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 Moderne talen: een nieuwe aanpak   Opnieuw naar de Cévennes  Bouwen en verbouwen  
Pensioen: Lutgarde Maes, Herman Schack en Walter Roggeman  Ic Hou-Jongeren, superdik en 
om duimen en vingers van af te likken!  Engelse dag: Burns night  Schack doet zijn boek dicht  
Familienieuws

Ic Hou
V

ri
en

d
sc

h
ap

sd
ag

 e
er

st
e 

ja
ar

 o
p

 9
 ju

n
i 2

01
7:

 W
e 

vl
ie

g
en

 u
it



“Een andere dierbare herinnering die mijn geheugen gegrift staat, maar die eigenlijk na mijn 
vertrek als directeur valt, is mijn afscheidsviering op vrijdag 13 februari 2015. Een zonnige dag met 
een volle speelplaats leerlingen en personeelsleden... en buiten mijn weten ook mijn hele gezin, 
inclusief de jongste kleinzoon van een week oud!”

Walter Roggeman, oud-directeur, over mooiste herinneringen aan zijn ‘Collegetijd’  
in een pensioeninterview  – zie blz. 29
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“Want in tegenstelling tot het dictaat van de markt, spreekt uit het leerplan een oprechte 
bekommernis: het waarborgen van de ontwikkeling van elke leerling en zijn vaardigheid in de 
wereld van morgen. Dat treft. Want net diezelfde zorg bracht onze leraren Duits, Frans en Engels 
rond de tafel.”

Jan Ongena, leraar,  in een bijdrage over een nieuwe aanpak bij de moderne vreemde talen – zie blz. 8 

“Klimmen is een sport die minder bekendheid heeft bij het grote publiek, maar ze heeft voor Lukas 
Franckaert uit 5SPW geen geheimen meer. Om wat meer over de klimsport te weten te komen, ging ik 
hem een aantal vragen stellen.”

Charlotte Janssens 5 HW, in een artikel over Lukas en klimmen – zie blz. 107

“Als we het discours van Koen Baeten heel kort samenvatten,  mogen we besluiten dat vooral 
veel liefde en aandacht geven het belangrijkste is in de opvoeding. Tijd maken om te luisteren 
naar je kinderen en naar elkaar is onmisbaar in relaties. Je best doen is oké, fouten maken in 
de opvoeding is slecht voor onze status, maar falen is niet altijd negatief en is zeker niet het 
omgekeerde van slagen. Het proberen lukken  is genoeg en durf te leren uit fouten.”

Alexandrina Verhofstede, ouder, over wat Koen Baeten zei op de infoavond ‘Pubertocht’, 
georganiseerd door ons oudercomité – zie blz. 12

“Of dit nu je eerste of je laatste jaar op ’t College is, het staat vast dat onze school nog 
steeds geheimen voor je heeft. Nu is de tijd gekomen om deze eindelijk uit de doeken 
te doen. In de volgende fotoreportage nemen we je mee langs de zelden geziene, 
uiterst goed verstopte schatkamers van het ondertussen eeuwenoude gebouw waarin 
het Sint-Jozef-Klein-Seminarie is ondergebracht.”

Daan Witte en Elisa Heyrman 4 Lb – 5 LMT, over de achterkamertjes van het College  –  
zie blz. 94

KNIPPEN EN PLAKKEN
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SAMEN SCHOOL MAKEN

? De Kangoeroewedstrijd: nagenoeg alle leerlingen van de eerste graad schreven zich in voor deze wiskundewedstrijd

Na een infosessie over bloeddonatie was er op 22 mei een bloedinzameling op school (91 leerlingen en 30 personneelsleden) =
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ACTUAACTUA

Doel van de barbecue was om iedereen te be-

danken voor het jarenlange engagement, maar 

tegelijk werd er door verschillende stuwende 

krachten gepolst naar interesse voor een snelle 

comeback van de Cévennesreis. Al snel bleek er 

wel de nodige steun voor een revival.

Ondertussen zijn we, op het moment dat ik dit 

zit te schrijven, in de laatste rechte lijn terecht 

gekomen. De reservaties voor vervoer, verblijf en 

activiteiten zijn gebeurd, de meeste leerlingen 

hebben de nodige documenten ingeleverd en 

het programma zit in elkaar. Tijdens de voorbe-

reidende vergaderingen bleek het alvast goed 

te zitten met het enthousiasme van de begelei-

ders. De anciens deelden hun ervaringen met de 

groentjes en de groentjes zorgden met hun aan-

stekelijke gedrevenheid voor een nieuwe wind. 

Enkel naar de bungalows
Naast enkele collega’s die voor het eerst mee-

gaan, zijn er nog enkele andere nieuwigheden. 

Zo gaan we dit jaar voor het eerst enkel naar ‘de 

bungalows’ van La Pommeraie in Le Vigan. De 

chateau wordt dus voor het eerst in 18 jaar niet 

ingenomen. Ook zal er in onze groep voor de 

eerste keer worden gewerkt met een vaste keu-

kenploeg, samengesteld uit ouders van een col-

lega, een vriendin van collega’s en de echtgeno-

te van een collega. In de ploeg van begeleiders 

gaat naast leerkrachten van het middelbaar, van 

het lager en personeel van het secretariaat voor 

de eerste keer een kleuterleidster mee. Zo kan je 

echt wel zeggen dat deze reis gedragen wordt 

door heel het College.

Wanneer je vertrekt op reis heb je een heleboel 

verwachtingen en dat is bij deze reis uiteraard 

niet anders. Uit de resultaten van een enquête 

blijkt dat heel wat leerlingen een onvergetelijke 

reis verwachten waarop veel gelachen gaat wor-

den. In de jaarboeken van de laatstejaars lezen 

we vaak dat de Cévennesreis één van de top-

momenten was tijdens hun loopbaan op SJKS. 

Dat onvergetelijk maken van de reis, daar slagen 

we dus meestal wel in.

Met vrienden op stap
Voor velen is het erg belangrijk dat ze boeiende 

activiteiten met vrienden kunnen beleven en 

dit alles in een ontspannen en ongedwongen 

sfeer. Bovendien leer je medeleerlingen én leer-

krachten op een andere manier kennen. Verder 

hopen veel leerlingen ook andere mensen te 

leren kennen en bestaande vriendschappen te 

versterken. Ze kijken uit naar de afwisseling tus-

sen spanning en avontuur enerzijds en ontspan-

ning anderzijds. Ze zien deze reis als een ideale 

afsluiter van het schooljaar en een mooie start 

van de zomervakantie.

Ook de leerkrachten vertrekken met verwach-

tingen en bepaalde motivaties. Zij verwachten 

opnieuw een reis om in te kaderen. Het goede 

weer en de adembenemende omgeving zijn 

een extra stimulans om deze reis mee te be-

geleiden. Elkaar en de leerlingen anders en 

beter leren kennen zorgt voor een fantastische 

groepssfeer en is absoluut een meerwaarde 

voor veel begeleiders.

Een hele hoop verwachtingen dus...De begelei-

ders gaan er alleszins alles aan doen om ze in te 

lossen en hopelijk bezorgen we de leerlingen dan 

een reis die ze zich nog lang zullen herinneren. 

In de Cévennes springen 
de vonken er af
Om af te sluiten wil ik enkele van mijn mooi-

ste herinneringen delen. De eerste keer dat ik 

meeging, was de eerste keer dat er, wegens het 

grote aantal inschrijvingen, in twee groepen 

werd gegaan. We gingen dus in primeur naar 

La Pommeraie met een nieuwe, jonge ploeg. In 

vergelijking met het dagdagelijkse schoolleven 

leer je elkaar op een totaal andere manier ken-

nen. Collega’s worden vrienden en voor som-

migen meer dan vrienden...Ja, ik moet toegeven 

tijdens die eerste Cévennesreis werd de basis 

gelegd voor de relatie met mijn vrouw. Dat de 

vonken in de Cévennes kunnen overslaan be-

wezen mevrouw De Beleyr en meneer De Mey-

er een paar jaar later nog eens. Enkele jaren later 

mocht ik getuige zijn op hun huwelijk.

Een andere onvergetelijke gebeurtenis werd mij 

bezorgd door ‘De Rode Duivels’. In 2014 moest 

onze nationale ploeg het in de achtste finale 

opnemen tegen de Verenigde Staten. Uiter-

aard wou iedereen deze wedstrijd meevolgen. 

We hebben er toen voor gezorgd dat we met 

alle leerlingen en begeleiders de wedstrijd op 

groot scherm konden volgen op een terras 

van een café in het dorpje. We vertrokken als 

een rode colonne met vlaggen en sjaals naar 

het terras. Uiteraard ging dit niet onopgemerkt 

voorbij bij de plaatselijke bevolking. De stortbui 

die tijdens de wedstrijd losbarstte, kon de pret 

niet bederven en de eigenaar toverde de ene 

paraplu na de andere tevoorschijn om ons het 

toch maar naar onze zin te maken. Naast het feit 

dat het een erg goede en spannende wedstrijd 

was, zorgde het kader en het gezelschap voor 

een onvergetelijk moment. Bij deze wil ik mij in 

naam van de groep excuseren voor de lawine 

van lawaai die ontstond toen Kevin De Bruyne 

in de verlengingen de verlossende 1-0 maakte.

Dit jaar zullen we het zonder EK of WK moeten 

doen, maar we gaan er alles aan doen om ieder-

een de tijd van zijn of haar leven te laten beleven.

Pieter Van Rumst

(in naam van de hele begeleidingsploeg)

NA HELE KORTE ONDERBREKING 

Dit jaar opnieuw naar de Cévennes!
WATERS IN DE LIFT

Frisdrank  
aan bandenNa een onderbreking van één jaar zijn we er dit jaar terug in geslaagd om de befaamde Cévennesreis voor 

vrijwilligers uit het derde jaar te organiseren. Wegens organisatorische moeilijkheden kon de reis vorig jaar 
spijtig genoeg niet doorgaan. In plaats van op 30 juni onmiddellijk na de oudercontacten de bus op te stappen en 
met een groep enthousiaste leerlingen en collega’s richting Frankrijk te vertrekken, werd er een barbecue 
georganiseerd voor alle collega’s die ooit mee waren geweest naar de Cévennes. Op 1 november 2016 riepen we in samenspraak  

met de leerlingenraad een halt toe aan het aanbod 
van frisdranken in onze refters en in de automaten 
verspreid over onze campus. De introductie van  
het badgesysteem op onze automaten – ter 
vervanging van het betalen met muntstukken – 
leidde ertoe dat we in de zomer van 2016 over een 
volledig beeld beschikten van de drankaankopen  
op onze school.

Uit analyse van het verbruik konden we afleiden dat bij 7 van de 10 drank-

aankopen gekozen werd voor frisdranken. In het schooljaar 2015–2016 

kochten 11% van onze leerlingen nooit een frisdrank. 43% van de leerlin-

gen kochten tussen 1 en 20 frisdranken op jaarbasis. 22% tussen de 20 en 

50 frisdranken. 16% tussen 50 en 100 dranken. 9% zat aan een jaarlijkse 

consumptie boven de 100 stuks. 

Voor water (plat en bruis) werd slechts in 3 op de 10 drankaankopen geko-

zen. 25% van onze leerlingen kochten nooit water, 57% kocht minstens 1, 

maar niet meer dan 20 waters. 10% kocht tussen 20 en 50 waters. 8% kocht 

meer dan 50 waters op jaarbasis.

Gelukkig opteert een deel van onze leerlingen in de refters voor kraantjes-

water . Anderen hebben dan weer de goede gewoontes van in de lagere 

school behouden en nemen een hervulbare drinkfles mee. Over concrete 

cijfers hieromtrent beschikken we momenteel niet. 

Ommekeer op 1 november 2016
Redenen genoeg dus om ons drankenbeleid over een andere boeg te 

gooien. Het was en het is nog steeds ons doel om de leerlingen aan te 

zetten tot het drinken van water. Kraantjeswater beschouwen we als het 

beste alternatief. Daarnaast zijn we er als school voorstander van dat de 

leerling een hervulbare drinkfles meeneemt. Deze gewoonte, ingeburgerd 

in talrijke lagere scholen, kent minder succes in secundaire scholen (is dat 

met de fietshelm niet hetzelfde?), maar wordt daarom niet minder door 

ons toegejuicht. Hervulbare drinkflessen leiden ook tot een veel kleinere 

afvalberg. Ook deze problematiek gaat de school ter harte.

Vanuit deze analyse besloot de school om vanaf 1 november geen fris-

dranken meer aan te bieden in de refters en in de automaten en deze te 

vervangen door aromatische waters van Spa Touch (energie: 0 kcal/vetten: 

o g/koolhydraten: 0g/suikers: 0g-/eiwitten: 0g /zout: 0g). 

Momenteel zijn in onze refters naast plat en bruiswater twee smaakwaters 

beschikbaar: lemon en peach. De oude frisdrankautomaten (frisdrank en 

waters) werden vervangen – de nieuwe automaten bieden enkel waters 

en aromatische waters aan van de Spa Touch reeks. In de automaten zijn 

naast plat en bruis water, vijf smaken beschikbaar: lemon, grapefruit, apple, 

mint, peach, en blackcurrant. 

Begin november lanceerden we ons nieuw beleid aan de hand van tas-

tings van aromatische waters op de speelplaats.

Een balans na 6 maanden
Daar waar vorig schooljaar tussen 1 november en 1 mei slechts bij 27% 

van de drankaankopen gekozen werd voor plat of bruiswater, werd tussen 

1 november en 1 mei van dit schooljaar bij 66% van de aankopen gekozen 

voor plat of bruiswater. De aankopen van plat en bruiswater zijn gestegen 

met 79%. Slechts bij 1 op de 3 aankopen verkozen leerlingen aromatische 

waters. 

Daarnaast merken we dat de nieuwe automaten succesvol zijn. Ofschoon 

de totale drankaankopen gespreid over refters en automaten daalden 

met 27%, steeg de verkoop aan de automaten met 48% ten opzichte van 
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”Enorm begaan met het welbevinden 
van de collega’s, de leerlingen”

 ‘Onze’ Lutgarde is een madam waar veel over gezegd kan worden en die op mij een onuit-

wisbare indruk heeft nagelaten. 

Op (té) vroege maandagochtenden ontstond er al gauw – dat realiseer ik me nu – een och-

tendritueel: Lutgarde, reeds geïnstalleerd achter haar bureau, en ikzelf, binnenstrompelend 

na mijn ochtendlijke fietstocht. Als fervente fietsfanaat weet zij als geen ander welke gek-

ken er op de baan rondrijden, hoe koud het kan zijn op de fiets, hoe genadeloos de regen 

kan zijn, enz. Hoe verkleumd, nat, vermoeid ik ook oogde, er ging geen week voorbij zonder 

Lutgardes vraag: “Stefan, hoe was je weekend?”. Je gaat zulke kleine dingen al gauw evident 

vinden, maar dat is het zeker en vast niet. Ze draaide zich ook steeds om, om mijn antwoord 

af te wachten, en zelf met haar eigen relaas van het weekend aan te vullen. Dat blijft toch 

hangen, ondanks mijn vervelende gewoonte om vaak meteen weg te duiken achter mijn 

computerscherm. 

Het gaat vreemd aanvoelen om Lutgarde niet meer op haar vertrouwde plek te zien zitten. 

Leerlingen en collega’s komen en gaan, directies verschuiven ook af en toe eens, maar Lut-

garde bleef zoals vanouds haar job doen. En dit met veel zorg, zowel voor de oudleerlingen-

bond (alleen al daarvoor verdient ze een standbeeld), voor de administratie áls voor de leer-

lingen. Veel leerlingen vergeten wel eens de momenten dat ze zich op school ziek of minder 

in hun vel voelden. Steevast (zeker op maandag en dinsdag) eindigde hun tocht op het 

leerlingensecretariaat bij Lutgarde. Ontelbaar veel leerlingen heeft zij geholpen, verzorgd, 

getroost en vooral verder opgevolgd. Ondanks alle kopieerwerk, getikkel en getokkel van 

verschillende klavieren, een voortdurend rinkelde telefoon/parlofoon en binnenstormende 

collega’s, wist zij op elk moment wie er in de ziekenkamer lag en hoe die leerling zich voel-

de. In alle eerlijkheid: mij lukt dat niet altijd, maar voor Lutgarde was dat geen probleem. 

Ik ken haar ook als een vrouw die enorm begaan is met het welbevinden van onze secreta-

riaatscollega’s. In donkere, zwarte tijden was zij steeds aan het tobben over hun problemen; 

mocht ze een manier gevonden hebben om hun miserie te verlichten, zou ze geen seconde 

geaarzeld hebben. Ook haar eigen mening deelde ze zonder schroom – je kan veel zeggen 

over Lutgarde, maar niet dat ze niet rechtuit is. En dat leidde uiteraard soms tot hilariteit, 

maar steeds met een kwinkslag.

Nu ze aan een volgende verdiende episode in haar leven begint, wil ik haar vooral veel 

fietsplezier en warme momenten met de kleinkinderen toewensen. Niemand zal haar dat 

trouwens moeten leren, want ik onthoud ook dat Lutgarde als geen ander deze momenten 

wist te creëren en kon koesteren. Mooie herinneringen aan gemaakte reizen, memorabele 

ogenblikken met manlief, ... ze passeerden tijdens de pauze allemaal de revue. Een stevige 

basis om vlotjes op verder te bouwen nu dat welverdiende pensioen er eindelijk is!

Stefan De Bock,  

diensthoofd secretariaat

Heb je nog een mooie anekdote voor ons? 

Wel, onlangs ben ik met mijn oudste kleindoch-

ter Manon naar het optreden van Skaïro ge-

weest. Ze is acht jaar en volgt zelf dansles. Na de 

voorstelling was ze zo enthousiast dat ze me zei: 

“Oma, dit is de gelukkigste dag van mijn leven, 

ik ben zo blij dat je me meegenomen hebt! Kan 

je niet nog wat langer blijven werken totdat ik 

naar je school kan komen, zodat jij er dan ook 

nog werkt?”. Grappig en schattig tegelijk. 

Nogmaals proficiat voor je mooie loopbaan, 

Lutgarde! We wensen jou en de familie veel 

plezier! 
Je bent oud-leerling van SJKS en je was tot voor drie jaar aan de slag 

op onze school. Vertrouw ons je allereerste collegeherinnering en je 

allerlaatste eens toe aub.

Mijn allereerste collegeherinnering is heel lang geleden. Het was juni 

1959. Ik zat in het tweede leerjaar in de Heilige Familie (!). De lagere school 

van het College begon pas vanaf het derde leerjaar. Jongens zaten voor 

de kleuterschool en de eerste twee jaren van de lagere school in aparte 

jongensklassen in een meisjesschool. In juni 1959 ging ik op de dag van 

het schoolfeest (de laatste donderdag van juni) naar de Vlaamse kermis die 

dan jaarlijks op het College georganiseerd werd. Ik keek al uit naar de over-

stap naar het College.

Mijn laatste herinnering als directeur in functie gaat terug naar de perso-

neelsvergadering op 29 augustus 2014, toen ik aankondigde dat ik op 1 

september als raadgever onderwijs voor minister-president Bourgeois ging 

werken. Aan het minutenlang applaus van het korps denk ik nog vaak met 

ontroering terug. Natuurlijk ben ik nadien nog meer dan eens op het Col-

lege geweest en telkens doet het mij iets. Ik had nog twee jaar langer kun-

nen blijven, maar hoe dan ook zou ik ten laatste op 31 augustus 2016 met 

pensioen gegaan zijn. Er is altijd een tijd van komen en een tijd van gaan...

Een andere dierbare herinnering die mijn geheugen gegrift staat, maar die 

eigenlijk na mijn vertrek als directeur valt, is mijn afscheidsviering op vrij-

dag 13 februari 2015. Een zonnige dag met een volle speelplaats leerlingen 

en personeelsleden... en buiten mijn weten ook mijn hele gezin, inclusief 

de jongste kleinzoon van een week oud!

Jij was in het directieteam eerst provisor, later werd je 

directeur. Alles samen vele jaren. Wat beschouw je als zaken 

waar jij het verschil kon maken; waar heb je een steen verlegd 

in de collegerivier? Kan je de essentie van je aanpak in drie 

sleutelwoorden vatten? 

Moeilijke vraag, om twee redenen: het is lastig over jezelf te zeggen dat je 

een steen hebt verlegd en dan nog in slechts drie woorden. Ik doe toch 

een poging. Eigenlijk had ik als voorzitter van de leerlingenraad in1969 al 

Oud-directeur Walter Roggeman met pensioen 

Collegeboegbeeld  
en onderwijsexpert

De eerste twee leerjaren van de lagere school zat Walter Roggeman op de schoolbanken van de Heilige Familie. 
Daarna was het al College wat de klok sloeg! Lagere school, humaniora, - even voor vier jaar naar Leuven om 
Germaanse filologie te studeren – , leraar Nederlands-Engels in het College tot april 1985, provisor tot 1999 en 
daarna directeur. Op 1 september 2014 kwam daaraan onverwacht een einde door de overstap naar het kabinet 
van minister-president Geert Bourgeois. Walter Roggeman is daar tot vandaag raadgever onderwijs en dat blijft 
wel nog even zo. Ondertussen passeerde hij de leeftijdsgrens van 65 en ging dus officieel met pensioen in het 
onderwijs. Hoog tijd voor een pensioen-interview in Ic Hou.

een ‘steentje’ verlegd. Toen slaagden we er met de leerlingenraad in de 

plechtige proclamatie met ereprijzen en strijkorkesten voor de eerste van 

de klas te vervangen door een ‘democratische’ rapportuitreiking met een 

aandenken voor elke leerling vanuit de redenering dat elke leerling die zijn 

best gedaan heeft gefeliciteerd mag worden en niet enkel de eerste van 

de klas. Ik ben blij dat die mentaliteit nog altijd heerst op het College, wat 

kwatongen na al die jaren ook blijven beweren!

