein-Seminarie al voor de dertiende keer georganiseerd.  
Om meer dan een reden werd het een bijzondere editie. 
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leerlingen over de groote oorlog

Sander kinne, acteur in My boy Jack

onze voorstelling bestaat vooral uit dialogen tussen de Junglebook-

auteur, rudyard Kipling, gespeeld door mijnheer Hennebel en zijn 

zoon Jack, ik dus.

Door zijn bijziendheid raakt Jack eerst niet in het leger, maar later wordt 

hij toch ingelijfd. Uiteindelijk sneuvelt hij, pas achttien, in de Slag bij Loos. 

Mijnheer Hennebel had het idee voor dit stuk: een bewerking van een be-

staand toneelstuk. Ik was vereerd toen hij me vroeg. Door het schoolto-

neel kenden we mekaar al beter. Ik kreeg de indruk dat hij het vooral – of 

alleen maar – met mij wou spelen. Dat gaf me veel vertrouwen. Want het 

is niet gemakkelijk om de tegenstrijdige gevoelens van de zoon tegenover 

de vader te spelen. Hij wil het leger in, om net zoals elke jonge man zijn 

vaderland te dienen. Dat is wat Kipling, als propagandist voor de oorlog 

wil. Jack wil zich daar voor zijn vader bewijzen. Maar als hij enkel door 

voorspraak van zijn vader door de fysieke testen geraakt heeft hij het heel 

moeilijk met die voorkeursbehandeling. 

Eigenlijk bestaat de hele voorstelling uit dialogen tussen vader en zoon. 

De nuances in de gevoelens van Jack worden nog eens moeilijker te spe-

len omdat ze zich allebei, als echte Engelsen, ver houden van emotie. De 

aarzelende knuffel die ik inzet bij het finale afscheid is misschien wel teke-

nend. Mijn vader reageert daarop “I’m terribly proud of you. Hold on, old 

man.” Heel emotioneel, voor hem. Ik neem dan onmiddellijk weer meer 

afstand. “That was very solemn.”

Ik moest dus een ingehouden versie van een intern conflict spelen. In heel 

intense dialogen, vlak bij mijn vader. Dat die vader door een leraar gespeeld 

werd? Dat was niet zo moeilijk. We hadden in het schooltoneel al fysiek con-

tact gehad. Die barrière was er niet meer. Bovendien hebben we ook veel 

tijd samen doorgebracht. De repetities waren intens – en frequent – en we 

trokken naar Noord-Frankrijk voor de filmopnamen die het stuk illustreren.

Laurens Jacob, techniek

een paar maanden geleden: van mijnheer de Bock, onze geschie-

denisleraar krijgen we te horen dat we gingen werken rond wo i.  

ik was onmiddellijk verkocht.

De wereldoorlogen interesseren me namelijk. Je kreeg carte blanche: een 

film maken, een toneelstuk in mekaar steken, een affiche ontwerpen... Nu 

zijn Arne en ik niet zo creatief, dus twijfelden we. Maar we mochten ook 

meehelpen bij een ander project. We zouden geluid en licht doen. Alle-

maal nieuw voor ons, maar de eerste doorloop verliep perfect!

De dag voor de opvoering: finale repetitie. Direct al een pak moeilijker. We 

staan in voor alle overgangen, starten de powerpoints, bedienen de be-

amers en zetten attributen klaar. Morgen is het voor echt!

Woensdag 24 april, de dag des oordeels. Om 7.50 een laatste doorloop van 

het hele optreden: overgangen oefenen, licht op de juiste stand, geluid op 

de juiste sterkte. We zijn er klaar voor. Een paar schoonheidsfoutjes tijdens 

de eerste voorstelling, maar die kon het publiek zeker niet zien. De tweede 

loopt nagenoeg perfect. Het zit erop. De afgelopen dagen waren vermoei-

end, maar leuk. Er is een soort band gegroeid tussen alle medewerkers, 

leerlingen en leerkrachten.

Een week later horen we dat het stuk door iedereen zo goed onthaald is dat 

de directie zelfs een extra voorstelling wil. Wilden we opnieuw de techniek 

op ons nemen? Arne en ik twijfelen geen seconde. Op 21 mei zaten we in de 

Anton Van Wilderodezaal nog één keer achter de knoppen. 

Arne Speelman-Rooms, techniek

een eerste vergadering voor ‘my boy Jack: belichting wordt op punt 

gesteld, geluid geregeld. aansluitend een repetitie die vloeiend ver-

loopt. een verbaasde dirk Hennebel was fier en heel facebookland 

mocht dit weten. 

“Een schitterend technisch duo!” luidde het. De techniek was echter maar 

een voetnoot in een pakkend stuk. 

Een pak stress de dagen voor de show. De techniek voor de hele voorstel-

ling is geen sinecure. Gegeven: een pc en twee beamers. Gevraagd: aan-

gepaste belichting en bij-geregeld geluid voor elk onderdeel van de show, 

en een vlotte overgang tussen alle componenten: powerpoints, filmfrag-

menten en geluidsband. Angst om een fatale blunder te begaan.

Woensdagochtend: podium klaarzetten, finale check-up van het materiaal. 

De eerste toeschouwers komen de zaal binnen. Alles loopt zoals verwacht, 

ook prachtig werk van de acteurs. Tweede show: weer een vlotte voorstel-

ling die het karakter van WO I perfect weergeeft. Voldoening! Ik ben ver-

eerd een steentje te hebben kunnen bijdragen. 

KM
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Stap 1: een regisseur engageren
Het eerste werk bestaat erin een regisseur te strikken. Ondertussen hebben 

we een aantal namen van regisseurs met wie we al enkele keren met veel 

plezier samenwerkten en van wie we de kwaliteiten kennen. Gabriël Van 

Landeghem (de Gabber, wie met hem werkte vergeet hem nooit meer) of 

Jef Mellemans; Jan Geers en Stefan Van Guyse. Daarnaast wordt er duchtig 

geprospecteerd en circuleren er namen die jaarlijks met een telefoontje wor-

den bedacht in de hoop dat ze toevallig eens een gaatje in hun agenda heb-

ben. En daar zitten voor de connaisseurs grote namen tussen. Geen Cassiers, 

Perceval of Ivo Van Hove uiteraard, maar wel routiniers als Jo Roets (Laika), 

Koen De Sutter (HetPaleis, Zuidpool) of Piet Arfeuille. Tot nog toe hadden 

ze geen tijd, maar toneelpeetvader Peter Stabel blijft hen met de moed der 

wanhoop jaarlijks bellen. Wie we recent wel konden strikken: Domien Van 

der Meiren (o.a. NTGent en een Landjuweel bij de amateurs op zijn palma-

res) en jonge wolf Simon De Vos. Soms verloopt een samenwerking eens 

niet helemaal zoals te verwachten en voorzien was, maar wie eieren wil eten 

moet nu eenmaal af en toe een schaal breken.

Voor dit jaar opteerden we voor een oude bekende. Stefan Van Guyse 

werd opnieuw in de regisseursstoel gepiloteerd. Een nieuw avontuur met 

een nieuwe school vat je best aan met een ervaren en vertrouwde stuur-

man aan het roer, zo luidde de motivatie. Zijn pedagogische kwaliteiten 

staan buiten kijf en bovendien wist hij bij ons het grote publiek al te char-

meren met Amadeus (2005) en Jesus Christ Superstar (2008). We weten 

dus welk vlees we in de kuip hebben.

Stap 2: een stuk kiezen
Vaak komen stukken van hetzelfde genre ter tafel. Met een Shakespeare 

of ‘ne Griek’ kan je je altijd uit de slag trekken, maar na een tijdje heb je 

ook daar alle haalbare kaarten gehad en hier en daar krijgt er zelfs al eens 

eentje een remake (remember Romeo en Julia, 1993 én 2011 ). Soms komt 

de regisseur met een stuk aanzetten, soms weten we hem/haar van onze 

keuze te overtuigen. Waarna de regisseur in kwestie meestal alsnog car-

rément zijn/haar zin doet. 

Voor dit jaar circuleerden er twee stukken: Getto en De Golf. Het eerste een 

donker stuk tegen de achtergrond van de Holocaust, het tweede een pa-

rabel over de opkomst van totalitaire regimes. Heavy stuff allebei. Na lang 

wikken en wegen, talloze gesprekken in de wandelgangen en tijdens de 

koffie, hebben we ze allebei van tafel geveegd. Het ene omdat we na een 

resem ‘zware’ stukken wel toe zijn aan iets lichters, het tweede wegens te 

belerend, te weinig volwassenenrollen en te gedateerd. 

Stefan Van Guyse toverde een wit konijn uit zijn hoed. Waarom geen mu-

sical? Iets van eigen bodem. Met heel wat spelmogelijkheden, want niet 

‘doorgecomponeerd’. De toneelploeg stond aanvankelijk wat huiverachtig 

tegenover een musical wegens te arbeidsintensief, maar we weten: wan-

neer de regisseur iets in zijn hoofd heeft, dan kan je hem best laten be-

gaan. Het stuk in kwestie is ‘Dokter De Vuyst’, een doldwaze bewerking die 

Bart Peeters en Jan Leyers enige tijd geleden van het klassieke Faust verhaal 

maakten. Johnny De Vuyst is een student geneeskunde met macrobiotische 

ambities die het slachtoffer wordt van een weddenschap tussen God en de 

duivel. Sluit perfect het rijtje na een resem Shakespeares en een hedendaags 

passiespel. Plus: de humor waarnaar we al een paar jaar op zoek zijn is duide-

lijk voorhanden.

Stap 3: een partner zoeken
Het College heeft een lange traditie van theatrale cohabitaties. In de vroe-

ge eighties met de Heilige Familie, daarna een erg lange romance met de 

Presentatie. Het tweespan OLVP-SJKS bracht het schooltoneel naar zijn 

hoogste toppen. De kruisbestuiving van twee verschillende schoolcultu-

ren werkt verrijkend. Na een kortstondige flirt met de Broederschool vo-

rig jaar (Leartje toch!) en een nieuwe solo dit schooljaar, werd het bedje 

gespreid voor Sint-Carolus. Voor hen betekent een schoolproductie van 

deze omvang een heus avontuur: in tegenstelling tot het College hebben 

zij geen toneeltraditie. 

Van koudwatervrees is geen sprake: hoewel theater voor Carolus onbe-

kend terrein is, zijn ze gretig om zich in het diepe te storten. Ondertussen 

reisde een SJKS-delegatie af naar de Lodewijk De Meesterstraat om niet 

minder dan 17 klassen van het vijfde jaar te overtuigen om auditie te doen. 

Ook op onze eigenste school trekt de promowagen zich stilaan op gang. 

Op 11 september zetten de kandidaat-acteurs hun beste beentje voor. 

In januari 2014 later kan u het resultaat bewonderen. Dat het een unieke 

voorstelling wordt, staat nu al vast.

BN

ScHoolToneel 2013-2014: 
een TiPJe Van de Sluier

en we spelen...  
dokter de Vuyst... 
met carolus

Ingewijden weten dat op het moment dat de spelers 
en speelsters van het schooltoneel de bühne nog  
niet goed en wel ontruimd hebben, de regisseur voor 
het volgende stuk al warmloopt in de coulissen. 
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Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 SINT-NIKLAAS 

Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 AALST 

Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000  GENT 
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Woensdag 26 juni - 14.30 u stipt 
Zaterdag 7 september - 9 tot 13 u 

KAHO Sint-Lieven 

Infodagen 2013 

Studeer 5 bachelors in Sint-Niklaas 
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onZe leerlingen deden HeT erg goed

finalisten  
op vele fronten

Dit schooljaar waren tal van leerlingen erg succesvol 
in olympiades. Wiskunde, chemie, Engels, Frans, ... 
onze leerlingen deden het erg goed. Finaleplaatsen 
zijn schaars, maar op vele fronten streden onze  
bollebozen mee voor de hoogste gaai.

De sterke prestaties zijn uiteraard in de eerste plaats de verdienste van erg 

knappe leerlingen; tegelijk zijn het hefbomen voor degelijke vakinhoude-

lijke scholing – opstekers voor de hele school! We zijn alleszins erg fier op 

deze fantastische prestaties. Een overzichtje.

Frans – finale in Hasselt op 17 april
We hadden zes finalisten in de Olyfran-wedstrijd. Sébastien Moreau is 

Franstalig en hij moest dus geen extra proef meer afleggen. Sowieso naar 

de prijsuitreiking op 6 mei!

Bij de Nederlandstaligen mochten deze leerlingen door naar de monde-

linge (finale) proef: Olyfran-junior: Charlotte Vandenhove d’Ertsenrijck; Oly-

fran-junior: Kristen Decommer; Olyfran-junior: Liesbeth Roelens; Olyfran-

max: Lisa Van Emelen en Olyfran-max: Thomas Servotte. Bij de Franstaligen 

Olyfran-junior Franstaligen behaalde Sébastien Moreau 100%! 

Het resultaat van deze finale leest u hiernaast.

De Slimste School – in Antwerpen op 19 april
Evert Heirbaut, Wanne Mendonck, Lisa Van Emelen, Bert Van Raemdonck 

werden kampioen van Oost-Vlaanderen in de quiz-wedstrijd De Slimste 

School. Ze meetten zich met de sterkste ploegen in de finale. In die finale 

strandde onze ploeg op een erg verdienstelijke zesde plaats.

Engels – finale in Mechelen op 20 april
Jeff De Maeyer plaatste zich voor de finale van de BBC PUBLIC SPEAKING 

Awards. Jeff won niet maar een plaats bij de laatste tien is erg knap.

Wiskunde – finale in Heverlee op 24 april
We hadden twee finalisten in de wiskunde-olympiade (VWO): Lisa Van 

Emelen en Freek Speleman. Zij behaalden erg verdienstelijk een aanmoe-

digingsprijs. 

Chemie – finale in Brussel op 27 april
Lisa Van Emelen plaatste zich voor de finale en behaalde erg verdienstelijk 

een aanmoedigingsprijs.

DVR

olyfran 2013

formidable, 
formidable, 
formidable! 

De 26e editie van deze olympiade van het Frans bete-
kende voor onze school een serieuze uitdaging. Vorig 
schooljaar, bij de feesteditie van 25 jaar Olyfran, 
schreven 81 SJkS-ers in en won Eline Wittevrongel  
de eerste prijs voor Frans 3e graad ASO. konden we 
zo’n editie ooit wel overtreffen? 

We beschouwden de editie van vorig jaar als een stimulans voor Olyfran 

2013. Een tweede, zoniet nog grotere motivatie voor Olyfran, was een 

mailtje van de directeur begin dit schooljaar. Hij informeerde ons over de 

‘European Survey on Language Competences’. Uit die studie bleek immers 

dat onze Vlaamse jeugd slechts gemiddeld scoort voor Frans maar wel uit-

stekend voor Engels en dat dit deels te wijten is aan het feit dat jongeren 

veel minder in contact komen met de Franse dan met de Engelse taal en 

cultuur. 

Frans in de schijnwerpers 
Prompt gingen collega Van Wambeke en ikzelf op zoek naar een plan om 

het Frans in de schijnwerpers te zetten. Olyfran leek ons daartoe de ideale 

aanleiding. Zie hier dus het Olyfranplan 2013. 

Het ‘Olyfranplan’ 2013
frans moet zichtbaar zijn! 

Op een vrijdag tijdens het zevende lesuur (Frans natuurlijk!!) mocht 5HW 

Franse citaten op de ramen in alle gebouwen van het College schrijven... 

De reacties in de wandelgangen en de klassen logen er niet om: de citaten 

bleven niet onopgemerkt en zorgden zelfs voor enige controverse: Franse 

citaten op een Vlaamse school?... Een mens moet soms van het kwaad een 

deugd maken: aldus gebruikten we de Belgische communautaire kwestie 

voor een keertje in ons voordeel.

frans moet hoorbaar (en dansbaar) zijn!

Dus... Musique publique! 

In de klassen maakten we de leerlingen warm voor de wedstrijd op de to-

nen van Mika ‘Elle me dit’ en met het Olyfran you-tube filmpje. Bovendien 

beloonden we elke inschrijving met een Frans lied. Daartoe sloegen de 

ploeg van BD en de leerkrachten Frans de handen in elkaar: wij supporter-

den voor BD door onze warme steun te betuigen op een kille ochtend in 

de ‘muziekstudio’ van de speelplaats en BD-goeroe Fréderic Caulier plaats-

te een ‘deftig’ (ja, u leest het goed!) woordje Frans. Dit alles ondersteund 
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door de muziek die de leerlingen zelf gekozen 

hadden. Tot ons groot plezier bleek dat onze 

leerlingen wel heel wat afweten van de Franse 

muziek: Mika, Stromae, Jessy Matador, Coeur de 

Pirate, Sexion d’Assaut, Colonel Reyel, Les pop-

pys, Deus, ... tot zelfs Georges Moustaki, Michel 

Sardou, France Gall, Plastic Bertrand en Edith Piaf 

staan tussen hun favorieten! 

En euh... kunnen we het als toeval beschouwen 

dat ‘C’est la vie?’ van Khaled het themalied was 

voor onze dansgroep Skairo dit jaar?

en ja... frans werd zelfs voelbaar!

Ik zal nooit vergeten in welke emotionele wild-

waterstroom ik terechtkwam op het moment 

van de proclamatie van onze laureaten in Brus-

sel. 

Bij elke categorie moesten we wachten tot het 

laatste. Op zich is dat een geweldig teken. Hoe 

langer je moet wachten, hoe groter de prijzen 

natuurlijk! 

Lisa Van Emelen en Thomas Servotte zagen 

eerst een 15-tal andere namen aan hen vooraf-

gaan. We bleven maar aftellen en ja: beide zes-

dejaars eindigden bij de beste 10 leerlingen van 

Vlaanderen voor Frans ASO 3e graad!! 

Sébastien Moreau liet ons zelfs tot de allerlaatste  

wachten: hij werd de eerste in de categorie 

van de Franstaligen met niet minder dan 100%! 

EEN UNIEkE ERVARING!  
‘DOE MEE’ IS DE BOODSCHAp

“Eind januari vroeg onze leerkracht Frans wie 

er zin had om deel te nemen aan Olyfran. 

Ik vond het wel een tof idee om mijn kennis 

Frans eens te testen via een wedstrijd en de test 

nam slechts een uurtje in beslag. Het leidde 

tot een onverwacht resultaat: samen met een 

twintigtal anderen was ik geselecteerd voor de 

mondelinge finale. Op die mondelinge finale 

werden we één voor één ondervraagd door 

een zeskoppige jury die een hele resem vragen 

op ons afvuurde. Mijn vragen gingen o.a. over 

mijn lievelingsvakken, mijn hobby’s en mijn va-

kanties. Het was een heuse uitdaging om Frans 

te praten terwijl zes juryleden met gespitste 

oren fouten probeerden te ontdekken. Toen 

ik een kwartier later buitenkwam, was ik wel 

opgelucht dat het voorbij was. Mijn verbazing 

was dan ook groot toen ik enkele weken later 

hoorde dat ik in de prijzen was gevallen. Ook 

de reacties achteraf waren heel positief. Ik vond 

Olyfran dan ook een unieke ervaring die ik me 

nog lang zal herinneren.”

Liebeth Roelens 

ZERE RUG!

“Het begon allemaal met een schriftelijke test 

op een zonnige woensdagmiddag... Ik vond 

het wel jammer dat het niet tijdens de lesuren 

was en hoopte dat dit het ergste zou zijn van 

het parcours (dat was het gelukkig ook). We-

ken gingen voorbij met de hoop op een fina-

leplaats, die uiteindelijk na té lang wachten 

werd gerealiseerd. Hiermee begon de proficiat-

ceremonie al. Terwijl het echte werk nog moest 

beginnen: we gingen de mondelinge proef in 

de Universiteit van Hasselt afleggen. Natuurlijk 

had ik weer het “geluk” om als laatste van de 

SJKS-finalisten aan de beurt te komen... 

Ik zou toekomstige deelnemers aanraden om 

zelfzeker te zijn en wat humor te gebruiken. 

Desnoods verzin je maar iets, de juryleden we-

ten toch niets over je leven... 

Het hoogtepunt was de proclamatie. Het was 

voor iedereen een verrassing: niet elke school 

kaapt het volledige podium weg natuurlijk. Ik 

dacht zelfs even dat ze onze school vergeten 

waren.

De gevolgen van Olyfran waren een zere rug 

door de zware boekentas met gewonnen boe-

ken, een diploma en een zeer leuke ervaring. 

Zeker voor herhaling vatbaar!”

Charlotte Vandenhove d’Ertsenrijck

<<<
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Laatste nieuwsbrief Olyfran

http://www.uhasselt.be/Documents/OLVL/

nieuwsbrieven/2012-2013/Nieuwsbrief%2016%20

mei%202013.pdf

Alle foto’s van de proclamatie van 6 mei: 

http://www.uhasselt.be/UH/Promo-ampamp-

download-Fotos/Promo-ampamp-download-

Promo-ampamp-download-Fotos-2013/ 

Prijsuitreiking-editie-XXVI.html

OM TE SLAGEN MOET JE 
RISICO’S NEMEN

“Op een kille woensdagnamiddag ergens in 

februari was het (weer) zover. Enkele tientallen 

leerlingen konden nog een uurtje langer van 

de warme, bedompte studiezaal genieten: 

naar goede gewoonte nam ook dit jaar onze 

school deel aan Olyfran. Een vragenbundeltje 

invullen, met uitzicht op een finaleplaats en 

dat zonder iets te verliezen te hebben: vreemd 

dat blijkbaar heel wat mensen op het laatste 

ogenblik toch afgehaakt hebben... Op 17/4 

mochten we dan met zes samen met mevr. 

De Cnyf naar het verre Diepenbeek, om een 

mondelinge proef af te leggen voor een zes-

koppige jury (die goeddeels uit dezelfde per-

sonen was samengesteld als vorig jaar). Na de 

vanzelfsprekende nervositeit en de proef zelf 

volgde de opluchting: vreemd genoeg zorgt 

de wetenschap dat je op dat moment niets 

meer kan veranderen voor een aangename 

rust. Kortom, ik ben zeer tevreden dat ik aan 

Olyfran deelgenomen heb en raad iedereen 

aan om zijn of haar kans te wagen, want ‘bon 

cavalier monte à toute main’.”

Lisa Van Emelen

Dat is nog maar vier keer voorgevallen in de  

26-jarige geschiedenis van Olyfran! 

Maar de meeste schrik had ik toch bij de pro-

clamatie van onze junioren: Liesbeth Roelens, 

Kristen Decommer en Charlotte Vandenhove-

d’Ertsenrijck. Geen van de dames werd ver-

noemd. En plots waren er nog maar drie plaat-

sen over... Ik kreeg het terstond koud en warm 

tegelijk. Hadden ze onze school vergeten mis-

schien? Niets daarvan! Het volgende ogenblik 

pronkten ze alle drie samen op het podium met 

respectievelijk de eerste, tweede en derde prijs 

voor Frans 2e graad ASO.

pffiiieuuw... én waaauw 
Dankzij de hulp van alle leerkrachten Frans, de 

steun van onze directie voor en na de wedstrijd, 

het enthousiasme van onze leerlingen (96 SJKS-

ers schreven in) en onze laureaten werd Olyfran 

editie 26 alweer een onverhoopt succes! 

Onvoorstelbaar, ongelooflijk, ... bref: formidable!

Maar hmhm... Wat zal volgend jaar brengen? De 

uitdaging blijft ons tarten. Welnu, terwijl ik dit 

artikel schrijf, voel ik alvast ideeën rijpen voor 

volgend jaar. Benieuwd? Schrijf je in en beleef 

het allemaal zelf, in 2014!

Inge Callewaert

TOp TIEN

“Toen ik besloot om deel te nemen aan de 

Olympiade van het Frans had ik mijn verwach-

tingen niet te hoog ingesteld. Uiteraard is er al-

tijd een deel van jezelf dat hoopt dat je naar de 

finale mag, maar uit schrik om teleurgesteld te 

worden aanvaardde ik op voorhand dat mijn 

kansen klein waren. Dat zorgde er ook voor dat 

ik extra enthousiast was toen mevrouw Cal-

lewaert mij kwam vertellen dat ik door mocht 

naar de finale.

Ik wist helemaal niet wat ik mocht verwach-

ten. Dankzij de hulp van meneer Stabel, mijn 

leerkracht Frans, en wat uitleg van Lisa, de 

andere, al ervaren finaliste van onze school, 

ging ik toch redelijk voorbereid naar Hasselt. Ik 

was niet bepaald nerveus. Dat was misschien 

te wijten aan het feit dat alles zo snel en een 

beetje chaotisch verliep. Voor ik het wist zat ik 

voor zes juryleden en wist ik niet naar dewelke 

ik moest kijken. Het gesprek verliep vlot en was 

snel voorbij.

Nadien was het een maand wachten op de re-

sultaten. Toen we uiteindelijk in Brussel waren 

voor de proclamatie, begon de nervositeit wel 

toe te nemen. Ze riepen de namen af vanaf 

nummer 23, de zogezegde laatste van de fina-

listen, hoewel 23e zijn van de drieduizend en 

zoveel deelnemers al een zeer knappe prestatie 

is. Toen ik te horen kreeg dat ik tiende was, was 

ik heel opgelucht. Ik had nooit gedacht dat ik 

in de top tien zou zitten van zo’n olympiade en 

ik ben dan ook tevreden dat ik heb deelgeno-

men!”

Thomas Servotte

Lachende gezichten! Vooraan onze Olyfran-prijswinnaars;  
daarachter: fiere leerkrachten Frans heffen het glas op hun pupillen.
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dien raakt de zeebodem op deze wijze zwaar 

beschadigd. En in tegenstelling tot wat veel 

mensen denken, is dit geen gewone zandbo-

dem! De marine sedimenten van de zeebodem 

zitten namelijk vol leven.

Anderzijds is ook de vervuiling van de wateren 

een grote boosdoener.

Wat is de verzamelnaam voor mensen die 

net als u geen vis, maar wel vlees eten?

Ik betwijfel of er wel een naam voor bestaat. Een 

vegetariër die enkel vis, maar geen vlees eet, 

noemt men een ‘pescotariër’. Dat is afgeleid van 

het Latijnse woord ‘pisces’, wat vis betekent. Dus 

misschien ben ik dan wel een ‘carnetariër’. (lacht) 

Hoe lang bent u al een ‘carnetariër’?

Sinds ik een lezing bijwoonde over plastics in 

zeeën. Die lezing werd georganiseerd door de 

Universiteit van Antwerpen en de gastspreker 

was Dos Winkel. Deze lezing zette me aan het 

denken over welke bijdrage ik persoonlijk kon 

leveren voor de natuur. Dat is nu ongeveer twee 

jaar geleden. 

Waar komt die interesse voor maritiem 

leven vandaan?

Ik ben half Grieks, dus bracht ik als kind elke 

zomer door in Griekenland. Daar kon ik uren 

zwemmen in de zee en ravotten op het strand. 

Mijn vader was zelf tussen de vissers opge-

groeid en hij heeft mij al van jongs af aan laten 

kennismaken met de Middellandse Zee. Boven-

dien ben ik gefascineerd door haaien. Momen-

teel volg ik het laatste jaar van een masterop-

leiding ‘marine biologie’ aan de universiteit van 

Amsterdam. Dankzij mijn studies ben ik erg ge-

Waarom eet u geen vis?

Omdat het niet goed gaat met de vispopula-

ties, veel vissoorten zijn namelijk met uitster-

ven bedreigd.

Hoe komt dat?

Enerzijds is dat het gevolg van de manier waar-

op vis vandaag de dag gevangen wordt. Indu-

striële visvangst is schadelijk voor het milieu. 

Een goed voorbeeld hiervan is beam trawling. 

Men schraapt met een zwaar object met daar-

aan de netten over de bodem. Zo vangt men 

niet alleen alle vis, maar ook grotere dieren zo-

als haaien, schildpadden en dolfijnen raken op 

deze manier in de netten verstrengeld. Boven-

flore en Henri, laureaTen in Junior JournaliST-wedSTriJd

‘eten en het culinaire’ in de kijker 
Gedurende het eerste semester van dit schooljaar werden onze leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan  
de schrijfwedstrijd van het Davidsfonds. Op zo’n 200 plekken in Vlaanderen kropen jongeren in hun pen.  
Zo ook in het College.

De Junior Journalist-wedstrijd is dé grootste 

schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen. 

Dit jaar staat hij volledig in het teken van ‘eten 

en het culinaire’. Twee van onze leerlingen zijn 

lokaal laureaat. We houden publiceren  met fier-

heid hun pennenvruchten.

Flore Vavourakis (3GL) nam deel aan Reeks 3 

(3de en 4de jaar secundair). Het was haar op-

dracht om een interview in te leveren. Ze inter-

viewde haar zus. Henri Verroken (6LWIb) naam 

deel aan Reeks 4 (5de en 6de jaar secundair). 

Van hem werd een opiniestuk verwacht. Hij be-

naderde de opdracht erg origineel. 

de mens berooft de zee van haar schatten

iedereen weet wat een vegetariër is: iemand die noch vlees noch vis eet. Hoe 
noem je dan iemand die wel vlees, maar geen vis eet? wat zijn de argumenten 
die iemand kunnen overtuigen te veranderen van voedingsgewoonten? we 
vroegen het aan charlotte, een 27-jarige studente met een hart voor de natuur.

<<<
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interesseerd geraakt voor alles wat je niet met 

het blote oog kan waarnemen, wat ‘marine mi-

crobiologie’ wordt genoemd. 

Eten we dan beter gekweekte vis of vis van 

speciale bio-projecten?

Vis van speciale bio-projecten is altijd de beste 

optie. Als er bij de visverkoop info wordt geven 

over hoe de vis gevangen werd, is dat een zeer 

goed teken. 

Welke vissoorten eten we beter niet? 

Er bestaan nuttige lijsten van organisaties zoals 

WWF die dit vermelden. Hierbij houden zij reke-

ning met een aantal criteria: welke commerci-

ele vissoorten nu echt zwaar bedreigd zijn, om 

welke gezondheidsredenen je sommige vissen 

beter niet eet...

Het bekendste voorbeeld is paling. Paling is 

een zeer vette vis, die in zijn levenscyclus vaak 

over de bodem zwemt. Doordat de zeebodem 

vervuild is, krijgt de vis allerhande stoffen bin-

nen en slaat hij die op in zijn vetweefsel. Met 

als gevolg dat die schadelijke stoffen uitein-

delijk op ons bord belanden. Om deze reden 

raadt men aan om jaarlijks maximaal één keer 

paling te eten. 

Medici zeggen dat tweemaal vis eten per 

week een must is, is dit dan niet correct?

Niets is een must, maar vis bevat wel omega-

3-vetzuren en die zijn heel gezond.

Moet de regering de bevolking dan niet 

waarschuwen voor dit probleem?

Er verschijnen wel regelmatig artikels in de 

kranten, maar die staan dan in de schaduw van 

berichten over politieke en economische pro-

blemen. Toch merk ik dat de politieke wereld 

er steeds meer belang aan hecht. Zo heeft de 

Spaanse regering het afgelopen jaar de waar-

schuwing gegeven geen vis en bepaalde blad-

groenten meer te geven aan kinderen onder de 

twee jaar. Jammer genoeg wordt er nog altijd 

minder belang gehecht aan de ecologische cri-

sis dan aan de economische. De aandacht hier-

voor zou nog groter mogen zijn.

Ligt vervuilde vis aan de basis van bepaalde 

ziekten, zoals bijvoorbeeld kanker?

Daar kan ik u geen direct antwoord op geven. 

Er is wel vastgesteld dat het vervuilde milieu 

gezwellen veroorzaakt bij de vissen. Bij mensen 

is zoiets moeilijker na te gaan. Je kan mensen 

immers niet zoals proefdieren in twee groepen 

splitsen. De ene groep mensen vervuilde vis 

laten eten en de andere groep zuivere vis, om 

tenslotte te vergelijken. Zo werkt dat natuurlijk 

niet! Voorlopig heb ik nog nergens gelezen dat 

er een rechtstreeks verband zou bestaan tussen 

vis eten en kanker.

Waardoor zijn de zeeën vervuild?

Door olie, plastics, zware metalen, PACs (polycycli-

sche aromatische koolwaterstoffen), herbiciden, 

fungiciden, insecticiden, nutriënten (leiden tot 

massale algenbloei), pharmaceuticals, radio-

nucliden... 

Zijn alle zeeën er even erg aan toe?

Hopelijk niet. Vooral inlandse kustgebieden zijn 

erg gevoelig voor vervuiling. De Middellandse 

Zee wordt bijvoorbeeld door sommige onder-

zoekers ‘Het groot toilet van Europa’ genoemd. 

De historische en huidige vervuiling in dit ge-

bied is immers enorm. Ook onze Noordzee is er 

slecht aan toe. De ernstig bedreigde koraalriffen 

zijn misschien wel het ergste voorbeeld van hoe 

mensen verwoestend zijn voor de natuur. Dus 

misschien zijn niet alle zeeën er even erg aan 

toe, maar ik ken in elk geval geen voorbeeld 

meer van een propere en gezonde zee.

In vele culturen is de visserij de belangrijkste 

inkomsten- en voedingsbron. Welk 

alternatief bestaat er voor die mensen?

Een moeilijke vraag. Veel visculturen hebben in-

derdaad een groot probleem om nog voldoen-

de vis te vangen en er bestaan zeer weinig al-

ternatieven. Misschien dat algen in de toekomst 

wel een belangrijker deel van hun dieet zullen 

uitmaken.

Heeft de overbevissing en vervuiling van  

de oceaan ook nadelen voor andere dieren?

Ja, want alles staat met elkaar in verbinding, om 

te beginnen al via het voedselweb. Op steeds 

minder plaatsen komen nog grote predators 

voor (bv. haaien), hun afwezigheid verraadt het 

probleem in het ecosysteem. Zowel de vervui-

ling en verzuring van de oceanen als de opwar-

ming van de aarde hebben ernstige gevolgen 

voor alle dieren, planten en koralen. Daardoor 

zullen de oceanen er in de nabije toekomt weer 

uitzien als in het pre-cambrium, met vooral 

sponzen, bacteriën en kwallen.

Kunnen we verdere schade van de planeet 

nog beperken of is het al te laat?

De meningen hierover zijn verdeeld. Ikzelf ben 

er van overtuigd dat we in elk geval aan de late 

kant zijn. Massaal veel soorten, niet alleen in de 

zee, zijn met uitsterven bedreigd. Een natuurlijk 

ecosysteem kan je vergelijken met een bal die 

op een berg balanceert. Jarenlange evolutie 

was nodig om de diversiteit te verkrijgen die 

onze planeet nu kent. Maar de mens bracht de 

bal uit balans en het zal een hele klus worden 

om een bal die met zulke snelheid bergaf gaat 

te stoppen.

Toch ben ik er van overtuigd dat het geen zin 

heeft om te focussen op de problemen op zich, 

maar te zoeken naar oplossingen en te blijven 

geloven dat de mensheid uiteindelijk toch de 

juiste beslissingen zal nemen voor het milieu.

Hoe denkt u dat het komt dat de meeste 

mensen ervan overtuigd zijn dat enkel  

de vleesconsumptie het milieu schaadt?

Net zoals bij vlees, is het niet de consumptie op 

zich die het milieu schaadt, maar wel de massale 

hoeveelheden die geconsumeerd worden. Min-

der vlees per persoon, betekent minder vlees-

productie, minder energieverbruik, minder CO2-

uitstoot en meer voedsel voor iedereen. Bij vis 

is dit minder duidelijk, aangezien mensen niet 

kunnen zien hoe erg de zeebodem er aan toe is.

Wat vindt u van het initiatief ‘donderdag 

veggiedag’?

Super! Nog beter zou natuurlijk zijn: maandag 

EN donderdag veggiedag.(lacht) Nee, zoals ik 

zei, hoe minder vlees en vis we eten, hoe min-

der belastend we zijn voor het milieu, dus ik ben 

een groot voorstander!

We bedanken Charlotte voor de nieuwe 

inzichten die ze ons heeft meegegeven 

en wensen haar nog veel succes met haar 

studies.

Flore Vavourakis
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In wat voor een stad, in wat voor een land, in 

wat voor een wereld leven wij? We bevinden 

ons in een wereld waarin adolescenten verplicht 

worden te kijken naar de saaiste en meest nut-

teloze kookprogramma’s, verplicht worden te 

kijken naar shows waar de meest extravagante 

personen de afwezigheid van hun kookkunsten 

demonstreren en verplicht worden te luisteren 

naar West-Vlaamse koks die – dit is misschien 

wel het ergste – persoonlijk instaan voor het 

verval van de Nederlandse taalkennis van de 

jeugd. Bovendien worden ze, alsof dit nog niet 

erg genoeg is, verplicht een culinair essay of, 

nog erger, een culinair kortverhaal te schrijven. 

Aan de populariteit van het culinair onderwerp 

twijfelt niemand meer, zo ook niet de op geld 

beluste makers van televisieprogramma’s, noch 

de opdrachtgevers van het Davidsfonds, ho-

peloos op zoek naar inzendingen. Toch durf ik 

het thema van de schrijfwedstrijd als weinig 

origineel, zelfs afgezaagd te beschrijven, want 

wie krijgt de dag van vandaag niet spontaan 

koude rillingen wanneer mensen termen als 

gratineren, blancheren of cuisson in de mond 

nemen. Het gebruik van deze termen, die van-

uit het specifieke jargon werden gepromoveerd 

tot courant taalgebruik, bezorgt tegenwoordig 

zelfs de beste chef-koks het schaamrood op de 

wangen.

Toch maakt dit nieuwe, volkse karakter, hetgeen 

wij verafschuwen, de gastronomische thematiek 

populairder dan ooit. Het is overduidelijk dat 

ook het Davidsfonds deze populariteit gebruikt 

om zijn wedstrijd te promoten. Zij willen immers 

aan de hand van hun onderwerpskeuze een zo 

groot mogelijke groep individuen aanspreken 

en op die manier een zo groot mogelijk aantal 

inzendingen ontvangen. Men zou zich kunnen 

afvragen of dit doel afkeurenswaardig is. Uiter-

aard is dit niet zo. Het is maar al te normaal dat 

een zo gerespecteerd taalgenootschap zoveel 

mogelijk jongeren probeert aan te zetten tot 

schrijven. Het is zelfs een nobele ambitie. Toch 

zijn er andere middelen om dit doel te bereiken 

en is het niet noodzakelijk een dergelijk verach-

telijk subject te kiezen.

De kwantiteit van de inzendingen is namelijk 

niet het enige wat van belang is voor een der-

gelijke competitie. Nog belangrijker is de kwali-

teit van de opiniestukken, welke recht evenredig 

is met het kaliber van de deelnemers zelf. Ik ge-

loof niet en ik kan niet geloven dat het populari-

seren van het thema van het concours zal leiden 

tot het aantrekken van schrijvers die barsten van 

kwaliteit. Integendeel, talentvolle leerlingen zul-

len geen moeite doen zich het hoofd te breken 

over een dergelijk clichématig thema. De vis is 

immers de boter niet waard waardoor de leer-

lingen de kans niet krijgen hun ongezouten me-

ning literair over te brengen.

O tijden, o goden. Waarheen zeilt het Davids-

fonds, wanneer het begaafde essayisten in 

spe afschrikt en afdankt in ruil voor een bende 

hopeloze penvoerders die niet eens de heer-

lijkheid van de taal erkennen? Waarom laten 

ze tonnen talent aan de kant staan om zich te 

richten op een waardeloos onderwerp en on-

bruikbare schrijfsels? Wie vindt het aansporen 

van een zo groot mogelijke meute belangrijk 

genoeg als dat ten koste gaat van de spitsvondi-

ge, oordeelkundige en geniale essayisten? Men 

zou kunnen stellen dat de aanwezigheid van 

een peloton essentieel is om de opgejaagde 

vluchter naar zijn hoogtepunt te brengen, maar 

waarvoor kunnen de gespierde benen gebruikt 

worden, als de weg te smal is om eender wie in 

het peloton voorbij te steken.

Het is overduidelijk dat precies dit dilemma zich 

onomstotelijk stelt bij het aanhoren van deze 

opgave. Wanneer de schrijver zijn pen opneemt 

om zijn plicht te vervullen, komt hij namelijk 

onmiddellijk tot stilstand bij een tweesprong, 

waar hem de twee mogelijkheden worden 

voorgeschoteld. Eerst en vooral kan hij het ge-

makkelijke pad kiezen, waarvoor diegenen die 

hem voorgingen, diegenen die bij voorbaat 

gedoemd waren te falen, reeds vrijwel onop-

houdelijk gekozen hebben. Zij produceren lakse, 

lusteloze en lamlendige werken, waarin veelal 

gezaagd en geklaagd wordt over kookprogram-

ma’s en welke inwendige woede die opwekt bij 

de modale televisiekijker, terwijl iedere lezer zich 

mateloos ergert aan de werken zelf.

Het minder gekozen alternatief is het onnodig 

zwaar parcours, dat gekenmerkt wordt door 

een tijdrovend geploeter, broodnodig om een 

voldoende origineel onderwerp te vinden. 

Deze krankzinnigen wagen zich aan een absurd 

proces waar de zoektocht naar het onderwerp 

onnoemelijk veel inspanning en tijd vereist, 

waardoor de schrijfprestaties vervagen en een 

loutere bijkomstigheid worden.

Wanneer de dwazen, meer gekenmerkt door 

moed dan door verstand, van de gemakzuch-

tigen zijn gescheiden, blijft er niet veel meer 

over. In geen van beide categorieën kan men 

een werk vinden dat voldoening schenkt aan 

een van de juryleden. Van werken die kookpro-

gramma’s behandelen en in duizendtallen bin-

nenstromen, zijn er maar enkelen die grondig 

behandeld worden. De weinige inspanningen 

die geleverd werden, zijn onmiddellijk verloren, 

daar ieder werk vrijwel rechtstreeks eindigt bij 

het oud papier. In het ander genre bevinden 

zich de werken waarvoor men meer op origina-

liteit dan op schrijfvaardigheid moet quoteren. 

Ook geen van deze werken verdient de eerste 

prijs, aangezien elk niveauverschil in deze bun-

del inzendingen verwaarloosbaar klein is. 

En zo wordt de weg te smal voor zowel het pe-

loton als de vluchter. Zo is het voor ieder onmo-

gelijk een ander voorbij te steken en zich te dis-

tingeren van de overigen, Zodoende eindigt de 

wedstrijd zonder winnaar, ten gevolge van een 

o zo gemakkelijk te voorziene dwaling. Een mis-

stap die werd begaan tijdens het uitwerken van 

een essentieel onderdeel, namelijk de onder-

werpskeuze die in dit geval erbarmelijk, weinig 

uitdagend en uitermate beschamend was.

Henri Verroken

culinair als onderwerpskeuze voor een schrijfwedstrijd

Heden ten dage wordt het veelomvattend culinair thema alom gebruikt en 
misbruikt. Het lijkt alsof de maatschappij zich enkel en alleen afspeelt aan het 
fornuis. overal waar we gaan en staan achtervolgen ons de ingrediënten, berei-
dingsmethodes en hoogstaande culinaire suggesties. Het thema viel ons zelfs 
lastig wanneer wij erg nieuwsgierig en uiterst geïnteresseerd de opgave van 
de meest toonaangevende schrijfwedstrijd van het jaar te horen kregen, ons 
overhandigd door het prestigieuze davidsfonds.
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Dit jaar zag het trio er als volgt uit: ‘Tonio’, een requiemroman voor zijn 

verloren zoon, van A.F.Th. Van der Heijden, ‘De Nederlandse Maagd ‘van 

Marente de Moor en ‘Het Voorseizoen’ van David Pefko. Na een heel 

drukke periode waarin iedereen de drie boeken te verwerken kreeg, or-

ganiseerden we op school een slotdebat. Best hevig en ook erg span-

nend, het ging tussen ‘Het Voorseizoen’ en ‘Tonio’. Deze laatste haalde 

het uiteindelijk met een nipte voorsprong op de roman van Pefko. Toen 

werd het afwachten tot de slotdag in de Antwerpse Singel, waar het ech-

te verdict zou vallen...

Literaire happening in De Singel
Omdat we iets vroeger dan gepland arriveerden aan de Singel, konden 

we in de voormiddag al een portie poëzie meepikken. We werden ge-

trakteerd op twee magistrale gedichten gebracht door beloftevolle 

Vlaamse dichters. Als afwisseling kregen we tussendoor een muzi-

kaal optreden van vijf Antwerpse rappers die in hun liedjesteksten de  

Nederlandse taal vermengden met straattaal. Vervolgens werd het dag-

programma uit de doeken gedaan en konden we alvast een glimp op-

vangen van David Pefko en Marente de Moor. A.F.Th. Van der Heijden 

was niet aanwezig op de uitreiking omdat hij een prijs voor zijn requiem-

roman moeilijk kan verzoenen met het tragische van zijn zoons dood. 

We kunnen hem geen ongelijk geven. Hij had echter wel een ontroeren-

de videoboodschap voor ons doorgestuurd.

Na een lekker middagmaal konden we ofwel een debat bijwonen ofwel 

een workshop volgen om recensies te leren schrijven. De meesten onder 

ons verkozen de eerste optie en al snel merkten we op dat dit een heel 

leerrijke ervaring was. Elk argument werd steeds weerlegd door een harde 

sneer van de tegenpartij. De toeschouwers zaten op het puntje van hun 

stoel te luisteren naar het schouwspel. Helaas komt aan alle mooie liedjes 

een einde en dat was dit keer niet anders! We hoefden gelukkig niet lang 

inKTaaP 2013 meT in de Jury... 6gl-lmT-lwe

Het voorseizoen klopt onze Tonio
Op 5 maart kregen wij, enkele leerlingen uit de 6GL-LMT-LWE, de kans om deel te nemen aan de slotdag van 
de befaamde Inktaapprijs. Dit werd ons niet zomaar in de schoot geworpen, al sinds oktober waren we bij 
Nederlands gestart met het project ‘de Inktaap’. De deelnemers kregen drie boeken voorgeschoteld die eerder  
dat jaar elk al een grote literaire prijs in de wacht gesleept hadden. 

De Inktaap is dé literaire prijs van jongeren 

in het Nederlandse taalgebied. Jongeren 

worden geconfronteerd met de keuze van 

de jury’s van drie grote literaire prijzen: de 

AKO Literatuurprijs, de Libris LiteratuurPrijs 

en de Gouden Boekenuil. De winnaars van 

deze drie literaire prijzen worden genomi-

neerd voor De Inktaap. De winnaar wordt 

gekozen door jongeren uit Nederland, 

Vlaanderen, Suriname en Curaçao. 
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JuryVerSlag inKTaaP 2013
Sint-Jozef-Klein-Seminarie

Inpakken
Van het moment dat je een boek openslaat, betreed je telkens weer onbe-

kende werelden. Lezen is een beetje op reis gaan. En afhankelijk van wat 

je leest, bedwing je op die tocht woeste zeeën of hak je je een weg door 

een dicht oerwoud, bezoek je de eeuwenoude ruïnes van een abdij of lui-

lekker je met een cocktail aan de rand van een tropisch zwembad. Lezers 

beleven in hun boeken – maar toch vooral in het eigen hoofd – de meest 

magistrale avonturen.

Met vijftien onverschrokken reizigers hebben we de afgelopen maanden 

drie boeiende reizen gemaakt: een afdaling in een persoonlijke hel, een 

bezoekje aan het Interbellum en zelfs een blik in het hiernamaals... Laat dit 

verslag als een goede reisgids onze indrukken weergeven.

Wegwezen
Hoe je het ook draait of keert, van ‘Het Voorseizoen’ van David Pefko wordt 

niemand vrolijker. Deze roman brengt ons niet alleen op het eiland Kos 

tijdens het voorseizoen, de periode dat er nog geen toeristen zijn en al-

les er even leeg en troosteloos bij ligt – onze reispartner is ook nog eens 

een zielige, zwaarlijvige zonderling die zich op de been houdt met drank, 

medicatie en de ijdele hoop dat hem eenzelfde lot beschoren is als Ro-

bert De Niro in Taxi Driver. Pefko tekent geen mooi beeld van de huidige 

maatschappij, die grossiert in depressies, burn outs en zelfmoorden, maar 

het resulteert wel in een herkenbare en vlot leesbare roman over ons, over 

vandaag. 

Marente de Moor neemt ons mee op een heel andere reis. De Nederlandse 

maagd is deels brievenroman, deels Bildungsroman, deels liefdesroman en 

speelt zich af in de periode tussen de twee Wereldoorlogen. Haar verhaal 

wasemt een mysterieuze sfeer uit van afgelegen landhuizen, verboden ka-

mers en nevel die ’s ochtends de velden toedekt. Er is echter ook de re-

aliteit van het oprukkende nationaalsocialisme, die met verpletterende 

kracht het sprookjesachtige beeld komt binnengewalst. De Moor schetst 

dit alles met een erg vlotte pen; haar beschrijvingen zijn juist en poëtisch, 

de natuursymboliek niet van de lucht. In geen geval de makkelijkste der 

tochten, maar het zicht van op de top is fantastisch!

‘Tonio’ van A. F. Th. van der Heijden is een relaas van onbegrip, verdriet en 

frustratie, op een blad papier gekwakt met de machteloze woede van ie-

mand die weet dat het er toch allemaal niet meer toe doet. De lezer wordt 

meegesleurd op een zee van verdriet, stuurloos en reddeloos verloren, 

waar de tranen langs alle kanten tegen het veilige bootje aan klotsen. ‘To-

nio’ van op grote afstand lezen, alsof het om droge feiten gaat, is een ma-

nier die het werk geen recht doet. Van der Heijden is onvoorstelbaar moe-

dig geweest zijn hele rouwproces zo open, zo intiem, zo genadeloos met 

de lezer te delen, waardoor je niet anders kan dan hier meer in te lezen 

dan enkel een roman die met grote aandacht voor stijl geschreven is.

Aankomen
Niet iedereen gaat op dezelfde manier op reis, of met hetzelfde doel. Het 

is daarom niet verwonderlijk dat onze avonturiers heel uiteenlopende reis-

verslagen geschreven hebben. De tocht die ons echter allen het meest is 

bijgebleven, is er een waar we deelgenoot gemaakt werden van iemands 

poging om zijn verdriet van zich af te schrijven, of probeert hij eerder de 

wonde dag na dag terug open te krabben? We hebben gekozen voor de 

tocht naar het hiernamaals, de tocht van ‘Tonio’. 

Van der Heijden opent deze requiemroman met het woord ‘Tonio’, zijn al-

lerlaatste woord is ‘achterlaten’ – daartussen probeert de schrijver dat 620 

bladzijden lang krampachtig te doen. Dit is geen boek dat je zo maar weg-

legt; je doet ‘Tonio’ dicht, maar daarmee ben je nog niet thuis. En dat is 

wat literatuur tot goede literatuur maakt!

De eindscore
Tonio: 69

Het voorseizoen: 65

De Nederlandse maagd: 61
Pieter De Geest

te treuren, want meteen stond de volgende activiteit gereed: een vragen-

uurtje met de twee aanwezige genomineerden! Pefko en de Moor heb-

ben een tegengesteld karakter en dat drukte duidelijk zijn stempel op het 

gesprek. Pefko probeerde met humor het publiek te entertainen, terwijl de 

Moor eerder koelbloedig de vragen beantwoordde.

Uiteindelijk brak het grote moment aan. Minister van onderwijs Pascal 

Smet mocht de winnaar van de Inktaap 2013 aankondigen. Maandenlang 

hadden we samen met duizenden andere tieners gediscussieerd over de 

uitslag, dus we waren erg benieuwd. Na enkele speeches werd de winnaar 

aangekondigd. 

De Inktaap 2013 gaat naar... David Pefko! Niet de SJKS-favoriet, maar alles-

zins ook een heel knap boek.

6GL-LMT-LWE
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Freek is niet aan zijn proefstuk toe: hij nam al 

twee keer deel aan de JWO (de versie voor de 

tweede graad) en was ook twee keer van de 

partij bij de VWO (derde graad). Binnen de graad 

zelf krijgen de leerlingen dezelfde vragen, ook 

al hebben de leerlingen van het zesde jaar iets 

meer leerstof gezien dan die van het vijfde. 

Daardoor komen de leerlingen uit het tweede 

jaar van de graad over het algemeen net iets 

sterker voor de dag.

Tweede ronde
Na een eerste ronde op de school zelf volgt 

traditioneel de tweede ronde op provinciaal 

niveau. Die tweede ronde bereikte Freek al 

elke keer, hoewel er meestal slechts 1000 van 

de 10000 deelnemers overblijven na de eerste 

selectie. In het vierde jaar bereikte hij al een 

keer de finale van de JWO. Dat was toen kantje 

boordje, maar dat was ook nu het geval. Onze 

leerlingen die de tweede ronde haalden, trok-

ken samen met leerlingen van de Broeders en 

de Heilige Familie naar Gent voor een tweede 

test. In tegenstelling tot bij de eerste ronde, krij-

gen de deelnemers daarbij meteen na de wed-

strijd een papiertje met de correcte antwoor-

den, zodat ze zelf hun score kunnen berekenen. 

Freek behaalde een score van 110 op 150 en had 

daarmee samen met Lisa het hoogste resultaat 

van de mensen die op de bus zaten. Toch was 

het nog een paar dagen nagelbijten om de defi-

nitieve cesuur voor de finale te weten te komen. 

Die bleek uiteindelijk net 110. Uiteindelijk bleven 

na de tweede ronde nog 76 deelnemers over 

voor de grote finale.

Voor de eerste en tweede ronde bereidde 

Freek zich eigenlijk niet specifiek voor. Nu 

hij echter de finale haalde, vond hij het toch 

aangewezen om een paar vagen en oplossin-

gen van vorige jaargangen te bekijken. Verder 

wist hij eigenlijk niet wat hij meer zou kunnen 

doen. Ook de leerkrachten zijn volgens hem al-

les bij elkaar redelijk rustig gebleven bij die fi-

naleplaats, dus hij kon relatief ontspannen naar 

de eindstrijd toeleven.

Finale
Wiskunde bestaat eigenlijk uit heel wat subdo-

meinen. Toch heeft Freek niet echt een favoriet. 

Analyse, met daarbij zaken als integralen en 

afgeleiden, vindt hij over het algemeen dui-

delijker, maar het is niet dat zijn punten op dat 

onderdeel significant beter zijn dan op andere 

leerstofonderdelen. Veel oefenen helpt in elk 

geval voor analyse. Oefenen helpt anderzijds 

wel voor alle onderdelen van de wiskunde. Tot 

in het vierde jaar kan je er wel nog een beetje 

de kantjes aflopen en goede punten halen op 

basis van talent, maar vanaf het vijfde jaar wordt 

wiskunde toch bittere ernst. Zelfs leerlingen die 

er goed in zijn, moeten oefeningen maken om 

mee te kunnen.

Om af te sluiten wil Freek nog kwijt dat er toch 

wel een niet onaanzienlijk verschil is tussen het 

vak wiskunde en de VWO. Hoewel hij al vier jaar 

uitblinkt bij de olympiade is hij bij het vak wis-

kunde niet opvallend sterker dan zijn klasgeno-

ten. Dat komt doordat je bij de olympiade heel 

veel punten kan halen door louter op je inzicht 

te vertrouwen en bv. meerkeuzeantwoorden uit 

te sluiten. In de finale staan open vragen te wach-

ten, dat wordt wellicht andere koek. In de drie uur 

durende finale krijgen de deelnemers slechts vier 

vragen voorgeschoteld. Bovendien is algemeen 

bekend dat wie er twee correct kan oplossen al 

kans maakt op een hele mooie eindnotering. 

Dat doet dus weinig goeds vermoeden over het 

niveau van die vragen, maar misschien zit er ook 

wel een nevenprijsje is voor bv. het beste, origi-

neel en correct neergeschreven antwoord.

MVL

wiSKunde-olymPiade 2013

Twee finalisten
Freek Speleman uit 6 LWIa vertegenwoordigde samen met Lisa Van 
Emelen uit 6 GWIb onze school in de finale van de Vlaamse Wiskunde 
Olympiade. Wij konden hem twee dagen voor die bewuste finale strikken 
voor een kort interview. 

pROFICIAT
VWO-schoolverantwoordelijke Isabelle Van 

Lemmens stuurde eind mei dit mailtje naar 

de collega’s wiskunde van onze school:

”Beste collega’s,

Onze finalisten Freek Speleman en Lisa Van 

Emelen behaalden allebei een aanmoedi-

gingsprijs tijdens de finale van VWO, waar 

76 Vlaamse leerlingen uit de derde graad wa-

ren toegelaten. Een dikke proficiat voor deze 

leerlingen die daarenboven respectievelijk één 

en twee jaar jonger zijn dan de doorsnee leer-

lingen uit ons zesde jaar!”

Nvdr:

We sluiten ons bij deze felicitaties graag aan.
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IN DE pRIJZEN

In de Vlaamse finale botsten we op erg sterke tegenstanders, miste onze 

ploeg enkele intikkertjes, maar eindigden we desondanks op een meer 

dan verdienstelijke zesde plaats.

In Aalst, op de provinciale wedstrijd deden we het dus erg goed. Onze 

eerste ploeg won. Met 172 punten, winnaar! Onze tweede ploeg eindigde 

erg verdienstelijk op een achtste plaats. Een fantastisch resultaat. De vijf 

eersten van de preselecties kregen een ticket voor de Vlaamse finale op 

19 april in Antwerpen.

Plaatsen zich eveneens voor de finale: 2de: KA Voskenslaan (171 pt), 3de:  

St-Lievenscollege (169 pt), 4de: IKSO Denderleeuw (166pt), 5de: OLVP (166 pt.)

QuiZ

SJKS: oost-Vlaams kampioen Slimste School!
Dit schooljaar schreven we met twee ploegen in voor de quiz ‘De Slimste school’. Bij de provinciale quiz deden we 
het supergoed. We wonnen! 

Het succesvolle SJKS-Team 1 bestond uit: Evert Heirbaut, Wanne Mendonck, 

Lisa Van Emelen, Bert Van Raemdonck (reserve: Jonas VanGassen).

SJKS Team 2: Nicolas De Raedt, Benjamin Rombaut, Soufian Toté, Henri  

Verroken (reserve: Caroline Merckx).
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BroederliJKe delen 2013 

Kansen creëren voor molly...  
de school in actie!

De vastenperiode is een tijd voor bezinning, solidariteit maar ook voor actie! Sinds enkele jaren is het BD-huis  
het centrum waar, naast de muziek van Studio Wadist, heel wat te beleven valt. Enkele sfeerbeelden... 

frank lavens, vormingswerker van Broederlijk delen kwam proeven van SJKS-Bd-sfeer

Ik mocht dit jaar getuige zijn van een heel ge-

slaagde editie van de jaarlijkse sponsortocht van 

SJKS.

Bij aankomst was ik onder de indruk van de  

serieuze opdracht om zo’n grote groep gestruc-

tureerd te laten vertrekken. Het inschrijvingspar-

cours, de verschillende incheckrijen, de redelijke 

discipline, ... vond ik schitterend. Daarna heb ik 

zowat heen en weer over het parcours gezwor-

ven om op die manier een beeld te krijgen van 

het geheel. Je kon er niet naast kijken, verloren 

rijden was zo goed als onmogelijk. Als één lint 

van mensen slingerde de lange rij wandelaars 

(en lopers) zich over de straten van het parcours. 

Wat een mooi beeld moet dat geven vanuit een 

helicopter?

Wat mij vooral is bijgebleven, is het enthousi-

asme van de mensen op de controleposten en 

de animatie onderweg. Het was leuk om zien 

hoe zij de leerlingen aanspraken, aanporden, ... 

kortom hun enthousiasme overbrachten naar 

de deelnemers. Het deed ook deugd te zien dat 

één van de smaakmakers (korte methodiekjes 

rond het thema van de campagne) volop werd 

gebruikt in de animatie! 

Het was ook leuk om mezelf een beetje in 

dienst van de organisatie te stellen door als taxi 

een deel van de VIP’s te mogen voeren over een 

stukje van het traject. 

Ik heb echt genoten van jullie solidariteit.

Volgend jaar kom ik graag terug om eens een 

ander luik van jullie campagne mee te maken!

Met vriendelijke groeten,

Frank Lavens, vormingswerker BD
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geef molly een kans... en stop de honger! 

Molly lacht. Er komt een rij hagelwitte tanden tevoorschijn. “Yes, there is 

food,” zegt ze geruststellend. Maar wanneer ze haar kleine ronde voorraad-

hut opent, blinken er slechts enkele maïskolven in de felle tropenzon. 

Het is duidelijk dat deze 32-jarige vrouw en haar 6 kinderen het zwaar zul-

len hebben de komende weken: honger in het lang door conflicten geteis-

terde Noord-Oeganda.

Leven na de oorlog
Meer dan 20 jaar werd het noorden van Oeganda geterroriseerd door de 

rebellen van het Lord’s Resistance Army van Joseph Kony. De bevolking 

trok naar vluchtelingenkampen. Onkruid overwoekerde de verlaten land-

bouwgronden. Toen de situatie stabiliseerde, keerde de bevolking terug 

naar haar dorpen en akkers. Maar hoe begin je aan de heropbouw zonder 

landbouwkennis, (klein)vee of geld om materiaal te kopen?

Samen met vijf Noord-Oegandese partnerorganisaties strijdt Broederlijk 

Delen voor voldoende voedsel voor de bevolking, het hele jaar door.

Door in te zetten op verbeterde landbouwtechnieken en innovatieve ma-

terialen verhoogt BD de productiviteit. Kwaliteitsvol zaaigoed en een de-

gelijke vorming zijn de sleutel tot succes. Ook investeert Broederlijk Delen 

in ossenploegen. Met een ploeg kunnen de boeren hun land veel sneller 

bewerken. Een grote vooruitgang die resulteert in een grotere oogst. Zo 

kunnen de boeren de ergste honger, die voorkomt in de maanden voor de 

nieuwe oogst, opvangen.

De kip of het ei
In Noord-Oeganda is het belangrijk om niet alleen in te zetten op een goe-

de oogst. Er is meer nodig. Daarom stimuleert Broederlijk Delen de boeren 

om een winstgevend handeltje te starten.

Sommige boerengroepen beginnen met de bijenteelt. Ze krijgen dan een 

aantal bijenkorven en leren hoe ze honing kunnen maken. De verkoop van 

de honing zorgt voor een extra inkomen. Andere groepen engageren zich 

in een naaiatelier, een cateringbedrijf of een fietsatelier.

Vooral jonge mannen starten zo’n fietsatelier. Onder de mangoboom, aan 

de kant van een drukke weg, sleutelen ze aan dit populaire vervoersmiddel. 

Jonge meisjes, die vaak alleen voor hun broertjes en zusjes moeten zorgen, 

krijgen via de partnerorganisaties een wokpan of fruitpers. Hiermee maken 

ze beignets en vruchtensap, die ze vervolgens op de markt verkopen.

De totaalaanpak van Broederlijk Delen
Hongerbestrijding in het door oorlog geteisterde Noord-Oeganda vraagt 

een totaalaanpak. Molly staat dan ook symbool voor de vele boerenfami-

lies die Broederlijk Delen vooruit wil helpen.

Daarom stimuleert Broederlijk Delen een aangepast landbouwbeleid om 

de oogst te verhogen en motiveert de organisatie de boerenfamilies om in 

te zetten op economische activiteiten zodat hun inkomen stijgt. Dat geld 

komt goed van pas om voedsel te kopen wanneer de oogst op is of om het 

schoolgeld van de kinderen te betalen. Want ook zij verdienen een kans.  

Jij gaf Molly een kans, bedankt! 

Info: www.broederlijkdelen.be

de VaSTenViering:  
braamstruik, olijfboom en levensboom 

Na een drukke BD-periode is de vastenviering het moment om om 

even stil te staan, letterlijk maar vooral figuurlijk. Voor de gelegenheid 

werd de kerk ingedeeld in drie compartimenten. Een prachtig decor. 

Drie keer stil staan, drie maal halt houden en bezinnen. Waarom heb-

ben we de afgelopen weken dit alles gedaan?