Een goede korpsgeest, daaraan heb ik altijd enorm veel belang gehecht. 

Veel van wat op het College in mijn jaren als provisor en directeur gereali-

seerd werd is niet enkel mijn verdienste, maar de verdienste van een heel 

korps dat solidair en met veel enthousiaste inzet allerlei vernieuwingen op 

het getouw zette. Als directieteam hebben we veel medewerking en steun 

van de personeelsleden mogen ondervinden. Daarom heb ik ook altijd 

veel tijd vrijgemaakt voor persoonlijke gesprekken met onze personeels-

leden. Ik vond het belangrijk dat ik voor iedereen gemakkelijk bereikbaar 

<<<
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Waar of  
waarachtig?
Slenterend in de Atheense straten

Beseffen we niet -zelfs dan niet- 

Wie ons voor was

Mykene beklimmend reikt onze jeugdige verbeelding

net niet ver genoeg

om hem te herkennen

Mythologisch Olympia bestrooid met ruïnes

en eerbetoon.

En – toch – zien we hem niet

De dood is enkel steen van het vergeten

Pas op de Acropolis fluistert Socrates

Dat Agamemnon zijn burcht bewaakt

Stil en gestrekt

Terwijl Zeus onophoudelijk 

bliksems schicht 

Ik durfde bijna waar zeggen

In een oogopslag 

was alles weg

Charlotte Maes 6LWE

Antiek of archaïsch?
Het water verslijt 

onder verzuchte bruggen

in het deinende Venetië

De zon wiegde de bus achterna

tot het luidende Firenze

waar de rivier bruiste tot in de kerken

Frans van Assisi beving ons 

met de warmte van een geërodeerde berg

hij ademde groen

En dan

Roma, Roma, Romae

Een steenoude geliefde

met een sempergroen hart

Het wit was gebroken

en verhalen explodeerden. 

Emma Caals 6LMT

Natuur of cultuur?
We zagen Madrid zachtaardig en hardvochtig

We zagen er duister en gloed

geschilderd en versteend

We voelden Toledo groen en blauw

We voelden er windstilte en storm

groeiend en bloeiend

We hoorden Cordoba vluchtig en treuzelend

We hoorden er warmte en adem

olijfpaars en sangriaroze

We proefden Sevilla bezield en bruisend

We proefden er glazen en borden

verwonderd en verbijsterd 

We beleefden 

Canterbury 2017
Amber Van Moeseke 3La & Lotte Geleyn 3GL

Rond kwart over vijf verzamelden we aan de stads-

schouwburg om met de bus te vertrekken richting 

Calais (Frankrijk). De leerkrachten hadden een boekje 

voorzien met de lyrics van een aantal sfeervolle songs 

om mee te kunnen zingen. De sfeer zat er meteen in! 

Na ongeveer tweeëneenhalf uur rijden kwamen we 

aan in Calais. Daar namen we na de paspoortcontrole 

de boot richting Dover (Engeland). Op de boot kregen 

we een opdrachtenbundel waarvan we de vragen 

moesten oplossen. Dat konden we door op zoek te 

gaan naar de antwoorden in de boot en goed te 

luisteren naar alles wat er omgeroepen werd. Tijdens de 

boottocht mochten we vrij rondlopen en konden we 

ook iets eten. 

Toen we aankwamen in Dover waren we erg onder de indruk van de 

reusachtige witte kliffen. We stapten terug op de bus na 1 uur en 30 

minuten varen om richting Canterbury te rijden. Omstreeks 10 uur, 

Engelse tijd, arriveerden we aldaar. Ondanks de lange tocht, waren we 

zeer enthousiast toen we aankwamen. 

Eerst bezochten we The Cathedral met een gids, die ons veel uitleg gaf 

over de geschiedenis van de beroemde kathedraal. Na deze boeiende 

activiteit, kregen we even vrije tijd. Die konden we besteden aan de 

rally, een bundel met vragen die we moesten oplossen door op 

wandel te gaan in Canterbury, aan een hapje te eten of aan ons 

verplichte interview met een voorbijganger. 

Na deze vrije tijd stond nog een 

andere activiteit gepland: een River 

Tour. Op de rivier ‘Stour’ kregen we in 

ons bootje informatie over de 

geschiedenis van de gebouwen rond 

de rivier en konden we een praatje 

slaan met onze ‘kapitein’. Na deze 

boottocht van ongeveer een uur 

kregen we weer vrije tijd. Die 

besteedden we aan het afwerken van 

onze rally en aan souvenirtjes kopen 

of shoppen.

Om kwart voor vijf (Engelse tijd) verzamelden we weer op de butter

market om terug met de bus naar Dover te rijden. Daar namen we 

opnieuw de boot naar Calais, waar we ons avondmaal aten. Aange-

komen met de boot in Calais, reden we met de bus naar Sint Niklaas, 

waar we arriveerden omstreeks half twaalf. Iedereen was doodop, 

maar we hebben ons zeker geamuseerd! 
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Onderpastoor ben ik niet, naïef ongetwijfeld wel. De tijd van de catechis-

mus is al lang voorbij maar anno 2017 geef ik toch nog steeds aan jonge-

ren een vak dat de naam ‘godsdienst’ draagt. Graag laat ik jou een kijkje 

nemen in drie dagen van mijn dagboek...

Maandag 23 januari: ‘kwellende gedachten’
Ik ontvang een mailtje van Petra Mussche, niks bijzonders. Maar haar 

vraag overvalt me. Wil ik voor het parochieblad een getuigenis over mijn 

job schrijven? Daar heb ik nu even geen zin in. Niet alleen omdat ik een 

gloednieuwe cursus filosofie aan het samenstellen ben. Langs alle kanten 

moeten wij het vak godsdienst verdedigen. Via de nieuwe media lanceer-

de een politicus onlangs het voorstel om een efficiënte bezuiniging in het 

onderwijs door te voeren met... ‘de afschaffing van het vak godsdienst.’ 

Oneliners die me zure oprispingen bezorgen. Als ik me toch voor Petra aan 

het schrijven zou zetten, zal ik niet teveel in de apologetische pen kruipen?

Door de vraag naar het artikel en de herinnering aan het bezuinigings-

voorstel komen er ’s avonds kwellende gedachten in mij op. Wat is inder-

daad het nut van zo’n vak voor jongeren? Zieltjes winnen voor de Kerk zo-

als Odekerke is natuurlijk al lang niet meer aan de orde. Worden ze betere 

en socialere mensen dan? Ook dat kan ik niet geloven! Religie heb je toch 

niet nodig om een goed mens te zijn? Ik kan mij tevens niet voorstellen 

dat toekomstige ingenieurs of advocaten sterkere bruggen of eloquente-

re pleidooien afleveren omdat ze ‘godsdienst’ hebben genoten. Waarom 

toch godsdienst geven? (= ondraaglijk vraagteken)

Bij de zesdejaars heb ik vandaag toevallig het verhaal besproken over Ja-

kobs worsteling met God. Een metaforisch verhaal, makkelijk naar vandaag 

door te trekken: hoe lang worstelt onze rationele westerse cultuur al niet 

met God? Een gevecht overigens dat iedere oprechte gelovige, mezelf in-

cluis, innerlijk in zichzelf moet voeren. Gelovig zijn kan nu toch voor nie-

mand evident zijn? Als fan van Dostojevski schaar ik me graag achter het 

motto van één van zijn personages: als mathematisch blijkt dat Christus op 

een leugen is gebaseerd, dan zou ik nog liever de leugen Christus volgen 

in plaats van de waarheid. Worstelend en improviserend met mijn gedach-

ten, zijn de leerlingen muisstil, altijd als ik mijn persoonlijke bespiegelingen 

over geloof laat bovendrijven. Hopelijk nemen ze mijn worsteling mee 

naar huis? Na de les spreekt een leerlinge me aan. Ze is wat in verwarring 

gebracht. Een goede les zeker...? Laat dat misschien voor jongeren brood-

nodig zijn: twijfel, worsteling en onzekerheid een plaats in het (geloofs)

leven toekennen. Een antigif tegen uitingen van fundamentalisme en in-

tolerantie... 

Dinsdag 24 januari: ‘monnik zijn’
Bezoek. Engelse leerkrachten komen een kijkje nemen hoe het er op school 

aan toegaat in ‘brave little Belgium’. Tijdens de koffiepauze hoor ik m’n naam 

afroepen en dan weet ik hoe laat het is: een godsdienstleerkracht uit Canter-

bury zal een lesuurtje bijwonen. Even snel kennismaken en in de les probeer 

ik me zoveel mogelijk in het Engels uit te drukken. Wat zit dat Engels ver. Ik 

maak van de gelegenheid gebruik om de leerlingen uit het vijfde vragen te 

laten stellen aan onze Engelse gaste. We praten over het anglicanisme, de 

Brexit, hoe er godsdienst wordt gegeven in Engeland en de huurprijzen in 

Canterbury. Ik geef nog een kwartiertje les over de 10 Geboden, probeer 

duidelijk te maken dat een religieuze ethiek altijd met de mystiek begint: 

Mozes die eerst de Wet ontvangt op de ‘mistige berg van onwetendheid’. 

Haley kijkt vreemd op, die insteek is voor haar verrassend. Het christendom 

zal geheimzinnig zijn of het zal niet zijn, zo leg ik haar mijn leuze uit.

Achteraf hebben we een korte babbel. Ook in Groot-Brittannië spreidt de 

secularisering haar tentakels wild om zich uit. Transcendentie is moeilijk 

bespreekbaar bij jongeren. Een ver-van-hun-bedshow. Je mag van geluk 

spreken als je in de rangen van je leerlingen een geïnteresseerde atheïst 

hebt zitten. Onverschilligheid is de grootste vijand van godsdienstleer-

krachten. Je moet een beetje monnik durven zijn, zeg ik tegen Haley: net 

zoals de eerste monniken in het christendom proberen het geloof ter spra-

ke brengen in de woestijn van de samenleving, lesuur per lesuur, in grote 

eenzaamheid voor het aangezicht van een twintigtal pubers. Dit vak eist 

dat je de standaardhandleidingen en -systemen verlaat, dat je een creatief 

en flexibel klankbord bent voor diverse groepen leerlingen. Echt houvast 

is er nooit. Dezelfde les kan prachtig meevallen, het volgend uur ga je vol-

ledig de mist in en landt de boodschap niet. Is de woestijn niet onvoor-

spelbaar en grillig? Overdag bloedheet, ’s nachts verrassend kil. Maar ook 

in de woestijn kan plots leven bloeien. Hoezeer schrok ik toen Pieter me 

in oktober op abdijdagen kwam toevertrouwen, dat hij tijdens een stilte-

moment op school ‘gelovige gevoelens’ had gekregen. Het schooljaar was 

toen al geslaagd voor mij. 

In een poging Engelse gentleman te spelen, begeleid ik Haley door het  

labyrint van onze school naar een volgend lesbezoek. Ik wens deze jonge 

meid alle moed toe in haar job, hoop stilletjes dat ze God mag vinden in 

het gelaat van al die jongeren op haar weg. Hup, terug de woestijn in nu, 

de vierde Sport tegemoet... 

Woensdag 25 januari: ‘de herdershond’
Joepie! Vandaag één van mijn favoriete lessen op het programma: Plato’s vi-

sie op het lichaam, over het huwelijk tussen christendom en filosofie. Maar 

het derde lesuur ben ik lesvrij en ga een koffie drinken met een collega 

wiens grootmoeder net overleden is. Ook dat is minstens even belangrijk 

als het lesgeven: een luisterend oor, zachte aanwezigheid, die noodzakelijke 

schouderklop geven aan collega’s of leerlingen die dreigen te kraken. Niet 

voor de klas word je echt godsdienstleraar, maar in de wandelgangen en op 

de speelplaats, op de internaatskamer van een depressieve jongeling of in 

het zoveelste gesprek met die vervelende leerling die blijkbaar meer moei-

lijkheden verbergt dan op dat stoere gezicht staan af te lezen. 

Een halfuurtje fietsen naar huis is voor mij steeds een meditatief moment. 

Spirituele hygiëne, zeg maar. Het hoofdje raakt leeg en dan komen de 

meest originele invallen vanzelf al rijdend tussen de boomgaarden van 

Sint-Pauwels. “Hé, zijn wij geen herdershonden?”, valt mij spontaan te bin-

nen. Zoals een hond onafscheidelijk maar eerder onopvallend bij de her-

der hoort, zo spelen wij in het kerkelijk leven eerder een bescheiden en 

vaak onzichtbare rol. Toch wordt er eerder gesproken over leraren in de 

Kerk dan over bv. priesters. Paulus schrijft aan de Korintiërs: “Nu heeft God 

in de Kerk allerlei mensen aangesteld, ten eerste apostelen, ten tweede 

profeten, ten derde leraars; voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven van 

genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal.” (1 Kor. 12, 28) Herdershon-

den lopen vaak in een brede beweging om de hele kudde heen, alle scha-

pen in het oog houdend. Waar parochiewerkers vooral contact maken met 

gelovige schapen, daar lopen wij op school doorheen alle diverse schapen 

die de samenleving rijk is: gelovige en atheïstische, christelijke en islami-

tische, geïnteresseerde en onverschillige... Kan de herdershond niet snel-

ler rond al die vele schapen sprinten dan de herder? Voor veel jongeren, al 

dan niet christelijk, zijn wij gedurende twee lesuurtjes dan ook het laatste 

contactpuntje met het christelijk geloof. 

Zo, hondje is moe nu en gaat naar zijn hokje! Morgen moeten we terug 

rondjes lopen rond al die schapen. Het hondje heeft ook nog een wens: 

dat in tijden van terreur en populisme de vele schaapjes hun diepe eigen-

heid op geloofsgebied mogen behouden, maar toch bereid zijn één vrien-

delijke kudde te vormen voor elkaar, die samen door het leven wil gaan. 

Waf, waf! (= enthousiaste blaf) 

Fré Caulier is leraar godsdienst in onze school;  

de tekst werd gepubliceerd in Het Parochieblad.

UIT HET ‘DAGBOEK VAN  
EEN HERDERSHOND’

Fré Caulier, leraar  
en... ‘kapelaan’

Enkele decennia terug speelde rasacteur Jo De 
Meyere de rol van naïeve onderpastoor Erik 
Odekerke in de prachtige serie ‘Dagboek van een 
herdershond’. Als hulpje van een hautaine en 
afstandelijke pastoor in een oerkatholiek 
Nederlands dorpje, verbrandt hij voortdurend zijn 
vingers door zich in te laten met de dagelijkse 
beslommeringen van de dorpelingen en hun 
onderlinge vetes. Op school verzorgt hij de 
catechismusles, die volgens de pastoor al te 
rumoerig verloopt. Nederig beschouwt hij zichzelf 
als een herdershond en voor zijn leerlingen is hij 
zelfs bereid in de klas te blaffen. 

RUBRIEK
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Vooraf
Nadat ze wisten wie hun tegenstander was, werd het duel nog eens zo 

spannend. Verliezen van je moeder of dochter is toch nog net iets anders 

dan van een collega. Voor we het duel van start lieten gaan, lieten we de 

dames nog even een pronostiek opmaken. Aangezien mevrouw Cornelis 

af en toe eens meedoet aan een quiz en toch wel de meest competitieve 

is van de twee, voorspelde mevrouw Van den Berghe dat zij zou winnen.

Het duel
Het duel bestond uit twee hoofdrondes – waarvan er eentje nog eens in 

twee delen werd opgesplitst – en als extraatje een bonusronde. Om te be-

ginnen kregen de deelneemsters elk 1 minuut de tijd om bepaalde tongt-

wisters zoals ‘plak bakbloedworst’ en ‘kapot gepikte kippenkoppen’ verscheide-

ne keren zo snel mogelijk te herhalen. Mevrouw Van den Berghe zag het wel 

zitten om de spits af te bijten en ze stuurde haar rivale prompt de deur uit. 

Toen de tijd begon te lopen, draaide ze haar blad meteen om. Ze deed 

een slimme zet door de eerste en langste tongtwister over te slaan en aan 

de volgende te beginnen. Af en toe struikelde ze eens over haar woorden, 

maar al bij al legde ze de lat meteen hoog voor mevrouw Cornelis. Zij ging 

op haar beurt wel voor de lange tongtwister, maar die bleek toch net te 

moeilijk om in één keer juist uit te spreken. Na een tweede keer proberen, 

lukte het wel en kon ze verder, maar door die kleine misser stond ze na een 

minuut 1 punt achter op haar tegenstandster. 

Dan volgden zes droedels waarvoor de dames vijf minuten de tijd kregen. 

De moed zonk mevrouw Van den Berghe toch wel een klein beetje in de 

ze beiden ‘IK’ antwoordden op die twee vragen. De rest liep 

dan weer van een leien dakje en zo kwamen we te weten dat 

mevrouw Van den Berghe toch wel het populairst was in de 

middelbare school en het minst snel toegeeft in een discus-

sie. Uiteindelijk eindigde de ronde met een 8/10 wat natuurlijk 

aantoont dat moeder en dochter elkaar door en door kennen. 

Deze ronde veranderde uiteraard niets meer aan de indivi-

duele scores waardoor mevrouw Van den Berghe nipt, maar 

verdiend won met een half puntje en een prijs in de wacht 

sleepte. Deze bestond uit vier chocoladepaashazen die na een 

foto van de fotograaf werden verdeeld tussen ons vijven. Ie-

dereen had zich duidelijk geamuseerd en ik wil iedereen en in 

het bijzonder onze deelneemsters nog eens bedanken om tijd 

vrij te maken voor het duel. Ik kijk alvast uit naar het volgende! 

schoenen, want ze gaf zelf toe dat dat totaal niet haar specialiteit is. Toch 

liet ze zich niet van de wijs brengen en begon ze samen met haar rivale 

geconcentreerd aan haar droedels. Die bleken moeilijker op te lossen dan 

verwacht. Hoewel we af en toe een hint gaven over de eerste droedel, 

konden ze hem toch niet oplossen. Uiteindelijk vond mevrouw Cornelis 

er één en een halve, maar haar tegenstandster vond er twee, waardoor 

mevrouw Van den Berghe aan de leiding ging met anderhalf punt voor-

sprong.

De finale
Voor de laatste ronde gingen we terug naar de tongtwisters. Nu was me-

vrouw Van den Berghe wel genoodzaakt om de ultieme tongtwister fout-

loos te proberen uitspreken. Met opperste concentratie zegde ze hem 

zonder fouten op en mocht ze verder naar de andere. Daar zaten een 

paar verraderlijke zinnen tussen, die wel eens moesten herhaald worden. 

De laatste tongtwister kon ze nog nipt binnen de tijd foutloos opzeggen, 

waardoor ze nog eens drie extra punten kreeg. Mevrouw Cornelis kon op 

haar beurt verder waar ze gebleven was. Omdat ze de ultieme tongtwister 

al achter de rug had, moest ze alleen de kortere tongtwisters nog opzeg-

gen. Dit ging mevrouw Cornelis moeiteloos af en ze beëindigde alle op-

drachten ruim binnen de tijd waardoor ze er vier punten erbij kreeg. Nog 

een verschil van een half punt dus …

Nog een afsluitertje…
De individuele punten waren verdiend en nu draaide alles rond team-

work. Beide deelneemsters kregen een professioneel geplastificeerde 

kaart waarbij op de voorkant ‘JIJ’ en op de achterkant ‘IK’ stond. Ana-Clara 

en ik stelden tien vragen waarbij ze simpelweg aan ons moesten tonen 

of het om hen of de andere persoon draaide. Natuurlijk konden ze elkaars 

antwoord niet zien en was het de bedoeling om zoveel mogelijk gelijke 

antwoorden te geven. Dat betekende dat als de ene ‘IK’ zei, de ander ‘JIJ’ 

moest zeggen om een punt te scoren. 

De eerste vraag “Wie is de beste chauffeur?” bleek niet zo moeilijk. Ze wa-

ren het snel unaniem eens dat mevrouw Van den Berghe de betere chauf-

feur was en ook de vraag “Wie slaapt het langst uit?” was snel beantwoord 

met een ‘IK’ door mevrouw Cornelis en ‘JIJ’ door haar teamgenote. Zo 

haalden ze al snel enkele punten binnen tot we aan de vragen “Wie eet 

het meest?” en “Wie heeft de meeste kledij?” kwamen. Zeg nu zelf, we 

eten en shoppen allemaal graag, waardoor het zeker te begrijpen valt dat 

Het duel: mevrouw Van den Berghe  
versus mevrouw Cornelis

Mara Claes 3 Lb

Toen ik mevrouw Van den Berghe vroeg of ze wilde deelnemen aan het duel, antwoordde ze volmondig ‘ja’. Ze 
polste al even wie haar tegenstand(st)er zou zijn, maar ik loste niets. Een kwestie van de spanning erin te houden. 
Ondertussen stelde Ana-Clara Van den Berghe (3GL), mijn partner in crime en toevallige naamgenoot van onze 
deelneemster, dezelfde vraag aan mevrouw Cornelis. Zij stemde op haar beurt ook toe en zo geschiedde het duel 
tussen ervaring en jeugd, tussen moeder en dochter, tussen mevrouw Van den Berghe en mevrouw Cornelis.

Toneelvoorstelling: Kahlo
Lara Van Schoote 5 WEWIb, Daan Witte 4 Lc

De voorstelling had een zeer speciaal begin. Frida, gespeeld door Wanda Joos-

ten, stond alleen op het podium. Ze keek naar boven, leek zichzelf te wurgen en 

er was een spot op haar gericht, wat een zeer lugubere sfeer schiep. Ze vertelde 

hoe ze op 6-jarige leeftijd werd getroffen door kinderverlamming, waardoor 

haar rechterbeen onvolgroeid was. Ook vertelde ze dat ze op 18-jarige leeftijd 

zwaargewond raakte door een verkeersongeval. Dat was het moment dat Frida 

besloot om te beginnen met schilderen. 