Binnenkomend in de collegekerk namen de leerlingen plaats voor de 

brandende braamstruik van Mozes. De struik die in vuur en vlam staat, 

maar toch niet wordt verteerd. De struik ook waar Mozes zich moest 

ontdoen van zijn schoeisel en waar hij op blote voeten contact kreeg 

met de ondergrond. Ja, er zit meer achter die schoenen dan louter 

een teken van nederigheid. Van hieraf wordt Mozes een man die het 

sandaalleder van dode dierenhuid aflegt en opnieuw contact krijgt 

met de ondergrond. Mozes leert opnieuw voelen, wordt wakker en 

trekt zich het lot van een stel verdrukte slaven in Egypte aan. We kun-

nen er niet naast kijken, maar ook op onze school wemelt het in die 

drukke BD-tijd van gevoelige Mozessen, die de handen uit de mou-

wen steken om de levensomstandigheden van het Oegandese volk 

op te krikken.

Tweede halte: de hof van Getsemane. De tuin waar Jezus in doods-

angst verkeert en vraagt aan zijn vader om ‘die beker aan Hem voorbij 

te laten gaan’. De olijfbomen zijn de stille getuigen van Jezus’ doods-

angst. Het is de plaats waar twijfels en doodsangst opduiken. Onge-

twijfeld komt de vermoeidheid en de zinloosheid ook in onze geesten 

soms opduiken: wat is de zin van dit alles? Waarom zouden wij onze 

nek uitsteken voor mensen die duizenden kilometers in het zuiden 

wonen? Investeren we niet beter in onszelf, zeker in deze crisistijden? 

Zouden we het niet beter wat kalmer aan doen, we hebben het zo al 

druk genoeg. Wij hoeven als mens bij deze gevoelens niet te wanho-

pen: Hij heeft onze twijfels en angsten zelf doorkruist, Hij ging verder 

en het bracht Hem uiteindelijk naar het...

Kruis. Aan de derde statie hielden we halt bij het kruis. Een vreselijk 

marteltuig maar toch ook wel de levensboom bij uitstek. Ingetogen 

werd het kruisigingsverhaal gelezen. Vangen wij op Golgotha als mens 

een glimp van goddelijkheid op? Daarom werd niet nagelaten om de 

leerlingen ook al iets van de paasvreugde te laten voelen. Er is hoop, 

Oeganda zal na onze acties wel degelijk veranderd zijn, ten goede! 

Vanuit het dak werd het kruis bestrooid met honderden bloemblaad-

jes. Blaadjes voor die man die zich 2000 jaar geleden aan het kruis gaf. 

Maar blaadjes ook die werden uitgestrooid boven de hoofden van al 

die mensen die tijdens de BD-periode het beste van zichzelf gaven!

Een viering die aan de ribben bleef plakken!

Frédéric Caulier, voorzitter VIS

<<<
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Het is al de tiende  
en laatste viering?!

De voorbije vier jaar zagen we al fantasti-

sche vastenvieringen. De keuze om we ons 

in te zetten voor Broederlijk Delen, was dan 

ook snel gemaakt. 

Gedurende enkele middagpauzes kwamen 

we samen om de viering in elkaar te steken. 

Het schiep een band, zowel met de mede-

leerlingen als de leerkrachten. We zagen in 

dat leerkrachten ook gewone mensen zijn 

die plezier kunnen maken en zich 200% in-

zetten voor de vieringen. 

We probeerden sommigen gebeurtenissen 

en plaatsen uit de Bijbel zoals Gethsemane 

zo hedendaags mogelijk voor te stellen. 

Woensdagnamiddag, na de vastenvoet-

tocht, bouwden we samen de kerk op. De 

viering kreeg meer en meer vorm en we 

waren zeer tevreden met het eindresul-

taat. Voor ons was het hoogtepunt van de 

viering het moment op Golgotha. Hierbij 

stond het kruis centraal en herdachten we 

het moment waarop Jezus werd gekrui-

sigd. Helemaal op het einde zei meneer Van 

Peteghem met zijn krachtige stem: ‘Zalig Pa-

sen!’. Hierna volgden de rozenblaadjes die 

vanuit de bovenste top van de kerk naar 

beneden vielen in combinatie met klokken-

geluid. Dit was echt een kippenvelmoment!

We brachten tien keer dezelfde viering, 

maar elke keer deden we het met veel en-

thousiasme en volle overtuiging. Ondanks 

dat het tien keer dezelfde viering was, zei-

den we tijdens de laatste vieringen tegen 

elkaar: ‘Het is AL de laatste.’ Zelfs bij het af-

breken van ons hele decor groeide de band 

tussen leerlingen en leerkrachten. Op deze 

manier kregen we bijzonder veel respect 

voor onze leerkrachten godsdienst!

Kortom het was een fantastische ervaring 

die zeker voor herhaling vatbaar is! Volgend 

jaar zijn wij zeker weer van de partij om de 

vastenviering te organiseren!

Rani Six, Elise D’hondt en 

Eline van den Muijsenberg

www.tarmak.info Stationsstraat 86 - 9100 St-Niklaas

OR ALL THE LATEST NEWS, BE SURE TO CHECK OUT OUR FACEBOOK PAGE
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Beste lezer, 

Onze collega en chroniqueur Herman Schack is begenadigd met een sterk 

geheugen, scherpe zintuigen, oog voor detail en een vlotte pen. 

Zijn stijl is onnavolgbaar; immers, hij spaart zelden zichzelf en hanteert zelfspot 

als geen ander, hij jongleert met een eigen woordenschat en grammatica en 

hij liet ons gaandeweg kennismaken met nagenoeg zijn volledige familie.

Zijn Schackboek is een genre op zich; Herman vergroot, schuwt de karika-

tuur niet. Wie Schackboek kent, weet dat. 

Wie Herman kent, weet ook dat achter de bolster van de woorden, een 

sterk betrokken en geëngageerd vader, lesgever en familieman schuilgaat. 

Met die bril en vanuit die invalshoek schenkt Schackboek leesplezier, bol 

van de ironie, met zin voor relativeren, met veel humor en een nostalgisch 

knipoog, gedrenkt in Sint-Niklase bodem en – toegegeven – met af en toe 

een scherp woord.

Laat niemand zich geviseerd voelen. Schackboek kleurt af en toe buiten de 

lijntjes, maar de tekening blijft steeds mooi en warm van kleur.

Voor wat onderstaande bijdrage betreft: vanzelfsprekend moet je alles in 

zijn tijd plaatsen, wegen de vele voordelen soms niet op tegen af en toe 

een ongemak, is voorzichtigheid de moeder van de porseleinenkast, is het 

beter voorkomen dan genezen, roeit men met de riemen die men heeft, 

enz. enz.

PS Het woord ‘waarschuwing’ in de titel is ironisch bedoeld, maar dat had 

u ondertussen al begrepen, niet.

“Uw kinderen, het zijn de uwe niet, ze zijn u 

door God gegeven” schreef de grote Libanees-

Amerikaanse dichter Kahlil Gibran nog lang voor 

zijn geboorteland geteisterd zou worden door 

bominslagen en opstanden allerhande. Eigen-

lijk schreef hij dat niet zo. Hij schreef iets dat er 

op lijkt, maar in onze katholieke ijver hebben 

we daar een goddelijke draai aan gegeven. Dat 

komt ons goed uit: we hebben er een schoon 

tekstje bij voor in doopselvieringen, we laten 

God meespelen en we zijn tegelijkertijd van 

heel wat miserie vanaf. Een hoger echelon. We 

trekken onze paraplu open; we kunnen daar 

niets aan doen.

Onze kinderen zijn dus de onze niet... Meer nog: 

ze zijn een geschenk. Wij mogen ze enkel ont-

vangen. Een cadeau dus.

Nu is het ene cadeau het andere niet, dat weet 

je ook wel. Er zijn cadeaus waar je lange tijd naar 

uitkijkt, die ruimschoots aan je topverwach-

tingen voldoen en waaraan je bijgevolg jaren-

lang plezier beleeft. Langs de andere kant zijn 

er cadeaus waar je niet zo veel aan hebt: een 

schoon pakje met een knappe strik errond, dat 

wel, maar de inhoud kan moeilijk voldoen aan je 

soms torenhoge verwachtingen: een zoveelste 

pen met – oh, wat origineel – je naam erin ge-

krast, de plastron met Nieuwjaar, de fles azijnige 

wijn aan het eind van een loodzwaar schooljaar. 

Dat soort dingen. 

Schoon cadeau
Cadeaus die snel in de mist der geschiedenis 

verdwijnen. Weg met die brol. Een keer dragen 

en dan nooit meer, doorslikken, een boerke la-

ten en de rest in de gootsteen kappen. En ten 

slotte zijn er de geschenken die ronduit ver-

giftigd zijn. De schenker heeft zich niet eens 

de moeite getroost om er een deftig papiertje 

rond te draaien, laat staan een strik omheen te 

doen en de inhoud is idem dito. Het vormt een 

snelsnel ineengeflanst geheel dat duidelijk origi-

naliteit ontbeert. Geld mocht het duidelijk ook 

niet kosten en jij zit met de gebakken peren, 

want je kan nu eenmaal niet anders dan obli-

gaat glimlachen als je je geschenk in ontvangst 

neemt, ook al zie je dat het bocht van de boven-

ste plank is. Maar je moet beleefd blijven en je 

cadeau een mooie plaats geven in je al krappe 

stulp, want de schenker komt nog regelmatig 

over de vloer en je zou hem wel nog eens nodig 

kunnen hebben. In gedachten ben je maar wat 

jaloers op die Japanse gewoonte geschenken 

ongeopend weg te zetten. Tot later, kan je je 

ontgoocheling tenminste alleen verwerken. Zo 

gaat het dus blijkbaar ook met onze kinderen. 

Wij kunnen alleen maar een schietgebedje (heb 

je hem?) tot de Heer richten, maar het is aan 

hem om een cadeauken te fabriceren.

Zo ook dus voor Maria en Antoine in de bar-

koude februari van 1956. Ze hadden al een ca-

deauken gekregen. En wat voor een: ne Walther: 

een cadeauken om mee uit te pakken. Niet 

groot van stuk – dat mocht ook niet, anders kon 

Antoine wel eens een ander van een fraudu-

leus schietgebedje verdacht hebben, maar een 

schoon manneken! En vriendelijk! En slim! En 

goed ter taal! Iedereen in de Watermolendreef 

was jaloers op dat cadeauken. Dat twee een-

woord Vooraf Van de redacTie

‘waarschuwing’: 
Schackboek kan de gezondheid schaden

SfeerBeelden’ Van Vroeger en nu

“Trek met die soldaat naar den oorlog”
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voudige mensen zoiets hadden gekregen! Dat 

ging in die straat hun gedacht te boven.

En Antoine zag natuurlijk ook dat het goed was. 

Vond dat het stilaan tijd werd voor een tweede 

huzarenstukje. Want wie zegt dat die tweede niet 

nog beter zou worden? Was nummer een niet 

gewoonweg een training voor nummer twee? 

Hij en zijn Maria zouden ze daar in de straat nog 

wat jaloerser maken. Een tweede Einstein en wat 

verderop een nieuw huis. Amai, dat ging wat 

worden! Maar die van hierboven had dat ook in 

de mot natuurlijk en vond dat Antoine met zijn 

tweede poging de lat toch wel erg hoog legde. 

De Allerhoogste vond het er dikkement over. 

Hoogmoed komt voor de val. Nu was Antoine 

wel erg geduldig geweest. Vier jaar tussen het 

planten van de twee spruiten was wel lang, maar 

nu moest hij niet denken dat hij dan automatisch 

recht had op een tweede feestje. Die twee daar 

moesten een lesje krijgen. Eentje in nederigheid. 

Terug met beide voetjes op de grond. Voor dat 

Waltherken had hij eens alles uit de kast gehaald: 

alle goeie genen van generaties lang in één 

ventje gepropt. Maar nu? We weten niet wat ons 

Heer die koude winterdag bezield heeft. Koude 

voeten? Niet veel tijd? Eens geen goesting? Geen 

inspiratie meer? Scheppingsblock?

Nog een schoon cadeau?
In elk geval: waar de oudste zoon alle goeds van 

zijn illustere voorouders had geërfd, kreeg de 

tweede alle genetische rommel. Hij werd een 

DNA-vuilbak als het ware. Ik zie de Allerhoogste 

al bezig in zijn kinderatelier, aan zijn assembla-

getafel. Geef daar nog eens een verstandje. Niet 

te groot hé, want die familie is dat niet gewend. 

Een velleken? Niet te veel elastiek in steken, ze 

lopen er al eeuwen vroeg gerimpeld bij. Tand-

jes? Schots en scheef, ze zijn dat gewoon aan 

vaderskant. En dat haar? Niet te veel kwaliteit 

hé! Heb je daar geen pruiksken liggen dat maar 

een jaar of twintig kan gekamd worden? En geef 

hem de longskes en het rugsken van de Schack-

skes. En meteen de darmkes van zijn moeder. 

Ze liggen daar op het schap ‘lichtexplosief ma-

teriaal’. Maar hij mag wel wat spiertjes hebben. 

Geen topkwaliteit natuurlijk. Eerder de kwaliteit 

Toptools uit den Aldi. Drie keer gebruiken en ze 

zijn al goed voor het containerpark. Ons Heer 

moet het toch lelijk op zijn heupen gehad heb-

ben, in die dagen.

Negen maanden later werd ons Hermanneken 

geboren. Maria en Antoine waren er blij mee. 

Ze moesten wel, er was simpelweg geen alter-

natief. Maria had het al van op de bevallingstafel 

in de mot dat er met dat ventje voor haar een 

hoop ellende lag te wachten. Nog maar net ge-

boren en al een darmontsteking. Een record in 

de medische geschiedenis: de snelste stoelgang 

ooit. En dat ging maar niet over. Gevolg: de art-

senij had dat ventje al lang opgegeven, maar 

stuurde moeder en kind toch maar naar huis. 

Tof voor Maria, thuiskomen met zo’n kabasken 

ellende: afgevallen tot het Olympisch minimum, 

verschrompeld gelijk nen overwinterde appel-

sien en een wezen gelijk ne slechten halve frank. 

Natuurlijk gilde zijn broer bij de eerste aanblik 

van de jongste aanwinst “ik wil die broer niet, ik 

moet die niet hebben”. Kon men het dat ventje 

kwalijk nemen? 

Nu kennen heel wat kinderen een wat belab-

berde, zorgelijke start. Maar met wat extra zorg 

hier en wat medicatie daar komt dat uiteindelijk 

allemaal nog terecht, worden dat soms echte 

beren van kinderen en reuzen van volwassenen. 

In deze echter niet. “Er mag gene wind waaien 

of onzen Herman heeft het te pakken” wist ons 

Maria al snel. Alles heeft hij gehad. Een fris wind-

je tijdens een zonnige wandeling in het park 

en er lag al een snotter van een week of twee 

op de loer. Wat koude voeten ontaardde in een 

regelrechte slag onder de darmgordel. Wat veel 

brokjes in zijn patatjes en dat werd een dag of 

twee boven de kotsemmer. Te koud weer: oor-

ontsteking. Felle zon: hoofdpijn. Wat moest er 

van dat manneken komen?

Nu was Herman vast geen unicum in zijn gene-

ratie. Vast niet. Voor de medische wetenschap 

was het zowat een verloren generatie. Ze kon 

immers langs geen kanten de vergelijking met 

vorige generaties doorstaan. Hun grootvaders 

waren de mannen die de loopgraven hadden 

overleefd. Daarom niet groot van stuk, maar 

gebakken uit Vlaamse klei, bang voor God noch 

den Duits. Hun grootmoeders waren pioniers-

vrouwen, die rustig achter de Leuvense stoof 

hadden zitten wachten op de terugkeer van 

hunne vent, eerst uit de loopgraven en wat 

jaren later uit het café. Ne zatte vent? Dat had-

den ze graag. Dat was immers de anticonceptie 

uit het stenen tijdperk. Want kinders hadden ze 

genoeg. Opdweilen was voor losers. Schuren 

en dan afgieten, manneken. Een wasmachine 

moest nog uitgedacht worden. Aan het fornuis 

de was opkoken ja, met Sunlight (en dat spreekt 

uit als ‘zunlicht’, met allemaal die vreemde 

woorden), dan spoelen en nog eens spoelen, 

uitwringen en ophangen aan de wasdraad. Tot 

in de eetplaats toe. En opvoeden met harde 

hand en taal. Ne klets hier, een lap daar. “En als 

ge dat nog ne keer durft doen, steek ik een mes 

losdeur uw lijf”. Ma Dalton of Ma Flodder? Zoe-

tebezekes waren het in vergelijking met onze 

bomma’s.

Hun kinderen waren hoogstwaarschijnlijk nog 

straffer geworden, waren unsere Nachbarn 

niet voor de tweede keer teruggekomen. In 

volle puberteit een oorlog moeten verwerken. 

Honger en kou, grauwe armoede, stress van 

de vliegende bommen: het moet allemaal zijn 

nawerking wel gehad hebben op de kwaliteit 

van zaad en eieren. Dus waren er wel meer Her-

mancasussen. Geboren in een generatie van 

velen: kwantiteit genoeg, maar de kwaliteit had 

lelijk moeten inleveren.

Volksgezondheid
Dus vond de Belgische overheid terecht dat er 

moest ingegrepen worden. Dit kon men niet 

lijdzaam laten begaan of de ziekteverzekering 

zou nog eerder faillietgaan dan berekend. En 

er was die jaren zoveel werk: die aangetrokken 

Italianen en Marokkanen uit de mijnen zouden 

nogal lachen als ze daar Belgische hobbits – of 

slechter nog: gollums – uit de mijnschachten 

zagen opduiken. Daar moest iets op gevonden 

worden.

Dus gingen alle knappe koppen samenzitten en 

werd er beslist om voor deze generatie zowel 

preventief als controlerend tewerk te gaan. Deze 

taak was gesneden brood voor het Medisch 

Schooltoezicht, een werking die kaderde bin-

nen het PMS, de voorloper in rechte lijn van ons 

huidig CLB. Eerst en vooral diende gecontro-

leerd te worden op de aanwezigheid van TBC. Ik 

kan me natuurlijk vergissen en ik weet dat TBC 

een zeer besmettelijke ziekte is, maar ik kan me 

niet herinneren dat veel dierbaren mij ontvallen 

zijn door TBC. Dat werd in de volksmond zowat 

de armemensenziekte, de ‘tering’ genoemd en 

daar werd wat geheimzinnig over gedaan. Maar 
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allez, goed, ze gingen dat onderzoeken. Met 

de Von Pirquet-test. Zegt u hoogstwaarschijn-

lijk niets. Deze ‘krammetjes’ of ‘krasjes’ ook de 

‘cutty’ genaamd, waren voor mij een eerste fol-

tering. Onverhoeds werden we in de klas over-

vallen door twee verpleegsters van het PMS die 

op onze linkervoorarm aan de binnenkant drie 

krasjes zetten. Daar werd een of andere vloeistof 

op gedruppeld met (waarschijnlijk en hopelijk 

een onnoemelijk verzwakte TBC-baccil). Na een 

weekje geduld werd dan door diezelfde twee 

witjassen iets gecontroleerd. Wat, heb ik nooit 

begrepen en de uitleg die de huisartsen daar-

aan gaven leek ook nergens naar. Waarschijnlijk 

waren ze de mening toegedaan dat een pro-

fessionele uitleg van het gebeuren ons gede-

genereerd verstand te boven zou zijn gegaan 

(hadden ze natuurlijk wel gelijk in). Maar toch, 

jarenlang moet de lokale bevolking zich toch 

afgevraagd hebben wat er met hun kinderen 

gedaan werd. Het had iets communistisch, iets 

pre-Tsjernobilachtigs.

krammekes
Voor velen was die Von Pirquet-test een fait di-

vers, want bij hen was er een week later van al 

die krasserij niets meer te zien. Voor mij daar-

entegen was het een nachtmerrie. Want op 

de hele schoolbevolking was ik de enige met 

‘uitslag’. Geen kleine vlekjes, neen, regelrechte 

bobbels, bulten als van een mega-muggen-

beet. Dus bij de terugkeer van de witjassen zat 

de hele klas daar te blinken met een puntgave 

arm. Behalve Herman. En ge moet vooral niet 

denken dat het krasresultaat discreet werd ge-

noteerd. Het werd in team aan een bijna mi-

croscopisch onderzoek onderworpen. Liefst in 

het bijzijn van alle klasgenootjes. En natuurlijk 

mocht ook de commentaar op die allergische 

reacties niet ontbreken. Ik herinner me nog 

goed de blikken van die twee kiemvrije ijsvo-

gels. Een zorgelijke blik bij de een, een blik vol 

afschuw bij de ander. De een denkende “je zal 

maar pech hebben in je kinderschoenen” en 

de ander “ik wil hier weg en nog wel zo snel 

mogelijk, want als dat manneke hoest, heb ik 

misschien ook iets vies aan mijne rekker”. De 

klasgenootjes hadden natuurlijk in de herrie 

die de twee verpleegsters hadden veroorzaakt 

de kans gezien om naderbij te sluipen en kon-

den dus met eigen ogen zien dat Herman niet 

gezond was.

Die miserie heeft zo’n jaar of vijf geduurd tot 

een huisarts het niet meer kon aanzien en met 

een doktersbriefje een eind maakte aan die lij-

densweg. Toch tekent dat een mens. Ik kan nog 

altijd niet door de Ankerstraat voorbij het PMS 

fietsen zonder krasjes op mijn linkervoorarm te 

voelen.

Maar ik krijg nog wel andere krampen als ik door 

de Ankerstraat fiets. Eveneens onverwerkte trau-

ma’s van wat volgde op die krasjes: het medisch 

schooltoezicht. Volgde jaarlijks enkele weken 

na de krasaffaire. We werden met ons 25 in een 

zaaltje gepropt. Niet zo klein dat je er sowieso 

een aanval van claustrofobie hoefde te vrezen, 

maar toch klein genoeg om er na een half uur 

nog amper deftige kwaliteit lucht binnen te 

krijgen. En we moesten daar een ruime halve 

dag blijven. Braaf zijn, ons in stilte bezighouden, 

fezelen, maar zeker niet van onze stoel komen. 

Af en toe werd je aan een test onderworpen. 

Ogentest. Met commentaar. “Ziedegijdadecht-

nie, manneken?” “Hou dat plankje nu eens goed 

voor je oog!” “Amaai, heb jij nog nooit een bril 

gehad, ventje?” Urinetest. Allemaal met een 

plastieken maatbeker het toilet in. Kon je nadien 

zien wat je klasgenoten gepresteerd hadden. 

Sommigen een beker vol. Precies een volle pint 

pils. Met schuimkraag en de hele santeboetiek. 

Anderen iets minder, maar toch nog ruim vol-

doende. Door de stress slaagde ik er evenwel 

niet in meer dan een vijftal prostaatlijderach-

tige druppels in de vooroorlogse Tupperware 

maatbeker te mikken. Oef, net geslaagd want 

geen opmerking van the woman in white. Ge-

luk. Want anders goten ze je daar een portie 

water op waarvoor elke foie gras-eend feestelijk 

zou bedanken. En wat zeggen ze? Dat er in mijn 

generatie geen dopingtesten zijn gebeurd? Je 

mag het die sportlui niet kwalijk nemen. We 

hadden met de jaren zo’n aversie tegen potplas-

sen gekweekt dat ze ons daar nu nog niet mee 

moeten lastigvallen of we worden agressief. Het 

PMS-syndroom zowat. En van de pispot moch-

ten we naar een kamertje om onze longinhoud 

te laten meten. In het midden van de kamer 

stond een Russisch aandoende machine. Ge 

kent dat wel: veel halfverduurde rubberen slan-

gen en vergane chroom. Daarop werden onze 

lippen aangesloten via een mondstuk waarin de 

lipafdrukken van onze voorgangers duidelijk te 

onderscheiden waren. En maar blazen. “Kunde-

niemeer, manneken?” Inderdaad, de inhoud van 

mijn twee longblaasjes deed de wijzer nauwe-

lijks trillen. Weer een flauwe prestatie. Meewari-

ge blikken van het personeel alom. Ze lieten me 

zelfs niet meer diep inademen om de longen 

af te luisteren uit schrik dat ze met een groter 

probleem zouden gezeten hebben. Dan maar 

meten en wegen. Ontsteltenis alom. Zo weinig 

kilo’s voor zo weinig centimeters? Is dit nu het 

èchte Klein Duimpje? Stuur dat manneken rap 

naar de wachtzaal, dan kan hij daar wat beko-

men voor hij naar de dokter moet. Want als af-

sluitende ceremonie, als kers op de taart, mocht 

je op doktersbezoek. Eerst volledig ontkleden 

(op slip en marcelleken na) in een van de drie 

cabinetjes in de wachtzaal. Die dokter bekeek 

uiteraard zorgelijk de kromme ruggengraat, 

maar besteedde verder niet veel aandacht aan 

mijn ongezondheid. Bij niemand eigenlijk, ver-

nam ik achteraf. Tot we een jaar of twaalf waren 

en opeens de inhoud van de slip diende gecon-

troleerd te worden. Dat heb ik nooit begrepen. 

Waarom moesten we eensklaps daar onder-

zocht worden? Uiteraard verwijt ik die artsen 
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niets, het uiteindelijke doel van dat onderzoek 

zal me wel degelijk uitgelegd, maar ontgaan 

zijn. Maar toch...

Natuurlijk kwam enkele weken later de uitslag. 

In een omslag. Alleen te openen door de ou-

ders. Wegens te gierig voor een postzegel. Want 

wie geeft er nu een uitslag van een medisch 

onderzoek mee met kinderen? Je moet al een 

enorme oen zijn om nog maar te denken dat 

die omslag alleen door de ouders zal worden 

geopend, niet? Als hij die ouders dan al bereikt! 

Steevast te klein en te mager. Ontlokte schater-

lachen bij onze huisarts. “Maar madammeken, 

kunt ge u rekken en uwe man oppompen?” En 

daarmee was de kous af. Voor de rest had ieder-

een wel eens last van albumine, platvoeten of 

wat hartgeruis, naargelang wat in de mode was. 

Maar wie schonk daar op de duur nog aandacht 

aan? Zelfs niet wanneer terecht bleek dat ik zo-

wat zo blind als een mol op deze bol rondliep. 

Zou ook wel een fabeltje zijn, zeker.

Een halve eeuw later
Een halve eeuw later is natuurlijk alles anders. 

De hele wereld is nu gedigitaliseerd en als je 

als baby in Afrika geboren bent, wordt je eerste 

kuchje geregistreerd tot in Siberië.

Dat dacht u dan maar. Een halve eeuw later 

mag ik mijn klas begeleiden naar het medisch 

schooltoezicht. Nu niet meer elk jaar voor de 

leerlingen, maar om de twee jaar. Nog steeds 

in de Ankerstraat. Nog steeds een ruime halve 

dag verveling voor de leerlingen en zeker voor 

de begeleidende leerkrachten. En wat dacht u? 

Inderdaad, nog altijd in dezelfde benauwende 

wachtplaats. Vooral die van de humaniora. Twee 

kamertjes waarvan de tussendeur werd verwij-

derd. Veel te weinig plaats aan de tafels. Niks 

omhanden. Er staat een tv-toestel, maar dat is 

puur decorum. Er staat een Dvd-speler, maar er 

zijn geen Dvd’s. Vroeger wel. Een jaar of vijftien 

geleden durfden ze het daar nog aan een film 

te vertonen in het kader van de antirookcam-

pagne. Moest je maar durven. Het was veel ge-

zonder een paar pakjes blauwe Bastos te roken 

dan een paar uur in die twee muffe zuurstofloze 

kamertjes door te brengen. 

Maar eerst kan je naar de plaats van afspraak 

zoeken. Beneden was er vroeger een bureautje 

met receptioniste. Nu nog enkel een verloren 

bureautje. Dus met de bende maar wat trappen 

op, het zal nog altijd wel op dezelfde plaats zijn, 

zeker? Goeie gok, want kijk, in de gang staat nog 

een ‘bascule’, met schuifgewichtjes en al. Hope-

lijk gaat het er achter de muren iets digitaler aan 

toe. Maar kom, proberen plaatsnemen maar, en 

het aftellen kan beginnen. Over een goeie vier 

uur zijn we er vanaf, kinderen. Dus studeer maar 

wat, lees een boek, het mag zelfs een strip zijn, 

maar hou het wat rustig. En dan kan de show 

beginnen. De verpleegsters zijn er wel wat hip-

per en blitser op geworden. Geen witte jassen 

meer, gewoon casual. Stelt al wat meer gerust. 

En vooral: ze zijn echt vriendelijk. Af en toe ver-

dwijnen een drietal kinderen. Komen gelukkig 

terug na een tijdje. Resultaten van oog- en an-

dere testen worden druk besproken. Verveling 

slaat toe. Mogen we wat kaarten? Als het maar 

rustig blijft hé. Voor de begeleider slaat de 

scheelte toe: je posteert je best tussen de twee 

kamertjes, wat na een tijdje onvermijdelijk leidt 

tot loensen en hoofdpijn. Want ja, na een uurtje 

begint dat jong geweld zich stierlijk te vervelen. 

Want die zijn niet ziek hé. Kerngezond zijn die! 

Maar ja, “chaque homme bien portant est un 

malade qui s’ignore” wist le docteur Knock al. 

Er zijn ongetwijfeld collega’s die dergelijke bende 

perfect stil kunnen houden. Chapeau voor hen. 

Ik dus niet. Ik word daar zelf zenuwachtig van. Er 

wordt na een tijdje wat luider gepraat, er wordt 

eens een stoel wat luider verschoven, zo van die 

normale zaken. Komt er iemand van een bu-

reautje wat verder van haar tak maken dat ze in 

al die herrie niet kan werken en dat het met die 

van ’t College altijd hetzelfde is, dat dat vroeger 

toch anders was en dat ze de directie van de fei-

ten op de hoogte zal brengen. Dan krijg ik het 

helemaal, want plots ben ik betrokken partij. 

Controle!
Allez, kinderen, nog een uurtje stilzitten en 

we zijn er vanaf. Ha, daar is de verpleegster 

al. Die komt het doktersbezoek aankondigen, 

de finale. De meisjes mogen alle kleren aan-

houden om voor de dokter te verschijnen, de 

jongens niet. Die moeten onderzocht worden 

aan “’t spel van Adèle”. Klokkennazicht. Want ze 

gaan gecontroleerd worden op spataders. Hal-

lo? De aankondigster van het puberaal onheil 

blikt fel in mijn richting, leest het ongeloof van 

mijn gezicht af en priemt een paar staalblauwe 

ogen in mijn door rosacea geteisterde ogen. 

Oei, ik zal maar niets meer denken, of ’t is straks 

nog aan mij. Spataders dus. Daar. Het grote 

dreigen voor de Vlaamse bevolking. Moet in 

de gaten gehouden worden. Want anders... Je 

hoort het immers overal, nietwaar? Spataders 

in de vioolkast, de ondergang van de manne-

lijke potentie. Tijd dus om eens alles uit de kast 

te halen. Spataders, voorboden van de onder-

gang van het Avondland. Oppassen, controle-

ren. Geef hier, die bal. Nachtmerrie van een kin-

derloos Vlaanderen. Hangt als een zwaard van 

Damocles boven ons hoofd. Gelukkig dat het 

MST er is, zeg ik dan in deze. Gelukkig moeten 

de jongens er wat om lachen. Bij de meisjes 

is er geen getast. Maar voor hen heeft de arts 

toch wat stekelige vragen en opmerkingen in 

petto. Eet jij wel goed ’s morgens? Wat doe je 

aan je gewicht? En niet te veel chips meer na 

de tv hé! Jij bent toch wel erg klein, niet? Wat 

zeggen je ouders daarvan?

Gelukkig zijn kinderen dat allemaal snel verge-

ten, maar gaat men hier niet een beetje te ver? 

Maar kom, alles kan beter en het is zoals met 

een maandrapport: een goeie uitslag stelt ons 

gerust en bij een slechte gaan we de werkpun-

ten wat bijsturen. Beter voorkomen dan ge-

nezen, zeg ik altijd. Kijk maar: tegen de meeste 

kwalijk besmettelijke ziekten kan je je tegen-

woordig laten inenten. Tegen polio is de enige 

verplichte inenting, maar om ons nageslacht en 

onszelf te beschermen, prikken en slikken we 

ijverig vanaf onze geboorte. En het mag ons wat 

kosten. Griep? Kinkhoest? Mazelen? De wereld 

uit met die vieze ziekten die anders in je lijf blij-

ven zitten en op latere leeftijd een ware ravage 

kunnen aanrichten. Rode hond? Windpokken? 

Weg ermee! Bof? De wereld uit!
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Dikoor
Hoe zo? De wereld uit? Dat had je dan maar 

gedacht. Zelfs ik – een van de meest scep-

tische Belgen die achter elke hoek wel een 

complot vermoed – dacht dat iedereen er al 

lang van gevrijwaard was wegens massale vac-

cinatie. Niet verplicht, maar er zijn al zoveel 

kinderen sedert de early 90’s tegen ingeënt dat 

er een soort van kuddesyndroom ontstaan is. 

We zijn en blijven immers kuddedieren. En die 

denken: ah, jij kan dat niet krijgen, ik dus ook 

niet. Zo gebeurt dat. Ik indertijd, the early dark 

middle ages – mijn moeder heeft in 1066 nog 

meegeholpen met het weven van het tapijt 

van Bayeux – ik heb natuurlijk wel de bof ge-

had. Daartegen was in die tijd nog geen kruid 

gewassen. De bof. Kende uiteraard niemand 

in de Watermolendreef. Dikoor evenmin. Den 

oorlap, dat wel. Een paar dagen goed ziek en 

een kop alsof je al je wijsheidstanden ineens 

had laten trekken. Dat moest wel goed ‘door-

komen’. Want anders herstelde je wel vlugger, 

maar dan kon dat later voor de mannen vanal-

les onder de gordel veroorzaken. Dat was zo’n 

virus dat jarenlang kon verborgen blijven, maar 

dan plots een man in een van zijn meest edele 

delen kon aanvallen. Laf dus. Zoals alle virus-

sen overigens. En wat nog laffer is: die virussen 

weten volgens mij dat er aan hen niet zo veel 

te doen is. Mensen ambeteren, laf, kleine kin-

deren eerst. Om de veertien dagen een snot-

terken als ge klein zijt, later wat kinderziekten 

– van langs om meer eigenlijk, denk maar aan 

de vierde, de vijfde of de zesde ziekte, ze heb-

ben er al geen naam meer voor – en daarna de 

griep. Buik of gewoon, ge kunt kiezen. En mis-

schien zelfs nog wat HIV erbij als ge uw kap-

peken niet opzet. Tof, zo’n virus. ’t Zal later wel 

nog uitkomen dat kanker ook een virus is. Zeg 

dat ik het gezegd heb. Gemeneriken zijn het, 

die virussen, wangedrochten. Zoiets al eens 

onder een microscoop gezien? Precies een 

bom, zoiets uit dat spelleken op uw smartpho-

ne. Minesweeper. Ze duiken op waar je ’t niet 

verwacht. Je kan alleen maar geluk hebben dat 

je niet getroffen wordt. Puur sjangs. 

De bof, de dikoor, den oorlap. We dachten dat 

dat uitgeroeid was. “Me pee en al”. Niets is min-

der waar. De bof beleeft een wedergeboorte. 

Een revival. Een heropstanding. Renaissance-bof 

is het.

Lach daar niet mee!
En we waren nochtans goed verwittigd in 

’t College, maar de collega in kwestie werd 

simpelweg niet geloofd. Net niet weggela-

chen. Isabelle Snoeck. Moederkloek. Serieus 

met van alles en nog wat bezig. Zag ze spoken? 

Romeinse spoken? Haha, die zouden indertijd 

toch ook wel de bof gehad hebben. Maar wij? 

We geloofden haar niet. Maar we dwaalden. 

Hoezeer hebben we haar profetie in novem-

ber in de wind geslagen? Bijna weggelachen! 

Ze toonde zich immers weer zo overbezorgd 

toen ze ons vertelde dat in de Gentse universi-

teitsbuurt een van haar nakomelingen aan de-

zelfde fles had gedronken als een student die 

wat later een boflijder bleek te zijn. En dat met 

de examens in zicht! En er waren nog gevallen 

gesignaleerd! Isabelle, zwijg, hou ermee op, ’t is 

erover. Ge zoudt u beter zorgen maken om uw 

dochter die daar in het verre China alle dagen 

gekookte spinnen en gebakken teken moet 

eten en wiens longen te lijden hebben onder de 

Chinese smog.

Maar Isabelle bleef er op hameren. Er was meer 

aan de hand. Die bof was een onderschat en 

door de overheid verzwegen probleem. There 

was something rotten in the state of Belgium. 

Maar wat doet een mens als ge overtuigd zijt 

van uw gelijk en de halve wereld keert u de rug 

toe? Ge probeert nog een paar keer voorzichtig 

het thema aan te snijden, maar als het publiek 

dan weer liever een boom opzet over de zoveel-

ste magere overwinning van WB of de winter 

die toch zo lang duurt, dan weet je hoe laat het 

is. Dan hul je je in stilzwijgen en denk je bij jezelf 

“Mijn tijd komt nog wel. Ik hoop van niet, maar 

ik vrees het echt wel.”

En zie. Alea iacta est. De trein was al vertrokken 

en niet meer te stoppen. Want een paar weken 

later verschenen er plots in de pers nog berich-

ten over aanwezigheid van bof bij de Vlaamse 

jeugd, vooral bij de vijftien tot vijfentwintigja-

rigen. Hallo, Vlaanderen? Die waren toch al ‘in-

gespoten’? Die konden dat dan toch niet meer 

krijgen? Weg met die kwalijke gedachten. De 

farmaceutici gooiden snel hun paraplu open: ja 

maar, het zou hier gaan om een licht veranderd 

virus, en daartegen kan die inenting niets doen. 

Jaja, die zever maken we elk jaar opnieuw mee. 

Iedereen wordt aangemaand zo snel moge-

lijk een griepprik te gaan halen. Tot je dan een 

maand later toch de griep goed te pakken lijkt te 

hebben. Blijkt dat jouw virus net niet in dat pak-

ket te zitten. Zoiets moet het dus zijn met die bof. 

We’re under attack
Wat doet een moderne mens dan? Computer-

ken open, wat googlen. En wat blijkt? Die bof 

is niet om mee te lachen. Een smeerlapken. 

Meester in de vermomming. Je kan het zelfs zit-

ten hebben zonder de symptomen te vertonen. 

Geen koorts, geen hoofdpijn, geen spierpijn, 

niks geen dikke kop. Maar vooral gevaarlijk. De 

mannen kan het later gemeen in het kruis tas-

ten. En vrouwen heeft het te pakken tijdens de 

prille voorbereiding op het moederschap. De 

rotzak. Met een zwangerschap van 12 weken 

of meer loop je geen risico meer. Maar daar-

voor moet je toch wel uitkijken. Voor moeder 

en kind. En wat zegt Google nog meer? Hier en 

daar een klein berichtje: de griepepidemie van 

begin 2013 zou geen echte griepepidemie ge-

weest zijn, maar een regelrechte bofepidemie. 

Een aanval. We were under attack!

En toch leek het een schampschot. Isabelle 

werd weer meer en meer meewarig bekeken. 

Ze had ‘ergens’ wel wat gelijk, maar de hele zaak 

leek toch weer erg opgeblazen, want op ’t Col-

lege was nog geen bofgeval bekend. Isabelle, 

de onheilsprofetes.

Wie is er niet?
Tot die zaterdagmorgen. Na de wekelijkse toast-

jes het computerken maar eens opengedaan. 

Tiens, berichtje van ons opperhoofd. Bij een 

leerling uit het zesde jaar was bof gesignaleerd. 

Bijgevolg moesten alle personeelsleden met 

een zwangerschap van minder dan 12 weken 

zich melden bij de directie, waarna ze onmid-

dellijk een profylactisch verlof van twee weken 

kregen. Een watte? Welk verlof? ‘Profy’ zal wel 

iets met professioneel te maken hebben. En 

dat ‘lactisch’ doet aan lactose denken, iets dat 

met melk verband houdt. Een soort borstvoe-

dingsverlof avant la naissance dan maar? Slim-

mere collega’s wisten echter snel dat het om 

een soort uitzonderlijk verlof gaat om mensen 

uit risicogroepen de kans te geven contact met 

besmette individuen te vermijden. En waar heb 

je meest contact met vijftien- tot achttienjarige 

mogelijks besmette jeugd?
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Nu zou een leraarskamer geen leraarskamer 

zijn zonder een zweem van Dag Allemaal. Een 

beetje Storygehalte brengt altijd wat leven in 

de brouwerij. En als in die brouwerij heel wat 

jongedames in de ‘capabele’ leeftijd rondlopen, 

heb je bij dit soort verlof meteen de poppen 

aan het dansen. Want wie zou er maandag niet 

op het appèl verschijnen? Want met dat jonge 

korps waren er natuurlijk veel kandidaten. We 

hadden weet van een paar juffen die flink aan 

het trainen waren voor een eerste, een stuk of 

wat die dachten aan nummer twee of drie en 

dan nog wat die de leeftijd hadden voor een 

verrassingsken. 

Dus was er die maandagmorgen opvallend snel 

veel volk in het heilige de heiligen. Zowaar een 

gezonde tinteling van menselijke nieuwsgierig-

heid in het intellectuele epicentrum van België. 

Dit keer basic talk, geen discussie over subjonc-

tif passé, priemgetallen, woestijnen of lucht-

drukgebieden. Bij elke intrede werd commen-

taar gegeven en vooral naar nieuws gevraagd. 

Ah, die is ’t niet. Die had nochtans..., die had al 

eens gezegd..., ik weet dat die... Maar vooral 

werd gepolst naar meer duidelijkheid omtrent 

namen die op eenieders lijst ontbraken. Want 

de directie had hier en daar al snel een opdrach-

tenwijziging doorgevoerd. De certitudes! Maar 

wie waren die anderen dan? En waar bleef die 

en die? Die waren hier anders op dit uur toch al! 

En kijk, die haar naam was nog rap bijgeschre-

ven op de lijst van de vervangingen. Dus die zal 

wel... Maar nee gij, die is echt ziek.

Tot bijna alle namen waren gekend en bijgevolg 

snel wat felicitatiemails konden worden ver-

stuurd. Allez gij, ik wist niet dat... Proficiat hé! En 

profiteer maar van dat onverwacht congéken. 

En ge weet het: voor elk nieuw gesignaleerd ge-

val komen er twee weken bij hé. Tot ge twaalf 

weken ‘zijt’.

Collega Balthau – bionic Eric – had de tabloids 

wel in de war gestuurd: zijn betrekkelijk nieuw 

onderdeel zou wel eens raar kunnen reageren 

op een bofaanval en dus mocht hij begrijper-

lijkerwijze ook met profy-dinges verlof. Samen 

met de zwangere collega’s. De bofkonten.

En Hermanneken? Hij is eens niet ziek geweest 

in die periode. Niet ziek, waar gaan we dat 

Geef je KBC-Bankkaart  
een gratis facelift! 

Bepaal zelf hoe je bankkaart eruitziet. KBC biedt je de mogelijkheid om je 

kaart 1 keer per jaar gratis* een persoonlijk tintje te geven. Een foto van je 

lief, je vrienden, een toffe vakantiefoto … het kan allemaal. Geen inspiratie?  

Misschien vind je iets leuks in onze galerij. Surf naar www.mijnkbckaart.be 

en geef je bankkaart met enkele muisklikken een gratis facelift!

* Aanbod alleen geldig voor 25-minners.

KBC. Wij spreken uw taal.

www.kbc.be

schrijven. Toch niet in de schoolweken voor de 

krokusvakantie. Want in die week had hij het 

toch weer stevig te pakken. Alle kanten van 

de pot heeft hij gezien. Zittend, hangend en 

bij wijlen zelfs liggend. Een week aan een stuk. 

Voor hem niks geen profylactisch verlof. Zelfs 

geen gewoon verlof dus. Een hele week kei-

slecht. Zondag wat beter en ’s maandags weer 

klaar voor de strijd. Strijd? “Trek met die soldaat 

naar den oorlog.” Dat zei de gynaecoloog – nu 

toch ondertussen al een ruime halve eeuw ge-

leden – ook tegen Maria.

Herman Schack
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muZiKaal TalenT Binnen de collegemuren

muziek geeft je vleugels
Onze school is de bakermat van een van de beste knapenkoren die er bestaan: In Dulci Jubilo. In de uitgebreide 
galerij van oud-leerlingen en bij onze huidige leerlingenpopulatie zitten begenadigde muzikanten. Ook bij  
de leerkrachten zit (soms verborgen) muzikaal talent. En... onze school is de vaste repetitiestek voor nog meer 
muzikaal talent: het ensemble Voix-Là is op woensdagavond aanwezig, de doedelzakspelers repeteren op  
donderdag van 19 tot 22 uur en de trommelband van de scoutsgroep kriko doet af en toe de school op haar 
grondvesten daveren.
In deze Ic Hou alvast een eerste deel van het dossier ‘Muziek en SJkS’. Zeven leerkrachten, Voix-Là, In Dulci Jubilo 
en de Dun Deagh muziekband komen aan bod.

“ik hou van de viool,  
mijn viool en viool spelen”
Het instrument op zich vind ik mooi: de sierlijke vorm, de warme kleur van 

het hout.

De klank is uniek en je kan er heel veel timbres en effecten mee creëren, 

waardoor het instrument zich leent voor uiteenlopende genres.

Ik speel het liefst viool in een symfonisch orkest. Samen musiceren is he-

mels! Het start met de heerlijke chaos van de muzikanten die zich aan het 

inspelen zijn, dan nodigt de concertmeester uit om alle instrumenten op 

elkaar af te stemmen en als de dirigent de opmaat geeft, weet je dat heel 

die groep als één persoon ademt. Op het concert geeft iedereen het beste 

van zichzelf en als je geluk hebt, schep je samen een magisch moment dat 

heel even in de zaal blijft hangen.

Ik speel al vrij lang op mijn viool en deel met haar heel wat emoties, van 

heel droeve tot uiterst vrolijke. Soms vraag ik me af wie vóór mij op haar 

speelde, en ook wel wie haar na mij zal koesteren...

Eva De Schryver



54 IC HOU JUNI 2013

DOSSIER: MUZIEk

“Bleeps aan de kassa! 
interessant!” 
Ik ‘speel’ (al is dat een vrij optimistische inschatting) gitaar en basgitaar. Dat 

deed ik een behoorlijk lange tijd bij verschillende bands tijdens vrij veel 

optredens. 

Omdat melodie me niet zo erg interesseert, heb ik er wel nooit veel moei-

te voor gedaan om die instrumenten technisch goed onder de knie te krij-

gen. Wat me meer boeit zijn geluiden en klanken en hoe die zich mani-

festeren. Zo vind ik het bijvoorbeeld erg intrigerend hoe de verschillende 

‘bleeps’ aan de kassa van een supermarkt met elkaar kunnen versmelten of 

hoe het ritme van een kopiërende kopieermachine op een welhaast funky 

manier net altijd weer iets varieert. 

Ik zie instrumenten dan ook vooral als ‘machines’ waar je geluiden uit 

kunt persen. Via allerlei gitaar- en stemvervormers ben ik als vanzelf bij de 

computer terechtgekomen. Met een absoluut minimum aan software en 

computerkennis kan je klanken op de meest uiteenlopende manieren op-

nemen en manipuleren. Die opnames en manipulaties zijn dan de bouw-

stenen waarmee ik een stukje ‘muziek’ in mekaar probeer te flansen. Het 

enige wat je daarvoor verder nodig hebt is een open geest, wat experi-

menteerdrift, veel geduld en een paar nieuwsgierige oren...

Stijn Verhaeghe

“muziek maakt je sterker”
Er was eens een moeke en papa die muziek speelden, ook hun broers 

en zussen deelden hun passie. Het is dus niet verwonderlijk dat ook 

hun kinderen de muziekmicrobe al snel te pakken hadden. Ook van-

daag is muziek nog altijd één van de elementen die onze grote familie 

met elkaar bindt.

Vele mensen kennen wel ‘een klarinet of basklarinet’ van uitzicht, maar 

ook van klankkleur? Dat maakt klarinetmuziek voor mij zo bijzonder. Je 

kan er heel veel richtingen mee uit: van rock tot pop, van klassiek tot 

echt supermodern, van alledaags tot folk, klezmer... en dat in allerlei 

combinaties! Met blaasorkest, kleine of grote bezettingen... Klarinet 

spelen is dan voor mij ook een stukje een uitlaatklep. Je kan je ge-

dachten de vrije loop laten en meedeinen op de golven van de mu-

ziek, dat is -net zoals sporten- voor mij pure ontspanning!

Tevens is ‘de muziekwereld’ een totaal andere wereld dan een school-

cultuur. Dit zorgt ervoor dat je als mens echt wel weet wat je wil, het 

maakt je sterker. Ik haal veel voldoening uit mijn job overdag, waar-

door ik ‘s avonds en in weekends mij op mijn muziek kan toeleggen. 

Voor mij moet in de muziek niets, alles wat kan, is mooi meegenomen, 

dat is juist zalig. Geen stress, wel regelmatig gezonde spanning voor 

een concert, maar na een geslaagde uitvoering een gelukkig mens. 

Beter kan toch niet? Ik zou mijn klarinet voor geen geld van de wereld 

willen missen!

Tiny Torsy
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“ik ben al 
mij hele 
leven zot 
van muziek”
Mijn vader had een klassieke gi-

taar als overblijfsel van een jeug-

dige bevlieging en daar ging ik 

al redelijk vroeg hevig op te keer. 

Niet om aan te horen, natuurlijk, 

met als gevolg dat ik een ‘gitaar-

verbod’ kreeg als de brave man 

in de buurt was. Maar toen was 

er Nirvana; een band die er in 

slaagde om fantastische muziek 

te maken die voor volstrekte le-

ken niet helemaal onmogelijk was om na te spelen. Vlijtig werd er dus op ‘All 

apologies’ en ‘Smells like teen spirit’ geoefend, onderwijl begeleid door een 

vriendje dat bureaulamp, vuilbak en koekendoos met behulp van Chinese stok-

jes bijna als een drumstel deed klinken.

Van het een kwam het ander, dat vriendje en ik zijn onze eigen nummers be-

ginnen spelen, aanvankelijk allebei op gitaar, Omdat ik het gevoel had dat ik 

toch nog niet volleerd was (wie is dat ooit wel?), heb ik – negen lange jaren – 

klassieke gitaar gevolgd in de Hofstraat. Heel fijne dingen gespeeld en een su-

perleraar gehad, maar na bijna een decennium had ik het een beetje gehad 

met arpeggio’s, toonaarden en Heitor Villa-Lobos...

Ondertussen had ik mezelf er al meerdere keren op betrapt dat ik bij concer-

ten gebiologeerd naar de drummers stond te staren, Niet dat zij zo aangenaam 

waren om naar te kijken – drummers zitten niet voor niks verscholen achter 

trommels en cymbalen – maar omdat ik ‘ritme’ en wat zij daar mee deden on-

gelooflijk fascinerend vond (en vind).

Ondertussen waren er in onze band al een aantal wissels doorgevoerd. Dat 

vriendje, ondertussen ‘vriend’ geworden, had de gitaar omgegord en ontpopte 

zich tot een erg begenadigd songschrijver, dus was het logisch dat ik de drum-

stokken ter hand nam om een soort tweepersoonband à la The White Stripes 

avant la lettre te vormen. Niet langer op vuilbak en aanverwante recipiënten, 

maar op een heus drumstel, geleend van de broer van een vriendin. 

Zangers, bassisten en gitaristen kwamen en gingen, buren gingen doelloos een 

eindje in de wagen rondrijden als wij repeteerden, maar we werden beter – beter op 

elkaar ingespeeld, meer meester over ons instrument en strakker, vooral strakker!

Op dit moment staat er wekelijks een repetitie op het programma: datzelfde 

‘vriendje’ is trouwens ondertussen gitarist én zanger geworden. Laat ons vooral 

eerlijk zijn, er zit niemand echt te wachten, natuurlijk. Maar wij, wij hebben al-

tijd heel veel plezier op de repetitie, nemen van tijd tot tijd een paar nummers 

op en staan heel af en toe ook eens op een podium. Wat moet dat meer zijn?

Pieter De Geest

“instrumentenbouw  
gaf de beslissende duw”
Mijn muzikale verhaal begint in mijn tienerjaren. Ik was twaalf toen ik 

aan de muziekschool gitaar leerde spelen. De gitaar waarop ik leerde 

spelen, was een klassieke gitaar die mijn vader ooit kocht in de hoop 

daarop te spelen. Gitaargetokkel herinner ik me echter niet als iets dat 

bij mijn kinderjaren hoort, een kameelbruine gitaarzak, met daarin een 

gitaar, wel.

Ik weet nog wel dat ik de gitaar moest laten goedkeuren door mijn 

toenmalige gitaarleraar. Gelukkig was ze goed genoeg. Een paar jaren 

later ontdekte ik de elektrische gitaar. Jammer genoeg kon je daar toen 

nog geen lessen aan de muziekschool voor volgen. Uren gitaargejank 

en ‘meespelen’ met allerlei gitaarhelden waren het enige alternatief. 

Later ben ik dan instrumentenbouw gaan volgen, bouwde een enkele 

gitaar en iets wat op een minimalistische versie van een gitaar moest 

lijken en toen is mijn liefde voor het instrument alleen nog maar dieper 

geworden. Je begrijpt dan nog beter hoe een gitaar werkelijk functio-

neert en bij mij zorgde dat althans voor een nog grotere fascinatie. 

Gitaar spelen wordt pas echt leuk als je het samen met andere muzi-

kanten kan doen, of wanneer je er je kinderen mee kan entertainen, 

of heel af en toe eens de leerlingen mee kan verrassen. Gitaar spelen 

blijft voor mij een wonderlijke ontdekkingstocht.

Daan De prins
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Muziek geven op onze school is iets waar ik – eerlijk gezegd – al een tijdje 

benieuwd naar was. Eigenlijk heb ik regentaat Nederlands-geschiedenis-

technologische opvoeding gestudeerd, maar muziek is mijn grootste hob-

by, mijn passie. 

Na al wat jaartjes alleen Nederlands gegeven te hebben, kriebelde het wat 

om te proberen mijn passie aan de leerlingen te mogen onderwijzen. Ik 

was dan ook blij dat deze kans er dit jaar kwam, doordat de directie vroeg 

de uren van Frankie De Kuyffer over te nemen. Het was wel even een knop 

omdraaien, omdat muziek geven toch iets totaal anders is dan Nederlands 

en ook omdat ik dat zelf nog nooit gedaan had. De leerlingen moesten 

misschien even wennen aan mij, maar ik moest ook even wennen aan het 

vak. Maar na een tijd begin je toch te zien welke onderwerpen er leuk zijn 

om te geven en hoe je dat het beste aanpakt.

proef-lessen
Onze school is immers geen muziekschool, de meeste leerlingen hebben 

dus niet dezelfde bagage meegekregen als muzikanten. Daardoor is het 

niet makkelijk om altijd in typische muzikale termen over muziek te spre-

ken of om muziek te ervaren of beluisteren zoals een muzikant dat zou 

doen. Maar net daarin zit hem de uitdaging, denk ik. Het is niet de bedoe-

ling om de leerlingen een verkorte cursus te geven van wat er in de mu-

ziekschool gegeven wordt. Daar hebben we met amper 1 uurtje per week 

niet de tijd voor. Het lijkt me dan ook beter om leerlingen muziek te laten 

ervaren door naar verschillende muziekstijlen te luisteren, door instrumen-

ten voor te stellen, door de opbouw van muziek te bespreken, door leerlin-

gen zelf te laten musiceren... Zo worden de lessen M.O. ‘proeflessen’: voor 

mij af en toe om dingen uit te proberen en voor de leerlingen om echt te 

proeven van muziek in al zijn aspecten. 

Aandachtig luisteren
Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Muziek is tegenwoordig erg vluchtig 

en overal aanwezig. Elk elektronisch toestel moet muziek kunnen afspelen, 

we horen op zowat elke plaats muziek spelen... Het downloaden en het di-

gitaliseren van muziek is een evolutie geweest die dubbel snijdt. Positief is 

dat veel muziek nu voor zowat iedereen bereikbaar is geworden (gedaan 

met het afschuimen van alle platenzaken op zoek naar die ene cd die je 

zoekt), maar het is daardoor ook bijna een ‘wegwerpmedium’ geworden: 

als men een liedje of cd beu is, drukt men snel op ‘delete’ en gooit men 

het weg. Ergens is dat jammer, want vaak gaat op die manier veel verloren. 

We moeten ook eens kunnen stilstaan bij de schoonheid, de originaliteit... 

van muziek, in al zijn genres. Dat hoop ik te kunnen bereiken in de les M.O. 

Luisteren naar muziek of kijken naar topmuzikanten die een werk uitvoe-

ren, vormt dan ook de basis van bijna elke les (wel opvallend en raar dat 

net op die momenten de leerlingen soms beginnen te babbelen). 

Filmmuziek
Zelf ben ik het meest verzot op filmmuziek, musicals, elektronische muziek 

en jazz. Dat zijn dus onderwerpen die zeker aan bod komen in de les. Maar 

daarnaast luister ik ook wel naar andere genres, zolang de muziek mij op 

een of andere manier aanspreekt of emotioneert. Mijn verzameling film-

muziek is wel het grootst: dik 1.000 cd’s, digitale downloads nog niet mee-

gerekend. Toen ik ‘Jurassic Park’ in 1993 zag, was ik meteen in de ban van 

de schitterende muziek van John Williams en sindsdien is mijn interesse in 

filmmuziek alleen nog maar gegroeid. 

Muziek speel ik zelf aan de piano. Ik heb in de muziekacademie van Sint-Ni-

klaas eerst klassieke piano gevolgd en daarna ook jazz piano. Ooit probeerde 

ik eens de saxofoon uit, maar dat liep niet zo geweldig, zodat ik dat maar op-

gegeven heb. Ik zou het zeker leuk vinden om nog een ander instrument te 

kunnen bespelen, maar ik vrees dat ik er het geduld niet voor heb... 

De laatste jaren ben ik vooral bezig met het produceren van musicals (ik 

ben voorzitter en dirigent van mijn musicalgezelschap Bohemian Produc-

tions) en allerlei andere projecten, vaak voor theater. Dergelijke dingen 

boeien mij enorm: ze dagen mij uit en bovendien kan ik van mezelf een 

nog betere muzikant maken. Iets wat belangrijk is, want in de muziek ben 

je nooit afgestudeerd...

Jeffrey De Block

De Beatles of de Stones? Wel, vergelijk daarmee het dilemma van de beginnende rockgitarist: 

wordt het een Fender of een Gibson. De eerste stal kweekt legendarische volbloeden als de Strato-

caster – Hendrix fikte de zijne wel eens – de Telecaster, de Jazzmaster en de Jaguar; in het tweede 

kamp vind je raspaarden als de Les Paul, de Flying V en the Firebird. En dan de versterkers – ook 

klinkende namen: de vintage tweed Champ of de Silverface Twin Reverb van Fender tegenover 

eerder patserige Marshalls? De keuze bleek snel gemaakt: ik werd een Fenderman. Deze Telecaster 

Black Thinline met parelmoer slagplaat is niet mijn eerste gitaar, wel mijn beste. Ik kocht ze met het 

stempelgeld dat een jaar doorleren me had opgeleverd – niet helemaal koosjer, I know, maar een 

pekelzonde die me weinig spijt. Intussen ook een Fender Twin op de kop getikt: een uitstralings-

loze grijze bak van zo’n 40 kilo, maar met zijn 100 Watt lampen zowaar een béést. Ik kon er meteen 

mee aan de slag in een goed draaiende groep. Heerlijke tijden: twee avonden per week het repetitiekot in en elk weekend 

steevast een optreden. Nu, twaalf groepen en dertien splits later (bij wijze van spreken) koester ik mijn Fenders nog altijd. 

Niet alleen uit heimwee naar toen maar ook om hun warm vibrerende en tegelijk snijdende klank. Vrienden voor het leven.

Jan Ongena

“mijn fender: een vriend voor het leven”

“muziek is mijn grootste hobby”
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oud-leerling roland BeHielS (weBa ’80)

“Voix-là brengt 
muzikale 
totaalervaring”

Wie op woensdagavond door de collegegangen 
dwaalt, wordt meer dan eens muzikaal verrast.  
Op die avond repeteren de zangeressen en zangers 
van het ensemble Voix-Là. Een van de drijvende 
krachten achter dit succesvolle koor is oud-leerling 
Roland Behiels. 

Roland: “Wanneer je al jaren zingt (o.a. bij In Dulci Jubilo), wil je wel eens 

andere genres verkennen. In de loop van 2008 ontstond het idee om een 

‘vocaal ensemble’ op te starten.”

De zoektocht naar zangers resulteerde in een octet van sopranen, al-

ten, tenoren en bassen. Bach, Haydn, Händel waren gekend. Rammstein, 

Queen, Coldplay waren bekend maar behoorden nog niet tot ons repertoi-

re. Een aantal maanden later kreeg dit octet ook een naam: Voix-Là. En om-

dat het goed klonk, gaven de enthousiaste muziekliefhebbers hun nieuwe 

ensemble ook een motto mee: A Rhythm of Life. 

“Wij amuseren ons met Voix-Là. Het ensemble heeft zichtbaar invloed op 

onze agenda. Het werkt zelfs verslavend. En blijkbaar is daar ook een we-

tenschappelijke verklaring voor: “Door te zingen komen endorfinen vrij, de 

‘feel good’ chemicaliën van de hersenen.” Die ‘feel good’- momenten de-

len we met ons publiek tijdens de concerten.”, aldus Behiels. 

Ondertussen evolueert Voix-Là. Het repertoire wordt steeds ruimer. Voix-

Là probeert steeds meer met andere ‘creatievelingen’ samen te werken 

met als enig doel: een totaalervaring voor het publiek. Het achtkoppig 

ensemble is ondertussen ook uitgebreid. Ondertussen bestaat Voix-Là uit 

dertien gepassioneerde musici.

DVR

“Soms kan je beter  
niet rijk zijn”

Ik blijf erbij. Niets beter dan een ‘pro dixan’ wasdoos als floortom. In 

combinatie met een blikken koekendoos, houten keukenlepels en pot-

deksels heb je een perfecte sound. Dit geïmproviseerde drumstel was 

dan ook gedurende jaaaaren mijn muziekinstrument. Later kocht ik 

mijn eerste (derdehands) klassieke gitaar. Na een half jaar linkshandig 

te spelen zei mijn gitaarleraar, die blijkbaar nog nooit van de linkshan-

dige Jimi Hendrix of Paul McCartney had gehoord, dat je een gitaar 

rechtshandig moet bespelen. Die plotselinge wijziging was voor mijn 

fijnmotorische geheugen een ramp (en kwatongen beweren dat het 

nog steeds een ramp is).

Als ik 18 werd, kocht ik mijn eerste elektrische gitaar: een ‘fender 

strato caster’-imitatie. Op dat ogenblik was een elektrische gitaar nog 

een ruimtetuig. Je had er al van gehoord, maar het nog maar zelden 

gezien, laat staan aangeraakt. Mijn eerste versterker kwam pas twee 

jaar later: ‘een fender bandmaster’ uit 1966 gekocht voor 100 euro. Ik 

werd er fel mee uitgelachen met mijn ‘museumstuk’. In die jaren was 

de ‘roland cube transistor’ versterker namelijk erg in. Nu wordt het 

veertigvoudige geboden voor mijn trouwe broeder... Soms kan je be-

ter niet te rijk zijn...

Bert De Gendt
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DOSSIER: MUZIEk

in dulci JuBilo in ToPVorm

erg kwieke 
tachtigjarige 

“Waar woorden tekortschieten, spreekt de muziek”, 
schreef sprookjesschrijver Hans Christian Andersen 
ooit. Ook dit jaar heeft het knapenkoor In Dulci 
Jubilo de muziek weer in overvloede doen spreken. 
Woorden schieten dan ook tekort om alles te vertel-
len. Toch een impressie. 

Voor een 82-jarige maakt het koor, 

30 jongens en 20 mannen, nog steeds 

een kwieke indruk. Het schooljaar was 

nog maar net van start gegaan of de 

knapen vertederden al de mensen in 

de Casino met de musical Brundibar, 

een muzikaal sprookje losjes gebaseerd 

op de Bremer Stadsmuzikanten. Het 

traditionele kerstconcert, Xmas XL, was 

een samenwerking met het Sint-Niklase 

meisjeskoor Gynaika en harmonie De 

Kunstvrienden.