Daarna kwam Diego Rivera op het toneel, ons volgende personage, dat ge-

speeld werd door Ronald Van Rillaer. Hij bracht direct een andere sfeer mee en 

vertelde, terwijl hij schilderde, zijn ‘visie’ over vrouwen. 

Later ontmoetten Frida en Diego elkaar en later besloten ze te trouwen. Frida 

en Diego’s huwelijk was heel passioneel, maar doordat ze zo een sterke tegen-

polen waren, was er een constante afwisseling tussen vrede en oorlog in huis. 

Beiden hadden ook veel buitenechtelijke relaties. Zo had Frida relaties met Leon 

Trotski, de New Yorkse fotograaf Nickolas Muray en de Japans-Amerikaanse 

landschapskunstenaar Isamu Noguchi, maar ook met andere vrouwen. Zowel 

Wanda Joosten als Ronald Van Rillaer vertolkten hun rol zeer passioneel en je 

werd helemaal in het verhaal meegesleurd.

Verder hielden ze zich niet alleen bezig met 

kunst, maar ook met politiek. Ze ontkenden alle-

bei dat ze surrealistische kunstenaars waren, maar 

brachten desondanks nieuw leven in de Mexi-

caanse kunst. 

Later bekende Frida’s zus, Cristina Kahlo, gespeeld 

door Myriam Mulder, dat ze een affaire had met Di-

ego Rivera. In de voorstelling trad ze vaak als vertel-

ler op en vertelde ze over Frida en Diego. Dit zorgde 

ervoor dat het publiek steeds goed kon meevolgen. 

Cristina was echter meer dan Frida’s zus, ze was haar 

vertrouwenspersoon. Bijgevolg zorgde Cristina’s af-

faire ervoor dat Frida scheidde van Diego. Maar na 

een heftige strijd hertrouwden ze. 

Op het einde van de voorstelling beschreef Frida twee 

grote tragedies in haar leven: het accident en Diego. 

Het einde, waarbij Frida het laatste woord had, was zo 

emotioneel, dat het publiek in tranen uitbarstte. 

In de krokusvakantie hebben we de voorstelling ‘Kahlo’ 
bezocht, een prachtig stuk, dat we zeker aan iedereen 
aanraden. De voorstelling is gebaseerd op het waar-
gebeurd verhaal van Frida Kahlo, een surrealistische, 
Mexicaanse kunstenares.
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Stilaan is de tocht geëvolueerd naar een primitievere variant met vijf stap-

dagen: geen extra bevoorrading. Je moet m.a.w al je eten meenemen

Bovendien doen we sinds de komst van mijn ‘vaste buddy’ Steven Van Pe-

teghem altijd een tocht die we zelf nog nooit hebben gedaan. Dat maakt 

dat de verrassing voor ons beiden even groot is als voor onze sportweten-

schappers.

Tocht is geheugensteun
Ondertussen zijn we al op heel wat plaatsen geweest: Vogezen, Jura, Ver-

don, Mont Ventoux, Cantal, Ecrins, Alpen, Pyreneeën, etc...

Elke tocht heeft zijn uniek karakter: soms ijskoud met sneeuw (Vercors, Py-

reneeën) soms was het bakken en braden (Verdon, Ventoux, Dévoluy).

De groep leerlingen en de interactie onderling is uiteraard ook heel ver-

schillend. Dat maakt het zo boeiend.

De tochten geven me tevens een extra geheugensteuntje: ik onthou leer-

lingen a.d.h.v. de streek waar we toen waren... Zo zijn Mr. Fels en Mr. Van 

Rumst voor mij de mannen van de Verdon, Mevr. Wouters de dame van 

de Jura...

Mooi weer en uitstekende stappers
Dit jaar zijn we – last minute omwille van sneeuwcondities – naar le Mont 

Mézenc getrokken. Een vulkanisch gebied in het noorden van het depar-

tement Ardèche. En het was alweer likkebaarden op gebied van natuur-

schoon. Bovendien hadden we dit jaar flinke stappers en vijf dagen prach-

tig weer. De overgang van de oude vulkanen met zijn 50 tinten groen naar 

een typisch mediterraan landschap met de noodzakelijke geuren en kleu-

ren is gewoonweg fenomenaal. 

Op zo’n tocht wordt alles scherp gesteld. Eenvoud (een begrip uit de 19de 

eeuw) komt terug om het hoekje loeren. Simpele dingen zoals een bron-

netje tegenkomen een portie vogeleten (lees: muesli) oppeuzelen worden 

opeens zalig. 

 

Een trektocht gaat in de eerste plaats niet over zo snel mogelijk van A naar 

B gaan.. Je bent op weg en om tot slot een Nieuw-Zeelandse klimmer te 

citeren die ik lang geleden in het Mont Blanc massief tijdens een sneeuw-

storm tegenkwam: “No worries mate, just enjoy!”

Bert De Gendt

Een eenvoudige zoektocht op Google levert 

volgende introductie op: 

“Burns Night is annually celebrated in Scotland 

on or around January 25. It commemorates the 

life of the bard (poet) Robert Burns, who was 

born on January 25, 1759. The day also celebra-

tes Burns’ contribution to Scottish culture. His 

best known work is Auld Lang Syne.”

En om deze verjaardag van Robert Burns te vie-

ren, organiseren verenigingen en scholen rond 

die dag overal in het Verenigd Koninkrijk zoge-

naamde Burns suppers, diners die formeel of in-

formeel kunnen zijn maar steeds bedoeld zijn om 

die dag samen met anderen plezier te maken. 

Goede sfeer, maar het eten...
En deze traditie krijgt sinds kort dus ook een 

vervolg op onze school. Op 25 januari start-

ten de leerkrachten en de leerlingen met... een 

Engels ontbijt. Om organisatorische redenen 

konden we jammer genoeg niet alle leerlingen 

een ontbijt aanbieden. Om uit te maken welke 

tweedejaars – dit zijn dus leerlingen die voor 

het eerst kennis hebben gemaakt met Engels 

als schooltaal – mochten aanschuiven, organi-

seerden we een wedstrijd. De vier beste klassen 

mochten die ochtend in januari aanschuiven 

voor een ontbijt. 

De Engelse dag was voor mij een zeer aangename 

ervaring! De dag begon met een lekker, typisch En-

gels ontbijt. Dat ontbijt hadden we gewonnen met 

een wedstrijd die door de leerkrachten Engels van 

het tweede jaar was georganiseerd. We kwamen te 

weten hoe je het ontbijt klaarmaakt, welke ingredi-

enten je nodig hebt, enz. Ik deed uiteraard mijn best 

voor deze toets, want iIk wilde het evenement niet 

missen! Toen ik de mail as waarin stond dat wij bij 

de gelukkigen waren, was ik was zeer verrast. Ik had 

niet verwacht dat onze klas het globaal zo goed 

zou doen! (Camille Bourgeois – 2lb)

Over het algemeen vond ik het Engels ontbijt wel 

leuk. De sfeer zat goed, maar het eten vond ik niet 

zo lekker. Aan elke tafel zat een ‘native’ speaker, een 

student uit Engeland. Dat was wel spannend. (Silke 

Cerpentier – 2lb)

 

Ik was blij met de meerkeuzevragen voor de schif-

tingstoets ‘Engels ontbijt’. We waren er bij! Het was 

een unieke ervaring om met echte Engelse mensen 

(uit Canterbury, red.) een gesprek te voeren. ’s Mid-

dags ben ik ook warm gaan eten: er stond fish and 

chips op het menu. De vis was niet echt mijn ding, 

maar ik ben blij dat ik het geproefd heb. Ik vond het 

erg leuk om zien dat de hele school in de Engelse 

sfeer was ondergedompeld. Ik vond het alvast een 

geslaagde dag! (Eline Hooghe – 2lb)

TREKTOCHT 6SPW 2017 

Mont Mézenc, een jubileumeditie!

Een jubileumjaar! Dit jaar was het mijn 20ste editie!De eerste tocht vond plaats in 1995 (Vogezen), duurde drie 
dagen en er was bevoorrading door een leerkracht die ons met de auto volgde.

VAKGROEP ENGELS ZIT ALLESBEHALVE STIL 

Burns night ,een nieuwe traditie?
Voor het tweede jaar op rij 
organiseerde de vakgroep Engels 
een Engelse dag, deze keer een 
Burns Night. Een wat? Grote kans 
dat u nog nooit gehoord hebt van 
deze (vooral Schotse) traditie 
waarbij het vooral draait om 
eten.

Van de Engelse stagiairs, waarmee we ’s ochtends 

aan het ontbijt zaten en die een paar nachten in 

België verbleven, kregen we later op de dag een 

leuke les. Al zingend leerden ze ons enkele nieuwe 

woordjes. (Charlotte Famaey – 2lb)

Highland games
Na het ontbijt verzorgden de zesdejaars een 

heuse rondleiding door de school, en dit uiter-

aard in hun beste Engels. Na de middag werd 

iedereen verwacht voor een echte Highland 

Games tornooi. Turnleraar Meneer De Gendt 

zorgde voor twee teams uit de richting sport-

wetenschappen. Het werd een echte clash of 

the clans, ze waren aan elkaar gewaagd! De 

sportieve prestaties van beide clans werden 

gemeten in snelheid, uithoudingsvermogen en 

spierkracht. Veel disciplines kwamen aan bod: 

touwtrekken, kogelstoten, boomslingeren, ... We 

kregen de leerlingen alleen niet zo ver om de 

kilt aan te trekken tijdens de competitie. Dat is 

misschien iets voor volgend jaar. 
<<<
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Tel je zegeningen... 

Voor enkele weken belandde ik voor even in het ziekenhuis. Plots weg 

uit de dagelijkse drukte en ondergedompeld in een andere wereld, 

een ander ritme. Vanop de vijfde verdieping en vanuit een ziekenhuis-

bed: verplichte rust, tijd ook om een en ander de revue te laten passe-

ren. Ik kon aan den lijve ondervinden welke reuzesprongen de medi-

sche wetenschap maakte in de voorbije decennia. De enorme 

toename aan kennis en inzicht, de evolutie in beeldvormings- en  

operatietechnieken én de grote aandacht voor opvang, begeleiding 

en psychologische ondersteuning van de patiënt! De inzet van al die-

genen die werken in de zorgsector en onze unieke sociale zekerheid 

maken dit mogelijk. De medische zorg in Vlaanderen is top.

Gelukkig kon ik na korte tijd opnieuw aan de slag binnen de school-

muren. Meer dan voorheen viel het me op hoe ook daar alles op wiel-

tjes loopt. De betrokkenheid, vakkennis  en het engagement van per-

soneelsleden ten opzicht van de hen toevertrouwde leerlingen is erg 

groot. De collegiale en vriendschapsbanden tussen leerkrachten ver-

sterken de cohesie. Zorg en aandacht en begeleiding van leerlingen 

die het moeilijk hebben, zorgen voor een erg menselijke aanpak. Een 

bekommernis en spirit die we – zeker weten – delen met vele scholen. 

De decretale krijtlijnen en leerplannen en de financiële middelen die 

de overheid voorziet, zorgen voor een degelijk kader en de noodzake-

lijke zuurstof. Onderwijs in Vlaanderen is goed, zeer goed.

Vorig weekend waren we met de ganse familie op weekend. Klein en 

groot, vier generaties. De zon kregen we er gratis en als kers op de 

taart bij. Dagen om in te kaderen. We maken al plannen voor volgend 

jaar. Het doet deugd de geborgenheid en warmte van een familie-

kring te ervaren.

De medische wereld, ons onderwijs, mijn familie... het maakt me ne-

derig en dankbaar om zoveel geluk te hebben. Te beseffen dat het 

verre van evident is. 

“Zie je zegeningen en vertrouw in moeilijke momenten op lieve en-

gelbewaarders”, schreef iemand op een kaartje. Een zalige wens (en 

tip), vind ik.

Tegelijk is dit geen alibi om rustig achterover te leunen. De wijze waar-

op we omspringen met onze planeet (klimaat, voedsel, grondstoffen, 

natuur...), onze gehaaste en dikwijls stressvolle levensstijl (sociale me-

dia, burn-out, file, deprigevoel, relatie problemen...), politieke en maat-

schappelijke evoluties... dwingen ons om bij de les te blijven en ons 

steentje bij te dragen. 

Het doet me denken aan wat mijn 90-jarige moeder eindeloos her-

haalde toen we klein waren. In haar school – Sint-Carolus, in de volks-

mond toen ‘Sinsjarel’ – sierde in de jaren dertig van de vorige eeuw 

een opvallende zin een van de gangen: “Luiheid is het oorkussen van 

de duivel”. Ik zou het vandaag vertalen als: doe je best, ga niet aan de 

kant zitten, neem je verantwoordelijkheid. Maak keuzes.

In de schoolcontext zijn er erg veel voorbeelden die aantonen dat die 

drive – niet versagen – in onze school aanwezig is. Op één uitzonde-

ring na was Ic Hou nooit zo dik! Leerlingen zorgen voor een indruk-

kend Jongerengedeelte. Het algemeen gedeelte barst uit zijn voegen. 

De vele artikels getuigen van creativiteit, ernst, degelijkheid, door-

EDITORIAAL INHOUD

dachtheid, humor, levenslust en dynamiek. Het is goed leven en werken in 

ons College.

In diezelfde gangen van ‘Sinsjarel’ prijkte boven een ingangsdeur ook 

“Eerst de taak, dan ’t vermaak”. Voor dat laatste is het nu tijd: ontspanning 

en rust, vakantie. Kwali-tijd. 

Beste lezer, fijne leesuurtjes toegewenst met deze 104de Ic Hou. 

Deugddoende vakantie!

Geniet ervan. Op 1 september met z’n allen gezond en wel opnieuw op 

post.

DVR
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TALENT
We willen op onze school meer dan in het verleden inzetten op talentont-

wikkeling. In de richting Moderne met Talent-uur in de eerste graad wordt 

het basispakket aangevuld met versterking wiskunde, Frans en Nederlands 

én met een Talent-uur. 

De wereld rondom ons en de maatschappij stellen nieuwe eisen en ver-

wachtingen. De zoektocht naar zingeving, verbondenheid, tijd voor taal en 

kunst én de economische uitdagingen, het prikkelt ons om op de beste 

wijze hierop in te spelen. Kies je voor Moderne met Talent-uur, dan kies 

je voor een sterke aso-opleiding met ruimte voor creativiteit en aandacht 

voor onderwijs van de 21ste eeuw.

Anders ‘leren’
Het talent-uur wil vooral onderwerpen aanbieden die niet onmiddellijk aan 

bod komen in het ‘gewone’, schoolse curriculum. Ook de werkvormen en de 

manier van lesgeven zijn anders. In plaats van één lesuur per week groepe-

ren we twee lesuren om de twee weken. Deze twee blokuren zorgen er voor 

dat we de talent-uren ook kunnen laten doorgaan op andere locaties en het 

typische klaslokaal kunnen inwisselen voor nieuwe, creatievere plaatsen.

Ook qua evaluatie is er een verschil. De naam zegt het al: de klemtoon ligt 

bij Talent-uur vooral op het ontwikkelen van talenten, minder op evaluatie. 

Het talent-uur wordt permanent geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurt niet 

cijfermatig. Op het rapport wordt gewerkt met feedback rond attitude,  

inzet, specifieke vaardigheden... 

Leerlingen kiezen (samen met hun ouders) uit een eigenzinnig aanbod. In 

het eerste jaar bestaat het aanbod uit: ontwerp en creatie, game- design, 

voel je goed, in woord en beeld, groene vingers en sport plus. In het 

tweede jaar kan er gekozen worden uit: goed kiezen, creatie en kunst, een  

eigen bedrijf?, jongeren en sociale media, symbolen, theater en sport plus.

Vanaf volgend schooljaar zal het vak Talent in de eerste graad gecoördi-

neerd worden door lerares Loretta Reygaert. Zij overlegt met de collega’s 

en leidt de keuzes in goede banen.

STEM
Dit jaar boden we in een blok van twee lesuren op een doordachte wijze 

wetenschap, techniek, wiskunde en in beperkte mate engineering aan aan 

leerlingen die kozen voor de eerste moderne STEM. In een fonkelnieuw 

STEM-lokaal en onder de leiding van erg gedreven leerkrachten gingen 

leerlingen aan de slag en probeerden ze hun probleemoplossend vermo-

gen te vergroten. Absolute blikvanger en voltreffer was het project ‘textiel’, 

een vakoverschrijdend project (Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, 

godsdienst, plastische opvoeding en techniek) in samenwerking met de 

textielopleiding aan de Hogeschool Gent. Geert Verwilligen, coördinator 

van STEM eerste graad: “We leren er weven, bedrukken en onderzoeken er 

de eigenschappen van verschillende materiaalsoorten. De logo’s die we in 

de P.O.-les hebben ontworpen, drukken we er zelf op een T-shirt af. Hierop 

monteren we een programmeerbare LED-verlichting die we met een in-

naaibare microcontroller instellen.”

Vanaf het tweede jaar worden de STEM-onderdelen aangeboden en uit-

gediept via de reeds bestaande vakken. De verplichte leerinhouden van de 

wetenschapsvakken werden grondig met elkaar vergeleken: overlappin-

gen werden weggewerkt en mogelijkheden tot vakoverschrijdend samen-

werken opgespoord. Wetenschappelijk Werk en Techniek worden in het 

tweede jaar in een blok van vier lesuren gegeven, zodat projecten, uitge-

breide onderzoeksopdrachten en een bedrijfsbezoek vlot kunnen worden 

georganiseerd. De leerinhouden worden via experiment en groepswerk 

uitgewerkt. 

In de tweede graad trekken we de STEM-lijn door. Eén van de belangrijkste 

aspecten in STEM-onderwijs is loskomen van elk vak in zijn eigen hokje te 

stoppen. Biologie, fysica, wiskunde, informatica... worden immers als apar-

te vakken gegeven, maar wetenschappelijke problemen vergen vaak een 

vakoverschrijdende aanpak. Chemische reacties in de lessen fysica, expo-

nentiële functies uit de les wiskunde die plots opduiken in biologie... In de 

tweede graad hebben we momenteel twee vakoverschrijdende projecten 

in de steigers staan. In het derde jaar wordt er gewerkt aan een ‘Smarts-

cope’, een heuse smartphone-microscoop die tot 100x kan vergroten, met 

toepassingen in de vakken fysica, biologie, chemie, wiskunde... Onderde-

len uit diezelfde vakken passeren ook de revue in het project rond fijn stof 

in het vierde jaar.

In de derde graad biedt de Vrije Ruimte kansen om een technologisch of 

wetenschappelijk project of onderzoek in de steigers te zetten. In de mo-

dule geomatica maken de leerlingen kennis met, fotogrammetrie, tele-

detectie, geografische informatie-systemen (GIS) en geomarketing.

EEN VOLGENDE STAP IN EEN BOEIEND VERHAAL 

STEM, TALENT en VRIJE RUIMTE  
op kruissnelheid

In september 2016 startten we met nieuwe accenten in ons eerste jaar en met een totaal andere aanpak van 
het vak Vrije Ruimte in de derde graad. Vier klassen STEM en twee klassen TALENT in het eerste jaar en keuze uit 
18 onderwerpen voor de Vrije Ruimte waren het concrete resultaat. Volgend schooljaar zetten we een volgende 
stap: STEM en TALENT in het tweede jaar en Vrije Ruimte voor alle klassen van de derde graad. 
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De leerlingen van Wetenschappen-Wiskunde leren de basisbeginselen van 

chemische processen, elektronica en pneumatica kennen in de hiervoor 

uitgeruste labo’s van de Vrije Technische Scholen en Sint-Carolus. 

VRIJE RUIMTE 
Dit jaar vielen enkele klassen nog buiten de totaal vernieuwde Vrije Ruimte. 

Vanaf volgende schooljaar hebben alle leerlingen van de derde graad de 

gelegenheid om de inhoud van één lesuur zelf te kiezen: keuze uit een 

breed aanbod van semester-en jaarformules, klasoverstijgend en jaarover-

stijgend (vijfde-en zesdejaars samen). 

Coördinator Vrije Ruimte Evy D’Heer: “Leerlingen moeten extra kansen 

krijgen om zichzelf en hun eigen capaciteiten verder te verkennen en te 

versterken. In de derde graad is dit nog belangrijker met de studiekeuze 

richting hoger onderwijs in het achterhoofd.”

In de derde graad krijgen daarom alle leerlingen in de Vrije Ruimte een 

waaier aan keuzemogelijkheden (18!) voorgeschoteld: budgetbeheer, 

anatomie-sporttraining, filosofie, geomatica, labo-onderzoek en voeding, 

architectuur, Spaans, kernredactie schoolmagazine Ic Hou, financiële edu-

catie, ontwikkelen van een educatief spel, scandinavistiek, internationaal 

project, yoga... 

We hebben heel bewust gekozen geen extra lesuren toe te voegen in de 

derde graad. 32 uur is meer dan voldoende! Leerlingen moeten naast hun 

schoolwerk ruimte hebben voor hobby’s, die op hun beurt hun talenten 

ondersteunen. Door vakoverschrijdend te werken, willen we de taaklast 

voor de leerlingen binnen de perken te houden.

Hoed af
Het hoeft geen betoog dat de leerkrachten die hun schouders onder de 

talrijke modules steken niet op een inspanning keken/kijken. Vanuit een 

gemeenschappelijke visie ging iedereen aan de slag. Uiteraard botsten we 

soms op de grenzen van ‘droom en werkelijkheid’ en ontdekken we stap 

voor stap hoe we deze nieuwe vakken sterker kunnen maken. We rekenen 

hiervoor ook op de feedback van leerlingen en ouders. Op een druk bijge-

woond toonmoment van onze eerstejaars zetten de Talent’ers en Stem’ers 

er hun beste beentje voor, maar werden de ouders ook nadrukkelijk ge-

vraagd naar hun mening. In de derde graad willen we op het einde van 

volgend schooljaar zeker ook het welbevinden van de leerlingen bij Vrije 

Ruimte enquêteren. 