Coronation Anthems
Het zwaarte- en hoogtepunt van het jaar lag in het voorjaar, met de uit-

voering van Handels Coronation Anthems. Een stuk dat nu nog altijd we-

reldberoemd is, niet het minst omdat het de inspiratiebron was voor de 

hymne van de Champions League. Een ambitieus werk ook, zeker voor 

knapen, maar IDJ loste de verwachtingen ruimschoots in. De pers was al-

vast enthousiast. “In de koude bizarre lente van dit jaar kreeg het publiek 

een écht lentegevoel met al die ontluikende kleuren en geuren in de mu-

ziek, die voortreffelijk werd vertolkt”, schreef Klassiek Centraal.

De Coronation Anthems werden niet alleen in Sint-Niklaas en Turnhout uit-

gevoerd, maar ook tweemaal in ’s-Hertogenbosch. Slechts enkele dagen 

voor de Coronation of kroning van koning Willem-Alexander waren de 

concerten van IDJ de start van de festiviteiten in de Brabantse stad. Zelfs 

de regionale zender TV Oost kwam een kijkje nemen.

Het orgelpunt van het jaar is naar goeie gewoonte de koorreis, die IDJ deze 

keer voor het eerst in 20 jaar weer naar Engeland brengt. Studentenstad 

Oxford is de uitvalsbasis. Daar zal het koor onder meer optreden in de 

beroemde kathedraal van Christ Church College. Verder trekken we naar 

Abingdon, zusterstad van Sint-Niklaas, waar het koor zijn rol van ambassa-

deur van de stad én van de muziek weer zal vertolken. Want dát is de rode 

draad door 82 jaar In Dulci Jubilo. En dat zal in het 83e jaar niet anders zijn.

In Dulci Jubilo, Singhet ende weset vro!

Dieter Van Handenhoven, dirigent IDJ

doedelZaK oP donderdagaVond

de dun deagh music 
band – Just for fun 

De DDMB is een niet-commerciële Schotse 
Doedelzakband, die iedereen de kans wil bieden zelf 
volop te genieten van het Schotse doedelzakspel of 
de Schotse drums. 

Ongeacht de muzikale voorkennis, kan ieder-

een met een beetje ritmegevoel tussen de 

9 en 65 jaar hiervoor bij de band terecht.

Naast de Great Highland Bagpipe, kan u bij 

de DDMB eveneens de drie verschillende 

drumtypes aanleren: snare, tenor en bass.

Op donderdagavond is het repetitie op onze school. Van 19 tot 21.45 uur 

zijn de doeldelzakspelers aan de slag in de turnzaal in de gang van het eer-

ste jaar en in een klaslokaal in de buurt.

Interesse? 
Zin om Schotse doedelzak of drums te leren spelen? DDMB biedt u de ge-

legenheid om dit volledig op uw eigen tempo aan te leren. 

Een voorafgaande muzikale kennis (notenleer) is niet vereist, maar deze zal 

het leerproces wel vereenvoudigen.

Fonny Van Dun, pipe major: “We volgen bovendien een apart en uniek 

concept om geïnteresseerden de Schotse doedelzak of Schotse drums 

aan te leren, en hierdoor kan ‘Schot in spe’ al vlug de overgang van het 

oefeninstrument naar het ‘echte’ instrument maken. Het merendeel van 

onze leden kunnen na 6 tot 12 maanden reeds enkele eenvoudige tunes 

op de doedelzak spelen of de eenvoudige scores en ritmes uitvoeren op 

de drums.” 

In Scottish Attire
De band heeft zowel optredende, als niet optredende leden, en de repe-

tities verlopen zonder onderscheid samen voor beide groepen. Het open-

baar optreden gebeurt natuurlijk in Scottish Attire!

Zowel particulieren als verenigingen kunnen een beroep doen op de Dun 

Deagh Music Band voor (privé)optredens van een of meerdere pipers/

drummers aan een prijs die uitsluitend bedoeld is om de door de optre-

dende leden gemaakte onkosten te compenseren.

Op 7 september is de DDMB aan de slag bij een Memorial Walk in Malde-

gem. Op 8 september zijn ze van de partij op de eerste ballonloop in Sint-

Niklaas.

DVR
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Heel wat jaren later staat de trofeeënkast al be-

hoorlijk gevuld en is Loeka erg actief op de at-

letiekpiste. Wij trokken onze sportschoenen aan, 

liepen een rondje mee en namen ondertussen 

de tijd om enkele vragen af te vuren.

Je bent al een tijdje actief in het 

atletiekwereldje. Wat doe je precies?

Tot verleden jaar behoorde ik tot de ‘jeugd’ in 

de atletiekwereld: tweede leerjaar tot en met 

1ste middelbaar. Tijdens die zes jaar worden 

eigenlijk de basistechnieken van verschillende 

disciplines aangeleerd: sprint, lange afstand, 

hordenlopen, verspringen, hoogspringen, ko-

gelstoten, discuswerpen, speerwerpen. Alle dis-

ciplines waarbij je niet echt moet lopen, worden 

kampnummers genoemd. Sommigen krijgen 

ook al de basis mee van polsstokspringen, maar 

dat is alleen maar als je dit specifiek wenst en 

vraagt aan de trainers. 

Horden en... veel meer 
Vanaf dit schooljaar ben ik cadet geworden en 

moest ik al meer een bepaalde richting inslaan. 

Daar ik vorig jaar een succesvol seizoen kende 

in het hordenlopen, werd dat mijn eerste keuze. 

Zo kwam ik in de A-sprint-groep van de club 

terecht. Maar enkel en alleen hordenlopen leek 

me niet zo leuk. Ik wou ook zeker de andere dis-

ciplines niet opgeven en daarom koos ik voor 

het meerkamp-programma. In de winter was 

het vooral sprint-training, maar nu de zomer 

voor de deur staat en er dus terug op de piste 

kan getraind worden, komen ook de andere dis-

ciplines terug aan bod. Eindelijk!

Sinds wanneer ben je door de microbe 

gebeten?

Sinds mijn zeven jaar ben ik aangesloten bij 

ACW, de grootste atletiekclub van het Waasland. 

Mevrouw Mariman (lerares LO op SJKS) had mij 

aangespoord om aan een scholencross mee te 

doen. Nadat ik die wedstrijd gewonnen had, 

wou ik wel weten wat ze allemaal deden in zo’n 

atletiekclub. Daarom heb ik aan een atletiek-

kamp meegedaan en toen was ik helemaal ge-

wonnen voor deze sport. 

Wist je trouwens dat ook Hanne Mariën en Eline 

Berings tot deze club behoorden? Eline Berings 

is mijn grote voorbeeld voor het hordenlopen!

Hoe ziet een trainings- en wedstrijdweek er 

voor jou uit?

Een trainingsweek bestaat uit drie sessies: op 

woensdag train ik twee uur, meestal enkel 

sprinttraining. Op vrijdag krijg ik eerst een uur 

sprinttraining en daarna oefen ik op een be-

paald kampnummer. Wanneer er een wedstrijd 

aankomt met speerwerpen, ga ik zaterdagvoor-

middag naar de club omdat op dat moment 

onze trainer ‘speerwerpen’ aan het werk is. Voor 

elk kampnummer hebben wij een specifieke 

trainer. Afhankelijk van mijn wedstrijdschema 

en de mogelijkheid van de specifieke trainer 

om mij te begeleiden, wordt mijn programma 

aangepast. Ook op zondagvoormiddag is er 

training voorzien, wanneer er geen wedstrijd 

gepland is. 

Druk programma
Het is soms druk om alles te combineren met 

school. Dat is ook de reden waarom ik het laat-

ste jaar weinig naar de scouts ben kunnen gaan: 

ofwel is het wedstrijd, ofwel moet ik voor school 

werken. Ook de combinatie met muziekschool 

(piano) en tennis, heb ik moeten stopzetten om-

wille van deze intensieve sporttrainingen.

Staan er veel trofeeën in de prijzenkast?

Ja, verschillende bekers en heel wat medailles. 

Mijn mooiste medailles behaalde ik vorg jaar: 

goud op het provinciaal kampioenschap hor-

denlopen en brons op het Belgisch kampioen-

schap hordenlopen. Ook dit jaar heb ik al een 

zilveren medaille behaald in verspringen op het 

provinciaal kampioenschap, en dit als eerste-

jaars cadette. 

Droom je van een professionele carrière? 

Dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed: langs de 

ene kant besef ik wel dat een diploma behalen 

belangrijk is, maar langs de andere kant doe ik 

mijn sport wel héél graag. Tijd brengt raad, zeg-

gen mijn ouders. Ik hoop in elk geval dat ik atle-

tiek nog lang kan blijven combineren met mijn 

schoolwerk, want het is echt een superleuke 

hobby! En dat vinden blijkbaar vele leerlingen 

op het College, want we zijn met een tiental 

ACW-leden vertegenwoordigd op onze school. 

We wensen je in elk geval nog héél véél 

loop-, spring- en huppelplezier en dat de 

prijzenkast rijkelijk moge gevuld worden!

RP

loeKa THiJSSen uiT 2la

atletiekmicrobe heeft haar stevig beet
De atletiekmicrobe is al heel lang in haar lichaam aanwezig en wordt er met veel plezier gevoed! Haar ouders 
zeiden toen ze nog een kleine uk was dat ze niet kon stappen, maar steeds wou lopen, huppelen en springen. De 
symptomen waren reeds op jonge leeftijd zichtbaar.
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Waar en hoe ben je zelf opgegroeid?

Ik ben opgegroeid in een buurt die niet zou misstaan in een of andere 

jeugdserie uit de eighties, toen sponsen broekjes en bivakmutsen nog 

in het wild voorkwamen. Wij woonden in de Clementwijk, in een dood-

lopende straat waar zo goed als alleen maar gezinnen met kinderen 

woonden. Iedereen speelde met iedereen, de oudste was twaalf, de jong-

sten de papschool nog niet ontgroeid. Achter ons lagen akkers en velden 

waarop we met pijl en boog op eendenjacht gingen, hele series à la David  

Crockett en MacGuyver werden nagespeeld met de hele bende. Ik herin-

ner mij playbackwedstrijden die steevast in ruzie eindigden. Bij grote voet-

baltoernooien als het WK voetbal in Mexico 86 en Italië 90 werd tv in de 

voortuin gezet en de hele buurt kwam, koel pintje bij de hand, supporte-

ren voor Ceulemans, Gerets en co. Ook de jaarlijkse eierworp zorgde voor 

een onvergetelijke sfeer. Memorabele momenten. Een fantastische tijd om 

kind in te zijn, buiten spelen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 

Wanneer zijn jullie gaan wonen waar jullie nu samen wonen?  

En waarom precies daar?

Wij wonen nu op 50 meter van het ouderlijk huis van mijn vrouw. We had-

den de mogelijkheid om daar een bouwgrond te verwerven. Een speel-

straat zoals uit mijn jeugd is het niet, daarvoor is het er net iets te druk. 

Wat wel fijn is: loop 50 meter en je staat te midden van de bossen en de 

velden. Het centrum van de stad ligt op 10 minuten fietsen. 

’s Ochtends houden de vogels een overweldigend concert. Alleen moet je 

het geruis van de grote banen in de buurt er even tussenuit filteren.

Is jullie tuin of garage (of iets anders in of rond het huis)  

een kinderparadijsje? 

Voorlopig is de ruime en lichte woonkamer het kinderparadijs om de sim-

pele reden dat de tuin nog niet aangelegd is. Daar werken we momenteel 

volop aan: het terras is net af en als het weer iets beter mag worden, wordt 

dat het nieuwe kinderparadijs, in afwachting van de schommel met glij-

baan die er zit aan te komen. Eens de tuin is aangelegd, kan ik ook eens 

testen of ik groene vingers heb. Er is in elk geval ruimte om er een fijne 

speelplek van te maken. Ik koester de stille wens om ooit een zwemvijver 

aan te leggen naar het voorbeeld van de prachtige vijver van collega Gil-

bert Cant, maar met hele kleine kinderen is dat voorlopig niet aan de orde. 

Wat doen jullie bij regenweer? En bij zonneschijn?

Wij hebben voor een houtskeletbouw geopteerd omdat we op die ma-

nier voor dezelfde prijs veel beter konden isoleren. Daarnaast zijn de gro-

te raampartijen ons paradepaardje: wanneer de zon in de winter schijnt, 

zorgt dat voor een zalige warmte waarin het leuk toeven is. Grote ramen 

zorgen ook voor een optimaal contact met de tuin. Wanneer de zon 

’s ochtends schijnt, schijnt ze recht de keuken binnen, waardoor het lijkt 

alsof je in de tuin aan het ontbijten bent. Een bijzonder fijne beleving. 

Door de isolatie is het in het voorjaar en najaar altijd aangenaam warm 

zonder dat je je verloren moet stoken. En je voelt geen tocht meer, wat in 

ons vorige huis wel anders was.

Keerzijde van de medaille is wel dat je het bij zomers weer binnen erg 

warm kan worden. Dat kan je verhelpen door zonneweringen te plaatsen, 

maar om budgettaire redenen (Rome en Parijs zijn ook niet op een dag 

Hoe wonen onZe collega’S? 

Bram noens,  
leerkracht nederlands en duits in 4 en 6

Familie Noens – De Lange
Ouders: Bram, leraar en Isabelle, bediende
kinderen: Flor (2,5 jaar) en Juul (8 maanden)
Omschrijving van jullie woning in 1 zin aub:
Een lage energiewoning in houtskeletbouw waarin de zonnewinst in de koude tijd van het jaar  
(die nu wel erg lang duurt) optimaal gebruikt wordt
Situering:
Heimolenstraat. Aan de zuidrand van Sint-Niklaas, aan de grens met Elversele en Waasmunster
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gebouwd), is die er nog niet. Nu ja: in een land als België zijn er op jaarbasis 

veel meer koude dagen dan dat er hittegolven zijn, dus die veertien dagen 

hitte kunnen niet op tegen het profijt dat we van dit huis al gehad hebben.

Het is de bedoeling dat we op die warme dagen vooral buiten gaan leven: 

zalig een boekje of krantje lezen op een zonovergoten terras met een bier-

tje/wijntje bij de hand, wat in de tuin ravotten, barbecue aansteken, ... Tot 

nu toe is dat er nog te weinig van gekomen (we wonen hier pas sinds juli 

2012), want de tuin had meer iets van een inderhaast achtergelaten bouw-

werf, maar de intentie en de goesting zijn er. 

Bij regenweer of ’s avonds trek ik me met veel plezier terug in mijn bureau: 

tussen de boeken en cd’s kan ik me uren amuseren met muziekjes zoeken 

en beluisteren, doelloos in het rond prutsen, oude Ic Hous doorbladeren 

terwijl ik lessen voorbereid, toneelteksten zit te blokken of allerlei opdrach-

ten en taken uitbroed.

Wat staat er in de nabije toekomst op het programma  

qua uitstapjes?

Een huis bouwen is een soort vijfjarenplan; er blijven nog tal van klusjes 

die opgeknapt moeten worden (de garage, een douche die nog steeds 

niet geïnstalleerd is, de verlichting, ...). Ik ben niet meteen een hobbyklus-

ser, dus ik moet me steeds wel wat opladen voor deze werkjes, al heb ik bij 

de bouw van het huis enorm veel bijgeleerd.

Daarnaast heb ik op tijd en stond nood aan een uitstapje. Met kleine kin-

deren ben je iets beperkter, maar mijn vrouw is stilaan de tel kwijt van het 

aantal dierentuinen dat we ondertussen bezocht hebben. 

Gelukkig is mijn oudste zoontje ook al grote fan. Grootse reizen, citytrips 

en musea bezoeken zitten er even niet in (maar we blijven er wel van dro-

men), maar gelukkig is er in onze buurlanden ook wel wat te zien en te 

beleven. Zo trekken we deze vakantie richting de Loire: kunst en cultuur, 

kastelen, natuur en ontspanning op een relatief beperkte afstand en kind-

vriendelijk – dat weekje zal veel te kort zijn. En een bezoekje aan de plaat-

selijke zoo mag uiteraard niet ontbreken.

SH

punten op tien voor:

afstand van de school: 8/10 

Alles perfect met de fiets te doen.

familiefun in en rond het huis: 6,5

Nu nog een 6.5, maar dat wordt binnen dit en een jaar een dikke negen.

afstand tot hobby’s, sporten, spelen: 8

Vermits ik ook in mijn vrije tijd op school terug te vinden ben  

(o.a. schooltoneel) eveneens een 8.

Kinderfavoriet in de omgeving van jullie huis: 8/10 

De schaapjes in het wegeltje 100 m verderop, de pony’tjes  

(‘mimipaardjes’ volgens mijn zoontje) zijn een goede tweede.

Bovenste beste buren: 7/10 

Daar wordt aan gewerkt; we hebben net nieuwe buren gekregen  

en die vallen heel goed mee. Bovendien worden er in onze straat tal 

van evenementen georganiseerd.

achtergrondmuziek in de straat/ buurt: 10/10 

De isolatie houdt niet alleen de warmte binnen, maar ook het  

potentiële lawaai buiten; in de tuin is het iets minder. E17 en N41  

zorgen af en toe voor storend achtergrondgeluid op zomeravonden.

Veilig gevoel: 9/10

Alleen de tegen te hoge snelheid voorbijdenderende accordeon-

bussen richting Lokeren of Antwerpen vergallen het plezier ietwat.
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Wat vooraf ging
“Ik was niet van plan om leerkracht Frans te worden”, aldus mevrouw Cal-

lewaert. “Ik ben er eigenlijk gewoon ingerold.” Het begon al toen ze jong 

was en meeging met Roeland Taalkampen (een jeugdorganisatie die jon-

geren warm probeert te maken voor vreemde talen zoals Frans en Engels, 

n.v.d.r.). Eerst ging ze mee als leerling, later als monitrice. “Ik merkte dat 

dit mij wel aanstond en het klikte ook goed met de jongeren. Bovendien 

vind ik Frans een mooie en intrigerende taal. Je moet er natuurlijk wel een 

beetje voor nadenken, puzzelen, studeren... Ik heb het ook van thuis uit 

meegekregen.” 

Nee, mevrouw Callewaert is niet tweetalig opgevoed, maar haar groot-

ouders spraken wel Frans. Zij volgden vroeger les aan Franstalige scho-

len. Frans werd toen ook regelmatig als een soort van geheime codetaal 

gebruikt wanneer ze thuis iets niet mochten verstaan en dat intrigeerde 

haar. “Omdat ik graag wou weten wat ze zeiden, wou ik het ook zo snel 

mogelijk leren. En van het één kwam het ander en zo ben ik daarmee ver-

dergegaan.” 

15 jaar geleden studeerde mevrouw Callewaert samen met de zoon van 

een ex-leerkracht van het college af. Op de proclamatie geraakten ze aan 

de praat en toen zei die leerkracht dat er misschien wel nog een plaatsje 

vrij was op het college... Mevrouw Callewaert: “Ik was nog maar net afge-

studeerd of ik kreeg al telefoon dat er hier iemand met pensioen ging. Ik 

ben dan zo goed als direct beginnen werken hier op school, na eerst nog 

een jaartje in Madrid gestudeerd te hebben.” 

Niet alleen lesgeven
Met een voltijdse job en als moeder van drie kinderen heeft mevrouw 

Callewaert natuurlijk niet veel vrije tijd meer over. Maar wanneer ze toch 

wat tijd heeft, gaat ze graag naar toneel- en muziekvoorstellingen. En ze 

reist ook zeer graag. “Met het gezin gaan we vooral naar Spanje en Frank-

rijk, omdat dat gemakkelijk en praktisch is. Later zouden we graag terug 

wat verder reizen. Rusland en Istanbul staan zeker nog op het verlang-

lijstje.”

Vroeger vs. nu 
Hoewel het maar zo’n 20 jaar geleden is dat mevrouw Callewaert zelf nog 

in het middelbaar zat, is er toch al vrij veel veranderd volgens haar: “De 

leerlingen zijn veel directer geworden naar hun leerkrachten toe. Tegen-

woordig zeggen leerlingen veel sneller wat ze denken. Dat deden wij vroe-

ger niet. Het is wel in iedere klas anders. Dat komt misschien door de inte-

resse in talen of niet, kunnen volgen in de les of niet... Wij moesten vroeger 

trouwens ook schorten dragen tot we in het 4de middelbaar zaten, dat 

was een soort van ‘uniform’. Op die manier kon er niet met kledij gestoeft 

worden en zo waren alle leerlingen gelijk. Soms sjoemelden we wel eens 

met de namen op de schorten en zo hebben wij toch wel hilarische din-

gen meegemaakt (lacht).”

Nu, 15 jaar later, geeft mevrouw Callewaert nog altijd Frans op het College. 

Hoewel het nooit haar bedoeling was om leerkracht te worden, heeft ze er 

helemaal geen spijt van. Mevrouw Callewaert: “Leerkracht zijn, is volledig 

wat ik mij er bij voorgesteld had. Natuurlijk deed ik vroeger al stages tij-

dens taalkampen en dat is nog net iets ludieker dan op een school waar je 

toch een programma moet volgen, taken moet verbeteren, etc. 

Leraar Nederlands Bram Noens motiveerde zijn vierde-
jaars leerlingen om op interview te trekken. Hij reikte 
ze enkele strategieën aan en wachtte op de oogst. 
Die viel erg mee. Sommige leerlingen leverden een 
erg vlot geschreven en gevarieerd interview af. We 
publiceren graag het interview van Lieze Van Hove en 
Liesbeth Roelens met lerares Frans Inge Callewaert. 

‘Voordat ik hier op school begon,  
heb ik eerst nog een jaartje in Spanje gestudeerd.’

‘Psychologie leek mij ook een interessante 
studierichting. Ik vind het leuk om mensen verder  

te kunnen helpen.’

‘Ooit moest ik eens de Macarena dansen  
voor de hele school’

interview



Private en Openbare werken
Industriebouw, woningbouw
Scholen, Vernieuwbouw, ...
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oliVia, docHTerTJe Van  
lerareS ilSe HeyndericKx

Schattig zusje  
voor straffe broers
Hallo,

Ik ben Olivia D’heer. Ik ben geboren op 14 december 2013. Euh, eventjes 

rekenen... dan ben ik nu al aan mijn zesde maand bezig. Niet slecht, hé?!

Mijn lastigste weken heb ik achter de rug (vraag dat maar aan mijn mama 

en papa). Stilaan besef ik dat een dag een voormiddag en een namiddag 

heeft. Er wordt blijkbaar van mij verwacht dat ik dan telkens ook een dutje 

doe. ’t Schijnt dat ik anders knap lastig word. Pff, saai hoor. Tja, wat wil je... 

er is zo veel te zien in op deze wereld. Dus slapen in de draagmand of de 

maxi-cosi? Tss, dat is voor baby’s.

Sinds enkele weken eet ik ook al groenten en fruit. Die papjes sloeber ik 

lekker naar binnen, maar een fles moeten ze mij niet geven! Dan laat ik 

duidelijk horen dat ik heel wat decibels kan produceren! Ik drink die melk 

nog liever uit een gewone beker, weliswaar met ontzettend veel gesmos. 

‘Mama wast dat wel’, heb ik hier al vaak horen zeggen.

Verder heb ik het hier geweldig naar mijn zin. Ik zit graag op de schoot en 

moet geweldig lachen als je mij kriebelt of mijn oor gaat opeten. Mijn hand-

jes vind ik leuk speelgoed en ik speel ook graag met mijn voeten. Later ook 

met die van mijn ouders, maar daar wacht ik nog enkele weken mee.

En dan heb jij mijn broers nog niet gezien: Kobe en Birger. Dat zijn straffe 

mannen. Die zijn altijd heel lief voor mij en willen me graag pakken. Al mo-

gen ze wel soms wat voorzichtiger zijn, want als Birger mij wil knuffelen, 

krijg ik bijna geen lucht meer of worden mijn patatjes terug omhoog ge-

duwd. En Kobe durft wel eens per ongeluk op de wipper te duwen, maar 

dan word ik er bijna uit gekatapulteerd. Mijn mama en papa beginnen dan 

altijd te panikeren en met hun armen te zwaaien, maar dat is voor niets 

nodig hoor. Ik kan tegen een stootje. 

’t Is hier een gezellige boel met ons vijven. Soms wel druk, maar daar kan ik 

toch niet aan doen hé? Ik ben ten slotte nog maar zes maand.

Groetjes, Olivia, Birger, Kobe, Ilse en Robin.

Baby’s:  
drie meisjes 

en een jongen

willem, ZoonTJe Van  
lerareS SonJa SuiJ

een droom  
gaat in vervulling
Dinsdag 7 mei. De laatste avond en nacht met Willem in mijn buik. 

Nog even genieten van zijn schopmomentjes, met mijn dikke buik 

op zoek naar een goede slaaphouding en ook op deze laatste 

avond heeft hij de hik. De naaste omgeving heb ik ervan overtuigd 

dat mijn bevalling voor vrijdag gepland is, zodat we woensdagoch-

tend heel vroeg ongemerkt uit Koewacht vertrekken. 

Woensdag 8 mei, 23.19 uur. Willem is geboren! Het mooiste mo-

ment in mijn leven. Twee grote ogen die mij aankijken en mijn 

wereld voorgoed veranderen. Ik ben mama van die prachtige jon-

gen.

Zondag 12 mei. Na een paar dagen genieten van de goede zor-

gen op de materniteit mogen Willem en ik vandaag naar huis. Een 

mooiere allereerste moederdag had ik me niet kunnen voorstellen.

Maandag 13 mei – zondag 19 mei. De eerste week thuis met Wil-

lem. Ongelooflijk hoe zo’n klein jongetje iedereen vertedert. Zijn 

gezichtje vertoont duizend en één verschillende uitdrukkingen; 

van ernstig met gefronste wenkbrauwen kijkend naar een guitig 

lachend gezicht. Ondanks het slaaptekort is het echt genieten van 

elk moment. 
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Pauline, docHTerTJe  
Van lerareS eVy d’Heer

een zonnetje  
erbij op die  
enige zonnige dag 
in maart
8 dagen later dan gepland is Pauline geboren: 

2,945 kg en 47 cm. Op de zonnigste dag van 

het voorjaar, 5 maart 2013. Dat belooft, dacht ik 

toen, wachten tot de zon schijnt om te komen 

piepen... Jammer genoeg was het ongeveer de 

enige zonnige dag van het voorjaar. Op het mo-

ment dat ik dit schrijf, 20 mei, hebben we nog 

maar enkele zonnestralen gezien, maar niet ge-

treurd! Want ik heb nu een pracht van een zon-

netje in huis, samen met grote zus Hanne!

Pas verhuisd in de krokusvakantie, hadden we nog heel wat tijd om rustig alles 

in orde te brengen voor onze kleine meid, uitgerekend op 12 april. Maar dat is 

toch net wat anders gelopen...

Mijn boekentas stond klaar om op woensdag les te gaan geven, maar ik heb haar 

niet meer nodig gehad. Die nacht braken zeven weken te vroeg mijn vliezen. In 

het ziekenhuis hebben ze de bevalling proberen uit te stellen, maar er was geen 

houden meer aan. Met de ambulance naar Gent dus en op donderdag 21 febru-

ari werd Ella na 32 weken en 6 dagen geboren, 45,5 cm en 2,240 kg.

Ze had al een goed geboortegewicht voor haar leeftijd, maar moest nog heel 

veel leren. Ze is dan ook 31 dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Bijna onwe-

zenlijk als plots dan toch de dag daar is dat je haar mee naar huis mag nemen!

Het is een vreemde periode geweest. Je bent blij, maar tegelijk ook bang. Het 

leven zag er vanaf die dinsdagnacht ook helemaal anders uit. Geen tijd om af-

scheid te nemen van collega’s en leerlingen. Maar we zijn elke dag dankbaar 

dat Ella het zo goed doet. Bij het schrijven van deze tekst is ze drie maanden, 

verdubbeld in gewicht en al bijna 10 cm gegroeid. 

Ik zou haar voor geen geld ter wereld meer kunnen missen!

ella, docHTerTJe Van lerareS dorien groluS

en toen, heel plots... hier ben ik, klein prutske!
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Pieter werd vorig schooljaar – hij zat in 3Lc – 

ziek. Hij was af en toe afwezig. Een ernstige ziek-

te, afwachten en het beste hopen, zo luidde het. 

Toen Pieter begin juli 2012 mee kon reizen met 

zijn vrienden naar de Cévennes (de onvolpre-

zen zomerreis voor onze derdejaars) zag het 

er goed uit; heel goed zelfs. Begin september 

startte Pïeter dan ook met veel enthousiasme 

in 4La.

In de loop van het eerste semester ging het 

echter de verkeerde kant uit. Een infectie werd 

hem uiteindelijk in de eerste week van de paas-

vakantie fataal. 

De mama en papa (Rudy Lardon GL’89) en het 

12-jarig zusje van Pieter, de familie van Pieter, 

zijn trouwe vrienden, de vele kameraden en 

kennissen... het afscheid kwam niet totaal onver-

wacht, maar daarom niet minder hard aan.

De eerste schooldag na de paasvakantie wer-

den de klasgenoten van 4La opgevangen; het 

klasgesprek, de stilte, ... momenten die geen van 

wie daar aanwezig was ooit zal vergeten.

Pieter werd begraven in intieme kring. Op dins-

dag 23 april organiseerden we in de Collegekerk 

een herdenkingsdienst. Muziek en getuigenis-

sen recht uit het hart ontroerden, en deden na-

denken; een erg sereen en warm eerbetoon aan 

een hele lieve leerling van onze school.

Hiernaast de tekst van Pieters klassenleraar Bram 

Noens en fragmenten uit de getuigenissen van en-

kele van zijn zeer goede vrienden.

1 SePTemBer 2012...
25 enthousiaste 

nieuwbakken vierdejaars  
in de klas

Sla er de klasfoto maar op na. Hongerig naar een 

nieuw schooljaar. Hongerig naar kennis, maar 

ook hongerig naar het leven, ook al staan ze er 

zelf niet bij stil. De zon schijnt, iedereen op zijn 

zomers.

Ik heb de klasfoto er nog eens bijgenomen. 

Helemaal rechts zit hij. In korte broek, met zijn 

teva-sandalen aan. Hij blikt recht in de camera. 

Pieter. Een gewone, nogal teruggetrokken jon-

gen van 15. Bij het oudercontact hoorde ik van 

zijn vader dat er iets mis was met zijn bloed, iets 

met zijn witte bloedcellen. Er zouden wat on-

in memoriam PieTer lardon

lieve jongen, trouwe vriend, fijne klasgenoot
° 1 Juni 1997 † 5 aPril 2013

Midden in de paasvakantie kwam het droevige nieuws. We wisten dat pieter ziek was, maar we waren toch erg 
verrast. Zo plots! Het afscheid viel velen erg zwaar. 
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derzoeken volgen, waardoor hij een paar dagen 

afwezig zou zijn.

Al snel pakten de wolken zich samen. Onder-

zoek op onderzoek volgde, maar nog steeds 

was het niet helemaal duidelijk wat er precies 

mankeerde en wat men daar precies aan zou 

doen. Zo goed en zo kwaad als het ging was je 

het eerste semester grotendeels bij ons. Wan-

neer je enkele dagen afwezig was, ging Jef da-

gelijks bij je op bezoek om je te updaten, op de 

hoogte te houden van het reilen en zeilen in de 

klas. Zo bleef je steeds mee.

In de klas viel je niet meteen op en dat was denk 

ik ook wat je het liefste had. Nogal schuchter, 

de boel een beetje bekijken, maar wel alles gre-

tig in je opnemen. Toen ik je ergens in oktober 

vroeg hoe je je bij heel die nare medische toe-

stand voelde, gaf je aan dat je erin geloofde. Dat 

je ouders van al die behandelingen meer schrik 

hadden dan jij. Omdat de behandeling steeds 

werd uitgesteld, heb je ook de examenperiode 

meegemaakt. In een volgepakte studie vol ba-

cillen, waar de ene leerling van de klas na de an-

dere ziek werd, hield jij, ironisch genoeg, stand. 

Ondanks alles spartelde je je erdoor. Ik herinner 

me ook je videoboodschap die je voor een pre-

sentatie Nederlands maakte, waarin ik een heel 

andere Pieter zag dan die in de klas. Een frag-

ment om te koesteren, zo blijkt nu.