Ik sluit deze bijdrage af met een heel oprecht woord van dank aan de 

uitgebreide ploeg leerkrachten die ‘Kwaliteit voor de toekomst’ in deze 

nieuwe vakken realiseren. Onze leerlingen krijgen onder andere door deze 

vakken een duw in de rug: extra vleugels om daarna steviger te kunnen 

uitvliegen.

DVR 
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Een warme welkom 
Wanneer de poorten op zaterdag 30 april om-

streeks iets voor 14 uur openden, stond er een 

legertje aan leerkrachten en leerlingen klaar 

om bezoekers naar de juiste plaats te gidsen. Je 

herinnert je het immers vast nog wel wanneer 

jezelf hier voor de eerste keer binnenwandelde 

via de grote poort: het doolhof aan gangen, 

de omvang van het schoolterrein en dan die 

vreemde termen zoals Calfac, permanentie, 

lange gang... het overvalt je een beetje. Een en-

thousiaste gids lijkt ons dan op zijn plaats.

Het moet gezegd: onze leerlingen hebben dat 

voortreffelijk gedaan. Het is geen evidentie dat 

jongeren hun vrije namiddag opofferen om 

wildvreemden op sleeptouw te nemen, maar 

ook dit jaar stonden er ruim zestig leerlingen 

paraat. Vooral eerstejaars, maar ook leerlingen 

uit de hogere jaren brachten heel wat kinderen 

uit het zesde jaar naar de juiste plaats. Opval-

lend ook: steeds meer leerlingen uit het vijfde 

jaar zakken reeds af naar openschooldagen van 

middelbare scholen, een tendens die we vorig 

jaar ook al zagen opduiken. 

Uitgelicht op papier...
Dit jaar wilden we vooral zorgen dat de bezoe-

kers goed en vooral handig geïnformeerd wer-

den. Omdat scholen brochure na brochure in de 

handen van de ouders steken, voorzagen we dit 

jaar een handige papieren zak met ons logo fier 

op de keerzijde. Bovendien geen ordinaire zak, 

maar eentje uit gerecycleerd papier, doordacht 

en goed voor het milieu! Alle algemene infobro-

chures staken er in, met aandacht voor enkele 

aparte infoblaadjes. 

Zo kregen de richtingen Moderne met STEM en 

Moderne met Talent-uur elk hun aparte leaflet. 

Voor de meeste bezoekers gaat het immers over 

onbekende richtingen, waar enige uitleg wel op 

zijn plaats is. Volgend schooljaar trekken we bo-

vendien de STEM- en Talent-lijn door: ook in het 

tweede jaar zijn leerlingen voortaan welkom in 

deze richtingen. Het gesmaakte STEM-lokaal dat 

vorig jaar het licht zag, enthousiaste collega’s in 

het tweede jaar die nieuwe modules uitbouw-

den voor Talent-uur (Goed kiezen, Creatie en 

kunst, Een eigen bedrijf?, Jongeren en sociale 

media, Symbolen, Theater...) en vooral de vele 

inschrijvingen voor deze richtingen in het eerste 

jaar wijzen erop dat we een goede weg ingesla-

gen zijn.

We blijven bovendien hameren op ons zorg-

beleid. Een apart infoblad gaat over basiszorg: 

SUCCESVOLLE INFO- EN OPENSCHOOLDAG 2017 

Langs de grote poort!
Op vrijdagavond zie je leerkrachten met kartonnen infopanelen verdwijnen naar alle uithoeken van het 
schoolgebouw. De gangen, refters, klaslokalen... ze blinken allemaal net iets meer en er hangt een apart sfeertje 
in de wandelgangen. Onze collega’s van het eerste jaar bereiden zich op dat moment voor op de infoavond voor 
toekomstige eerstejaars, maar achter de schermen wordt er al gemikt op de openschooldag de dag nadien. 
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elke leerling die aan ons toevertrouwd is, krijgt 

dezelfde goede zorgen, onder het motto “wat 

goed is voor één leerling, is goed voor elke leer-

ling”. Een aanwezige klastitularis, duidelijke eva-

luatie met uitgebreide feedback en studiekeu-

zebegeleiding, aandacht voor de werkdruk van 

onze leerlingen, duidelijke communicatie en 

transparante schoolrekeningen... wij maken ons 

sterk dat dit op onze school geen loze beloftes 

zijn, dat ouders en leerlingen dit ook duidelijk 

aanvoelen. De tijden van het ‘harde’ college 

waar je een vogel voor de kat was als het even 

niet meezat op studievlak, zijn al eventjes gele-

den. Ondersteuning waar nodig en focus op ta-

lenten, dat is wat we nu nastreven.

Het klinkt als een promopraatje maar vooral dat 

laatste komt sterk naar voren in een laatste info-

blaadje over Vrije Ruimte in de derde graad. Het 

lijkt misschien vreemd om dat al in handen van 

leerlingen te steken die zich volgend jaar pas 

wagen aan het eerste jaar, maar het enthousias-

me dat onze oudste leerlingen ervaren en voor-

al het anders-leren bij deze cursussen, willen we 

toch al meegeven. Vak- en klasoverstijgend, per-

manente evaluatie... vrije ruimte is iets speciaals. 

En zeg nu zelf: cursussen als filosofie – Belgische 

laureate filosofie, Emma Caals! –, architectuur, 

Spaans, geomatica, financiële educatie... Veel 

ouders zullen zeker denken: “waar waren zulke 

cursussen in mijn tijd?”. 

... omgezet in de praktijk
Je kunt die talenten alleen maar ontplooien in 

het juiste kader. Uiteraard presenteerden we tij-

dens de openschooldag graag onze fonkelnieu-

we labolokalen, maar vooral de vele enthou-

siaste leerlingen die er demonstraties gaven, 

tonen waar we op mikken. Op de speelplaats 

probeerden op dat moment enkele leerlingen 

een drone in de lucht te krijgen. Dat lukte net 

niet, “maar dat is deel van het leerproces”, lachte 

een uitbundige begeleidende mr. Kegels. Sa-

men probleemoplossend denken en voldoende 

tijd, die drone vliegt weldra vast en zeker boven 

de school.

Traditioneel veel volk in de gang van het H-ge-

bouw, waar er infostanden opgebouwd zijn in 

de verschillende lokalen van het eerste jaar. Elk 

kwartier start daar een uitleg over de werking 

van het eerste jaar; vele leerlingen zullen zich 

de infoavond nog wel herinneren, maar ook hier 

krijgen ouders en hun kinderen de kans om de 

belangrijkste pedagogische klemtonen te le-

ren kennen. Wat maakt SJKS anders dan andere 

scholen? We zeggen wat we doen, we doen wat 

we zeggen. 

Of de infoavond en openschooldag een schot in de 

roos waren? Met ruim 190 inschrijvingen nog voor 

het einde van het schooljaar zitten we perfect op 

koers om minstens hetzelfde aantal inschrijvingen 

te halen als vorig jaar. We kunnen alleen maar deze 

toekomstige leerlingen en hun ouders bedanken 

voor het vertrouwen. Dank je wel. 

SDB
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Also... Alright... Alors... Drie woorden, negen punten. En verder: een gapen-

de witte leegte in de tekstballonnen boven hun hoofden. Ze waren net de 

kamer binnengekomen, hadden wat met stoelen geschoven en plaats-

genomen rond de tafel. Hopelijk had iemand voor koffie gezorgd. En een 

koekje? Ja, heel graag.

Slechts drie woorden dus, en drie beletseltekens. Maar niet voor lang. 

Want gauw genoeg zouden de tekstballonnen zich bollen. Met inzichten 

en ideeën. Met plannen en pleidooien. Mit Sprache, speech et parole. 

Hevig gesticulerend, met naamvallen jonglerend, de stiff upper lip nege-

rend... Enfin, het drietalige gezelschap rond de tafel kwetterde een eind 

weg. Tot stilaan de contouren begonnen door te schemeren van iets wat 

groter was dan henzelf...

WARS VAN DE MARKT
Ik hoef het u niet te zeggen: de markt dicteert. Dicteert met welke tand-

pasta u uw glimlach boent, welke apps u dag in dag uit beduimelt, welke 

dikke kar u elke ochtend de file in parkeert. Dicteert het wetenschappelijk 

onderzoek, de politiek, de energieprijzen en die van over het paard getil-

de Duivels. En u raadt het nooit: de markt dicteert stilaan ook de school. 

Onderwijsministers knauwen en beknibbelen, en onder het mom van De 

Grote Revolutie zetten zij het mes in de budgetten. Ook de scholen pro-

fileren zich steeds opzichtiger: ze worden ‘spelers’, steken elkaar de loef af 

met nieuwerwetsigheden en vechten om hun aandeel van de koek. Maar 

wie waagt zich nog aan de fundamentele vragen over goed onderwijs? 

Wie durft dat debat nog aan?

In een steeds complexer wordende wereld slaan recepten uit de vo-

rige eeuw steeds minder aan. Mensen veranderen, en de methodieken 

moeten mee. Nieuwe technologieën dragen nieuwe leermiddelen aan, 

een steeds rijker geschakeerde maatschappij nodigt uit tot uitwisseling 

en ruimere samenwerkingsverbanden, en oude zekerheden smelten als 

sneeuw voor de zon. Maar welke keuzes maken we? En surfen we mee 

op eender welke hype? Nieuwe vraagstukken vragen om genuanceerde 

antwoorden. Ziedaar de fundamentele vragen waar onze protagonisten 

zich het hoofd over breken. Ziedaar het debat dat zij, wars van wat de 

markt dicteert, aan willen gaan. Want niet kwantiteit mag het kader wor-

den waarin scholen gaan denken, wel kwaliteit. Degelijk en duurzaam 

onderwijs voor de 21ste eeuw, dat is waar onze protagonisten zich, van-

uit hun vakgebied, over zullen buigen. En laten we hen stilaan een ge-

zicht geven: rond de tafel, slurpend van hun koffie, vinden ze elkaar, deze 

leraren Duits, Frans en Engels.

DE WERELD ZIT IN JE BINNENZAK
Wat hen voor het eerst heeft samengebracht, op die blauwe maandag en-

kele jaren geleden? Heel weinig en heel veel tegelijk. Het meest van al nog 

wel: hun intuïtie. Hun aanvoelen dat taalvaardigheid 

een cruciale competentie is geworden in een steeds 

veranderende wereld. Dat meertaligheid een bijzon-

dere troef is in het tijdperk van de technologie.

Is het immers niet net deze technologie die nieuwe kanalen 

opent waarlangs mensen van overal elkaar ontmoeten, die ons fora aan-

biedt om over banale of belangrijke zaken ons zegje te doen, die de hele 

wereld in onze binnenzak steekt? En zijn het daarnaast niet net de taal- en 

cultuurvakken die de kracht hebben om die wereld open te breken? Zijn 

het niet de talen die jongeren leren vaardig te communiceren in die com-

plexe maatschappij? Wel, precies omdat talenkennis zo’n bijzonder sterke 

hefboom is, besluiten deze collega’s Duits, Frans en Engels voortaan de 

krachten te bundelen. Aan hetzelfde zeel trekken, dat doe je niet alleen.

EEN KLEINE REVOLUTIE
O ja, er is ook nog het leerplan. U weet wel: dat lijvige document dat le-

raren voorschrijft wat ze voor hun vak ‘moeten zien’. Ook het leerplan 

dicteert. Dicteert welke kennis leerlingen onder de knie moeten hebben 

tegen het eind van elke graad, over welke vaardigheden ze moeten be-

schikken. Dicteert wat, en hoe, en waarom. Maar let op: dicteren en dicte-

ren is twee. Want in tegenstelling tot het dictaat van de markt, spreekt uit 

het leerplan een oprechte bekommernis: het waarborgen van de ontwik-

keling van elke leerling en zijn vaardigheid in de wereld van morgen. Dat 

treft. Want net diezelfde zorg bracht onze leraren Duits, Frans en Engels 

rond de tafel.

Ik klap niet uit uit de biecht wanneer ik u even in vertrouwen neem, over 

dat leerplan. Daarin één ordewoord: de taaltaak. Nu moet ik even tech-

nisch worden, maar sta me toe dat begrip in een notendop, of hooguit 

twee, uit de doeken te doen. Een taaltaak is een communicatieve oefe-

ning waarin de leerling zo doeltreffend mogelijk leest, spreekt, luistert of 

schrijft. Liefst een beetje van alles samen. En liefst ook in een zo realistisch 

mogelijke context. Een voorbeeld: je idool heeft net een nieuw nummer 

uit – anderstalig natuurlijk – en je hebt de clip daarvan gezien op YouTube. 

Je hebt de tekst van het nummer opgezocht, want er zitten een paar ge-

niale quotes in die je wil onthouden. Vervolgens post je, via een sociale 

netwerksite, een reactie waarin je een anderstalig vriendje overtuigt waar-

om hij of zij die clip ook dringend moet bekijken. Je gebruikt natuurlijk de 

woordenschat waarmee je je appreciatie voor films, boeken etc. hebt le-

ren uitdrukken, en je past consistent de juiste werkwoordstijden toe. Een 

schrijfopdracht, kortom, waarin naast kennis ook lees- en luistervaardig-

heid vervat zitten. Met andere woorden, een geïntegreerde taaltaak.

Dit soort taaltaken schrijven de leerplannen Duits, Frans en Engels voor. 

Logisch ook: het is al doende dat men leert. Taaltaken worden bovendien 

MODERNE VREEMDE TALEN IN EEN STROOMVERSNELLING

Een verhaal over
drie woorden en negen punten
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steeds complexer naarmate de leerling vaardiger wordt. Ook logisch. En 

van de leerling zelf wordt verwacht dat die de feedback op zijn werk gron-

dig doorneemt, vervolgens steeds beter in staat is zichzelf te evalueren, en 

zo leert nadenken over zijn eigen leerproces. Alweer de logica zelve, niet? 

En toch betekent de taaltaak een kleine revolutie. Ik leg u even uit waarom.

De taaltaak is op zich niet nieuw. Ook vroeger werd er in 

de klas geluisterd, gelezen, geschreven en gesproken. 

Ook toen werden leerlingen uitgedaagd met steeds 

moeilijker wordend taalmateriaal en dito opdrachten. 

Wat is er dan veranderd? Wel, in de meest recente 

leerplannen verschuift de focus resoluut. Waar de 

leerstof vroeger vrij reproductief werd getest – woord-

jes kennen, zinnen aanvullen, stukjes tekst vertalen – ligt 

de klemtoon nu voluit op levensechte communicatieve toe-

passingen. Waar tekstbegrip toen op zichzelf werd getoetst, wordt een 

tekst nu steevast ingebed in een communicatieve situatie. En tegelijk 

komt de klemtoon te liggen op het zelfstandige gebruik van communica-

tiestrategieën.

Deze nieuwe focus heeft verstrekkende gevolgen. Hij vergt niet alleen 

meer creativiteit van de leraar, hij brengt ook een veel complexere manier 

van evalueren met zich mee. Want hoe laat je leerlingen van de laagste 

jaren al efficiënt communiceren met het weinige dat ze kennen en kun-

nen? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen in hun spreek- en schrijfopdrachten 

precies de opgedane kennis van woordenschat, spraakkunst en cultuur 

toepassen? Welke parameters gebruik je om scores te geven? Hoe probeer 

je daarin zo objectief mogelijk te blijven? Welke puntenverdeling hanteer 

je? En werk je bovendien een beetje in dezelfde lijn als je collega’s?

Het spreekt voor zich: de leraren Duits, Frans en Engels hebben daar aan 

hun tafel, op een van hun volgende vergaderingen intussen – ook ditmaal 

met koffie en een koekje – heel wat om zich het hoofd over te breken.

Dat doen ze gelukkig niet alleen. Ze krijgen hulp van de directie en  

de pedagogisch begeleiders die door het bisdom zijn aangesteld  

– ’de inspectie’, zoals hun alom gevreesde komst in een ver verleden met 

ontzag werd aangekondigd, al vullen de charmante dames, het mag ge-

zegd, hun rol tegenwoordig veeleer ondersteunend en aanmoedigend 

in. Kortom, onze leraren weten zich gesteund en dat maakt het samen-

werken nog zo prettig. 

MEER TEKSTBALLONNEN
Wat levert die samenwerking tussen de collega’s Duits, 

Frans en Engels, nu enkele jaren down the road, intussen 

op, vraagt u zich af. Waar zullen we beginnen? Bij het 

taalportfolio misschien, waarmee we leerlingen willen 

laten nadenken over hun eigen leergroei? Bij de steeds 

intensievere uitwisseling van ideeën en documenten, zo-

als evaluatiesleutels of verslagen van vakvergaderingen? Bij 

de houvast die leerlingen daardoor krijgen, wanneer ze merken 

dat de vreemde talen steeds meer dezelfde methodiek gebruiken? Bij 

de gedurfde beslissing om voor de drie talen een veel groter gewicht toe 

te kennen aan gespreide evaluatie doorheen het jaar? Bij het gezamen-

lijke engagement om in de derdegraadsrichtingen met Moderne Talen 

steeds nadrukkelijker in te zetten op internationale uitwisselingen, contact 

met native speakers, uitstappen naar de buurlanden en gecoördineerde 

onderzoeksopdrachten? Of bij de eenvoudige vaststelling dat we samen 

met een steeds grotere gedrevenheid, en met alleen goed onderwijs voor 

ogen, aan hetzelfde verhaal schrijven? Aan u de keuze.

Hiervan zijn we ons bewust: ons verhaal is nog lang niet af, de komende 

jaren hebben we nog vele tekstballonnen te vullen. Maar van één zaak zijn 

we overtuigd: dat onze leerlingen intussen sterke troeven in handen heb-

ben om rijke, cultureel geletterde en competente mensen te worden in 

die complexe wereld van morgen. Also. Alright. Alors.

Jan Ongena

vakcoördinator Engels

<<<
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JAGO KOSOLOSKY (6LMT 2009)
Hoofdredacteur Knack.be/LeVif.be

Jago Kosolosky werd op zijn 25ste hoofdredacteur 

van een toonaangevende Belgische nieuwsweb-

site. Daarmee is hij nog steeds de jongste hoofd-

redacteur van ons land. Zijn verhaal leest als een 

avonturenroman. De talen in een hoofdrol.

Je talenkennis heeft je geen windeieren 

gelegd, Jago. Dat lijkt me welhaast het 

understatement van de eeuw. 

Dat mag je wel zeggen. Mijn talenkennis is min 

of meer de rode draad in mijn carrière na de hu-

maniora. De kracht van talen, het potentieel dat 

ze je bieden op de arbeidsmarkt in elke sector, is 

erg groot. Ik ben het alvast eens met je analyse 

in de tekst hiervoor: in deze wereld, waarin de 

marktlogica een erg bepalende invloed heeft, is 

het belang van sterk taalonderwijs nauwelijks te 

onderschatten.

Laten we beginnen bij het begin: je studeert 

als getalenteerde lefgozer af aan onze 

school en trekt naar de unief. 

Ik was toen al erg geïnteresseerd in de maat-

schappij en hoe we samenleven. Daarom 

schreef ik me in voor Sociologie, en een jaar 

later besliste ik om Politieke Wetenschappen te 

studeren. Relatief snel ging ik ook aan de slag als 

vrijwilliger: ik schreef voor enkele studentenbla-

den en kleine magazines. Zo kreeg ik de jour-

nalistieke microbe te pakken, en ik publiceerde 

overal waar ze mijn teksten wilden. Het viel me 

snel op dat ik door mijn talenkennis meer mo-

gelijkheden had dan anderen. Ik deinsde er niet 

voor terug iemand in het Engels te interviewen.

Je combineerde je studie toen ook al met 

vele andere activiteiten. De conferentie 

rond jongerenpolitiek in Frankrijk, 

bijvoorbeeld? 

Het leek me erg interessant om daar als 19-jarige 

een bijdrage aan te leveren. Ik moest wel mijn 

Frans van onder het stof halen, maar ik merkte 

dat ik er in vergelijking met vele anderen lang 

niet zo slecht voor stond. Ik kreeg plots de kans 

om in een Frans dorpje in the middle of now-

here een speech te geven in het Frans, samen 

met de burgemeester, en daar ontdekte ik de 

kracht van taal in onze wereld vandaag.

Daarna ging het snel. Je bouwde in enkele 

jaren een indrukwekkend internationaal 

netwerk op.

Nadat ik mijn bachelor Politieke Wetenschap-

pen had afgerond, startte ik een master Inter-

nationale Politiek. Ik kreeg de kans om met een 

beurs zes maanden op uitwisseling te gaan 

naar Washington D.C. ’s Avonds studeerde ik er, 

overdag liep ik stage en tijdens mijn weekends 

deed ik vrijwilligerswerk. Opnieuw merkte ik 

hoe belangrijk mijn talenkennis was. De lessen 

vormden geen enkel probleem en ik slaagde er 

zelfs in om in het Engels te publiceren. Ik schreef 

als vrijwilliger over alles wat op mij een indruk 

maakte, zoals de herverkiezing van president 

Obama. En intussen bouwde ik een internatio-

naal netwerk van vrienden op met wie ik tot op 

vandaag contact heb. 

Dan kom je terug naar België en je kan 

meteen bij een Amerikaanse organisatie 

aan de slag. Je bent op dat moment niet 

eens afgestudeerd.

Klopt. Ik had me aangeboden voor een vrijwil-

lige stage bij een internationale denktank in 

Brussel en kreeg daarna meteen een contract 

aangeboden. Ik mocht mee politieke lezingen 

en debatten organiseren voor mensen die het 

beleid in de VS en de EU vormgaven. Een erg 

leerrijke periode. Opnieuw sprak ik grotendeels 

Engels, schreef ik Engels en werkte ik samen 

met collega’s van over de hele wereld. Zonder 

er bij stil te staan, had ik als jonge student, die 

zijn eindwerk nog moest schrijven, best al een 

mooie job. Toch bleef ik op zoek naar nieuwe 

kansen om mijn horizon te verruimen. Die kwa-

men er toen ik voor een half jaar naar Schot-

land mocht trekken om er te werken voor het 

Europees Parlement. Op dat moment bereidde 

Schotland zich voor op het referendum voor 

onafhankelijkheid – de Schotten beslisten nipt 

om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Het gaf 

me in elk geval de gelegenheid om erg boeiend 

journalistiek werk te doen. 

Het is op dat moment dat je echt de grote 

journalistiek in rolt.

Wel, terwijl ik mijn thesis begon af te werken, 

volledig in het Engels overigens, solliciteerde 

ik voor een job bij MO*, het bekende magazine 

dat wereldnieuws brengt met een focus op het 

Zuiden en de ontwikkelingssamenwerking. Met 

mijn internationale netwerk en mijn intussen 

goed gevulde portfolio mocht ik er meteen 

part-time aan de slag. Ik schreef intussen ook 

freelance voor andere publicaties en werd nu 

dus betaald voor mijn journalistieke werk. Fan-

tastisch! Maar intussen volgde ik in het avond-

onderwijs toch ook nog een postgraduaat Inter-

nationale Onderzoeksjournalistiek. Zo maakte ik 

kennis met de buitenlandjournalistiek. 

En dat opende nieuwe deuren?

Ja, ik kreeg de kans om met een beurs naar 

Zuid-Afrika te reizen. Opnieuw bewees mijn ta-

lenkennis me grote diensten. Ik kon er prachtige 

verhalen optekenen en slaagde erin het vertrou-

wen te winnen van de mensen daar, van plaat-

Talen zijn dikke troeven
VIER OUD-LEERLINGEN UIT ONZE DERDE GRAAD MODERNE TALEN  
WETEN EROVER MEE TE SPREKEN
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selijke bendes tot straatarme daklozen. Door 

met hen te kunnen spreken, soms met een ac-

cent of wat slang, kon ik hun stem laten horen. 

Niet veel later mocht ik naar Congo reizen om er 

te berichten over het lot van de straatkinderen 

in Lubumbashi. Beide kansen had ik mede te 

danken aan mijn degelijke kennis van het Engels 

en het Frans, die ik in SJKS opdeed. 

En dan neemt je redactiewerk bij MO* een 

nieuwe wending.

Ik had me technisch bijgeschoold in webont-

wikkeling en slaagde er bij MO* in om de web-

site op de kaart te zetten. Dat bleek de perfecte 

uitgangspositie om als multimediaredacteur 

aan de slag te gaan bij De Tijd. Maar al snel 

wilde ik nog meer verantwoordelijkheid, en zo 

maakte ik de sprong naar Knack, waar ik hoofd-

redacteur kon worden van Knack.be/LeVif.be. Ik 

run nu een van de grootste nieuwssites van het 

land en leid een team van zo’n dertig mensen. 

De helft daarvan spreekt enkel Frans, en de helft 

van onze sites zijn Franstalig. Opnieuw komt 

mijn talenkennis mij hier erg goed van pas.

Een al te voorspelbare vraag wellicht: zou je 

leerlingen aanraden om, net als jij, te kiezen 

voor Moderne Talen in de derde graad?

Heel zeker. Ik heb zoveel kansen gekregen en 

verdiend door lef te tonen en aan mijn talen te 

werken. Toen ik in Washington D.C. aankwam, 

vroegen de mensen me meteen: ‘Where are you 

from?’ En toen ik antwoordde dat ik van België 

kwam, zeiden ze: ‘Yeah, but where did you live 

in the US before?’ Zo gaan er heel wat deuren 

open. En dat is wat talen doen. Ze hebben na-

melijk het grote potentieel dat ze je op allerlei 

manieren versterken. Door veel in het buiten-

land te kunnen werken, heb ik vrienden over de 

hele wereld. Ik leg heel makkelijk anderstalige 

contacten en ik heb daar vooral mijn blik op 

de wereld mee kunnen verruimen. Kiezen voor 

moderne talen is dus kiezen voor uitwisseling 

en het opbouwen van contacten met mensen 

uit andere landen. Het is wellicht de meest ver-

rijkende beslissing die je kan nemen in je leven. 

Jan Ongena

LAURA MASSA (6EMT 2013)
Master Nederlands-Duits –  

hoofdredacteur Schamper

Ik heb goede herinneringen aan de taallessen 

op school. Vooral dat we zelf aan de slag moch-

ten gaan met taal is me bijgebleven. Er waren 

uitwisselingen voor Frans en Duits, in het laat-

ste jaar mochten we op eigen houtje vijfdejaars 

rondleiden in Keulen... Die directe interactie kan 

in het reguliere onderwijs nauwelijks gesimu-

leerd worden. Een taal leren, is ermee de wereld 

in trekken. 

Wat ik ook erg fijn vond, was om eens volledige 

autonomie te krijgen over een creatief schrijf-

project voor Nederlands; gun jonge mensen de 

vrijheid om zelf uit te zoeken hoe iets moet! Op 

die manier gaan ze het eens anders aanpakken 

en wellicht veel beter onthouden. Dat wil echter 

niet zeggen dat leerlingen alles al weten; ieder-

een denkt het Engels machtig te zijn, maar dat is 

niet zo, zeker niet in een academische context! 

Lezen – en in het algemeen met taal bezig zijn 

– scherpt je vermogen tot kritisch denken aan 

en wapent je om te reageren op de overvloed 

aan mediaberichten. Taal is echter meer dan een 

vehikel om een mening over te brengen, het 

is een vitaal deel van ieders identiteit. Om die 

identiteit te begrijpen, is het cruciaal om inte-

resse te tonen in elkaars talen.

LEONTIEN BULTINCK (6LMT 2016)
Wereldburger na een immersiejaar  

in Malta en Nice

In de modernetalenrichtingen werden de 

vreemde talen toch anders aangepakt. In het 

vijfde jaar hebben we Antwerpen bezocht in 

het kader van een uitwisselingsproject met 

Duitse leerlingen. Heel leerrijk, omdat we zo 

onze talenkennis in de praktijk konden brengen. 

Dit is volgens mij nog altijd de beste manier om 

een taal echt te leren. Wanneer ik nu Duitsers 

ontmoet, durf ik hen echt aanspreken om te to-

nen dat ik iets opgestoken heb in die lessen.

Ook de aanpak van de communicatieve vaardig-

heden in de lessen Frans en Engels verschilde 

toch wel ten opzichte van de andere richtin-

gen. Voor Engels, bijvoorbeeld, deden we vaker 

spreek- en schrijfopdrachten, behandelden we 

meer cultuur (en actualiteit, zoals de Brexit, die 

op dat moment erg actueel was). Tijdens de ‘En-

gelse dag’ kregen we dan weer de opdracht om 

een rondleiding door de school te geven aan 

onze Engelse gasten. Het was echt fijn om in 

contact te treden met ‘native speakers’!

Na mijn zesde middelbaar heb ik besloten om 

een ‘gap year’ te nemen (zelf verkies ik echter 

de naam ‘immersiejaar’). Ik ben terechtgekomen 

bij Education First, een organisatie die taalscho-

len heeft in 42 landen en steeds moedertaal-

sprekers inschakelt om les te geven. Aangezien 

<<<
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 Engels en Frans mijn favoriete talen zijn, ben ik voor 4,5 maanden naar Mal-

ta getrokken (voor het Engels) en daarna 4,5 maanden naar Nice (voor het 

Frans, uiteraard). Hier heb ik gemerkt dat ik in mijn laatste jaren toch een 

goede basis heb meegekregen, waardoor ik veel zelfzekerder geworden 

ben. Er werd bijvoorbeeld meer ingezet op spreekdurf, en dat is echt iets 

wat je moet leren. Voor Engels zat ik heel snel in het hoogste niveau en be-

haalde ik voor een taalexamen van Cambridge University C2 (het hoogste 

niveau in het Europees Referentiekader: het taalniveau van een hoogopge-

leide ‘near native spaker’, red.). Ook voor Frans zat ik bij één van de hoogste 

groepen.

Door mijn jaar in het buitenland heb ik gemerkt hoe handig het is als je 

een taal vlot kan spreken, of in ieder geval hoe belangrijk het is om in een 

ander land je plan te kunnen trekken. Of ik nu ooit les zal geven of in het 

bedrijfsleven terecht kom... mijn talen zullen altijd een pluspunt zijn!

LAURENS JACOBS (6EMT 2016)
Internationaal Ondernemen

Het College heeft me goed voorbereid. Tijdens de eerste lessen op de ho-

geschool merkte ik meteen dat ik een voorsprong had tegenover mijn me-

destudenten. Het hoge niveau van de taallessen is volgens mij voornamelijk 

te danken aan de toegewijde leerkrachten, de gestructureerde lessen en 

de moeilijke testen (taaltoetsen waren steeds behoorlijk moeilijk, waardoor 

je automatisch ook veel tijd stak in de voorbereiding). De lessen Frans over 

Jacques Brel van mevrouw Verbeke zullen mij altijd bijblijven. Zij was zo ge-

passioneerd en enthousiast dat je als student echt zin kreeg om Frans te le-

ren en te spreken. Ik heb veel gevloekt op de lessen en toetsen, maar bij het 

verlaten van het middelbaar sprak ik wel degelijk een aardig mondje Frans. 

In de derde graad werd er ook sterker ingespeeld op presenteren en spre-

ken. Terecht: je kan naar mijn mening geen taal leren door enkel woorden-

lijsten en grammatica te studeren.

In het zakenleven wordt er heel veel waarde gehecht aan de kennis van 

vreemde talen. Engels en Frans zijn bij vele bedrijven echt een basis-

vereiste en Duits is vaak een pluspunt (voornamelijk binnen de logistieke 

wereld). Zonder een degelijke talenkennis geraak je vandaag niet zo ver. Je 

kan het internationale aspect bij veel jobs niet negeren. Een goede kennis 

van talen zorgt er dus voor dat je met voorsprong kan starten met je ver-

volgstudies en, op langere termijn, je job. 

Pieter De Geest

Menig ouder worstelt met vragen over de opvoeding van pubers. 

Iedere ouder doet zijn/haar best om het kind een goede opvoeding 

te geven. Wie of wat is nu de oorzaak van dat opstandig en lastig ge-

drag? Waar loopt het dan fout met het kind? Deden onze ouders dit 

dan zoveel beter? Nog nooit zijn we zo bewust bezig met opvoeden 

en nog nooit was de onzekerheid zo groot. Er rust een grote verant-

woordelijkheid op de schouders van ouders. Opvoeden doen we 

vanaf de eerste levensjaren, heel bewust, met veel liefde, wetend dat 

ieder kind zijn eigen gaven en eigenschappen heeft die tot ontplooi-

ing moeten komen in een veilige en warme thuissituatie. Hoe beter 

we inzicht hebben in de leefwereld van het kind, hoe beter we kun-

nen anticiperen en verantwoord kunnen bijsturen.

 

De belangrijkste noden
De kleine baby heeft nood aan voldoende hechting in zijn omgeving, 

anders zal hij het later heel moeilijk hebben met hechting tegenover 

andere personen. Baby’s doen beroep op de volwassenen. Wordt dit 

stelselmatig genegeerd, dan leert de baby dat de wereld rondom zich 

onbetrouwbaar is. Zijn basishouding zal later eerder wantrouwig zijn 

tegenover anderen. 

De peuter/kleuterfase heeft vooral te maken met het aanleren van re-

gels. Het kind wil beslissen, maar macht mag niet door kinderen wor-

den uitgeoefend. Kinderen moeten dit leren doorheen deze periode. 

Hier steekt bij ouders vaak al onzekerheid op. Doen we er goed aan 

om zo strikt en consequent te blijven? Absoluut, verzekert Koen Bae-

ten. Het kind heeft nood aan duidelijke grenzen en structuur. Dit ver-

strekt een gevoel van veiligheid. 

GESLAAGDE INFOAVOND  
OP 25 APRIL 2017

Oudercomité focust 
met Koen Baeten op 
omgaan met pubers

Psychiater Koen Baeten heeft ons een beeld 
geschetst en belangrijke inzichten met ons 
gedeeld vanuit zijn praktijk. Opvoeding, relaties 
met kinderen, ouders, grootouders en partners, 
hij wist onze aandacht hierover tot op het laatste 
te boeien. Zijn aangename manier van vertellen 
en een humoristische kwinkslag er tussendoor 
hielden het geheel luchtig. Het was niet bepaald 
een lesje van de lagere school, maar wat hij bracht 
was zeer interessant en deed ons nadenken over 
onze houding tegenover anderen, wat ons drijft 
en wat we best doen om de relatie met onze 
pubers en onze naasten gezond te houden. 
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De lagere schooljaren verlopen meestal eerder rustig. Tussen zes jaar en 

de puberteit leren kinderen allerlei vaardigheden aan die ze nodig hebben 

om succesvol te kunnen functioneren in de maatschappij. Niet alleen ba-

sale zaken als lezen en schrijven, maar ook verantwoordelijkheid nemen en 

met anderen leren opschieten en samenwerken. 

Aan het einde van de lagere schooltijd, barst vaak de bom door het toe-

doen van de hormonen. Hormonen brengen heel wat veranderingen te-

weeg in het lichaam van het kind. Het begint te groeien, het verandert, 

maakt zich klaar om een volwassen, zelfstandige persoon te worden. Het 

kind wordt zich bewust dat het op een aantal vlakken anders is dan u. Het 

zal deze verschillen extra gaan benadrukken. Dit kan gepaard gaan met 

een uitgesproken kledingstijl of muziekkeuze. 

De puber ervaart zijn lichaam als eerder vreemd, en zoekt tegelijkertijd 

voortdurend genot op. Ouders hebben de taak om de puber grenzen aan 

te leren in het beleven van genot. Pubers beseffen nog niet zo goed dat 

hun ‘manier van weerwoord te bieden’ soms heel onvolwassen overkomt. 

We weten dat dit eigen is aan hun cognitieve ontwikkeling, de prefrontale 

cortex is nog volop in ontwikkeling. Ze zitten in een egocentrische fase en 

kunnen dit nog niet goed beheersen. Het is echter niet omdat ze het nog 

niet kunnen, dat ze het niet moeten leren. Daarin zijn de ouders belang-

rijke schakels. Hier gaan vaak heel wat emoties en conflicten mee gepaard. 

Op 14-16 jaar staat de behoefte aan afstand centraal. Als ouder is het be-

langrijk om de afstand die uw kind vraagt te respecteren. Tegelijkertijd 

moet u ook duidelijke grenzen aangeven. De pubers identificeren zich in 

deze fase meer met hun vrienden dan met hun ouders. Ze experimente-

ren en zoeken grenzen op. Zelfbeheersing en inleving behoren in die fase 

meestal nog niet tot de meest uitgesproken kwaliteiten. Dit proces neemt 

een aantal jaren in beslag. Dit kan voor kinderen en ouders heel hachelijk 

zijn. Nochtans is dit een heel natuurlijk gebeuren. Voldoende inzicht hierin 

kan helpen om alles beter te kunnen relativeren en te kunnen bijsturen. 

Na het benadrukken van de verschillen tussen ouder en kind (vanaf de 

leeftijd van 16-18 jaar) domineert nu de angst bij het kind van het volledig 

loslaten. Dit maakt dat uw kind weer meer toenadering zoekt. Na een on-

rustige periode keert de situatie langzaam weer terug naar normale pro-

porties en vertoont uw kind meer volwassen gedrag, dat hij of zij nog niet 

eerder heeft vertoond.

Als laatste fase: de versteviging (18-24 jaar); uw kind krijgt een eigen iden-

titeit.

Wat kan ouders helpen in het begeleiden van 
pubers?
Hoe moeten we hier dan mee omgaan? Wanneer moeten we ons zorgen 

maken of hulp zoeken? Wat kunnen we dan als ouders doen om deze 

woelige periode goed door te komen? Vanuit zijn praktijk stelt Koen Bae-

ten ons gerust en helpt hij ons relativeren.

Communicatie is de meest essentiële en doeltreffende manier om met 

pubers in verbinding te blijven. Bij jongeren kan je best connectie zoeken 

doorheen zaken die hen interesseren, door bijvoorbeeld eens te vragen hoe 

het was op Facebook? Communicatie verloopt nu anders dan vroeger bij 

ons, maar we moeten blijven praten met elkaar. Beseffen we als ouder dat er 

<<<
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soms weerstand is bij onszelf, omdat we uitgaan 

van onze eigen jeugd, de manier van opvoeden, 

van normen en waarden? Vergeet daarbij niet dat 

de puber u vaak zal confronteren met wat u zelf 

was vroeger, met uw eigen knopen en defaults. 

Heel vaak moeten we toegeven dat de fouten die 

we in onze kinderen bekritiseren, vaak fouten zijn 

die we zelf ook maken. Als ouders goed commu-

niceren en het kind erin betrekken, kunnen er al 

heel wat problemen vermeden worden en zelfs 

opgelost geraken. 

De manier waarop je bent met je partner, heeft 

ook weerslag op de opvoeding van je kinderen. 

Vanuit onze eigen frustraties zullen we vaak 

onbewust onze kinderen aansturen. We wil-

len graag verwezenlijkt zien in onze kinderen 

wat we zelf gemist hebben. Dat kan gaan over 

studies, pianolessen, sport, enz... Het kind moet 

zelf keuzes kunnen maken, leren wat het zelf 

wil in het leven. Ouders dienen hier oog voor 

te hebben. Je mag niet elke woordenwisseling 

als opstand benaderen, als volwassene geef je 

hen best kansen en vertrouwen. Geef ze de kans 

om zich te ontwikkelen, laat ze af en toe eens 

‘op hun bek’ gaan. We blijven als volwassenen 

vaak onbewust loyaal aan onze eigen systemen. 

Wat jij niet mocht, wil je ook niet toestaan aan je 

kinderen. Niet slecht om daar zelf geregeld eens 

bij stil te staan. Pubers hebben veel begeleiding 

nodig (autoritatieve opvoeding), geen autoritai-

re behandeling die eerder Ik-gericht is. 

 

Nabijheid en hechting
Het gebeurt veel te vaak dat mensen met elkaar 

een praatje maken en blijven steken bij: “Hoe 

gaat het ermee?”, zonder werkelijk te peilen 

naar het gevoel of gesteltenis van de andere. 

Nochtans is die ‘nabijheid’ van de andere es-

sentieel voor ons welbevinden. Heel snel volgt 

er gevoelsvervlakking, als er geen aandacht 

meer is voor de puber, de partner, de ander. Het 

lijkt erop dat we steeds meer een ‘oppervlak-

kige’ generatie aan het worden zijn, een beetje 

blind voor wat leeft om ons heen. We baseren 

ons al te vaak op het buitenste stukje: het zicht-

bare gedrag, merkbare kennis, vaardigheden en 

competenties van anderen. Het kritisch denken 

in onszelf wordt steeds meer uitgeschakeld, we 

durven niet echt meer te denken en/of ervoor 

uit te komen, er voor te staan voor wat we den-

ken of voelen. 

Koen Baeten schetst dit zo:

Onze persoonlijkheid kunnen we opdelen in 

vier verschillende niveaus: 

doen – denken – voelen – willen

< De top van deze driehoek is al het zichtbare 

gedrag, de buitenkant. De andere niveaus 

zitten daar netjes onder verborgen.

< De laag eronder is veel belangrijker, de 

wereld van het denken, gedachtenpatronen 

zoals waarden en normen, opvattingen, 

overtuigingen en het zelfbeeld.

< De derde laag is zo mogelijk nog moeilijker 

te herkennen: de wereld van het voelen. 

“Wat voel ik, wat drijft me? Wat zijn mijn 

persoonlijke waarden?”

< De allerdiepste laag is die van de persoon-

lijkheid. Wie bent u (uw identiteit), wat wilt u, 

wat zijn uw talenten en eigenschappen?

Relatie met de partner, de puber
Er zijn een viertal belangrijke draden in onze re-

laties, zowel tussen partners als tussen ouders 

en kinderen:

Draad 1: De start tussen een koppel met ver-

liefdheid: “Ik wil je, ik wil moeite voor je doen”. 

Het begint bij de ouders tegenover het kind: “Ik 

wil je”.

Draad 2: Van daaruit gaat het bij een koppel 

over ‘samen’: “Wat willen wij samen? Waarvoor 

staan we? Wat betekent onze relatie? “Wat is 

onze gezamenlijke identiteit?” Ook hier zijn 

er twee werelden die meespelen en waar we 

steeds rekening mee moeten houden: onze 

uiterlijke, materiële wereld en ons innerlijk, ge-

dachtenpatronen en gevoelens. Bij de relatie 

ouders/kind: hoe voelt het om in ons gezin te 

zijn, te leven?

Draad 3: Engagement is onontbeerlijk in het 

welslagen van een relatie. Als we als koppel 

goed kunnen samenwerken, tillen we elkaar 

naar een hoger niveau, waar we anders mis-

schien nooit zouden geraken. Hierbij geldt ook 

dat je je kinderen blijft sturen, opvoeden, zodat 

ook zij tot een hoger niveau kunnen gebracht 

worden. Nooit opgeven is de belangrijkste vaar-

digheid. Juist in moeilijke situaties is blijven vol-

houden zo belangrijk, zowel in de relatie van het 

koppel, als bij de puber die het al eens moeilijk 

heeft en durft opstandig zijn. 

De vierde belangrijke draad is communicatie. 

Neem tijd om echt geïnteresseerd te zijn in de 

ander. Verwacht niet dat er geen verschillen be-

staan, maar weet dat het leren omgaan met ver-

schillen de juiste manier is om relaties te doen 

groeien. Durf je kind of puber vragen te stellen 

over zijn leefwereld. Wees betrokken in wat hen 

bezighoudt. 