Vanaf januari hebben we je vooral vanop een 

schermpje gezien. De Pieter die we kenden, 

maar nu vanachter zijn computer thuis – als de 

techniek meewilde althans: stil maar alert. Wis-

ten wij veel dat dat voor de meesten de laatste 

keer was dat we je zagen.

Naarmate de krokusvakantie dichterbij kwam, 

zagen we je minder. De behandeling zou star-

ten. We hoopten allemaal samen op een goede 

afloop, er werden foto’s en filmpjes gemaakt om 

je toch te kunnen laten meebeleven wat er hier 

op school gebeurde. Dat komt wel goed, dach-

ten we, ze krijgen hem er wel bovenop.

Binnen enkele maanden, hoopten we allen vu-

rig, zou je gewoon weer bij ons zijn.

Je vertrouwde plaatsje weer innemen en op je 

eigen, bescheiden manier genieten van de frat-

sen van je klasgenoten, want te veel in de be-

langstelling staan, daar hield je niet zo van.

Die moeilijke periode komt hij wel te boven, 

daar geloofden we allemaal heel erg in.

Daar waren we met zijn allen rotsvast van over-

tuigd.

Een paar heel goede vrienden – dat was voor 

jou voldoende, zij kenden je door en door en 

omgekeerd. Dat waren je buddy’s. Op school, 

maar ook daarbuiten. Zij bleven je trouw be-

zoeken, ook wanneer het plots heel slecht ging. 

Zij waren een soort levenslijn, het contact met 

de wereld buiten het ziekenhuis waarnaar je zo 

sterk verlangde. Dat ze dit zijn blijven doen, vind 

ik bijzonder knap en moedig. Het bewijst dat 

echte vriendschap bestáát.

7 maart. Op die dag kwam iemand van het UZ 

langs om heel open en eerlijk over je ziekte te 

komen praten. Het was ook de dag waarop ik 

vernam dat het pijlsnel bergaf met je ging. Een 

infectie, net op het moment dat je het kwets-

baarst stond. Intensieve zorgen, beademing, 

noem maar op. Een heel naar gevoel bekroop 

mij. Toch heb je je hierdoor weten te vechten, 

met de beperkte krachten die je nog had.

Vrijdag 5 april, rond de middag. Mijn vrouw belt. 

Pieter is er niet meer. De wereld staat een mo-

ment stil. Zo snel. Onwezenlijk. Al je schoolse en 

persoonlijke zorgen worden zo futiel, belachelijk 

en beschamend onnozel bijna. 

De 25 van september zijn er nu 24 geworden. 

Wij moeten nu verder. Zonder Pieter. Zonder die 

gast in zijn korte broek met zijn sandalen aan.

En dat is niet eenvoudig. Overhoringen, exa-

mens, studiekeuze, heel die winkel blijft ge-

woon verder draaien, ook al zou je hem even 

willen stilzetten. Ook al is Pieter er niet meer 

echt, hij blijft onze metgezel. Voor de één een 

trouwe vriend die er niet meer is, voor de ander 

een kameraad, voor sommigen een klasgenoot 

die ze eigenlijk niet zo goed kenden. Iedereen 

is op zijn eigen manier betrokken, neemt op 

zijn eigen manier afscheid. Ik denk dat wij elkaar 

daar als groep in kunnen en moeten helpen.

Ook al moeten we het schoolse leven verder 

opnemen, Pieter blijft zijn plaatsje houden. In 

een gesprek, een foto, een anekdote. In de klas 

ook. Pieters foto is een blijvend aandenken aan 

hem. Wat rest zijn herinneringen die we koeste-

ren en bovenhalen als het even te veel wordt.

MAx
“EEN pLAATS IN MIJN HART”

“Pieter, ik ken je nog maar een paar jaar maar 

in die tijd heb je mij genoeg vriendschap voor 

10 jaar gegeven. We hebben samen zo enorm 

veel leuke dingen beleefd, gewoon vrienden 

zijn, eens afspreken om naar de film te gaan en 

zo kan ik blijven doorgaan. Maar in deze lange 

lijst wil ik zeker de vakantie naar de Cévennes 

noemen. Dit was een vakantie die ik nooit of 

te nimmer zal vergeten. We hebben samen 

gelachen, gekaart, gewandeld, elkaar wakker 

gehouden en bovenal zo veel plezier gemaakt 

dat het echt een onvergetelijke reis is geweest. 

Pieter, je was een toffe vriend en dat blijf je ook. 

Je hebt doorheen heel jouw leven een plaats 

veroverd in het hart van vele mensen. Het 

plaatsje in mijn hart zul je voor altijd en eeuwig 

behouden. En zoals we zeiden bij het vorige af-

scheid: ‘Vrienden voor altijd!’”

<<<

JEF
“MIJN BESTE VRIEND,  

Ik VERGEET JE NOOIT”

“Pieter, weet je nog die keer dat we samen naar 

Ieper zijn gegaan en dat we daar het ‘In Flan-

ders Fields’ musuem bezocht hebben en de 

graven van alle gesneuvelden. Weet je nog al 

de spelletjes op de Wii zoals basketbal waarbij 

ik alleen maar driepunters scoorde en jij dat 

niet leuk vond. Dan zei je altijd dat het laf was, 

maar dat was de enige manier dat ik van je 

kon winnen. Weet je nog alle league of legends 

matchkes die we gespeeld hebben. Deze leid-

den altijd tot onenigheid of groot plezier. Weet 

je nog dat we aan het tennissen waren in het 

midden van de straat en dat ons balletje ineens 

in twee was. Weet je nog die keer toen we wa-

terballonnen die maar niet stuk wouden gaan 

met een tennisracket in de lucht aan het slaan 

waren en dat er dan een waterballon recht op 

de serre van de buurman vloog. Gelukkig had 

hij het niet gezien. Deze herinneringen zal ik 

altijd bij me houden. Ik zal je nooit vergeten, 

beste vriend.”
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28.04.2013 de heer François Vermoesen (1935), 

grootvader van Pauline (4SPWEb) en  

Thomas Vermoesen (2MWf)

02.05.2013 de heer Robert Van Royen (°1922), 

vader van Romain Van Royen (onderwijzer 

basisschool) en grootvader van Carolien  

Van Royen (ECMT-’10)

02.05.2013 mevrouw Gerarda Noppe (°1915), 

overgrootmoeder van Gilles (4GL) en  

Maxime (2La) De Meester 

08.05.2013 de heer Fredy D’hondt (°1945), 

vader van Peter D’hondt (EC-’88) en grootvader 

van Elise en Pieter-Jan D’hondt (3Lc)

11.05.2013, mevrouw Mine Spaenhoven (1926), 

grootmoeder van Ward Goossens (4ECb)

28.05.2013 de heer Jan Van Rumst (°1946), 

schoonbroer van Christianne De Maesschalck 

(medewerkster internaat)

29.05.2013 de heer Guido Roels (°1940),  

oud-leraar aan de Bisschoppelijke 

Normaalschool Sint-Niklaas, oud-voorzitter 

schoolbestuur en grootvader van Andreas 

Strobel (2Ld)

31.05.2013 de heer Franciscus Van Minnebruggen 

(°1933), grootvader van Sasha Verschaeren 

(2MWf)

02.06.2013 de heer Herman Goossens (°1946), 

vader van Vera Goossens (lerares)

Zijn gehuwd of gaan huwen

18.05.2013 Inne Boeykens (lerares) en  

Michiel Dullaert

25.05.2013 Els Magerman (GL-’05),  

dochter van Myriam Van Goethem (lerares) 

en Sven Vermeulen (LWIb-’04)

06.07.2013 Marijke Van Vlierberghe (lerares) 

en Thomas De Geest (ECWI-’01)

06.07.2013 Stéphanie De Cuyper (lerares) 

en Davy De Coninck (ex-leraar) 

Zijn geboren

21.02.2013 ella, dochtertje van  

Koenraad Willems en Dorien Grolus (lerares)

05.03.2013 Pauline, dochtertje van  

Michiel De Beleyr en Evy D’heer (lerares)

14.03.2013 THomaS, zoontje van  

Mark Van De Wielle (WEWI-’99) en  

An Van Schepdael en kleinzoontje van  

Sandra Vancauwenberghe (lerares)

04.04.2013 fran, dochtertje van Timothy 

Heyninck (GL-’97) en Cindy Verleysen en 

kleindochtertje van Benny Heyninck  

(oud-prefect)

08.05.2013 willem, zoontje van Sonja Suij 

(lerares)

14.05.2013 cHarloTTe, kleindochtertje van 

Danny Backeljau (lerares)

Zijn gestorven

22.01.2013 de heer Omer Maes (°1931), 

grootvader van Selim Janssens (5WEWIa1)

22.01.2013 de heer Peter Van Gasse 

(WEWIa-’03), broer van Bart (WEWI-‘ 01) en  

Toon (WEWIa-’05)

31.01.2013 de heer Jos Andries (°1941), 

schoonbroer van Marcel Watté (oud-onderwijzer 

basisschool)

11.02.2013 mevrouw Maria Lefèvre (°1921), 

grootmoeder van Yves Vercammen (WEWI-

’95) en Isabel Roggeman (opvoedster) en 

overgrootmoeder van Lies (K1) en Kaat (L1C)

03.03.2013 mevrouw Magda Mondelaers 

(°1941), grootmoeder van Alexander Faveere 

(1Ad)

05.03.2013 mevrouw Hilde Wuyts (°1960), 

moeder van Michael Vergauwen (6ECMT) 

08.03.2013 de heer Etienne Tilleman °1943), 

grootvader van Emily Tilleman (2Lb) 

30.03.2013 mevrouw Nini Smolders (°1924), 

grootmoeder van Robin D’heer (MWI-’98) en  

Ilse Heynderickx (lerares) en overgrootmoeder 

van Kobe (K2-3) en Birger (PA) D’heer 

02.04.2013 de heer Lucien Burm (°1919),  

oud-directeur Sint-Rochus

05.04.2013 Pieter Lardon (°1997), leerling uit 

4Lc

13.04.2013 de heer Mohammed Ismaël,  

vader van Rouah Ismaël (3Wc)

16.04.2013 E.H. Dries Morel (°1923), oud-leraar 

Sint-Jozef-Klein-Seminarie van 1951 tot 1958

25.04.2013 mevrouw Imelda Blommaert 

(°1940), grootmoeder van Jef (5WEWIa1) en  

Ruth (3GL) Baelen

ARNO
“JE BLIJFT ONZICHTBAAR  

BIJ ONS”

“Pieter, jij bent onvergetelijk geworden in ons 

leven. Jij zult altijd in onze gedachten zijn. We 

zullen nog van je dromen en je stem horen. Dat 

jij weg bent, voorgoed, dringt nog niet door 

nu. Jij zult altijd een vriend blijven op onze le-

vensweg en altijd zullen we heimwee naar jou 

hebben. Wat hadden we je graag langer willen 

vasthouden. Jij blijft een litteken in ons bestaan 

maar ook een sterk teken van vriendschap in 

ons leven. Denkend aan jou zullen wij verder 

groeien en krachtig worden. Vol levensmoed 

gaan we verder en jij, blijft onzichtbaar bij ons.”

In naam van de College-
gemeenschap wensen we de 
ouders en zus van pieter veel 

sterkte.

JEROEN
“BEDANkT VOOR WAT  
WE SAMEN DEELDEN”

“Ik leerde Pieter voor het eerst kennen in het 

eerste middelbaar en samen met Jef waren we 

al snel beste vrienden. Weinig woorden waren 

nodig om elkaar te begrijpen. Pieter was een 

vriend waar je huizen op kon bouwen. We 

hebben samen mooie momenten beleefd en 

dat zal altijd zo blijven. Ik weet nog dat Pieter 

vorig jaar zei dat hij mee zou gaan naar de 

Cévennes. Dat vonden we zeer leuk. Pieter was 

toen snel moe, maar dat hoorde bij zijn herstel, 

dachten we. In het begin van dit schooljaar 

kreeg hij terug slecht nieuws. Via Bednet kon 

hij toch nog veel meevolgen en was het alsof 

Pieter zelf in de klas zat. Toen Pieter in het zie-

kenhuis verbleef, leek het even terug beter te 

gaan. Enkele weken later kregen we bericht 

dat Pieter ons had verlaten. Ik kon het gewoon 

niet geloven, hij had bijna twee jaar lang tegen 

zijn ziekte gevochten. Zelfs al is Pieter er nu niet 

meer, ik zal mijn goede vriend nooit vergeten. 

Bedankt Pieter voor alle leuke herinneringen 

en momenten die we samen hebben mogen 

meemaken.”

DVR

Inne Boeykens (lerares)  
en Michiel Dullaert (18 mei)
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Solar Cleaning Services nv
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MEER DAN 

25 JAAR

Een autocar voor elke gelegenheid  
in binnen– en buitenland  

Van 8 tot 82 plaatsen - Liftbus - Reisbureau verg. 3333 
 

BVBA Jos Smet & zonen  
Smisstraat 152, 9100 Sint-Niklaas 

Tel 03 776 22 47         Fax 03 766 13 84 
 

info@tsoetewaeslant.be 

Reizen 

J. Smet en zonen BVBA 
www.tsoetewaeslant.be  -  info@tsoetewaeslant.be 

algemene elektriciteitswerken
nieuwbouw – renovatie

Poppe 
Valère 

bvba

marktstraat 208
9111 Belsele

tel. 03 777 59 05
e-mail: poppev@skynet.be



EEn partnErship dat rEputatiEs vErstErkt

Scolarest beheert in België meer dan 220 restaurants in onderwijsinstellingen. 

Onze chefs zijn dagelijks in de weer om lekker verse maaltijden te bereiden voor 

leerlingen tussen 2,5 en 18 jaar, en voor studenten in het hoger onderwijs. Dat 

doen ze met een grote passie voor kwaliteit, een ongeziene flexibiliteit en een 

scherp oog voor nieuwe smaak- en eettendensen. Het maakt Scolarest tot een 

betrouwbare en verantwoordelijke partner van scholen die een lekker, gevarieerd 

en gezond voedingsaanbod wensen dat hun reputatie versterkt.
www.scolarest.be

www.steamplicity.eu 

www.eetleerleef.be

scolarEst maakt 
hEt vErschil

103193 SCOLAREST STANDAARDADV A4 NL+FRA.indd   1 19/04/11   09:26
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Omdat wij graag weten wat jullie mening is 
over onze artikels of gewoon nieuwsgierig 
zijn naar wat jullie bezighoudt, kunnen 
jullie ons altijd een berichtje sturen via 
jongerenredactie@sjks.be of via Smartschool 
naar iemand van de redactie. Leuke of 
interessante lezersbrieven worden volgende 
keer gepubliceerd. 

 
 

Eindelijk! Negen weken zomervakantie! Om deze goed te starten schotelen we 

je graag een goed gevulde Ic Hou Jongeren voor. Op het eerste nummer in 

februari kregen we veel positieve commentaren en deze keer willen we nog 

beter doen. Starten doen we met een goed gevuld artikel over reizen; het Col-

lege lijkt namelijk soms meer op een reisbureau dan op een school.

 

In de vorige editie hadden we al een artikel gewijd aan tablets en ook deze 

keer besteden we er een pagina aan. De school heeft namelijk een lading iPads 

gekocht en leerkrachten krijgen nu workshops over hoe ze met een tablet 

moeten werken. Wij waren nieuwsgierig en stuurden een reporter naar zo’n 

workshop. 

Skaïro was dit jaar weer eens volledig uitverkocht, we namen foto’s tijdens de 

repetities en geven jullie een blik achter de schermen. 

We blijven ook de minder bekende delen van de school in beeld brengen, 

deze keer gingen we langs bij het boekenfonds. De keuken werd ook onveilig 

gemaakt door onze journalisten en we interviewden de schoolkok. 

Cultuur – met een grote C wel te verstaan – is op onze school eveneens zeer 

belangrijk. Een paar klassen uit het vijfde maakten een toneel- en dichtvoor-

stelling, wij waren erbij.

Het College heeft ook veel sportieve leerlingen, de winnaar van het mountain-

bikeweekend werd geïnterviewd en toen Hans Van Alphen onze school be-

zocht, waren we er als de kippen bij om hem een hele reeks vragen te stellen.

De gedichten en recensies zijn ook weer van de partij, samen met de spelle-

tjespagina. Afsluiten doen we met het spannend einde van de tweedelige 

thriller ‘De Collegemoord’.

Dus als je deze vakantie uren in de auto of op het vliegtuig zit, pak de Ic Hou 

stevig vast en denk nog eens met een lach terug aan het voorbije schooljaar. 

Of kan je nu al niet meer wachten en wil je al deze prachtige artikels meteen 

lezen? Dat begrijpen we volkomen, veel leesplezier en geniet van de vakantie!

 

Andreas Van de Vyver,

hoofdredacteur

Ic  vakantie
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De jongerenredactie maakte een selectie van 

leuke uitstappen per jaar. In onderstaande tabel 

vinden jullie per jaar de bezinning of vormings-

dagen, een lesgebonden uitstap en een vrijwil-

ligersactiviteit. We pikten er één uitstap per jaar 

uit en die lichten we toe aan de hand van een 

getuigenis van een leerling die meeging op 

deze ‘reis’. De eindreizen, het hoogtepunt van 

het zesde jaar, krijgen een speciaal plaatsje in 

deze Ic Hou.

‘Op reis’ met SJKS 
Door Mirjam Eren

De zomervakantie staat voor de deur. Voor velen onder jullie waarschijn-
lijk een opluchting. Mooi weer, doen wat je wil, op reis gaan... Gelukkig 
bleven we ook tijdens het schooljaar niet altijd binnen de muren van het 
College: er waren vormingsdagen, uitstappen voor geschiedenis of aard-
rijkskunde, vrijwilligersreizen...

blauw bezinning/vormingsdagen

geel interessantste lesgebonden uitstap

groen leukste vrijwilligersactiviteit

WAT? DUUR?

1ste jaar

vriendschapsdag 1 dag

Brussel-Mechelen (geschiedenis) 1 dag

tafeltennistornooi ½ dag

2de jaar

Heywijck 2 dagen

Tongeren (geschiedenis) 1 dag

ijsschaatsen Kristallijn Gent ½ dag

3de jaar

Brugge 2 dagen

Canterbury (Engels) 1 dag

Cévennes 9 dagen

4de jaar

Heibrand 3 dagen

Lille (Frans) 1 dag

vrijwilligersweekend 2 dagen

5de jaar

Zuiddag 1 dag

Ieper (geschiedenis/Engels/Frans) 1 dag

Parijsreis 1 dag

6de jaar

abdijdagen 3 dagen

Vlaamse Ardennen (aardrijkskunde) 1 dag

eindreizen 7-10 dagen

3de jaar: Canterbury 
Het was vroeg opstaan voor de leerlingen van het 3de middelbaar, omdat we al om 5 uur paraat moesten zijn. 

Het was broodnodig om zo vroeg klaar te staan bij de stadsschouwburg, want we gebruikten elke minuut 

van de dag. Soms alleen maar om te suffen of te slapen op de bus, soms om luidkeels mee te zingen met 

liedjes op de heenweg naar Calais, waar een ferry ons meevoerde naar Dover. Daar werkten we naast een lege 

brooddoos of een typisch ‘English breakfast’ aan een vragenlijst die we op school meegekregen hadden.

Nadat we onze zeebenen gevonden hadden, onderzochten we de boot op zoek naar mogelijkheden om 

de tijd te doden. Eenmaal aangekomen in Dover, bekend om zijn krijtrotsen, stapten we weer op de bus en 

reden we naar Canterbury. 

Op de Buttermarket kregen we een schema, een plan en een bundel met opdrachten die we moesten uit-

voeren. Op het schema stonden ook de activiteiten die we gingen doen. Een paar van die dingen waren een 

bezoek aan de Canterbury Cathedral, het Canterbury Tales museum en een rally die ons door heel de stad 

loodste. Maar de moeilijkste opdracht was toch wel het interview. We moesten afnemen van een inwoner van 

de stad. Tussen de activiteiten door hadden we vrije tijd om te doen wat we wilden. De meeste leerlingen 

gingen direct naar de Mc Donalds, maar een paar zochten de stad af naar gezellige restaurantjes om te eten. 

Na een typisch Engelse regenbui liepen we terug naar de bus; gepakt en gezakt met souvenirs, paraplu’s, 

broodjes... Wanneer we eindelijk terug aankwamen in Sint-Niklaas, werden we opgewacht door leerkrach-

ten en ouders. Deze uitstap was enorm leuk en interessant. Een geweldige dag!

Sven Van De Genachte – 3Wb 

2de jaar: Heywijck
De bezinning in Heywijck was echt leuk. De 

dag begon met een gezamenlijk ontbijt. 

Daarna mochten we al even pauze nemen. 

Het eerste bezinningsmomentje was wel 

heftig. Je hoort en ziet dingen die erg dier-

baar zijn voor je klasgenoten.

Daarna speelden we honkbal. Nadat we flink 

hadden gesport, was het tijd voor een mid-

dagpauze en een volgend bezinningsmo-

ment. Onze tweede sportactiviteit bestond 

uit hockey, daarna was het tijd voor het derde 

bezinningsmoment. Vervolgens kregen we 

een teamopdracht. We stonden met de hele 

klas op een gigantisch T-shirt en moesten het 

ondersteboven krijgen zonder er af te gaan. 

Het avondeten was superlekker! Na de bar-

becue was er nog een laatste bezinnings-

moment. Leuk om de dag mee af te sluiten. 

Heywijck was echt supertof!

Romke Witte – 2MWc 

1ste jaar: Vriendschapsdag
Tot ieders vreugde was het echt zonnig tijdens 

onze vriendschapsdag. We gingen te voet naar 

de plek waar we ‘hechter zouden worden’, na-

melijk domein Puytvoet. Er stond veel op ons 

programma. Iedereen was heel enthousiast.

Met een toespraak leidde onze directeur zelf 

de vriendschapsdag in. Dan was er een spel 

met onze eigen klas. We konden alleen winnen 

door echt goed samen te werken. Er werden 

ondertussen ook klasfoto’s genomen. Dan was 

het tijd voor de lekkere bokes van thuis met 

soep van de leraren.

De namiddag begon met een viering. Er ston-

den allemaal leuke voorwerpen, die te maken 

hadden met het thema ‘vis’, op tafel en we 

zongen de liederen met ons allen luidkeels 

mee. Tot slot werd het tijd om te beginnen aan 

het bouwen van de racewagens. We kregen 

eerst goede instructies van mevrouw Vancau-

wenberghe. Even later waren de wagens klaar, 

het resultaat mocht er bij iedereen zijn, dus 

kon de race starten. Iedereen klaar? Start...

Het was een mooie, maar vermoeiende dag, 

gelukkig konden we nu op de bus rekenen om 

ons naar huis te brengen.

Luna Vavourakis – 1Ag 
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4de jaar: Lille 
De Franstalige verkeersborden en gele nummerplaten leidden onze bus 

over de grens Lille binnen. Niet veel later stond onze klas aan de fontein op 

La Grande Place, waar we per groepje van vier of vijf leerlingen de eerste 

van vier bundels kregen. 

In de voormiddag maakten we onder een Frans zonnetje kennis met de 

opera, de oude beurs, de kathedraal en twee Franssprekende Vlamingen 

die ons hielpen bij het oplossen van een kruiswoordraadsel. Enkel jammer 

dat we pas op het einde van het gesprek doorhadden dat ze ook Neder-

lands spraken... Na een uurtje middagpauze verkenden we aan de hand 

van de volgende twee bundels het station, de winkelstraten en Euralille, 

een reusachtig winkelcentrum. 

Vermoeid door het vele wandelen keerden we om half vier met de bus te-

rug naar Sint-Niklaas, blij dat we Rijsel ook eens gezien hadden. 

Mirjam Eren – 4GL 

5de jaar: parijs 
Ook dit jaar stond de klassieke uitstap naar Parijs op het programma voor 

de vijfdejaars. Een erg drukke dag die al om 5 uur ’s ochtends begon, lo-

gisch dus dat het ook een beetje vermoeiend werd. Er waren in totaal vier 

groepen die elk hun eigen pad hadden mogen uitstippelen, maar elke klas 

bezocht toch vooral de grote trekpleisters als de Eiffeltoren, het Louvre, 

Montmartre... 

Een superfijn iets aan de dag, was om de typische sfeer van Parijs te mo-

gen opsnuiven, maar eigenlijk nog het allerleukste was om gewoon plezier 

hebben met je vrienden. Vooral de hele sfeer rond het met de metro gaan 

om al die mooie plaatsen te bekijken was geweldig.

Uiteindelijk hadden we zelfs voor het eerst in lange tijd het weer eens 

mee, want de zon scheen hard en zo konden we uitrusten op een gras-

plein naast de Eiffeltoren. Toen we terugkeerden naar huis, was het al zeer 

laat en de meeste leerlingen begonnen moe te worden en in slaap te val-

len waar een paar anderen juist hyperactief werden. Bij de aankomst in 

Sint-Niklaas omstreeks 00u30 was iedereen echter bekaf, zodat we toch 

tevreden waren om terug thuis te zijn. 

Filip Van Lijsebetten – 5MWE 

enquête eindreizen 
ook voor deze editie van ic Hou Jongeren plaatsten we een enquête 

op Smartschool. ditmaal ging deze over de eindreizen van de zesdes. 

griekenland (17 leerlingen en 2 leerkrachten) en italië (107 leerlingen 

en 9 leerkrachten) waren de twee bestemmingen van dit jaar. we 

vroegen de zesdejaars waarom ze voor italië of griekenland kozen. 

Italië
40 % gaf aan dat ze voor Italië kozen voor het interessant programma. Ook 

de reden dat de vakantie langer duurde dan die in Griekenland werd veel 

aangevinkt. Opmerkingen waren dan weer dat het eten beter kon en dat 

er te veel leerlingen naar Italië gingen waardoor het te druk was. 

Griekenland
De minder drukke Griekenlandreis werd door enkele leerlingen gekozen, 

juist om de drukte te ontlopen. Leerlingen die Grieks volgen, kozen om die 

reden voor het land en ook omdat de cultuur hen aanspreekt. De uitstap 

naar Delphi werd zeer positief onthaald. Athene was volgens een leerling 

wel zeer vuil, wat toch maar een tegenvaller was.

Niet-zesdejaars
Toen we de niet-zesdejaars vroe-

gen naar welke reis zij het meest 

uitkijken, kwamen we op een bijna 

gelijke verdeling voor Griekenland, 

Italië en Spanje.

We gaven hen ook de kans om sug-

gesties te geven. Voorstellen voor 

nieuwe bestemmingen zijn New 

York, Berlijn, Praag en Engeland. 

Van 1977 tot 199 was er inderdaad 

een eindreis naar het Verenigd Ko-

ninkrijk. Omdat er in 2000 echter 

te weinig belangstelling was, werd 

die afgeschaft.

Toffe activiteiten die men zou willen doen op reis zijn: een pretpark bezoe-

ken of parachutespringen, meer strand en zee, een kampvuur, de hoofd-

stad bezoeken... Vooral veel vrijheid tijdens de reis is belangrijk voor de 

toekomstige zesdejaars. 

Over de eindreizen van dit jaar lees je meer op de volgende pagina’s.

Met dank aan meneer Van Hove voor het plaatsen op smarts van de enquête en 

de 55 leerlingen en leerkrachten die de tijd genomen hebben om deze in te vullen.

Hebben jullie ook leuke anekdotes, meningen,  
tips, bedenkingen... bij uitstappen die jullie  

met school maakten? Je kan alles kwijt op  
jongerenredactie@sjks.be. 

Zesdes kijken uit naar ...

p Italië
p Spanje
p Griekenland

30%

40%

30%
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Op workshop 2 lichten mevrouw Joke De Lille, 

meneer Patrick Braem en meneer Jen Kegels 

– dé tablet-kenners op het College, volgens de 

aanwezige leerkrachten – enkele bruikbare apps 

toe die leerkrachten zouden kunnen gebruiken 

om hun lessen te variëren, waaronder Nearpod, 

Explain Everything en de QR-codes. 

De les duurt 50 minuutjes en trekt gemiddeld 

een tiental belangstellenden per les. Voor deze 

leerkrachten is het hun tweede tabletworkshop, 

op workshop 1 leerden ze hoe de tablet juist 

gebruikt moet worden, maar deze woonden we 

niet bij.

Heterogene groep
Op de tweede workshop duikt een gemengd 

publiek op, gaande van gevorderden tot – zoals 

ze zichzelf noemden – ‘elementaire gebruikers’, 

om het woord beginners niet in de mond te 

nemen. De meesten bezitten geen eigen tablet 

thuis. En zelfs als dat wel het geval is, wil dat 

niet zeggen dat deze leerkrachten vertrouwd 

zijn met het gebruik van iPads: “Een anekdote 

over mezelf en moderne technologie? Vraag dat 

maar eens aan mijn kinderen, zij moeten thuis 

vaak genoeg bijspringen!” bekent een lerares 

Klassieke Talen.

Voor iedereen is het duidelijk dat een opleiding 

voor tablets nodig is, “het onderwijs verandert 

zo snel, de samenleving verwacht dat je als leer-

kracht ook alle vernieuwingen opvolgt”, luidt 

het. 

“Het is ook handig om redelijk vroeg ‘mee’ te 

zijn”, vindt een leerkracht aardrijkskunde. 

Stap voor stap
De meningen van de leerkrachten over tablet-

onderwijs zijn redelijk verdeeld. De meesten 

twijfelen. “Dat is iets wat moet groeien, niet 

overhaast...”, vertelt men. De minderheid is uit-

gesproken pro, velen vrezen voor de efficiëntie 

van het hele systeem: “Ik geloof in tablet-onder-

wijs, maar enkel als iedereen grondig opgeleid 

wordt om ermee te kunnen werken”, zegt een 

leerkracht Engels-Nederlands. Opvallend is dat 

de leerkrachten die uitgesproken pro zijn, vooral 

jongere onderwijskrachten zijn. “We moeten 

mee met de tijd”, zeggen ze, voor hen zijn ta-

blets “leuk, hip en handig”. Klopt het cliché dan 

dat leerkrachten van de oudere generatie min-

der snel mee zijn met de moderne technologie?

Vooral van de jongere generatie komt er een 

ontkennend antwoord op deze vraag. “Ook jon-

geren kunnen nog veel bijleren”, zegt een lera-

res Frans. “Nee, dat cliché klopt niet,” zegt een 

andere leerkracht Frans, “want ook ik heb nog 

veel bedenkingen en behoor tot de jongere  

generatie...”

Anderzijds vindt men het cliché grosso modo 

wel kloppen, maar “op onze school leren ze snel 

bij”, wordt eraan toegevoegd. “Misschien klopt 

dat cliché wel, gekeken naar de opkomst van de 

sessies...”, zegt een jonge lerares wiskunde. We 

maakten een klein grafiekje, waarop te zien is 

dat het verschil tussen oudere en jongere leer-

krachten die de workshop bijwoonden eigenlijk 

nog betrekkelijk goed meevalt.

Een veel vermeld voordeel is de snelheid waar-

mee dingen zouden kunnen worden opgezocht 

en er zou kunnen worden ingespeeld op een 

vraag van een leerling. De hoge mate waarin 

je de leerlingen bij je les zou kunnen betrekken 

werd als ander groot pluspunt weergegeven. 

Ook de veelzijdige apps lijken velen een groot 

voordeel. 

“Het moet meer zijn dan 
Spielerei”
Er zijn echter ook veel bedenkingen bij het in-

voeren van tablets in het onderwijs. “Voorlopig 

zie ik het nut van tablet-onderwijs nog niet in, 

zeker niet voor mijn vak”, is wat een lerares wis-

kunde zegt. Ook de P.O.-leerkrachten zien het 

niet zo zeer zitten voor hun vak, al zou het wel 

een handig hulpmiddel kunnen zijn. Door velen 

wordt ook de toepasbaarheid in vraag gesteld. 

“Zal het wel altijd even praktisch zijn?” vraagt 

 iPad-workshop voor leerkrachten  
Door Mirjam Eren

Met het oog op de toekomst organiseert SJkS tabletworkshops voor geïnteresseerde leerkrachten.  
Wij gingen een kijkje nemen...

Hoe bestempelen  
leerkrachten zichzelf?