Durf grenzen te trekken, verbod is essentieel 

in het leven van een puber. Vraag is hoe we dit 

kunnen installeren, zodat we tegelijkertijd ook 

nog de verbinding behouden? In een gezonde 

relatie (koppel, ouder/puber) zijn er steeds ver-

schillen. Het verschil moet je toelaten, maar niet 

grenzeloos. Pubers moeten leren dat er een wet 

is die boven hen staat, de wet van de veilig-
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heid. Hierover moet je met hen praten. Durven 

optreden en er durven staan. Ouders moeten 

kinderen blijven sturen en begeleiden, anders 

wordt het hún way of life (vb. drugs, krassen...) 

Koen Baeten benadrukte dat we ook niet te vlug 

moeten labelen: van de 100 pubers zijn er 80 

heel normaal, 10 zijn ‘moeilijk’ en slechts 10 op 

100 hebben echte problemen. 

Verbinding is essentieel: grootouders en leer-

krachten kunnen hierin een zeer grote rol spe-

len, vooral als het moeilijk wordt in het gezin. Zij 

zijn degenen die luisteren naar de puber zonder 

voorbehoud. Van hen kunnen we leren, zij ma-

ken tijd voor de ander, bijvoorbeeld door te vra-

gen: “Zeg het eens” en dan gewoon te wachten. 

We kunnen best relativeren en verduidelijking 

bekomen door de input van de andere. Dit kan 

je ook toepassen bij opstandig gedrag. Geef 

hen de tijd om tot zichzelf te komen en probeer 

met hen daarna in gesprek te gaan.

Op gebied van emoties: hoe gaan we om met 

de turbulente belevingswereld van pubers? 

Het valt op dat de aandacht voor innerlijke ge-

voelens en het verwoorden ervan groot zijn als 

kinderen klein zijn, maar steeds minder worden 

naarmate ze groter worden. Hier kunnen we 

een hemelsbreed verschil maken in onze rela-

ties. Durf te voelen, durf tijd te maken voor een 

openhartig gesprek. Het lucht zoveel op als de 

puber in zijn chaotische belevingswereld op 

een rustige manier kan vertellen wat zijn geest 

beroert. Ze worden geconfronteerd met zoveel 

nieuwe zaken in hun leven en hebben hun ou-

ders nodig als veilig baken. Lukt het om de één 

of andere reden niet, durf dan hulp te vragen 

aan grootouders, leerkrachten of andere be-

langrijke mensen in het leven van jullie puber. 

Onderschat de invloed niet die anderen heb-

ben op hun leven, ook al heeft het er niet altijd  

meteen de schijn naar. 

Veel ouders praten niet over hun pubers, zelfs 

niet met hun partner. Het is goed om na te 

denken over wat de puber met jou doet, met 

je relatie? Op zoek gaan naar onze drijfveren, 

wat verlangen we? Wat willen wij? Wat is onze 

gezamenlijke identiteit? Wat is belangrijk in ons 

leven? Hoe ga je als volwassene om met de wer-

kelijkheid, niet de geïdealiseerde droomwereld? 

Meestal vinden we het antwoord te laat (spijtig 

genoeg) bij een drama of overlijden. Op mo-

menten van grote veranderingen, waren groot-

ouders vroeger massaal inzetbaar. Zij zorg(d) en 

voor de cohesie in het gezin. Misschien niet 

slecht om nu al eens de oefening te doen en na 

te denken over hun belang in ons leven. Liever 

nu dan wanneer ze er niet meer zijn. 

Liefde en aandacht
Als we het discours van Koen Baeten heel kort 

samenvatten, mogen we besluiten dat vooral 

veel liefde en aandacht geven het belangrijkste 

is in de opvoeding. 

Tijd maken om te luisteren naar je kinderen en 

naar elkaar is onmisbaar in relaties. Je best doen 

is oké, fouten maken in de opvoeding is slecht 

voor onze status, maar falen is niet altijd nega-

tief en is zeker niet het omgekeerde van slagen. 

Het proberen lukken is genoeg. Durf te leren uit 

fouten. Mensen hebben vaak angst voor een 

minderwaardigheidsgevoel als ze fouten ge-

maakt hebben, dat is hetzelfde als statusangst! 

Het codewoord voor een geslaagde opvoeding 

is nooit opgeven, blijven volhouden!

Engagement in relaties is een rechtstreeks ge-

volg van het goed willen doen en gaat altijd sa-

men met bezorgdheid. Dit blijft heel belangrijk, 

vooral als het minder goed gaat, bijvoorbeeld 

bij ruzie, conflict, zieke partner, bij overlijden, 

ontslag ... Niet altijd eenvoudig, want ieder heeft 

een eigen visie, een eigen niveau om zich te en-

gageren. Conflicten ontstaan vaak door een ver-

keerd inschatten van het engagement van de 

ander. Aan het begin van een relatie is dit voor 

de ander niet altijd meteen duidelijk en dat kan 

voor conflicten zorgen als er op termijn geen 

evenwicht gevonden wordt.

Sta regelmatig eens stil bij wat we belangrijk 

vinden in ons leven, wacht niet tot het te laat is 

om te beseffen wat en wie ons gelukkig maken. 

Neem af en toe een beetje afstand van jezelf en 

overweeg regelmatig wat je drijft en wat de on-

derliggende redenen zijn van al je handelingen. 

Met al deze tips hopen we jullie een eindje op 

weg gezet te hebben in de opvoeding van jullie 

pubers! 

Alexandrina Verhofstede,

ouder en lid van ons oudercomité
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Doel van de barbecue was om iedereen te be-

danken voor het jarenlange engagement, maar 

tegelijk werd er door verschillende stuwende 

krachten gepolst naar interesse voor een snelle 

comeback van de Cévennesreis. Al snel bleek er 

wel de nodige steun voor een revival.

Ondertussen zijn we, op het moment dat ik dit 

zit te schrijven, in de laatste rechte lijn terecht 

gekomen. De reservaties voor vervoer, verblijf en 

activiteiten zijn gebeurd, de meeste leerlingen 

hebben de nodige documenten ingeleverd en 

het programma zit in elkaar. Tijdens de voorbe-

reidende vergaderingen bleek het alvast goed 

te zitten met het enthousiasme van de begelei-

ders. De anciens deelden hun ervaringen met de 

groentjes en de groentjes zorgden met hun aan-

stekelijke gedrevenheid voor een nieuwe wind. 

Enkel naar de bungalows
Naast enkele collega’s die voor het eerst mee-

gaan, zijn er nog enkele andere nieuwigheden. 

Zo gaan we dit jaar voor het eerst enkel naar ‘de 

bungalows’ van La Pommeraie in Le Vigan. De 

chateau wordt dus voor het eerst in 18 jaar niet 

ingenomen. Ook zal er in onze groep voor de 

eerste keer worden gewerkt met een vaste keu-

kenploeg, samengesteld uit ouders van een col-

lega, een vriendin van collega’s en de echtgeno-

te van een collega. In de ploeg van begeleiders 

gaat naast leerkrachten van het middelbaar, van 

het lager en personeel van het secretariaat voor 

de eerste keer een kleuterleidster mee. Zo kan je 

echt wel zeggen dat deze reis gedragen wordt 

door heel het College.

Wanneer je vertrekt op reis, heb je een heleboel 

verwachtingen en dat is bij deze reis uiteraard 

niet anders. Uit de resultaten van een enquête 

blijkt dat heel wat leerlingen een onvergetelijke 

reis verwachten waarop veel gelachen gaat wor-

den. In de jaarboeken van de laatstejaars lezen 

we vaak dat de Cévennesreis één van de top-

momenten was tijdens hun loopbaan op SJKS. 

Dat onvergetelijk maken van de reis, daar slagen 

we dus meestal wel in.

Met vrienden op stap
Voor velen is het erg belangrijk dat ze boeiende 

activiteiten met vrienden kunnen beleven en 

dit alles in een ontspannen en ongedwongen 

sfeer. Bovendien leer je medeleerlingen én leer-

krachten op een andere manier kennen. Verder 

hopen veel leerlingen ook andere mensen te 

leren kennen en bestaande vriendschappen te 

versterken. Ze kijken uit naar de afwisseling tus-

sen spanning en avontuur enerzijds en ontspan-

ning anderzijds. Ze zien deze reis als een ideale 

afsluiter van het schooljaar en een mooie start 

van de zomervakantie.

Ook de leerkrachten vertrekken met verwach-

tingen en bepaalde motivaties. Zij verwachten 

opnieuw een reis om in te kaderen. Het goede 

weer en de adembenemende omgeving zijn 

een extra stimulans om deze reis mee te be-

geleiden. Elkaar en de leerlingen anders en be-

ter leren kennen, zorgt voor een fantastische 

groepssfeer en is absoluut een meerwaarde 

voor veel begeleiders.

Een hele hoop verwachtingen dus... De begelei-

ders gaan er alleszins alles aan doen om ze in te 

lossen en hopelijk bezorgen we de leerlingen dan 

een reis die ze zich nog lang zullen herinneren. 

In de Cévennes springen 
de vonken er af
Om af te sluiten wil ik enkele van mijn mooi-

ste herinneringen delen. De eerste keer dat ik 

meeging, was de eerste keer dat er, wegens het 

grote aantal inschrijvingen, in twee groepen 

werd gegaan. We gingen dus in primeur naar 

La Pommeraie met een nieuwe, jonge ploeg. In 

vergelijking met het dagdagelijkse schoolleven 

leer je elkaar op een totaal andere manier ken-

nen. Collega’s worden vrienden en voor sommi-

gen meer dan vrienden... Ja, ik moet toegeven 

tijdens die eerste Cévennesreis werd de basis 

gelegd voor de relatie met mijn vrouw. Dat de 

vonken in de Cévennes kunnen overslaan be-

wezen mevrouw De Beleyr en meneer De Mey-

er een paar jaar later nog eens. Enkele jaren later 

mocht ik getuige zijn op hun huwelijk.

Een andere onvergetelijke gebeurtenis werd mij 

bezorgd door ‘De Rode Duivels’. In 2014 moest 

onze nationale ploeg het in de achtste finale 

opnemen tegen de Verenigde Staten. Uiteraard 

wou iedereen deze wedstrijd meevolgen. We 

hebben er toen voor gezorgd dat we met alle 

leerlingen en begeleiders de wedstrijd op groot 

scherm konden volgen op een terras van een 

café in het dorpje. We vertrokken als een rode 

colonne met vlaggen en sjaals naar het terras. 

Uiteraard ging dit niet onopgemerkt voorbij bij 

de plaatselijke bevolking. De stortbui die tijdens 

de wedstrijd losbarstte, kon de pret niet beder-

ven en de eigenaar toverde de ene paraplu na 

de andere tevoorschijn om ons het toch maar 

naar onze zin te maken. Naast het feit dat het 

een erg goede en spannende wedstrijd was, 

zorgden het kader en het gezelschap voor een 

onvergetelijk moment. Bij dezen wil ik mij in 

naam van de groep excuseren voor de lawine 

van lawaai die ontstond toen Kevin De Bruyne 

in de verlengingen de verlossende 1-0 maakte.

Dit jaar zullen we het zonder EK of WK moeten 

doen, maar we gaan er alles aan doen om ieder-

een de tijd van zijn of haar leven te laten beleven.

Pieter Van Rumst

(in naam van de hele begeleidingsploeg)

NA HELE KORTE ONDERBREKING 

Dit jaar opnieuw naar de Cévennes!
Na een onderbreking van één jaar zijn we er dit jaar terug in geslaagd om de befaamde Cévennesreis voor 
vrijwilligers uit het derde jaar te organiseren. Wegens organisatorische moeilijkheden kon de reis vorig jaar 
spijtig genoeg niet doorgaan. In plaats van op 30 juni onmiddellijk na de oudercontacten de bus op te stappen en 
met een groep enthousiaste leerlingen en collega’s richting Frankrijk te vertrekken, werd er een barbecue 
georganiseerd voor alle collega’s die ooit mee waren geweest naar de Cévennes. 
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WATERS IN DE LIFT

Frisdrank  
aan banden

Op 1 november 2016 riepen we in samenspraak  
met de leerlingenraad een halt toe aan het aanbod 
van frisdranken in onze refters en in de automaten 
verspreid over onze campus. De introductie van  
het badgesysteem op onze automaten – ter 
vervanging van het betalen met muntstukken – 
leidde ertoe dat we in de zomer van 2016 over een 
volledig beeld beschikten van de drankaankopen  
op onze school.

Uit analyse van het verbruik konden we afleiden dat bij 7 van de 10 drank-

aankopen gekozen werd voor frisdranken. In het schooljaar 2015–2016 

kocht 11% van onze leerlingen nooit een frisdrank. 43% van de leerlingen 

kocht tussen 1 en 20 frisdranken op jaarbasis. 22% tussen de 20 en 50 

frisdranken. 16% tussen 50 en 100 dranken. 9% zat aan een jaarlijkse con-

sumptie boven de 100 stuks. 

Voor water (plat en bruis) werd slechts in 3 op de 10 drankaankopen ge-

kozen. 25% van onze leerlingen kocht nooit water, 57% kocht minstens 1, 

maar niet meer dan 20 waters. 10% kocht tussen 20 en 50 waters. 8% kocht 

meer dan 50 waters op jaarbasis.

Gelukkig opteert een deel van onze leerlingen in de refters voor kraan-

tjeswater. Anderen hebben dan weer de goede gewoontes uit de lagere 

school behouden en nemen een hervulbare drinkfles mee. Over concrete 

cijfers hieromtrent beschikken we momenteel niet. 

Ommekeer op 1 november 2016
Redenen genoeg dus om ons drankenbeleid over een andere boeg te 

gooien. Het was en het is nog steeds ons doel om de leerlingen aan te 

zetten tot het drinken van water. Kraantjeswater beschouwen we als het 

beste alternatief. Daarnaast zijn we er als school voorstander van dat de 

leerling een hervulbare drinkfles meeneemt. Deze gewoonte, ingeburgerd 

in talrijke lagere scholen, kent minder succes in secundaire scholen (is dat 

met de fietshelm niet hetzelfde?), maar wordt daarom niet minder door 

ons toegejuicht. Hervulbare drinkflessen leiden ook tot een veel kleinere 

afvalberg. Ook deze problematiek gaat de school ter harte.

Vanuit deze analyse besloot de school om vanaf 1 november geen fris-

dranken meer aan te bieden in de refters en in de automaten en deze te 

vervangen door aromatische waters van Spa Touch (energie: 0 kcal/vetten: 

0 g/koolhydraten: 0 g/suikers: 0 g-/eiwitten: 0 g /zout: 0 g). 

Momenteel zijn in onze refters naast plat en bruiswater twee smaakwaters 

beschikbaar: lemon en peach. De oude frisdrankautomaten (frisdrank en 

waters) werden vervangen – de nieuwe automaten bieden enkel waters 

en aromatische waters aan van de Spa Touch reeks. In de automaten zijn 

naast plat en bruiswater, vijf smaken beschikbaar: lemon, grapefruit, apple, 

mint, peach, en blackcurrant. 

Begin november lanceerden we ons nieuw beleid aan de hand van ‘proe-

ving’ van aromatische waters op de speelplaats.

Een balans na zes maanden
Daar waar vorig schooljaar tussen 1 november en 1 mei slechts bij 27% 

van de drankaankopen gekozen werd voor plat of bruiswater, werd tussen 

1 november en 1 mei van dit schooljaar bij 66% van de aankopen gekozen 

voor plat of bruiswater. De aankopen van plat en bruiswater zijn gestegen 

met 79%. Slechts bij 1 op de 3 aankopen verkozen leerlingen aromatische 

waters. 

Daarnaast merken we dat de nieuwe automaten succesvol zijn. Ofschoon 

de totale drankaankopen gespreid over refters en automaten daalden 

met 27%, steeg de verkoop aan de automaten met 48% ten opzichte van 

<<<
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dezelfde periode vorig schooljaar. Daar waar vorig jaar 70% van de 

drankaankopen in de refters plaatsvond, is dit in het huidige school-

jaar slechts 40%. 

De meeste leerlingen kopen nu dus hun drank aan in de automaten. 

Waters uit de nieuwe automaten zijn dan ook koeler dan voordien en 

koeler dan uit de (halfopen) koelkasten van de refters. Gezien de ex-

terne leveranciers minder vragen voor de dranken in de automaten 

dan voor die in de refters, kan de school de waters aan de automaten 

ook goedkoper aanbieden dan in de refters. 

Daarnaast komt nog dat het recycleren van PET-flessen (automaten) 

minder milieubelastend is dan het recycleren van glazen flessen (ref-

ters). Als school kunnen we het stijgend aandeel van de automaten 

dus enkel toejuichen.

Een dienst aanbieden en liefst...  
zo gezond mogelijk
Het is nooit ons doel geweest om aan te zetten tot aankoop van drank 

en maaltijden. Het aanbieden van warme en koude maaltijden, maar 

ook van drank aan automaten kadert in een dienst die we wensen aan 

te bieden aan zij die er nood aan hebben. We hebben sowieso een 

maaltijdendienst nodig voor de 70 internen van onze school. Waarom 

zouden we deze dienst dan ook niet beschikbaar maken voor de rest 

van de school, leerlingen en personeel als dit kan helpen?

We begrijpen dan ook dat het voor heel wat ouders moeilijk is om 

elke weekdag opnieuw voor een gezonde maaltijd te zorgen gedu-

rende de vaak hectische gezinsmomenten tussen het einde van het 

werk en de school en een redelijk uur tot rust te komen. 

Het is vanzelfsprekend dat onze refters ook volledig ter beschikking 

staan van de leerlingen die niks wensen te consumeren en met ei-

gen brooddoos en drinkfles binnenkomen. Wie zijn eigen boterham-

men en drinkfles meebrengt, kan perfect aan tafel gaan zitten met de 

vrienden die warm eten.

Het is wel ons doel geweest om de ongezonde praktijken een halt toe 

te roepen. Deze eerste analyse is dus hoopgevend. Het aandeel van 

water is nu groot – het is in 1 jaar tijd geëvolueerd van 27% naar 66%. 

Als bovendien de daling van de totale drankverkoop op de campus 

‘gecompenseerd’ wordt door het stijgend verbruik van kraantjeswater 

en door het groter aandeel leerlingen die naar school komen met her-

vulbare drinkflessen, dan kunnen we zeggen dat we een belangrijke 

stap gezet hebben in ons gezondheidsbeleid.

BJ

Vlaanderen kampt met een verouderde onderwijsinfrastructuur. Het ver-

schil met onze noorderburen is frappant. Vlaamse scholen die nieuwe 

gebouwen wensen neer te poten of grote verbouwingen wensen uit te 

voeren, beschikken over twee mogelijkheden. Tenzij natuurlijk de school 

(vaak als onderdeel van een congregatie) kapitaalkrachtig genoeg is om de 

bouw eigenhandig te bekostigen.

Agion
Enerzijds kunnen scholen een standaard dossier indienen bij het Agentschap 

voor Investeringen in het Onderwijs (AgioN). Hun project wordt dan op een 

chronologische lijst geplaatst en daarna vangt het lange wachten aan. Scho-

len die in 2002 een project indienden op basis van hun noden van toen, zijn 

nu aan het bouwen. Natuurlijk hebben deze scholen ondertussen hun oor-

spronkelijke plannen moeten aanpassen aan de huidige noden. Gezien echter 

de jaarlijks beschikbare budgetten voor scholenbouw niet voldoende aange-

past worden aan de ware infrastructuurnoden en gezien de toevloed aan in-

gediende projecten, loopt voor projecten die bv. in 2009 ingediend werden, 

de wachttijd op naar de weinig motiverende termijn van 30 jaar. 

DBFM
Anderzijds kunnen scholen instappen in het project Scholen van Morgen, 

ofte D(esign)B(uild)F(inance)M(aintain). Dit is een PPS (privaat-publieke 

samenwerking) tussen de Vlaamse Overheid en AG Real Estate/BNP. De 

privé-partner ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt een schoolge-

bouw gedurende 30 jaar. De school wordt pas na 30 jaar eigenaar van de 

gebouwen en krijgt geen optimale inspraak in het bouwproject. De school 

betaalt gedurende 30 jaar een beschikbaarheidsvergoeding die voor 

71,5% (secundair) of 81,5% (basis) door AgioN betoelaagd wordt. De eer-

ste schoolgebouwen via Scholen van Morgen werden dit schooljaar in ge-

bruik genomen. Een nieuwe fase van Scholen van Morgen werd onlangs 

gelanceerd – het betreft echter projecten van minimaal 20 miljoen euro. 

De navenante beschikbaarheidsvergoedingen wegen zwaar door op de 

jaarlijkse budgetten en zijn voor vele scholenvzw’s gewoonweg onbetaal-

baar. Zeker voor die scholen, die reeds geconfronteerd worden met hoge 

jaarlijkse er pachtvergoedingen (de huurprijs die een scholenvzw betaalt 

aan de eigenaars van de schoolgebouwen).

JULI-AUGUSTUS

De school  
verandert weer  

in een bouwwerf
Scholenbouw: een complex kluwen van lange 
wachtlijsten en langdurige beschikbaarheids-
vergoedingen. Hierna schetsen we de context 
waarbinnen gewerkt moet worden én geven we een 
overzicht van de werken die gepland zijn voor de 
vakantiemaanden. 
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2016: de Vlaamse Overheid 
halveert de subsidiëring voor 
kleinere verbouwingen 
Blijft er dan voor een school die haar infrastruc-

tuur wenst te moderniseren niks anders over 

dan gebruik te maken van de werkingstoelagen 

die ze ontvangt van de Vlaamse Overheid? Deze 

werkingstoelagen (vnl. op basis van het aantal 

leerlingen) hebben al enkele besparingsrondes 

doorsparteld. Nu al blijft er op het einde van het 

werkingsjaar bij vele scholen amper iets over. 

Eenmaal de jaarlijkse erfpacht, de uitstaande 

leningen, de gas, de elektriciteit, het water, de 

verzekeringen, het huurdersonderhoud en alle 

andere jaarlijks wederkerende kosten betaald 

zijn, is hetgeen opzij gelegd kan worden ‘pea-

nuts’. Spaarzame scholen zullen decennia nodig 

hebben om de nodige verbouwingen te kun-

nen realiseren.