Meningen klopt het cliché  
“ouderen zijn niet mee”?

p Beginner
p Medium
p Gevorderd

p Uitgesproken pro
p Twijfel
p Uitgesproken contra

p Ja
p Nee

5

15
7

7
6

13

9

15
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een leerkracht Nederlands zich af. Een andere 

leraar is duidelijk: “Mij is het nog niet helemaal 

duidelijk hoe ik het moet gebruiken, het moet 

meer zijn dan Spielerei.” 

Daarnaast worden ook verwatering van de spel-

ling, de omslachtigheid die het met zich mee 

zou brengen en de tijd die erin geïnvesteerd 

zou moeten worden als nadelen vermeld. Het 

belangrijkste minpunt is echter controle. “Hoe 

kunnen we controleren wat leerlingen tijdens 

de les doen?” vraagt nagenoeg iedereen zich af. 

Veel bijgeleerd
Gevorderd of niet, iedereen bekent op het einde 

van de les heel wat interessante dingen te heb-

ben bijgeleerd, waar ze later in lessen gebruik 

van zullen kunnen maken. Nearpod wekt de 

meeste belangstelling, vooral bij leerkrachten 

van de eerste graad. Ook de QR-codes roepen 

veel interesse op. Explain Everything, in de les 

toegelicht met een leuke creatie van mevrouw 

De Lille, valt vooral in de smaak bij de leerkrach-

ten P.O.

Daarnaast worden Pages, Keynote en Numbers, 

de equivalenten van respectievelijk Word, Po-

werPoint en Excell, ook heel interessant bevon-

den, vooral omdat ze via een eenvoudige e-mail 

omgezet kunnen worden naar de versie van 

Microsoft en er dus niet enkel op een iPad, maar 

ook op de computer thuis aan gewerkt kan wor-

den.

Eerst nog verder in verdiepen
Na afloop van de workshop heeft vrijwel ieder-

een hetzelfde gevoel: allemaal heel interessant, 

maar laten we ons eerst nog eens goed verdie-

pen in al die materie, voor we er daadwerkelijk 

mee aan de slag gaan in onze lessen. Volgend 

jaar wordt elke app afzonderlijk ook nog eens 

toegelicht in afzonderlijk workshops voor de ge-

interesseerde leerkrachten.

Ik wil graag alle leerkrachten bedanken die de tijd 

maakten om de vragenfiche in te vullen tijdens de 

workshop en in het bijzonder mevrouw De Lille, 

meneer Kegels en meneer Braem omdat ik gedu-

rende vier lessen de workshops mocht bijwonen. 

COLA-GSM
“Mijn eerste gsm spaarde ik bijeen met colapunten. Ik verzamelde  

honderden bekertjes op festivals. En zo had ik als eerste een cola-gsm...”
I. Van Caekenberghe

Opkomst van de sessies Wat viel in de smaak?

p Oudere generatie
p Jongere generatie

p QR-codes
p Nearpod
p Explain Everything
p Keynotes
p Pages
p E-mail
p ebook Apps!

18

22
3

7

11

4

1

11
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wie anders

dan mijn onvolprezen orakelpriesteres

klauwt zich zo lieflijk vast in mijn schoot

terwijl ze beslist over onweer of zonnestralen

zij, die zich zal opkrullen tot na haar dood

haalt spinnend alles open zonder malen

wie weet

hoe zij kronkelend de mensheid beklaagt

in al haar delfische elegantie

als ze ongestoord op pluimvee jaagt.

Laura Massa – 6EMT 

Tsunami

Zijn vingers zijn ankers

in haar huid. Hij 

klampt zich vast,

meert aan, zet voet

aan haar land. Hij 

verovert haar, deinst 

terug met haar mee aan

boord, slaat het roer 

om, zet de koers naar 

zijn hand. Zij 

dobbert op de golven

van zijn zee, blind

ziet ze sterren,

verdrinkt in de zilte

glinsterlucht.

Het water wint.

Mirjam Eren – 4GL

gij raapt de scherven gauw op

en lijmt alles in 

een vermiljoenen bloemknop

wij glimlachen 

waar kanten krullen 

en alles vloeit

gij smaakt naar steranijs en hop

gij, gij zijt gestold gas dat rond nevelsluiers hing

gij scheurt en briest in wervelende galop

voorbij de vierkante kring

en hangt mij op aan ornamenten

plooien

en in die ademloze werveling 

van verdampende demonen en zoekgeraakte zielen

zal geen sterveling 

ooit uw engelen weghonen 

Laura Massa – 6EMT

donkere dagen maakten je hart zo koud

dat geen liefde je nog bereiken kon

harde woorden zonder betekenis

verdwenen in de duisternis van de dag

wanneer koude winterdagen overheersten

haar licht verhult me in een schaduw

die me dreigt te stikken

toch is ze de enige verlossing

die jou bevroren hart zachtjes ontdooien zal

wanneer de lente haar intrede maakt

een einde aan die onvergankelijke vrieskou

resterende sneeuw met haar zoute liefde  

bestrooien

zodat je binnenste weer warmte kan toelaten

meer warmte dan jouw hart kan verdragen

Tine Van den Bossche – 5WWa2

de traan die over je wang glijdt

voor de pijn die je lijdt

voor de spijt, die je hebt

voor wat er gebeurd is

de grens, die er ligt

de muur, die er staat

de draad, die gebroken is

de verbinding is kwijt

Emile Smet - 2La

Omgeven door een waas van verborgen gevoelens

Opgegaan in het machtige moment

Werd ik bevrijd door de kracht van vriendschap

Die me verloste uit dat lusteloze leven

Opeens werd die wondere wereld werkelijkheid

En langzaam liet ik me meevoeren

Het geluk gedwee achtervolgend

Op zoek naar de zin van ons bestaan

Ann Van Hecke - 5HW

reizen

De vlucht neemt reuzenstappen

Over de kaart

Terwijl culturen versmelten

En grenzen vervallen

Zie je hun geschiedenis voorbij vliegen

Flore Vavourakis – 3GL 

de herinneringen

Tranen

Stromen snel

Alweer breek ik

mijn belofte

aan mezelf

een onophoudelijke strijd

oorlog tussen

herinneren

of vergeten

Yasmine Vega Corrales – 5WWa2

gedichten
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atlantis

Vredig levend op koele wateren

Blauwe hemelen weerspiegeld op zee

Geluk, bij iedereen aangeslagen

Eens bereikt te hebben, niet omkeren

Eeuwig vervlochten met eilandenzee

Donkere stormwolken verzamelend

Bliksem en donder elkaar uitdagend

De verschrokken inwoners wegjagen

Woeste waters slaan zeer snel in op land

Al het vluchten is zonder enig nut

Golven blijven kwellen en plagen

Hun grote lief blijkt ook hun doodsvijand

Vergaan in d’oeverloze waterput

De utopische wereld is vergaan

Verborgen onder water, blijft bestaan

Deze maatschappij is weggedragen 

Yasmine Vega Corrales 

Leukemie

Het herfst.

Beetje bij beetje verliest ze

haar blonde bladeren,

haar trots. Het lommer

verdwijnt, legt alles bloot, 

kaal 

is ze nu, wacht

op de winter die haar 

insneeuwen

zal.

Mirjam Eren – 4GL 

Ren

Maar ren hard

Harder

Tot je benen niet meer werken

Ween

Maar ween stil

Stiller

Tot niemand iets kan merken

Schrijf

Maar schrijf veel

Veel meer

Tot je dagboek het niet overleeft

Zwijg

Maar zwijg slim

Slimmer

Zodat niemand het doorheeft

Lach

Maar lach goed

Beter

Tot het een automatisme wordt als je praat

Lieg

Maar lieg echt

Echter

Tot ze geloven dat het goed gaat

Wees

Maar wees goed

Beter

Tot je alles hebt gegeven

Leef

Maar blijf leven

Tot je niet meer kan

Maar ook dan moet je blijven leven 

A.

ik ben de marge kwijt

gaandeweg zoekgeraakt ergens

in kristallisatie 

lijf en leden wellen

ijzig kolkend

reik ik naar mijn brandpunt

maar vind geen soelaas

Laura Massa – 6EMT

Vroeger

Wanneer de dieren nog konden praten

En de zon altijd scheen

Wanneer de vogels altijd floten

En elke wolk verdween

Wanneer de mensen nog niet haatten

En de regen nooit viel

Wanneer we speelden in de straten

Zonder iPod of mobiel

Wanneer men ’s morgens blij ontwaakte

En men begon vol moed

Wanneer men zich geen zorgen maakte

Was alles nog goed 

A.

ze ademt narcose en mijmert vrij

over paradijsvogels en aardbeien

over vulkanische liefde;

daar knapt ineens

alles

alert houdt ze het hoofd recht

en stapt, stapt, stapt rechtdoor 

denkt rechtlijnig

en telt stapstenen 

Laura Massa – 6EMT

liefdesverlies

Het gebeurt steeds 1 keer, 1 keer teveel

Alles dat eens was is nu verleden

Deze keer blijf ik eeuwig beklagen

Je was en blijft m’n enige voordeel

Maar ik kijk nu vooruit naar het heden

Waar Februari faalt, moet Maart slagen

Dood is dood en zelfs de koning vergaat

Tot veel, veel minder dan het ander schroot

Hij en de koning zijn een duplicaat

Ongelijk in leven, eeuwig in dood

Waar Februari faalt, moet Maart slagen

Nu neem ik z’n dood mee in m’n leven 

Het leven is de ziekte van de dood

Iedereen aanhoort m’n eeuwig klagen

Ook al ben ik met triestheid omgeven

Terugkerend naar een tijd waar ik genoot

Waar Februari faalt, moet Maart slagen

Dood is dood en zelfs de koning vergaat

Tot veel, veel minder dan het ander schroot

Hij en de koning zijn een duplicaat

Ongelijk in leven, eeuwig in dood

Waar Februari faalt, moet Maart slagen

Yasmine Vega Corrales 
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Boekenfonds@sjks.be

Wie, buiten uzelf, houdt zich nog bezig met het boekenfonds?

Onder leiding van adjunct-directeur Van Royen houden meneer Verdur-

men, mevrouw D’Hoye en ikzelf ons bezig met het boekenfonds. Zij zijn 

mijn twee rechterhanden, samen vormen we een leuk team. 

Bij wie kunnen leerlingen terecht als ze in het boekenfonds moeten 

zijn?

Ik hoor leerlingen me vaak ‘de mevrouw van het boekenfonds’ noe-

men, dus ja, ik ben nu de hoofdverantwoordelijke van het boekenfonds. 

Als ik er niet ben, kunnen leerlingen altijd terecht bij meneer Verdurmen 

of mevrouw D’Hoye. Je kan ons ook altijd bereiken via het mailadres  

boekenfonds@sjks.be.

Wie beslist er welke leerboeken wij moeten gebruiken? 

Dat is het werk van meneer Roggeman. Hij heeft de eindverantwoordelijk-

heid en kiest de boeken, maar doet dat uiteraard samen met de vakleer-

krachten. Verder beslist hij wat de prijs zal worden. 

Maar ook de leerkrachten hebben dus inspraak?

Ja, na de paasvakantie komen verschillende uitgeverijen naar onze school 

met een standje in de leraarskamer, waar ze hun boeken promoten. Daar-

op volgen vele vakvergaderingen waarop de keuze van een boek aan bod 

komt.

Achter de schermen van het boekenfonds 
Door door Mirjam Eren en Flore Vavourakis – foto’s Lieselot Degraeve

Het schooljaar is alweer voorbij. Afgelopen weken brachten jullie je handboeken binnen in het boekenfonds, 
waar begin volgend schooljaar een mooi gesorteerd boekenpakket op jullie zal liggen wachten. Maar hoe werkt 
het daar nu allemaal? Wij gingen een kijkje nemen achter de schermen van het boekenfonds en stelden mevrouw 
Rombaut, de verantwoordelijke, enkele vragen.

Dag mevrouw Rombaut, werkt u al lang in het boekenfonds?

Ikzelf ben zes jaar geleden begonnen als medewerkster van meneer De 

Coninck. In het begin had ik enkele ‘kleine’ taakjes. Later mocht ik mee 

de rekening maken, stock tellen, boekenlijsten opstellen en bestellingen 

doorgeven. Meneer De Coninck is twee jaar geleden gestopt en dan heb ik 

zijn taak eigenlijk bijna volledig overgenomen. 

Huurboeken al jaar en dag beschikbaar

Hoelang bestaat het boekenfonds al?

Het boekenfonds, zoals we het nu kennen, ontstond rond 1995-1996. We 

startten met het 1ste tot 3de jaar, onder leiding van meneer De Coninck. 

Het jaar nadien kwamen 4, 5 en 6 daar ook bij onder leiding van onze 

toenmalige prefect, meneer Heyninck. 

Wat was er dan voor het boekenfonds?

Meneer Van Royen vertelde me dat er in de periode dat hij leerling was op 

SJKS ook al boeken werden verhuurd. Later kwam het systeem van de vrije 

boekenmarkt waarbij leerlingen zelf boeken moesten kopen en verkopen, 

maar dat werd al snel afgeschaft omdat het allesbehalve vlot liep.

Bestellen via de website

Hoe is de werkwijze van het boekenfonds doorheen de jaren 

veranderd?

In het begin ging alles schriftelijk en manueel. We telden de boeken en na-

men notitie. Dat papierwerk nam heel wat tijd en werk in beslag. Vervol-

gens heeft meneer De Coninck een Excel-bestandje aangemaakt. Dat ging 

al iets sneller en efficiënter dan het vele schrijfwerk. 

Sinds vorig schooljaar zijn we begonnen met een digitale versie, dankzij 

de Standaard Boekhandel. Nu kunnen de schoolboeken enkel nog besteld 

worden via de website. De volledige bestelprocedure krijgen de leerlingen 

per post opgestuurd. Ik wil erop aandringen om nauwgezet en tijdig de 

schoolboeken te bestellen. Opdat we alles vlot zouden kunnen afwerken, 

willen we vragen om voor 21 augustus 2013 je boeken te bestellen. Wan-

neer de bestelprocedure correct is afgewerkt, krijgen de leerlingen een 

bevestigingsbericht en een bevestigingsmail. De data voor het afhalen van 

de boeken staat vermeld bovenaan iedere boekenlijst. Je kunt de prakti-

sche regeling ook terugvinden op onze website.

Als er iets onduidelijk is of er duikt een vraag of probleempje op bij de digitale 

bestelling, kan je ons contacteren via het mailadres boekenfonds@sjks.be of 

tijdens de openingsuren van de school op het algemeen telefoonnummer 

03 780 71 50.

Mevrouw D’Hoye, mevrouw Rombaut en meneer Verdurmen
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Zorgeloos starten

Het boekenfonds voor volgend schooljaar is al erg actief in mei 

en juni?

Wat wij met het boekenfonds eigenlijk proberen na te streven, is dat de 

leerlingen met een gerust hart de vakantie kunnen beginnen en in sep-

tember weer zorgeloos kunnen starten. 

Wanneer kunnen leerlingen in het boekenfonds terecht?  

Zijn er ‘openingsuren’?

In september is het boekenfonds elke middag geopend voor het omwis-

selen van boeken en problemen of vragen van leerlingen. ‘Na-leveringen’ 

zullen voortaan gebeuren via de klassenleraar. Als je een boek nog niet 

hebt, kan je dat dan aan je klassenleraar melden, die brengt dat wel in 

orde. Anders is het over de middag veel te druk in het boekenfonds en 

staan er te lange wachtrijen. Na september mogen leerlingen me tijdens 

de speeltijd altijd aanspreken (of mailen naar het eerder vermelde adres). 

piekmomenten

Is er een groot verschil tussen het begin van het schooljaar,  

in de loop van het schooljaar en op het einde?

Ja, uiteraard. Het begin en het einde van het schooljaar zijn voor het boe-

kenfonds heel druk. De drukke periode rond het einde van het schooljaar 

begint eigenlijk al na de paasvakantie. In deze periode komen uitgeverijen 

hun boeken voorstellen. 

Omstreeks deze periode doen wij een raming, een soort van schatting, 

hoeveel leerlingen van welke richting het volgende jaar doorstromen of 

een andere richting kiezen. Voor 4, 5 en 6 doet meneer Buytaert die ra-

ming, om de eenvoudige reden dat er in de 2e en 3e graad zoveel keu-

zemogelijkheden zijn. Aan de hand van deze raming én de keuzes van de 

vakleerkrachten bestellen wij onze boeken bij die uitgeverijen. We mogen 

er niet te veel bestellen, maar zeker ook niet te weinig. Als we er te weinig 

bestellen, moeten er het volgende jaar worden bijbesteld en moeten en-

kele leerlingen wachten op hun boeken. Bij een te grote bestelling, bestaat 

het gevaar erin dat de boeken het volgende jaar vernieuwd zullen zijn of 

we het overschot tegen betaling moeten terugzenden. 

Eind juni wordt dan de eerste lading boeken geleverd. Deze boeken moe-

ten van op de speelplaats helemaal met de lift naar de eerste verdieping, 

ons boekenfonds, worden gebracht. 

Wat doet het boekenfonds nog, tegen het einde van het schooljaar?

Na de paasvakantie stellen wij ook de brieven op voor de leerlingen met 

hun code, zodat ze online hun boeken kunnen bestellen. En op het einde 

van het schooljaar worden de boeken binnengebracht. Het is heel belang-

rijk dat je naam op de sticker in het boek staat. Dat is zeker iets waarop 

iedereen zou moeten letten bij het krijgen van zijn boeken. Schrijf je naam 

er zeker in, dat bespaart de mensen van het boekenfonds een hele hoop 

werk op het einde van het schooljaar!

In de vakantie houden wij ons vooral bezig met het beantwoorden van 

mails van mensen met vragen en problemen in verband met de bestelling 

van hun boeken via het digitale systeem van Standaard Boekhandel. 

Begin augustus komt dan de tweede levering aan voor 4, 5 en 6. In deze 

maand komen er dagelijks vier leerkrachten naar school om te helpen bij 

het samenstellen van de boekenpakketten. 

Tablets in de plaats van boeken?

Denkt u dat er veel verandering zal zijn als er tablets (zouden) 

worden ingevoerd op onze school?

De algemene invoering van de tablets is nog niet aan de orde bij ons 

op school. Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat we deze trein niet mis-

sen. Dit jaar zijn er al 16 tablets aangekocht, volgend jaar komen er daar 

zeker nog bij. Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen al naar hartenlust 

gebruik maken van deze tablets in het OLC. We volgen de evolutie op de 

voet, maar voorlopig houdt SJKS het bij boeken. 

We danken mevrouw Rombaut van harte voor haar tijd  

en de informatie over het boekenfonds.

HET BOEKENFONDS
WIE?
< mevrouw K. Rombaut

< meneer D. Verdurmen

< mevrouw I. D’Hoye

WAT?
< boekpakketten samenstellen, boeken sorteren, lijsten opstellen,  

vragen en problemen van leerlingen oplossen...

HOE?
< sinds vorig schooljaar digitaal via Standaard Boekhandel

WANNEER? 
< september: middagpauze (‘na-leveringen’ bij klassenleraar!)

< de rest van het schooljaar: bij verantwoordelijken boekenfonds
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Michel kwam in maart 2012 als plaatsvervanger 

van de vorige schoolkok op het College terecht. 

Dat betekende een redelijk grote verandering 

in vergelijking met de jobs die hij daarvoor had 

uitgeoefend. 

Van het restaurant  
naar de school
Na zijn studies aan de hotelschool in Koksijde 

ging Michel aan de slag in het cateringbedrijf van 

zijn vader, waarna hij vijf jaar als kok werkte in het 

restaurant ‘Het Gevoel’. Ook in ‘De Lozen Boer’ in 

Lochristi was Michel kok. Vervolgens was hij res-

taurantverantwoordelijke bij HGC-Hanos, een in-

ternationale horecagroothandel in Wommelgem. 

In 2008 kreeg Michel een dochter. 

Hij wilde meer tijd vrijmaken voor zijn gezin en 

ging spontaan solliciteren bij verschillende cate-

ringbedrijven. Scolarest nam hem aan. Een snel-

cursus van drie dagen om zich de administratie 

eigen te maken, volstond om mee te kunnen 

draaien in het bedrijf. Michel is nu aangesloten 

bij de Compassgroup van Scolarest en kwam 

dus zo op SJKS terecht. Dit is de enige school 

waar Michel momenteel als kok aan het werk is. 

Teamwerk
Michel werkt op onze school samen met zes 

collega’s, onder wie een hulpkok, die alles voor 

hem klaarzet en sauzen maakt en iemand die de 

saladbar en de belegde broodjes verzorgt. 

Verder zijn er ook twee dames die de eetzalen 

klaarzetten, één iemand die afwast en twee da-

mes die verantwoordelijk zijn voor het internaat 

en de kleuters. Michel zelf is de chef-gerant, 

de hoofdverantwoordelijke, zeg maar. Naast 

maaltijden bereiden is het ook zijn taak leve-

ringen te regelen, bestellingen aan te nemen 

en het menu op te stellen. De gerechten mag 

hij grotendeels zelf kiezen. Natuurlijk moeten 

ze binnen het aanbod en budget van Scolarest 

vallen. Dus zomaar kreeft klaarmaken kan na-

tuurlijk niet... Met vegetariërs wordt rekening 

gehouden, als ze de bestellingen vooraf opge-

een dag uit het leven van de school-kok 
Door Mirjam Eren en Flore Vavourakis – foto’s Lieselot Degraeve

We zien hem niet vaak, hoewel hij er elke middag voor zorgt dat we een lekkere maaltijd, een kopje soep of een 
broodje kunnen nemen. Dat leek ons voldoende om een keer nader kennis te maken met Michel, onze schoolkok. 
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ven. Verder zijn er geen uitzonderingen op het 

weekmenu dat Michel telkens een week op 

voorhand opstelt. Zo heeft hij op het einde van 

het jaar een heel ‘jaarmenu’, dat hij volgend jaar 

opnieuw kan gebruiken, mits enkele kleine aan-

passingen. Zo houdt hij rekening met het weer 

en met gerechten die leerlingen niet lekker von-

den. 

Wat de pot schaft
We vroegen Michel wat hij nu het leukste vindt, 

kok in een restaurant, in een cateringbedrijf of 

op een school. Het verschil is wel redelijk groot, 

geeft hij toe. “In een restaurant kan je je echt 

bezighouden met de ‘culinaire’ kant van het ko-

ken. Leerlingen zijn een gemakkelijker publiek 

en zullen eten wat de pot schaft.” 

Michel mist de restaurantkeuken wel, maar an-

derzijds heeft hij nu veel meer tijd voor zijn kin-

deren, en dat was toch waarnaar hij op zoek was. 

Michel heeft niet echt eigen gerechten. Zijn er 

dan geen momenten meer waarop hij zich op 

culinair gebied kan uitleven? Toch wel, want bij 

speciale gelegenheden wordt Michel wel eens 

gevraagd om te koken. Ook hier op school op 

donderdagmiddag, wanneer de directie luncht 

in de priesterrefter, doet Michel zijn best hen 

een smakelijke maaltijd voor te schotelen. 

Hoe ziet Michels dag op het College er nu juist 

uit? Hieroboven vinden jullie zijn dagschema.

Dagindeling
7.30 uur
< start van Michels dag op SJKS

< klaarmaken van de soep (het ontbijtbuffet voor de 

< internen staat al klaar)

< controleren van de mails van leerkrachten of directie 

< i.v.m. bestellingen voor bv. broodjes die gemaakt moeten  

< worden voor vergaderingen

< beginnen aan het bereiden van de maaltijden

11.00 uur
< de Calfac opstellen, ‘het eten’ in de zelfbediening schikken

< kleuters en vervolgens lager worden naar de refters gebracht

12.00 uur
< de leerlingen van het secundair onderwijs komt eten

13.00 uur
< internen lunchen in de refters

< beginnen met de opkuis van de keuken: vloeren, werktafels...   

(hoewel het meeste al door de keukenmedewerkers is gedaan)

< administratie en beheer in orde brengen (hygiënenormen 

< naleven, temperaturen nameten,  

etiketten op voedingswaren kleven...

15.30 uur
< Michels dag op SJKS zit erop, hij kan naar huis 

We danken Michel heel erg voor de tijd die hij  

vrijmaakte om onze vragen te beantwoorden.
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De klassen 5MWe-WeWib, 5HW, 5WWa1 en 

5EMT2 hielden een krachtmeting met een eigen 

toneelstuk, bijhorende gedichten en spreuken 

over zelfgekozen thema’s. 

5MWe-WeWib beet de spits af. Hun voorstelling 

ging over diefstal op school. Een paar leerlingen 

speelden leerkrachten na en zelfs de directeur 

werd geïmiteerd. De gedichten gingen over ty-

pische schoolperikelen als verliefdheid. 

Hierna kwam 5WWa1. Hun voorstelling speelde 

zich af aan het hof van een koning. Niet alleen 

hun gedichten maar ook hun toneelstuk was 

geschreven op rijm, wat zeer goed paste bij het 

verhaal over een middeleeuwse liefdesvete tus-

sen een schildknaap en een ridder. 

5EMT2 bracht dan weer een voorstelling over 

superhelden De twee narren van deze kamer 

waren uitgedost als Batman en Robin. Het to-

neel ging over een bankoverval waarbij de 

slechterik en de superheld verliefd werden op 

elkaar. 

Als afsluiter kwam 5HW met ernstig stuk over de 

vrouw van een maffiabaas. Ze heeft een aanbid-

der die ze uit schrik voor haar man afwijst. Haar 

man sterft echter en ze blijft alleen, maar zwan-

ger achter. Haar zoon komt via toeval echter 

terug in contact met haar minnaar en hij wordt 

stekezot van het konijn van de minnaar. Wan-

neer de zoon jaren later doodziek wordt, zoekt 

de vrouw terug contact met haar aanbidder om 

haar zoon nog een keer het konijn te laten zien. 

Deze is dolgelukkig en serveert zijn konijn als 

maal, het zoontje sterft en het toneel eindigt in 

mineur. 

Een jury bestaande uit leerlingen en leerkrach-

ten gaf commentaar na elke voorstelling en 

koos op het einde ook de winnaars. De prijs 

voor beste liefdeskus ging naar Lieselot Degrae-

ve en Thomas Dupon uit 5emT2. De prijs voor 

beste kostuums werd in de wacht gesleept door 

de narren van 5emT2. De prijs voor de beste 

gedichten ging naar 5mwe-wewib en 5Hw 

had uiteindelijk het mooiste blazoen. 

 Het Landjuweel: 5HW aan de winst  
Door Andreas Van De Vyver 

Op donderdag 7 februari trokken vier klassen uit het vijfde jaar tegen elkaar ten strijde met het podium  
als arena.

De belangrijkste prijs, die voor het beste toneel, 

werd tot slot volledig terecht uitgereikt aan 

5Hw. 

Een beeld uit de voorstelling van 5MWe-WeWib

De twee narren van 5EMT2
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• Je vindt er meer dan Je zoekt •

Comforttechnieken
Energiebesparende Technieken

airconditioning – ventilatie – klimatisatie – 
verwarming – comfortkoeling – luchtbehandeling 

sanitair
warmtepompen, zonneboilers, fotovoltaïsche 

zonnepanelen

Studie – plaatsing – onderhoud – herstelling
door eigen diensten

A.T.S. De Vogel n.v.
europark-noord 40 9100 Sint-niklaas

Tel: 03 760 03 70 fax: 03 766 09 81
www.atsdevogel.com
info@atsdevogel.be

Wat is een landjuweel?
Landjuwelen waren typisch Brabantse toneel- en dicht-

wedstrijden tijdens de 15de en 16de eeuw. Een kamer 

is een soort toneelvereniging en tijdens zo’n landjuweel 

namen deze kamers het tegen elkaar op. Elke kamer 

bracht gedichten en een toneelvoorstelling. Een nar 

babbelde deze verschillende voorstellingen aan elkaar. 

Elke kamer had ook een blazoen, een kruising tussen 

een schilderij en een wapenschild. 

De klas 5HW met hun blazoen

De kusscène uit het toneel van 5WWa1
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Hallo, wij zijn Yasmine, Galina en Tine van de jongerenredactie  

hier op school. Wat we ons eigenlijk vooral afvragen, is waarom  

je net onze school bezoekt?

Hallo Yasmine, Galina en Tine! Eigenlijk is dat heel eenvoudig: ik kom hier 

in dienst van Scolarest, dat hier op school de catering verzorgt. Het bedrijf 

is een van mijn sponsors. Als tegenprestatie ga ik op enkele scholen mijn 

sport voorstellen. Dat doe ik onder andere door een les te geven over een 

aantal disciplines van tienkamp. Ook leg ik uit wat tienkamp is en vertel ik 

een beetje over voeding. Dat is eigenlijk het voornaamste, maar omdat ik 

nu een enkelblessure heb, zal het vandaag vooral bij praten blijven. En ik 

ben natuurlijk ook benieuwd of mijn 1500m record kan worden verbroken 

door de sportklas.

Blessure!
Je hebt dus een enkelblessure opgelopen. Vallen je trainingen  

dan volledig stil?

De blessure beperkt zich tot mijn enkel, ik kan dus nog wel de rest van 

mijn spieren trainen. Ik kan natuurlijk niet lopen, wat natuurlijk de meest 

intensieve vorm van training is, maar ik probeer mijn spieren wel te trainen 

door o.a. aquajogging, krachttraining, fietsen... Op deze manieren probeer 

ik mijn conditie zo goed mogelijk op peil te houden. Ik probeer ook een 

aantal andere delen van mijn training nu iets intensiever te doen. Als ik dan 

terug zal kunnen lopen, heb ik op die vlakken al een voorsprong en kan ik 

mij iets meer focussen op het lopen. Ik zit dus zeker niet stil!

Wanneer ben je eigenlijk begonnen met atletiek en tienkamp?

Ik ben op mijn acht jaar met atletiek begonnen, naar aanleiding van de 

scholencross. Toen bleek dat ik daar redelijk goed in was. Daarna vroeg 

een buurvrouw mij of ik geen zin had om een keer mee te gaan naar de 

atletiekclub. Dat ben ik dan uiteindelijk blijven doen. In de winter deden 

we veldlopen en in de zomer werkten we op de atletiekpiste. Maar na een 

tijdje was wel duidelijk dat het veldlopen me iets minder lag en dan ben ik 

alleen nog pistewerk gaan doen. Ik deed alle disciplines graag en wou niet 

één kiezen, dus daarom ben ik tienkamper geworden.

1.500 meter... dat is balen
Heb je toch niet één discipline die je het leukst vindt?

Deze vraag heb ik zeker al minstens 100x gekregen en ze blijft moeilijk. Ik 

doe ze allemaal graag. Het is makkelijker om te zeggen welke ik het minst 

graag doe. Dat is de 1.500 meter, want dat is het meeste afzien. Maar het lief-

ste... als ik iets moet zeggen, dan misschien verspringen en speerwerpen en 

discuswerpen en... nee ik denk niet dat ik echt één discipline kan kiezen. 

Hans Van Alphen: Top-tienkamper op bezoek  
Door Tine Van Den Bossche, Galina Babak en Yasmine Vega

Hans Van Alphen, de bekende tienkamper, kwam op 6 maart onze school een bezoekje brengen.  
Zijn aanwezigheid is ook voor de jongerenredactie zeker niet onopgemerkt voorbij gegaan! 
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Wij hadden de kans om een interview af te 

nemen met de winnaar van dit jaar, Wouter 

Smagghe uit 4GL.

Dag Wouter. Jij fietst, wanneer ben je met 

wielrennen begonnen?

Gewoon fietsen doe ik van mijn 12, echt wiel-

rennen vanaf dit jaar, en ik ben nu 16. Sinds dit 

jaar fiets ik ook competities.

Tochten wedstrijdjes
Wat heeft je over de streep getrokken om 

deel te nemen aan het mountainbike-

weekend?

Ik ben sowieso al geïnteresseerd in het wielren-

nen. Een weekendje in de Ardennen om ‘mijn 

sport’ te beoefenen leek me wel leuk. Het was 

ook zeker en vast een goed trainingsweekend in 

de voorbereiding op het wegseizoen. Ik heb voor 

dit mountainbikeweekend zelfs een andere acti-

viteit met mijn wielerploeg laten schieten...

Hoe zag het programma eruit? Veel gefietst? 