Hoe moet het dan verder met scholen met 

verouderde klaslokalen, lekkende stookketels, 

ramen met enkelvoudige glas, niet-geïsoleer-

de daken, toiletten van net na de oorlog, ge-

bouwen uit de 17de eeuw... en weinig spaar-

geld?

Vlaanderen biedt de mogelijkheid aan om klei-

nere verbouwingen – nieuwbouw is uitgesloten – 

te realiseren die voor 60 à 70% gesubsidieerd 

worden. Deze subsidies worden berekend op 

een maximaal verbouwingsbedrag van 125.000 

euro per ingediend dossier. Tot voor kort kon 

een school die haar dossiers goed beheerde elk 

jaar één nieuw dossier (genaamd verkorte pro-

cedure) indienen. Sinds de zomer van 2016 werd 

de regelgeving aangepast – besparingen (op 

toekomstige generaties) noemen ze dat. Sinds 

2016 krijgt een school slechts om de twee jaar 

recht op zo’n subsidiëring. Hiermee werd het in-

vesteringsritme, via het voor scholen vaak enige 

haalbare kanaal, eensklaps gehalveerd. Het ziet 

er dus niet naar uit dat Vlaanderen qua school-

gebouwen haar achterstand ten opzichte van 

Nederland ooit gaat inhalen. Tenzij Vlaanderen 

haar politiek drastisch aanpast. 

En toch... wat staat er op stapel? 
Binnen deze context zoeken we uitwegen om 

onze gebouwen toch te moderniseren. Als de 

hoofdwegen deels afgesloten worden, gaan 

we op zoek naar wat de legale sluipwegen te 

bieden hebben. Zo spreekt de regelgeving niet 

over scholen maar over instellingen. Het Colle-

ge, door de buitenwereld aanzien als een basis-

school, een secundaire school en een internaat, 

bestaat niet uit drie maar uit vijf instellingen. 

Onze secundaire school bestaat administratief 

immers uit drie verschillende scholen – één 

zesjarige school en twee eerstegraadsscholen. 

AgioN laste bovendien een overgangsperiode 

in alvorens de nieuwe regelgeving volledig van 

kracht te laten gaan. We maakten gretig ge-

bruik van de overgangsperiode die gold tot 

30/06/2016. De projecten die we in 2017 zullen 

realiseren werden voor de deadline ingediend 

<<<
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en zullen daardoor nog onder de oude wetge-

ving vallen. De nieuwe wetgeving van 2016 be-

perkt ons dus niet vanaf 2017, maar vanaf 2018. 

Eén jaar gewonnen dus!

AgioN laat ook een zeer beperkt aantal moge-

lijkheden open om uitzonderlijk, bovenop de 

‘dossiers verkorte procedures’, bijkomende dos-

siers in te dienen. We maken zoveel mogelijk ge-

bruik van deze uitzonderingen.

Zo slaagde het College erin om in 2016 zeven 

infrastructuurdossiers te realiseren in samen-

werking met AgioN. We restaureerden een deel 

van onze dakgoten, dakranden en roofing. We 

lieten nieuwe ramen plaatsen in zes klaslokalen 

en een deel van de studiezaal. De lerarentoilet-

ten aan de Calfac en de mannentoiletten aan 

de binnentuin werden vernieuwd. Het lokaal 

B040 werd opgesplitst in een preparatieruimte 

voor de leerkrachten en een biologielokaal met 

elektrische verduistering, nieuwe kasten, een 

nieuwe labotafel voor de leerkracht en een di-

gitaal bord van 135 inch. Het lokaal B041 werd 

volledig omgebouwd tot een tweede ultramo-

dern biologielokaal, inclusief nieuwe labota-

fels voor leraar en leerlingen, verlaagd plafond 

met Led-panels, een digitale bord en nieuwe 

kasten. In de lokalen B042 en B043 werden de 

voorbereidende werken gedaan met als doel 

om in september 2017 te beschikken over ul-

tramoderne fysicalokalen. Daarnaast werd de 

middenspanningscabine van de school vervan-

gen. Deze zevendossiers betekenden een in-

vestering van meer dan € 600.000, waarvan net 

geen € 400.000 gesubsidieerd werd door AgioN. 

Gezien de lage rentevoeten, werden voor het 

eigen aandeel van deze investeringen telkens 

investeringskredieten afgesloten. 

Dit jaar werd reeds een stookketel vervangen. 

Gedurende de zomer wordt de school opnieuw 

een bouwwerf. In het gebouw van onze lagere 

school en naast de permanentie maken we 

werk van mindervalidentoiletten. De toiletten 

aan de sporthal worden volledig vernieuwd. Op 

de speelplaats van de kleuters wordt een nieuw 

afdak gebouwd, alsook een speelveld met zach-

te ondergrond. De speelplaats van de allerklein-

sten wordt ook vergroot (ten koste van parkings) 

en beter geconnecteerd aan het grasveld van 

de kleuters. Op de speelplaats van de lagere 

school, daar waar nu het klimrek staat, komt een 

sportveld met zachte ondergrond. Ter hoogte 

van de turnzaal komt een nieuwe klimtoren. In 

het secundair worden de fysicaklassen B042 en 

B043, waarvan de voorbereidende werken in de 

zomer van 2016 werden gerealiseerd, volledig 

gemoderniseerd. Verder werken we net als in 

2016 aan dakgoten, dakranden en roofing. De 

laatste klaslokalen met enkelvoudig glas krijgen 

nieuwe ramen. Deze zes dossiers zijn goed voor 

een investering van € 550.000, waarvan onge-

veer € 370.000 gesubsidieerd wordt door AgioN.

Daarnaast – zie IC HOU van februari 2017 – laat 

het College, volledig in eigen beheer en gebruik 

makend van de lage rentevoeten, op de daken 

van het E-gebouw en de feestzaal zonnepane-

len installeren goed voor ongeveer 20% van het 

elektriciteitsverbruik.

Geklasseerde gebouwen:  
pro’s en contra’s
Gezien het steeds moeilijker wordt om dossiers 

in te dienen bij AgioN, richten we in de toe-

komst onze pijlen ook op de subsidiëring via het 

Agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat is één van de redenen waarom onze school 

de laatste twee jaren werk gemaakt heeft van 

een beheersplan voor de gebouwen die een 

beschermd statuut hebben. Ondertussen werd 

het beheersplan goedgekeurd en weten we wat 

mag en moet bij toekomstige verbouwingswer-

ken aan onze beschermde gebouwen (enkel het 

oude Belgacom-gebouw ofte het K-gebouw 

geniet geen enkele vorm van bescherming!). 

We weten dankzij het beheersplan ook welke 

werken op subsidiëring van het Agentschap On-

roerend Erfgoed mogen rekenen. Subsidies die 

broodnodig zijn aangezien elke verbouwing in 

beschermde gebouwen door de eisen van het 

agentschap sowieso veel duurder uitvalt dan in 

niet-beschermde gebouwen. 

Voor grotere onderhoudsdossiers van onroeren-

de erfgoed moeten we echter ook rekenen op 

lange wachtlijsten. Deze zijn momenteel echter 

één derde korter dan de wachtlijsten van AgioN. 

We spreken dus over slechts (????) een tiental 

jaren. Ook het Agentschap Onroerend Erfgoed 

laat momenteel nog toe om voor kleine verbou-

wingen (minder dan 25.000 euro) jaarlijks een 

dossier in te dienen dat niet op de chronologi-

sche wachtlijst belandt. 

Graag melden we u in de toekomst welke ver-

bouwingen we via dit kanaal gerealiseerd heb-

ben.

BJ

Piekfijn gepoetst!

ISS is een internationale pionier in facilitaire dienstverlening. Mensen kennen 
ons als de kampioen van de scholenschoonmaak.

Met onze diensten willen we scholen optimaal ondersteunen zodat ze zich op 
het vlak van schoonmaak en onderhoud geen zorgen hoeven te maken.

Surf naar www.schoolisscool.be, elke dag alle 
schoolnieuws op één pagina.

“School ISS Cool” is onze manier om de ‘schooldirecties, leraars en leerlingen 
een hart onder de (digitale) riem te steken met interessante artikels, links en 
videos over wat er reilt en zeilt in scholen.
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LEERLING / LERAAR IN DE KIJKER

Onderpastoor ben ik niet, naïef ongetwijfeld wel. De tijd van de catechis-

mus is al lang voorbij maar anno 2017 geef ik toch nog steeds aan jonge-

ren een vak dat de naam ‘godsdienst’ draagt. Graag laat ik jou een kijkje 

nemen in drie dagen van mijn dagboek...

Maandag 23 januari: ‘kwellende gedachten’
Ik ontvang een mailtje van Petra Mussche, niks bijzonders. Maar haar 

vraag overvalt me. Wil ik voor het parochieblad een getuigenis over mijn 

job schrijven? Daar heb ik nu even geen zin in. Niet alleen omdat ik een 

gloednieuwe cursus filosofie aan het samenstellen ben. Langs alle kanten 

moeten wij het vak godsdienst verdedigen. Via de nieuwe media lanceer-

de een politicus onlangs het voorstel om een efficiënte bezuiniging in het 

onderwijs door te voeren met... ‘de afschaffing van het vak godsdienst.’ 

Oneliners die me zure oprispingen bezorgen. Als ik me toch voor Petra aan 

het schrijven zou zetten, zal ik niet teveel in de apologetische pen kruipen?

Door de vraag naar het artikel en de herinnering aan het bezuinigings-

voorstel komen er ’s avonds kwellende gedachten in mij op. Wat is inder-

daad het nut van zo’n vak voor jongeren? Zieltjes winnen voor de Kerk zo-

als Odekerke is natuurlijk al lang niet meer aan de orde. Worden ze betere 

en socialere mensen dan? Ook dat kan ik niet geloven! Religie heb je toch 

niet nodig om een goed mens te zijn? Ik kan mij tevens niet voorstellen 

dat toekomstige ingenieurs of advocaten sterkere bruggen of eloquente-

re pleidooien afleveren omdat ze ‘godsdienst’ hebben genoten. Waarom 

toch godsdienst geven? (= ondraaglijk vraagteken)

Bij de zesdejaars heb ik vandaag toevallig het verhaal besproken over Ja-

kobs worsteling met God. Een metaforisch verhaal, makkelijk naar vandaag 

door te trekken: hoe lang worstelt onze rationele westerse cultuur al niet 

met God? Een gevecht overigens dat iedere oprechte gelovige, mezelf in-

cluis, innerlijk in zichzelf moet voeren. Gelovig zijn kan nu toch voor nie-

mand evident zijn? Als fan van Dostojevski schaar ik me graag achter het 

motto van één van zijn personages: als mathematisch blijkt dat Christus op 

een leugen is gebaseerd, dan zou ik nog liever de leugen Christus volgen 

in plaats van de waarheid. Worstelend en improviserend met mijn gedach-

ten, zijn de leerlingen muisstil, altijd als ik mijn persoonlijke bespiegelingen 

over geloof laat bovendrijven. Hopelijk nemen ze mijn worsteling mee 

naar huis? Na de les spreekt een leerlinge me aan. Ze is wat in verwarring 

gebracht. Een goede les zeker...? Laat dat misschien voor jongeren brood-

nodig zijn: twijfel, worsteling en onzekerheid een plaats in het (geloofs)

leven toekennen. Een antigif tegen uitingen van fundamentalisme en in-

tolerantie... 

Dinsdag 24 januari: ‘monnik zijn’
Bezoek. Engelse leerkrachten komen een kijkje nemen hoe het er op school 

aan toegaat in ‘brave little Belgium’. Tijdens de koffiepauze hoor ik m’n naam 

afroepen en dan weet ik hoe laat het is: een godsdienstleerkracht uit Canter-

bury zal een lesuurtje bijwonen. Even snel kennismaken en in de les probeer 

ik me zoveel mogelijk in het Engels uit te drukken. Wat zit dat Engels ver. Ik 

maak van de gelegenheid gebruik om de leerlingen uit het vijfde vragen te 

laten stellen aan onze Engelse gaste. We praten over het anglicanisme, de 

Brexit, hoe er godsdienst wordt gegeven in Engeland en de huurprijzen in 

Canterbury. Ik geef nog een kwartiertje les over de 10 Geboden, probeer 

duidelijk te maken dat een religieuze ethiek altijd met de mystiek begint: 

Mozes die eerst de Wet ontvangt op de ‘mistige berg van onwetendheid’. 

Haley kijkt vreemd op, die insteek is voor haar verrassend. Het christendom 

zal geheimzinnig zijn of het zal niet zijn, zo leg ik haar mijn leuze uit.

Achteraf hebben we een korte babbel. Ook in Groot-Brittannië spreidt de 

secularisering haar tentakels wild om zich uit. Transcendentie is moeilijk 

bespreekbaar bij jongeren. Een ver-van-hun-bedshow. Je mag van geluk 

UIT HET ‘DAGBOEK VAN  
EEN HERDERSHOND’

Fré Caulier, leraar  
en... ‘kapelaan’

Enkele decennia terug speelde rasacteur Jo De 
Meyere de rol van naïeve onderpastoor Erik 
Odekerke in de prachtige serie ‘Dagboek van een 
herdershond’. Als hulpje van een hautaine en 
afstandelijke pastoor in een oerkatholiek 
Nederlands dorpje, verbrandt hij voortdurend zijn 
vingers door zich in te laten met de dagelijkse 
beslommeringen van de dorpelingen en hun 
onderlinge vetes. Op school verzorgt hij de 
catechismusles, die volgens de pastoor al te 
rumoerig verloopt. Nederig beschouwt hij zichzelf 
als een herdershond en voor zijn leerlingen is hij 
zelfs bereid in de klas te blaffen. 
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spreken als je in de rangen van je leerlingen een geïnteresseerde atheïst 

hebt zitten. Onverschilligheid is de grootste vijand van godsdienstleer-

krachten. Je moet een beetje monnik durven zijn, zeg ik tegen Haley: net 

zoals de eerste monniken in het christendom proberen het geloof ter spra-

ke brengen in de woestijn van de samenleving, lesuur per lesuur, in grote 

eenzaamheid voor het aangezicht van een twintigtal pubers. Dit vak eist 

dat je de standaardhandleidingen en -systemen verlaat, dat je een creatief 

en flexibel klankbord bent voor diverse groepen leerlingen. Echt houvast 

is er nooit. Dezelfde les kan prachtig meevallen, het volgend uur ga je vol-

ledig de mist in en landt de boodschap niet. Is de woestijn niet onvoor-

spelbaar en grillig? Overdag bloedheet, ’s nachts verrassend kil. Maar ook 

in de woestijn kan plots leven bloeien. Hoezeer schrok ik toen Pieter me 

in oktober op abdijdagen kwam toevertrouwen, dat hij tijdens een stilte-

moment op school ‘gelovige gevoelens’ had gekregen. Het schooljaar was 

toen al geslaagd voor mij. 

In een poging Engelse gentleman te spelen, begeleid ik Haley door het  

labyrint van onze school naar een volgend lesbezoek. Ik wens deze jonge 

meid alle moed toe in haar job, hoop stilletjes dat ze God mag vinden in 

het gelaat van al die jongeren op haar weg. Hup, terug de woestijn in nu, 

de vierde Sport tegemoet... 

Woensdag 25 januari: ‘de herdershond’
Joepie! Vandaag één van mijn favoriete lessen op het programma: Plato’s vi-

sie op het lichaam, over het huwelijk tussen christendom en filosofie. Maar 

het derde lesuur ben ik lesvrij en ga een koffie drinken met een collega 

wiens grootmoeder net overleden is. Ook dat is minstens even belangrijk 

als het lesgeven: een luisterend oor, zachte aanwezigheid, die noodzakelijke 

schouderklop geven aan collega’s of leerlingen die dreigen te kraken. Niet 

voor de klas word je echt godsdienstleraar, maar in de wandelgangen en op 

de speelplaats, op de internaatskamer van een depressieve jongeling of in 

het zoveelste gesprek met die vervelende leerling die blijkbaar meer moei-

lijkheden verbergt dan op dat stoere gezicht staan af te lezen. 

Een halfuurtje fietsen naar huis is voor mij steeds een meditatief moment. 

Spirituele hygiëne, zeg maar. Het hoofdje raakt leeg en dan komen de 

meest originele invallen vanzelf al rijdend tussen de boomgaarden van 

Sint-Pauwels. “Hé, zijn wij geen herdershonden?”, valt mij spontaan te bin-

nen. Zoals een hond onafscheidelijk maar eerder onopvallend bij de her-

der hoort, zo spelen wij in het kerkelijk leven eerder een bescheiden en 

vaak onzichtbare rol. Toch wordt er eerder gesproken over leraren in de 

Kerk dan over bv. priesters. Paulus schrijft aan de Korintiërs: “Nu heeft God 

in de Kerk allerlei mensen aangesteld, ten eerste apostelen, ten tweede 

profeten, ten derde leraars; voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven van 

genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal.” (1 Kor. 12, 28) Herdershon-

den lopen vaak in een brede beweging om de hele kudde heen, alle scha-

pen in het oog houdend. Waar parochiewerkers vooral contact maken met 

gelovige schapen, daar lopen wij op school doorheen alle diverse schapen 

die de samenleving rijk is: gelovige en atheïstische, christelijke en islami-

tische, geïnteresseerde en onverschillige... Kan de herdershond niet snel-

ler rond al die vele schapen sprinten dan de herder? Voor veel jongeren, al 

dan niet christelijk, zijn wij gedurende twee lesuurtjes dan ook het laatste 

contactpuntje met het christelijk geloof. 

Zo, hondje is moe nu en gaat naar zijn hokje! Morgen moeten we terug 

rondjes lopen rond al die schapen. Het hondje heeft ook nog een wens: 

dat in tijden van terreur en populisme de vele schaapjes hun diepe eigen-

heid op geloofsgebied mogen behouden, maar toch bereid zijn één vrien-

delijke kudde te vormen voor elkaar, die samen door het leven wil gaan. 

Waf, waf! (= enthousiaste blaf) 

Fré Caulier is leraar godsdienst in onze school;  

de tekst werd gepubliceerd in Het Parochieblad.
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Je bent blijkbaar al een heel tijdje bezig 

met muziek. Van wie kreeg je deze 

muziekmicrobe mee? 

Ik ben inderdaad de laatste tijd meer en meer 

met muziek bezig. Toen ik klein was, danste en 

zong ik wel op K3, maar ik was toen nog niet 

echt een talentje. Vanaf mijn negen à tien jaar 

ben ik echt begonnen met popmuziek, musical, 

gitaar... Door het spelen van gitaar ben ik enorm 

gegroeid op muzikaal vlak. Ik begon meer inte-

resse te krijgen in de verschillende muziekstij-

len en begon ook meer te zingen. Ik leerde de 

eerste zangtechnieken tijdens de zanglessen die 

ik kreeg bij JTO (Jeugdtheater Ondersteboven), 

wat ik nu nog altijd doe. Sinds mijn avontuur in 

‘The Voice Kids’ volg ik professionele zanglessen. 

Wat ik echt wel kan zeggen, is dat mijn familie 

absoluut niet muzikaal is. Mijn broer wel een 

beetje, maar dat komt vooral door mij denk ik 

;-). Mijn ouders hebben wel gevoel voor muziek, 

maar ik wil hen liever niet horen zingen... Van 

wie ik al die muzikale creativiteit heb, blijft een 

groot raadsel... 

The Voice Kids
Wat zijn de voorlopige hoogtepunten uit je 

nog jonge muziekcarrière en hoe viel het 

mee om aan ‘The Voice Kids’ mee te doen?

Oh ja, ‘The Voice Kids’ was zo een groot avon-

tuur... Uiteraard is dat mijn hoogtepunt dat later 

misschien nog wel in mijn voordeel zal spelen... 

En of het meeviel? Zeker en vast! Ik zal nooit ver-

geten om letterlijk tussen tientallen spotlights 

te staan! Het was zo spannend om te wachten 

op ‘het mailtje’. Dat ik naar de ‘blind auditions’ 

mocht gaan, kwam ik te weten op JTO-kamp 

(musical). Ik kon het zelf bijna niet geloven! En 

telkens weer dacht ik dat het na die ronde wel 

zou stoppen. Tot die stoel zich omdraaide... De 

‘battles’, dat was echt wel het leukste om te 

doen! Of ik door zou gaan of niet, maakte me 

op dat moment niet zoveel uit. Op TV toonden 

ze maar een beetje van alle repetities en tus-

sentijdse activiteiten met het hele team, maar 

eigenlijk waren we zoveel bij elkaar, dat het wel 

hard aankomt na de ‘battles’, met de gedachte 

dat hier alles stopt als groep en er opeens maar 

twee personen meer in het team zitten. Geluk-

kig kwamen er daarna wel nog toffe activiteiten! 

Wie me het meeste is bijgebleven is toch wel 

mijn coach, Slongs Dievanongs, die dat super 

gedaan heeft! Ik had mij geen betere coach 

kunnen voorstellen! Ze is een zeer warm per-

soon en groot voorbeeld voor mij!

Songwriter
Ondertussen heb je ook je eigen prachtige 

nummer ‘Wish’ geschreven. Volgen er nog 

nummers?

Dat was ook wel een ervaring! Toen Martine, 

mijn zanglerares, vroeg of ik een cursus song-

writing zou willen volgen. Eerst dacht ik “Waar 

ben ik nu weer aan begonnen”, maar nu zou 

ik het zo opnieuw doen! Alles leren over toon-

ladders, welke noten bij elkaar horen en welke 

niet... het is zeer interessant! En daarna zelf aan 

de slag... Een beetje moeilijk, maar het is gelukt, 

en ziehier het resultaat! Wat ik ook zeer leuk 

vond: het opnemen zelf in een echte studio! 