Hoe zaten de ‘trainingen’ ineen?

De tochten duurden zo’n 3 uur en tussendoor 

waren er ook korte wedstrijdjes. De eerste dag 

bestond uit een afvallingskoers en een tijdrit, 

de tweede dag hielden we een countrycross. 

Van deze drie ritten werd een klassement opge-

maakt.

Jij bent de winnaar van het mountain-

bikeweekend, wat houdt dat juist in? 

Uit het tijdsklassement dat was opgemaakt van 

de drie ritten (afvallingskoers, tijdrit en country-

cross) bleek dat ik het snelste had gereden, en 

dus de winnaar was. 

De jongste én de snelste
Had je jezelf op voorhand veel kans 

toegedicht, of had je meer concurrentie 

verwacht van de oudere leerlingen?

Eigenlijk had ik wel wat meer concurrentie ver-

wacht. Ik was de jongste, dus ik had wel gedacht 

dat de ouderen beter zouden zijn, maar dat viel 

blijkbaar wel mee. Ik denk wel dat dat komt om-

dat er niet echt ‘coureurs’ bijzaten.

Heb je dingen bijgeleerd over mountainbike 

of wielrennen?

Ik doe vooral aan wielrennen. Mountainbiken 

had ik nog niet vaak gedaan, dus dat was wel 

een verrijking. Ik vond de tochten die we fiets-

ten ook heel leuk. 

Zou je volgende jaren graag opnieuw willen 

deelnemen? Wat moeten de anderen tegen 

dan doen om het jou lastig te maken?

Ja, ik wil zeker volgend jaar weer deelnemen.  

De sfeer zat heel goed, ook ‘s avonds. Wat de 

anderen moeten doen om het me moeilijker te 

maken? Tja, meer trainen, zeker? (lacht)

Een aanrader
Wil je nog iets kwijt over het 

mountainbikeweekend?

Ik wil graag zeggen dat ik het heel fijn vond, een 

toffe sfeer, kortweg een absolute aanrader!

Dankjewel voor je tijd en nog veel succes 

met het wielrennen en al de rest wat je doet! 

Herkennen mensen je vaak op straat of andere 

openbare plaatsen?

Ja, dat gebeurt wel eens. Als ik ergens kom, word ik 

altijd wel een aantal keer herkend, zeker niet door ie-

dereen, maar soms toch wel.

Tweets
We hebben ook gezien dat je op Twitter zit.  

Is dat enkel om dichter bij je fans te zijn of  

doe je dat ook voor je eigen plezier?

Nee, dat doe ik zeker niet voor mijn eigen plezier! 

Blijkbaar zijn er heel veel mensen die dat leuk en 

interessant vinden, maar zelf vind ik het vaak heel 

moeilijk om er iets op te zetten. Veel interessants 

gebeurt er ook niet altijd in mijn leven. Eigenlijk doe 

ik het alleen maar zodat mensen mij kunnen volgen. 

Ik krijg ook dikwijls respons op mijn tweets en dat is 

op zich wel leuk, maar daar blijft het ook bij. Als mijn 

carrière voorbij is, zal ik meer mensen volgen op 

Twitter, maar zelf niet meer zo actief zijn.

Je zegt ‘als mijn carrière gedaan is’. Heb je al plannen 

voor daarna? Je hebt fysiotherapie gestudeerd,  

wil je daar nog iets mee gaan doen?

Goede vraag, maar daar kan ik nog niet echt op ant-

woorden. Fysiotherapie is natuurlijk een diploma 

dat ik heb en de kans dat ik daarmee iets ga doen is 

groot. Maar ik houd alle opties nog open, wie weet 

komt er nog wel iets anders!

Hoe voelt het om een record te verbreken?

Dat op zich vind ik niet zo bijzonder, want ik heb wel 

al meer records verbroken. Eigenlijk doe ik het daar 

niet echt voor, maar eerder om te zien wat ik uit mijn 

lichaam kan halen en om een zo hoog mogelijke 

klassering op wedstrijden te behalen. Of het dan een 

Belgisch record is of niet, is eigenlijk minder belang-

rijk voor mij. 

Götzis
Heb je speciale rituelen voor je wedstrijden?

Ja, eigenlijk wel, ‘s morgens bij het ontbijt zal ik bij-

voorbeeld nooit veel zuivelproducten eten. Ook 

nooit ‘zuur fruit’ zoals een appel, omdat ik denk dat 

dat voor mijn spieren minder goed is. Ik weet niet of 

dat effectief zo is of bewezen is, ik denk dat dat eer-

der in mijn hoofd zit.

Om af te sluiten. Je bent uitgeroepen tot 

sportfiguur van de provincie Antwerpen en  

je hebt al heel wat gewonnen, maar wat is voor 

jou persoonlijk je sterkste prestatie tot hier toe?

Götzis was, denk ik, wel dé wedstrijd tot nu toe.  

Om daar te winnen, daar had ik niet van durven dromen. 

Dus daar ben ik wel het meeste trots op, meer zelfs dan 

op mijn vierde plaats op de Olympische Spelen.

Het mountainbikeweekend  
Door Mirjam Eren

Ook dit jaar werd er – onder de vleugels van Maarten Van Looy en Vincent 
de Meyer – een mountainbikeweekend voor vrijwilligers georganiseerd 
in de Ardennen. Hieronder vinden jullie de top 5 van de beste wielrenners 
onder onze SJkS-leerlingen.

1 Wouter Smagghe 4GL

2 Ashley Bickx 6LWIa op 1’17”

3 Nathan Heylen 6WEWIa1 op 1’19”

4 Jonathan Schalck 6WEWIa1 op 1’ 26”

5 Maxim Lippeveld 6WEWIa1 op 1’42”
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SKAIRO danst de pannen van het dak  
Door Tine Van den Bossche – foto’s: Galina Babak

De stress is te snijden achter de schermen van Skairo. kleren, haar, make-up... alles moet perfect zijn voor  
het moment waar je met zijn allen een heel jaar naar toe hebt gewerkt! 
Dan is het eindelijk zo ver: je hoort leerkrachten de groepen afroepen en je weet dat je nog maar enkele secon-
den meer hebt voor je op de scène moet. Als het zover is, stap je met een bang hartje het podium op. Gelukkig is 
er het gejuich van het publiek dat je zelfvertrouwen genoeg schenkt om 3 minuten lang het beste van jezelf te 
geven, zodat je daarna nog lang kan genieten van prachtige herinneringen.
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The newsroom
Door Galina Babak

Deze serie is bijna volledig geschreven door Aaron Sorkin. Dit is een be-

kende Amerikaanse schrijver van vele verhalen over de Amerikaanse maat-

schappij zoals: ‘The Social Network’, ‘A few good men’, enz...

De serie gaat over een fictieve nieuwszender, waarbij je te zien krijgt wat er 

zich achter de schermen afspeelt. Deze zender noemt men ACN (= Atlantis 

Cable News). Will McAvoy speelt hier de nieuwslezer en is dus bijgevolg 

de hoofdrolspeler. Zijn ex-vriendin die later in het verhaal ook weer een af-

faire met hem heeft heet ‘Mac’. Ze helpt Will om een betere nieuwslezer 

te worden en samen met hem kwaliteitsnieuws te brengen in plaats van 

commercieel nieuws, wat veel zenders doen. 

De afleveringen van één seizoen zijn al geschikbaar in België. Het tweede 

seizoen is nog niet uit in de V.S., maar wordt deze zomer daar verwacht. 

Begin november komt het in België op de kabel. 

De verwachtingen van deze serie lagen heel hoog, het verdiende zelfs een 

plaatsje in het Eén-programma ‘De Zevende Dag’. Bij andere series wordt 

dit meestal niet gedaan. Wanneer ik naar de eerste aflevering keek, had 

ik een bepaalde voeling met het verhaal, maar het is niet iets wat ik vier 

seizoenen zou blijven volgen. The Newsroom staat vooral bekend om zijn 

sterke dialogen tussen en zelfs monologen door de personages. Dit komt 

doordat de schrijver, Sorkin erg gepassioneerd te werk is gegaan en zijn 

fantasie erop los liet. Vaak geeft hij ook het best mogelijke van de realiteit 

weer, dit is dan weer kenmerkend voor de schrijver. 

Persoonlijk vind ik de serie meer iets voor 16+. Dit komt omdat de dialo-

gen nogal moeilijk te volgen zijn. Om de serie te volgen moet je constant 

aandacht blijven. Het is een zeer realistische serie die jammer genoeg toch 

wat saai is. 

Het pluspunt aan deze serie is het hele ‘achter de schermen’-verhaal. Het 

scherpe woordengebruik en de evolutie van het hoofdpersonage zijn 

twee sterke punten van de serie. 

Om te concluderen: ik zou deze serie zeker aanraden voor de mensen die 

fan zijn van non-fictie series, maar voor dé grote actie zou ik niet naar deze 

serie grijpen. 
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Saeculum
Door Yasmine Vega Corrales

Het verhaal
Een groep jongeren trekt zich een aantal dagen terug in een afgelegen 

bos om een middeleeuws rollenspel te spelen. Normaal gesproken zou dat 

niks voor de student medicijnen Bastiaan zijn, maar hij is verliefd op Sandra 

en heeft zich door haar laten overtuigen.

De bijeenkomst begint als een gewoon rollenspel, maar naarmate de tijd 

verdergaat, blijken er allerlei dingen mis te gaan tijdens het spel. Ineens 

worden mensen ziek, spullen worden gestolen, maar het meest veront-

rustende van allemaal is dat er ook mensen verdwijnen. Bastiaan en zijn 

vrienden moeten alles achterlaten om de verloren vrienden op te sporen. 

Over het weekendje dat zo leuk leek, wordt al gauw een duistere schaduw 

geworpen, want de vriendengroep heeft geen enkel contact met de bui-

tenwereld en wordt steeds meer in het nauw gedreven.

Ons oordeel

Pas op! Als je het boek leest, kan je het niet meer loslaten! Het boek laat 

je op een zeer vreemde manier meevoelen met de personages door het 

vertelstandpunt steeds van personage te laten veranderen, zo krijg je ook 

steeds nieuwe invalshoeken op de zaak. Alles wat door de personages 

wordt verteld, ga je bijna geloven. Maar het allersterkste punt van het boek 

is het einde. Een einde dat mooi aansluit bij het begin, maar dat voorna-

melijk zeer onverwacht is. 
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Compagnie Cecilia:  
Vorst-Forest
Door Benjamin Rombaut

< Regie: Titus De Voogdt en Johan Heldenbergh

< Spel: Titus De Voogdt, Johan Heldenbergh, Helder Deploige en  

Hanne Vandersteene 

Wie naar Vorst gaat kijken, zal geen staande ovatie geven. Natuurlijk be-

gin je als de lichten terug aan gaan beleefd mee te applaudisseren, maar 

toch zonder al te veel enthousiasme. Je bent namelijk nog volop bezig te 

beslissen of je het hele schouwspel nu leuk vindt of niet. Een hele opgave, 

aangezien deze aanvankelijk eenvoudige, doofstomme deurenkomedie 

langzaam maar zeker uitgroeit tot een diepgaande tragedie.

Het zit namelijk zo: een jongeman loopt wat rond te sloffen in een prach-

tig fabrieksdecor tot een gigantische parka-dragende kerel met yetiallures 

komt binnenwandelen. Ze blijken allebei een enkelband te dragen en om 

een duistere reden beginnen ze elkaar uit te dagen. De één met acrobati-

sche toeren en de ander met onversneden krachtpatserij. De hele situatie 

escaleert en het slapstickgehalte neemt onnoemelijke proporties aan. Net 

wanneer we een overdosis dreigen te krijgen, gaat het heden subtiel over 

in het verleden via een flashback. Zo komt de aandachtige toneelkijker de 

hele voorgeschiedenis te weten en krijgt hij verklaringen voor de tot dan 

toe onbegrijpelijke taferelen. Een uitstekend voorbeeld daarvan vinden we 

in de Italiaan in maatpak, die heel het stuk zit rond te lopen, op zoek naar 

zijn ontbrekende, fluo-gele voetbalschoen.

Natuurlijk willen we niet elke plotwending verklappen, maar wel kan ge-

zegd worden is dat het einde beslist voor interpretatie vatbaar is. Dat is 

dan ook net het geweldige tijdens de nabespreking. Samen alle puzzel-

stukjes bijeenrapen om zo het verhaal te reconstrueren, ieder met zijn ei-

gen visie. Uiteindelijk kom je dan tot de conclusie dat een daverend ap-

plaus dubbel en dik verdiend geweest zou zijn.

Wie is, zal zijn

Wie gaat, zal staan

Wie klimt, zal groeien

Wie komt, zal gaan

Maar wie heeft bepaald dat je nu al moest vliegen

Uit onze armen vol warmte en liefde

Wie heeft gewild om hier te stoppen

Wanneer je nog zo’n lange tijd verdiende

Ik vraag me af wat er in je omging

Want je hebt me dat nooit verteld

Misschien had ik het moeten vragen

Of had je dat niet op prijs gesteld?

Sorry dat ik het niet deed

Ik wist niet of ik er over mocht beginnen

Wat voelde je diep, diep vanbinnen?

Wanhoop, verdriet, leed

Hoe raar het ook mag zijn,

Ik bleef hopen en wou niet geloven

Zeker was ik ervan dat het ging beteren

Maar je genas niet, en begon te doven

Ik gaf mijzelf niet de kans

Om nog dichter tot jou te komen

Ik wou mijzelf beschermen

Maar ‘k heb de foute beslissing genomen

Ik nam dus afstand en verdrong

Uren liet ik tranen lopen

Het hield niet op, dus zat ik wanhopig

Al wenend mijn tranen af te drogen

Ik vraag me zo vaak af waarom

En ook waar jij nu bent

Lieve Domien, het is oneerlijk

Rust nu zacht, ‘k heb je graag gekend

A.
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P_ _ _ _ _ _  B_ _ _ _

diezelfde doordringende 
blik zie je nog steeds  
in zijn lessen godsdienst.

lerares Klassieke Talen lerares biologie, fysica 
en chemie

Jong geleerd is oud gedaan... Spreekt op school  
af wie om de kinderen 
gaat.

l_ _ _  S_ _ _ _ _ _
S_ _ _ _ _  d_  B_ _ _

J_ _  o_ _ _ _ _K_ _ _ _  w_ _ _ _ _ _ _ _

welKe leerKracHTen HerKen JiJ in onderSTaande JeugdfoTo’S?
de oplossingen worden gepubliceerd in de volgende ic Hou.
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Spelletjespagina
Samengesteld door Mirjam Eren 

oplossingen vorige editie 
1 m. Verougstraete | 2 S. Hennebel | 3 n. Heyninck | 4 H. Huber | 5 K. Soetens | 6 H. Schack

< Maak leuke woorden of originele zinnen met de letters van nummerplaten.  

bv: BBK-549 -> BolleBuiK 

< Kijk goed en noem als eerste het automerk van de voorbijrijdende auto’s.

< Doe de gezichten van auto’s. Een Kevertje heeft bolle wangen, een Audi 

gemene ogen... Kies een categorie en bedenk hierbij (als eerste) bij elke 

letter van het alfabet een woord.  

bv: schattige dieren, lekkere dingen, bekende personen, stomme cadeaus, 

moeilijke woorden... 

Autospelletjes
Velen van jullie trekken deze zomervakantie op reis. Op reis gaan is leuk, maar soms moet je uren in de auto 
zitten. Hieronder vinden jullie enkele leuke spelletjes tegen de verveling...

< Voer een gesprek met je ouders/vriend(in)/broer(s)/zus(sen) zonder ja, 

nee of euh te zeggen. 

< Verzin een verhaal en laat halverwege de andere het vervolg verder 

verzinnen.

< Of verzin drie verhalen waarvan er ééntje waar/gelogen is, de rest is 

gelogen/waar. Aan de andere(n) om te ontdekken welk verhaal (niet) 

klopt. 

< Probeer bij een stoplicht om het meest rond de auto te lopen.  

Of toch maar niet.

Lolhoek (1)
Een varkentje ziet voor het eerst een stopcontact. 

“Oh, wat zielig,” zegt het, “hebben ze je in de muur gemetseld?”

“Geef mij maar een joint,” zei de goudvis, “dan word ik haai.”

Er staan twee blondjes voor het verkeerslicht. Als het licht groen wordt, zegt het ene 

blondje: “Het is groen.” Antwoordt het andere direct: “Een kikker!”

Loopt een blondje met haar vriend door de bloedhete woestijn.  

Vraagt een blondje aan haar vriend: “Heb je vanmorgen het weerbericht nog 

gehoord?” “Ja”, zegt haar vriend, “40 graden in de schaduw.”  

Zegt het blondje: “Ben ik blij dat er hier geen schaduw is!”

Heb je al gehoord van die Belg die verdronken is? Nee?  

Hij gooide zijn sigaret in het water en ging hem toen uittrappen!

Vrienden staan achter je, daarom zie je ze nooit. 
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1) Welke leerkracht gaat graag shoppen in Antwerpen? 

2) Het kruipt onder de grond en heeft nooit hoofdpijn? 

3) Wat is geel en pest graag? 

4) Waarom kon Einstein geen huis bouwen? 

5) Wat is het toppunt van egoïsme? 

6) Het heeft een lange nek en doet het soms wel, soms niet? 

7) Het is rood en blij? 

8) Het is wit met zwarte strepen en heeft het prima gedaan? 

9) Wat zegt een dom blondje tegen een koe als die boe zegt? 

10) Het heeft een slurf en is lekker om te drinken? 

11) Hoe kun je zien dat een stotteraar spaghetti heeft besteld? 

12) Hoe noem je het favoriete drankje van een krokodil? 

13) Waarom lachen muizen als ze op het gras staan?

14) Wat is het toppunt van braafheid? 

15) Wat is het toppunt van sadisme? 

16) Wat is rood en het is niet helemaal? 

1) Meneer Van Meir

2) Een paracetamolletje 

3) Een banananana! 

4) Hij had maar ein stein. 

5) Zeg ik je lekker niet! 

6) Giraf-en-toe 

7) Een aardblij 

8) Zebravo 

9) “Doe niet zo gek, ik heb je al lang 

gezien!”

10) Olifanta 

11) Er staan 10 glazen ‘Spa’ voor hem. 

12) Croca Cola 

13) Omdat het kietelt onder hun oksels. 

14) Een kind dat alleen nog maar 

boterhammen met tandpasta wil. 

15) Een blinde 2 punaises geven en 

zeggen dat het zijn contactlenzen zijn! 

16) Aardbijna

Wie zijn jullie? Stel jezelf eens kort voor: hoe 

oud ben je, wat zijn je hobby’s?

Serafien D’hooge, 14, zwemmen, gitaar en dans

Amorie Koppen, 14, tennis en dans

Anne-Jullie Truyens, 14, tennis en paardrijden

Drie gewone meisjes dus. Uiteindelijk kon 

iedereen van het College het mannetje 

vinden, het was waarschijnlijk wel een 

verrassing dat het juist jullie overkwam? 

Amorie: We hadden, toen we merkten dat er 

een wedstrijd liep, al van het begin tegen elkaar 

gezegd dat we dat mannetje zouden vinden. 

Voor de grap, uiteraard. 

Serafien: Maar het was wel een verrassing toen 

we het uiteindelijk echt vonden.

Anne-Julie: Eigenlijk was het ook meer per toe-

val dat we het vonden, we hebben er niet echt 

de hele tijd achter lopen zoeken. 

Hoe verliep jullie zoektocht? Volgden jullie 

de tips dagelijks op?

Serafien: Niet echt. We zagen de tips op de 

schermen verschijnen, dat heeft ons dan wel 

wat aangezet om het te gaan zoeken.

Amorie: Ik checkte ook mijn mail op Smart-

school.

En de ontdekking van het mannetje, hoe 

ging dat juist?

Amorie: We vonden het vorige dinsdag, tijdens 

een uur studie. 

Anne-Julie: Na tip 2 vermoedden we al dat het 

mannetje verstopt zou zitten in de Externenstu-

die. Toen de bel ging, hebben we dan enkele 

stoelen vooraan ‘onderzocht’ en zo hebben we 

het gevonden.

Serafien: We hebben de stoel wel eerst moeten 

omdraaien om het mannetje eraf te kunnen ha-

len. Vandaar dat we ook hebben gewacht tot de 

bel gegaan was...

IC HOU-MAnneTJe
Naar aanleiding van de eerste Ic Hou Jongeren zette de jongeren-
redactie een kleine wedstrijd op touw. We doopten een playmobil-
mannetje tot onze mascotte en verstopten dat op het College. 
Een week lang kregen jullie tips, zowel via de schermen in het B- en 
k-gebouw, als via een bericht op Smartschool. Op dinsdag 12 maart was 
het dan zover, het Ic Hou-mannetje werd gevonden...
We stelden de vinders, drie meisjes uit 3Lc, enkele vragen. 

Lolhoek (2)

Vonden jullie het een goede verstopplek?

Serafien: Ja, zeker. Onder een stoel is niet met-

een een plek waar je normaalgezien zoekt. 

Amorie: Ja, en uiteindelijk had ook iedereen 

evenveel kans om het te vinden.

En wat is er met de prijs, de zak snoep, 

gebeurd? 

Amorie: Die is al op... 

Anne-Julie: Maar we hebben hem wel gedeeld, 

uiteraard... (lacht)

Bedankt voor dit interview en nog eens 

gefeliciteerd met jullie vondst... 

omdat we er vanuit gaan dat jullie tij-

dens de vakantie niet terug naar school 

willen komen, verstoppen we het ic Hou 

mannetje pas in september. ook dan is 

er weer een prijs aan verbonden! Houd 

dus begin volgend schooljaar je ogen 

open en wie weet win jij dan wel een kilo 

snoep!

grappige foeifouten

Op het examen Engels:

< What are ‘the Razzies’?  

The rastapeople in America

 (Razzies zijn de golden awards die uitgereikt 

worden aan de slechtste films en acteurs.)

< Verlies je kalmte niet =  

Don’t lose your temperature 

door Filip Van Lijsebetten,  

Tine Van Den Bossche en Flore Vavourakis



Na de les ijsbeert Pieter-Jan door de gangen, 

tot hij op zijn tocht bij de ingang van de kelder 

passeert. Hij kijkt om zich heen en sluipt stiekem 

naar binnen, ook al weet hij maar al te goed dat 

hij hier helemaal niet mag komen. Langzaam 

wennen zijn ogen aan het duister, hij vindt de 

ouderwetse lichtschakelaar en nu kan hij rond-

kijken in de kelder. Het enige wat hij ziet zijn do-

zen, dozen en nog meer dozen. De moed zinkt 

hem in de schoenen, dit is een onmogelijke op-

dracht. Toch begint hij aan zijn zoektocht, uren-

lang. Net als hij op het punt staat om de moed 

te verliezen en de kelder te laten voor wat hij is, 

ziet hij verborgen onder een stapel dozen een 

luik. Hij schuift de dozen weg en opent het luik. 

De trap die tevoorschijn komt is steil en wordt halfweg opgeslokt door het 

donker. Met een bang hart raapt Pieter-Jan alle moed bijeen en daalt hij af in 

de duisternis... 

Onder het luik, nog dieper dan de kelder ligt zowaar een ondergronds 

gangenstelsel! Zodra Pieter-Jan de onderste trede afstapt, merkt hij op 

dat het er niet volledig donker is: enkele schaarse fakkels verlichten zijn 

weg. Boven één van de vele stenen poorten staan Latijnse woorden op 

de muur geschreven. De onheilspellende rode kleur van de inkt doet Pie-

ter-Jan aan bloed denken. Vermoeid pijnigt hij zijn hersenen en probeert 

hij de tekst te vertalen. Het feit dat de schrijver een soort kalligrafie ge-

bruikt heeft, bemoeilijkt de zaak alleen maar. Slechts onsamenhangende 

stukken tekst dringen tot hem door. ‘Wees waakzaam’, dat had hij met-

een begrepen en die raad neemt hij dan ook ten harte. Hij keert terug 

en gaat op zoek naar de dozen die hij slechts een kwartier geleden door-

zocht heeft. Toen had hij opgemerkt dat één ervan een massa aan plaat-

jes en tekeningen van de school bevatte. Na enkele ogenblikken vindt hij 

al een ouderwets plan van de school. Baat het niet, dan schaadt het niet! 

Met de kaart in zijn hand begeeft hij zich opnieuw naar het luik. 

Hij passeert grote hallen met prachtige fresco’s, maar ook nauwe, onver-

lichte gangetjes die op instorten staan. Hier en daar vallen kleine steen-

tjes en stof naar beneden, alsof de gangen zich tegen indringers willen 

beschermen. In één van de zalen treft hij bekende dingen aan: zilver-

werk, een wereldbol, massa’s boeken en dossiers... Maar af en toe stoot 

hij ook op vreemdere voorwerpen en allerlei zoemende, ultramoderne 

apparaten die hij nog nooit eerder heeft gezien. ‘Wie zou deze vreemde 

gangen in godsnaam toch gebruiken?’

‘Help! Help!’Pieter-Jan kijkt op zijn kaart en probeert te lokaliseren waar 

het geluid vandaan komt. Naarmate hij een ruimte die onder de Calfac 

zou moeten liggen nadert, worden de noodkreten duidelijker. Hij laat 

zich door zijn oren leiden en komt zo in een stinkende kerker terecht. Een 

tiental volwassenen waaronder een vrouw die opmerkelijk veel op Céline 

lijkt, staren Pieter-Jan met uitgemergelde gezichten dankbaar aan. Ze 

kunnen het nauwelijks geloven dat hij hen na al die tijd gevonden heeft. 

‘Blijf roepen,’ fluistert Pieter-Jan, maar het is al te laat. De voetstappen 

van een bewaker, die door de plotse stilte is gealarmeerd, komen al drei-

gend op hen af. Voor hij ook maar een voet kan verzetten, staat Pieter-

Jan oog in oog met een gewapende bewaker.

De daaropvolgende gebeurtenissen gaan in een flits voorbij. Eén van de 

gevangenen spuwt de bewaker, die met getrokken geweer op Pieter-Jan 

afstapt, in het gezicht, waardoor die even aarzelt. Pieter-Jan komt onmid-

dellijk in actie en slaat de bewaker met een welgemikte vuistslag buiten 

westen. Haastig maakt hij de gevangenen los met de sleutels die aan de 

gordel van de man hangen. Een roodharige kerel, die voor een gevange-

ne op water en brood nog opmerkelijk veel kracht heeft, helpt hem om 

de zware bewaker vast te ketenen. De vrouw die op Céline lijkt, gebaart 

naar Pieter-Jan dat hij hen moet volgen.

Samen met de gevangenen baant Pieter-Jan zich een weg door de duis-

ternis. Ze leiden hem naar een ruimte ter grootte van een klaslokaal. Het 

lokaal is zo goed als leeg op een smerig tafelkleed en een oude, gebro-

ken spiegel na. De roodharige man trekt de vieze lap weg en grijpt een 

zwart kistje dat er onopvallend onder bleek te liggen. Achter de spiegel 

bevindt zich een trap die opnieuw naar een luik leidt. Plots ratelt een 

mitrailleur. De ontsnapte gevangenen spurten zo snel mogelijk naar bui-

ten, maar dat kan niet verhinderen dat één van hen door de plotse ko-

gelstorm geraakt wordt. Zijn laatste kreet van pijn wordt gesmoord in de 

chaos van de vluchtende voetstappen.

Het luik komt uit in de ondergrondse parking op de markt. De gevange-

nen rennen allemaal dezelfde richting uit en zonder na te denken loopt 

Pieter-Jan hen achterna. Uiteindelijk stoppen ze voor de deur van een rij-

huisje in de Collegestraat. Een oudere vrouw met een vriendelijk gezicht 

doet bezorgd de deur open. Met ogen vol van schrik bekijkt ze hun uit-

gemergelde en betraande gezichten. Vlug laat ze hen binnen.

De gevangenen stellen zich één voor één aan Pieter-Jan voor en bedan-

ken hem meermaals voor zijn onverwachte reddingsactie. Herbert, de 

man die zich voorstelt als de papa van Céline, neemt vervolgens met 

De Collegemoord (deel 2)
Een thriller door Filip Van Lijsebetten en Tine Van den Bossche
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gebroken stem het woord: ‘Wij werken allemaal voor de geheime dienst 

van de Vlaamse politie en werden twee weken geleden gevangengeno-

men door de Sint-Niklase maffia toen we probeerden deze belangrijke 

zwarte kist die in hun schuilplaats verborgen lag in veiligheid te brengen. 

De man die net gedood is, was Paul, een ex-agent die zijn hele carrière 

heeft gewijd aan het oprollen van de Sint-Niklase maffia. Dankzij jou, 

Pieter-Jan, kunnen we zijn werk verder zetten en bovendien mijn doch-

ter redden. We weten nog niet waar ze haar gevangen houden, maar de 

maffiabaas is met haar ontvoering slechts op één ding uit en dat is de 

zwarte kist, die je net gezien hebt, bemachtigen. Dat liet hij ons al dui-

delijk weten toen hij ons de afgelopen dagen kwam folteren in de kerker. 

Gelukkig wist hij niet dat wij op het idee gekomen waren om de kist te 

verbergen in de verboden gangen toen zij beslisten om net van die plek 

hun nieuwe schuilplaats te maken. In ruil voor die kist krijgen we Céline 

vast en zeker levend thuis.’

Na een nacht vol spanning wordt Pieter-Jan door een agente terug naar 

het internaat gebracht. De volgende ochtend ziet hij op het journaal de 

beelden van Célines vrijlating, maar de nieuwslezer geeft de officiële 

versie van het verhaal. Van de leerlingen op het College weten enkel hij 

en Céline wat er zich de laatste weken werkelijk op en onder de school 

heeft afgespeeld. 

Enkele dagen later zit Céline weer gewoon naast Pieter-Jan in de klas als-

of er niets gebeurd is. De maffia laat Céline en haar familie met rust en op 

het SJKS gaat het gewone schoolleven ongestoord verder. Het enige wat 

zelfs Pieter-Jan en Céline nooit zullen weten, is wat er in de kist zat.

New 308cc
Sta open voor elk seizoen

New 3008
Nieuwe technologie – Nieuw weggedrag

Gar. & Carr. VANHOECkE nv

Prins Boudewijnlaan 117

9100 Sint-Niklaas

Tel. 03 778 03 03

http://vanhoecke.verdeler.peugeot.be



Ingelijst
MEDIA-WIJS
Nieuwe media zijn niet meer weg te denken uit ons 
leven, uit het schoolleven. De gsm, het internet, de 
sociale media, de  iPod, de  iPad, ... De voorbije twee 
schooljaren richtten we reeds de schijnwerper op 
‘verstandig’ omgaan met de nieuwe technologieën 
en mogelijkheden. Geen evidente zoektocht omdat 
iedereen lerende en zoekende is: leerlingen, hun ou-
ders, leerkrachten, ... Wél een boeiend parcours.
Volgend schooljaar willen we – meer nog dan het 
voorbije schooljaar – nieuwe media een plaats geven 
in de jaarplanning van iedere leeftijdsgroep. Privacy-
instellingen, cyberpesten, inzicht in de economische 
mechanismen en het ‘ethisch’ gebruik van nieuwe 
media komen aan bod.
Nadat ze een intensieve lessenreeks volgden vorig 
jaar zullen onze mediacoaches-leerkrachten Joke De 
Lille   en Patrick Braem verdergaan op de ingeslagen  

weg. Ze geven workshops voor leerkrachten om de 
nieuwe media-vaardigheden te vergroten.
Ons open leercentrum beheert ondertussen 16 iPads 
die recent werden aangekocht. Volgend schooljaar 
willen we nog meer iPads ter beschikking stellen 
voor leerkrachten die een les met gebruik van een ta-
blet voorbereid hebben.
Handboeken, werkboeken, tijdschriften, jeugdboe-
ken, kranten... het blijft ook belangrijk. Het is geen 
verhaal van boeken of tablets, maar een verhaal van 
boeken én tablets.  
Technologie ten dienste van het leerproces, ter ver-
betering van ons welzijn en onze levenskwaliteit, dat 
zijn belangrijke  doelen; het (leren) vermijden van val-
kuilen en uitpuren van opportuniteiten, een ‘work in 
progress’. 
Stap voor stap op weg naar een media-wijs gebruik 
van de nieuwe media.

DVR