Daarna heeft Franky, de muzikant, allerlei effec-

ten en zelfs violen toegevoegd. Dat vind ik per-

soonlijk het mooiste aan het nummer. Camille 

Wellens uit mijn klas heeft ook geholpen met 

de tekst, zij kan toch het beste schrijven ;-). Of er 

nog nieuwe nummers komen? Ik ben niet echt 

bezig met een bepaald nummer, maar denk er 

sterk aan om er nog eens één te schrijven! Mis-

schien op het einde van het jaar voor Mr. Fels 

omdat hij er al zo lang naar vraagt... ;-)

Welke dromen koester je?

Ik hoop dat ik nog veel ga bereiken met muziek, 

maar dat hoop ik ook voor mijn studies. Tot nu 

toe kan ik beide goed combineren, maar dat 

zal in de toekomst misschien veranderen, al 

hoop ik toch dat muziek mijn hobby blijft! Ik ga 

waarschijnlijk weer meedoen aan ‘The Voice’, 

maar dan die voor volwassenen. Ook droom ik 

ervan binnen enkele jaren Blanche op te volgen 

en naar het Eurovisiesongfestival te gaan! Maar 

in de ‘muziekbranche’ of ‘podiumkunsten’ zijn 

velen geroepen en weinigen uitverkoren. Dus 

mogelijk wordt het later toch nog iets volledig 

anders...

Wie zijn je grote idolen?

Ik kijk erg op naar Emma Bale. Zij is immers ook 

begonnen met ‘The Voice Kids’. Ik hoop ook zo 

beroemd te worden als haar... Ik bewonder ech-

ter vooral Adèle; ze schrijft haar nummers zelf 

en kan ze zo mooi brengen. Ik zing haar num-

mers heel vaak; ze zijn moeilijk en zo kan ik weer 

nieuwe technieken bijleren om hoge of lange 

stukken te zingen. Verder zijn er nog een paar 

zangers of zangeressen waarvan ik graag liedjes 

zing, zoals Céline Dion.

Zingende dichter?
Zitten er nog creatieve talenten in jou 

verborgen? 

Goh, wat jullie misschien niet weten, is dat ik ook 

heel graag gedichten schrijf. Poëzie kan veel zeg-

gen, mooie dingen, minder mooie dingen. Daar-

om vind ik het zo leuk om te schrijven en met 

woorden te knutselen. Tekenen kan ik niet, dus 

teken ik met woorden. Met veel dank aan mevr. 

Goossens, die mij ook heel veel heeft bijgeleerd 

over poëzie. Ik heb mij dit jaar ingeschreven voor 

de zoektocht naar de kinderstadsdichter en ben 

nu genomineerd als laureaat! Op 25 juni kennen 

we de uitslag!

We duimen voor een eerste prijs, Camille, 

en wensen je nog héél veel succes toe met je 

muzikale carrière!

RP

CAMILLE BOURGEOIS UIT 2Lb 

De liefde voor muziek



KWALITEIT • SERVICE • ADVIES

Frank Van Havermaet

Buitenstraat 107 • 9170 De Klinge
Tel.: 03 770 72 18 • Fax: 03 707 05 90

info@dewasewingerd.be
www.dewasewingerd.be

Rechtstreekse invoer van kwaliteitswijnen
De beste kwaliteit aan de beste prijs

Wijnen verpakt als relatiegeschenken
Gratis gebruik van glazen



26 IC HOU JUNI 2017

PENSIOEN

Lutgarde, hoelang heb je op onze school 

gewerkt? 

Na mijn humaniora heb ik eerst als bediende op 

een advokatenkantoor gewerkt en daarna nog 

even in de verzekeringssector, allebei in Antwer-

pen. Maar in januari 1988 ben ik voor het Colle-

ge beginnen werken, vooral dan op het secreta-

riaat. Mijn schoolloopbaan begon dus net geen 

dertig jaar geleden – wat vliegt de tijd snel!

Veel leven in de brouwerij van 
het secretariaat

We weten dat secretariaatsmedewerkers 

verschillende taken hebben, maar kan je 

toch een poging wagen om te beschrijven 

wat je allemaal deed?

Ik werk op het leerlingensecretariaat, dus dat 

betekent in de eerste plaats het verder helpen 

van leerlingen die aanbellen. Dat kan iemand 

zijn die gewoon iets komt vragen, maar ook 

iemand die gekwetst is en verzorgd moet wor-

den. Ook van leerkrachten en ouders krijgen 

we heel wat verzoeken. En daarnaast mag ik 

uiteraard alle binnenkomende en uitgaande te-

lefoontjes op het secretariaat niet vergeten, het 

binnenlaten van de bezoekers die zich aan de 

receptie aanmelden, enz. Hierbovenop komen 

verschillende administratieve taken zoals het 

bijhouden van persoonlijke fiches van leerlin-

gen en de aangiften van ongevallen. In de loop 

van het schooljaar zijn er dan de periodiek ge-

bonden activiteiten die extra werk meebrengen 

waaronder het eetweekend, de Damiaanactie, 

de actie Broederlijk Delen en de infodag. Verder 

hou ik ook het familienieuws bij, het kasboek en 

werk ik mee aan de administratie rond de oud-

leerlingenbond. En voor ik het vergeet: in deze 

periode van het jaar zijn er dan ook nog de in-

schrijvingen. Kortom, op een schoolsecretariaat 

hebben we heel wat bezigheden, met soms 

drukke en soms kalmere periodes, maar er is al-

tijd wel leven in de brouwerij. Je weet nooit hoe 

een schooldag gaat verlopen, er kunnen altijd 

onverwachte dingen gebeuren. Stille momen-

ten hebben we maar zelden en ik vermoed dat 

onze deurbel van zeer goede kwaliteit is, want 

ze is nog maar zelden kapot geweest! Mocht je 

er nog aan twijfelen: wij doen dus weldegelijk 

meer dan koffie drinken alleen (lacht)! 

Sociale insteek

Weet je nog waarom je voor een job op SJKS 

koos?

Na de geboorte van onze tweede dochter vond 

ik de combinatie met mijn job in de privésector 

in Antwerpen niet meer houdbaar. De klok tikte 

letterlijk naast mijn bureau en de stapels dos-

siers stapelden zich hoog op. Ik was weg van 

7 uur ’s morgens tot half 7 ’s avonds, en er was 

LUTGARDE MAES MET PENSIOEN 

Het secretariaat wuift een bekend gezicht uit 
Na een mooie loopbaan op onze school gaat Lutgarde Maes op pensioen. Als administratief medewerkster en 
opvoeder was zij een bekend én graag gezien gezicht. Wij laten haar niet vertrekken vooraleer ze nog 
een gesprek met ons had. 

in die tijd ook nog geen naschoolse opvang. 

Ik ben toen een tijdje thuisgebleven om voor 

de kinderen te zorgen en keek toen wat rond 

naar een job die zowel zinvoller was en goed 

te combineren viel met een gezin – we hadden 

ondertussen ook een derde kind gekregen. Ik 

wou ook dichter bij huis werken. Toen ik de kans 

gekregen om een tijdelijke opdracht op SJKS te 

doen, heb ik die dan ook met plezier aanvaard, 

en ik ben er gelukkig kunnen blijven! Ik vond het 

eerlijk gezegd een groot verschil met de privé-

sector toen ik hier kwam werken. Vooral ook het 

feit dat werken op een school een belangrijke 

sociale insteek heeft, vind ik erg belangrijk. In de 

privésector draait alles om winst en gaat het er 

dus veel serieuzer aan toe. 
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Carpe diem

Welk advies zou je willen geven aan 

je opvolger?

Probeer altijd het juiste evenwicht te vinden 

tussen je werk en je privé-leven. En door 

te proberen relativeren, slaag je er zeker in 

om elke dag met een vleugje humor door 

te komen. Carpe Diem! En als het enigszins 

kan, zou ik ook aanraden om met de fiets 

naar het werk te komen. Dat is niet alleen 

een auto minder, maar het ontspant boven-

dien, je wordt er fit van en je staat nooit in 

de file. 

Fietsen!

Zijn er concrete plannen die je hebt 

gemaakt voor tijdens je pensioen?

Een agenda vol plannen heb ik niet. Ik kan 

in de eerste plaats genieten van de dood-

gewone, dagdagelijkse dingen volgens 

mijn eigen ritme en zonder verplichting. 

Dat gaat vooral het grote verschil maken, 

denk ik. Maar dit betekent natuurlijk niet 

dat ik al in een schommelstoel naast de 

haard ga zitten. Ik hoop een aantal huis-

houdelijke klussen die de voorbije jaren 

zijn blijven liggen eindelijk aan te pakken. 

Ik hoop ook wat meer boeken te kunnen 

lezen en zou graag ook Italiaans willen 

leren. En heel misschien wat vrijwilligers-

werk gaan doen en zeker extra genieten 

van de kleinkinderen. Bovendien heb ik 

een hobby waar je veel vrije tijd mee kan 

opvullen, ik ben namelijk een fervent fiet-

ser en ik wandel ook graag. Mijn man en 

ik zijn trouwens jaren geleden naar de top 

van de Mont Ventoux gefietst, maar die 

uitdaging hebben we nu niet meer nodig. 

Omdat we niet elektrisch fietsen, houden 

we het graag bij gewone, lange fietstoch-

ten in een vlakke omgeving. Ik hoop dus 

samen met hem nog vele jaren en in goe-

de gezondheid hiervan te kunnen genie-

ten. Via de fietsersbond proberen we trou-

wens ook om het fietsen veiliger te maken, 

want persoonlijk heb ik al fietsend al drie-

maal een ongeluk gehad. Ik was nooit in 

de fout, maar zo zie je maar hoe snel het 

kan gebeuren. Daarom fiets ik nu meestal 

met een helm. 

Lutgarde haar collega’s aan het woord...

In enkele zinnen

< “Ze is punctueel, doodeerlijk, heeft het altijd koud op ’t secretariaat, maar komt door weer en 

wind met de fiets naar school.” (Linda)

< “Lutgarde is één van weinigen die ik nooit van bureau zien wisselen heb. Je vindt haar aan het 

tweede bureau op het leerlingensecretariaat. Ze bewaakt daar de kas en ze wordt daar zelfs 

gesoigneerd door een persoonlijke muis die zich volgend schooljaar een beetje eenzaam zal 

voelen, want alleen ons Lutgarde kan ermee werken. En oh ja, Lutgarde klaagt geregeld over 

een te koude werkplek.” (Leen)

< “Zij is iemand die voor iedereen klaar staat.” (anonieme blonde collega)

< “Lutgard is de vaste waarde op het leerlingensecretariaat en is vooral bezig met het gigantische 

excel-bestand van de oud-leerlingenbond.” (Wim)

< “Ze is nooit slechtgezind!” (Katja)

< “Een fijne collega met een groot hart voor de kinderen die ze in de loop der jaren op het 

leerlingensecretariaat heeft ontvangen en vooral de leerlingen die ze in de ziekenkamer heeft 

verzorgd.” (Annette)

< “Lutgarde is een ijverige werker en doet haar opdracht met passie, zeker de oud-leerlingenbond 

is haar verdienste.” (Marijke) 

Wat is haar leukste eigenschap?
< “Ze is altijd opgewekt!” (anonieme blonde collega)

< “Haar droge humor, rake opmerkingen.” (Linda en Leen)

< “Lutgard is heel rechtuit, je kent direct haar mening.” (Wim)

< “De manier waarop ze zorg draagt voor haar kinderen en kleinkinderen.” (Linda)

< “Dat ze mee haar schouders heeft gezet onder de organisatie van de oud-leerlingenbond” (Leen)

< “Ze zorgde ook altijd dat we koekjes hadden voor tijdens de pauze.” (anonieme blonde collega)

< “Wat ik nooit zal vergeten, is haar unieke stijl van telefoneren. Lutgarde gooide vaak de hoorn al 

neer nog voor de persoon aan de andere kant van de lijn het gesprek had afgerond.” (Wim)

< “Ze is altijd goedlachs en behulpzaam.” (Katja)

Wat je haar nog wil zeggen?
< “Dat ze samen met haar Danny nog vele jaren gezond mag blijven en dat ze steeds welkom is.” 

(Linda)

< “Geniet van je welverdiende pensioen!”(Leen)

< “Lutgarde, geniet van het thuis zijn, maar weet dat ik je ‘droge’ momenten wel ga missen.  

Hou je goed!” (anonieme blonde collega)

< “We gaan je heel erg missen op het leerlingensecretariaat!” (Wim)

< “Ik ga je missen!” (Katja)

< “Dat ze in goede gezondheid mag genieten van haar fietstochtjes, van haar kinderen en 

kleinkinderen, en van de reizen met Danny.” (Annette)

< “Ik wens Lutgarde nog vele mooie jaren samen met haar man Danny en heel veel plezier met 

de kinderen en kleinkinderen. Ik hoop dat ze nog heel veel van de zon en van prachtige reizen 

kan genieten zonder al te veel last van maag en darmen (lacht).” (Marijke)

< “Dat ik een specifieke anekdote nooit ga vergeten. Het ging zo: We moesten met de ict-ploeg 

een webformulier maken voor de inschrijvingen voor de oudleerlingendag. Om dit formulier 

te testen, hadden we een fictieve persoon ‘Marcel Den Tester’ genoemd. We bezorgen de 

inschrijvingen in een excel-bestand aan Lutgard. Even later komt ze in paniek terug naar ons, 

want ze vond de oud-leerling Marcel Den Tester niet terug in haar oud-leerlingenbestand! 

Aangezien we zo in de lach schoten, viel haar euro en had ze het door (lacht).” (Wim)

<<<
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”Begaan met het welbevinden van  
de collega’s, de leerlingen”

‘Onze’ Lutgarde is een madam waar veel over gezegd kan worden en die op mij een onuit-

wisbare indruk heeft nagelaten. 

Op (té) vroege maandagochtenden ontstond er al gauw – dat realiseer ik me nu – een och-

tendritueel: Lutgarde, reeds geïnstalleerd achter haar bureau, en ikzelf, binnenstrompelend 

na mijn ochtendlijke fietstocht. Als fervente fietsfanaat weet zij als geen ander welke gek-

ken er op de baan rondrijden, hoe koud het kan zijn op de fiets, hoe genadeloos de regen 

kan zijn, enz. Hoe verkleumd, nat, vermoeid ik ook oogde, er ging geen week voorbij zonder 

Lutgardes vraag: “Stefan, hoe was je weekend?”. Je gaat zulke kleine dingen al gauw evident 

vinden, maar dat is het zeker en vast niet. Ze draaide zich ook steeds om, om mijn antwoord 

af te wachten, en zelf met haar eigen relaas van het weekend aan te vullen. Dat blijft toch 

hangen, ondanks mijn vervelende gewoonte om vaak meteen weg te duiken achter mijn 

computerscherm. 

Het gaat vreemd aanvoelen om Lutgarde niet meer op haar vertrouwde plek te zien zitten. 

Leerlingen en collega’s komen en gaan, directies verschuiven ook af en toe eens maar Lut-

garde bleef zoals vanouds haar job doen. En dit met veel zorg, zowel voor de oudleerlingen-

bond (alleen al daarvoor verdient ze een standbeeld), voor de administratie áls voor de leer-

lingen. Veel leerlingen vergeten wel eens de momenten dat ze zich op school ziek of minder 

in hun vel voelden. Steevast (zeker op maandag en dinsdag) eindigde hun tocht op het 

leerlingensecretariaat bij Lutgarde. Ontelbaar veel leerlingen heeft zij geholpen, verzorgd, 

getroost en vooral verder opgevolgd. Ondanks alle kopieerwerk, getikkel en getokkel van 

verschillende klavieren, een voortdurend rinkelde telefoon/parlofoon en binnenstormende 

collega’s, wist zij op elk moment wie er in de ziekenkamer lag en hoe die leerling zich voel-

de. In alle eerlijkheid: mij lukt dat niet altijd, maar voor Lutgarde was dat geen probleem. 

Ik ken haar ook als een vrouw die enorm begaan is met het welbevinden van onze secreta-

riaatscollega’s. In donkere, zwarte tijden was zij steeds aan het tobben over hun problemen; 

mocht ze een manier gevonden hebben om hun miserie te verlichten, zou ze geen seconde 

geaarzeld hebben. Ook haar eigen mening deelde ze zonder schroom – je kan veel zeggen 

over Lutgarde, maar niet dat ze niet rechtuit is. En dat leidde uiteraard soms tot hilariteit, 

maar steeds met een kwinkslag.

Nu ze aan een volgende verdiende episode in haar leven begint, wil ik haar vooral veel 

fietsplezier en warme momenten met de kleinkinderen toewensen. Niemand zal haar dat 

trouwens moeten leren, want ik onthoud ook dat Lutgarde als geen ander deze momenten 

wist te creëren en kon koesteren. Mooie herinneringen aan gemaakte reizen, memorabele 

ogenblikken met manlief... ze passeerden tijdens de pauze allemaal de revue. Een stevige 

basis om vlotjes op verder te bouwen nu dat welverdiende pensioen er eindelijk is!

SDB

Heb je nog een mooie anekdote voor ons? 

Wel, onlangs ben ik met mijn oudste kleindoch-

ter Manon naar het optreden van Skaïro ge-

weest. Ze is acht jaar en volgt zelf dansles. Na de 

voorstelling was ze zo enthousiast dat ze me zei: 

“Oma, dit is de gelukkigste dag van mijn leven, 

ik ben zo blij dat je me meegenomen hebt! Kan 

je niet nog wat langer blijven werken, totdat ik 

naar je school kan komen, zodat jij er dan ook 

nog werkt?”. Grappig en schattig tegelijk. 

Nogmaals proficiat voor je mooie loopbaan, 

Lutgarde! We wensen jou en de familie veel 

plezier! 
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Je bent oud-leerling van SJKS en je was tot voor drie jaar aan de slag 

op onze school. Vertrouw ons je allereerste collegeherinnering en je 

allerlaatste eens toe a.u.b.

Mijn allereerste collegeherinnering is heel lang geleden. Het was juni 

1959. Ik zat in het tweede leerjaar in de Heilige Familie (!). De lagere school 

van het College begon pas vanaf het derde leerjaar. Jongens zaten voor 

de kleuterschool en de eerste twee jaren van de lagere school in aparte 

jongensklassen in een meisjesschool. In juni 1959 ging ik op de dag van 

het schoolfeest (de laatste donderdag van juni) naar de Vlaamse kermis die 

dan jaarlijks op het College georganiseerd werd. Ik keek al uit naar de over-

stap naar het College.

Mijn laatste herinnering als directeur in functie gaat terug naar de perso-

neelsvergadering op 29 augustus 2014, toen ik aankondigde dat ik op 1 sep-

tember als raadgever onderwijs voor minister-president Bourgeois ging 

werken. Aan het minutenlang applaus van het korps denk ik nog vaak met 

ontroering terug. Natuurlijk ben ik nadien nog meer dan eens op het Col-

lege geweest en telkens doet het mij iets. Ik had nog twee jaar langer kun-

nen blijven, maar hoe dan ook zou ik ten laatste op 31 augustus 2016 met 

pensioen gegaan zijn. Er is altijd een tijd van komen en een tijd van gaan...

Een andere dierbare herinnering die mijn geheugen gegrift staat, maar die 

eigenlijk na mijn vertrek als directeur valt, is mijn afscheidsviering op vrij-

dag 13 februari 2015. Een zonnige dag met een volle speelplaats leerlingen 

en personeelsleden... en buiten mijn weten ook mijn hele gezin, inclusief 

de jongste kleinzoon van een week oud!

Korpsgeest
Jij was in het directieteam eerst provisor, later werd je 

directeur. Alles samen vele jaren. Wat beschouw je als zaken 

waar jij het verschil kon maken; waar heb je een steen verlegd 

in de Collegerivier? Kan je de essentie van je aanpak in drie 

sleutelwoorden vatten? 

Moeilijke vraag, om twee redenen: het is lastig over jezelf te zeggen dat je 

een steen hebt verlegd en dan nog in slechts drie woorden. Ik doe toch 

Oud-directeur Walter Roggeman met pensioen 

Collegeboegbeeld  
en onderwijsexpert

De eerste twee leerjaren van de lagere school zat Walter Roggeman op de schoolbanken van de Heilige Familie. 
Daarna was het al College wat de klok sloeg! Lagere school, humaniora – even voor vier jaar naar Leuven om 
Germaanse filologie te studeren – leraar Nederlands-Engels in het College tot april 1985, provisor tot 1999 en 
daarna directeur. Op 1 september 2014 kwam daaraan onverwacht een einde door de overstap naar het kabinet 
van minister-president Geert Bourgeois. Walter Roggeman is daar tot vandaag raadgever onderwijs en dat blijft 
wel nog even zo. Ondertussen passeerde hij de leeftijdsgrens van 65 en ging hij dus officieel met pensioen in het 
onderwijs. Hoog tijd voor een pensioen-interview in Ic Hou.

een poging. Eigenlijk had ik als voorzitter van de leerlingenraad in 1969 al 

een ‘steentje’ verlegd. Toen slaagden we er met de leerlingenraad in de 

plechtige proclamatie met ereprijzen en strijkorkesten voor de eerste van 

de klas te vervangen door een ‘democratische’ rapportuitreiking met een 

aandenken voor elke leerling vanuit de redenering dat elke leerling die zijn 

best gedaan heeft gefeliciteerd mag worden en niet enkel de eerste van 

de klas. Ik ben blij dat die mentaliteit nog altijd heerst op het College, wat 

kwatongen na al die jaren ook blijven beweren!

Een goede korpsgeest, daaraan heb ik altijd enorm veel belang gehecht. 

Veel van wat op het College in mijn jaren als provisor en directeur gereali-

seerd werd, is niet enkel mijn verdienste, maar de verdienste van een heel 

korps dat solidair en met veel enthousiaste inzet allerlei vernieuwingen op 

het getouw zette. Als directieteam hebben we veel medewerking en steun 

van de personeelsleden mogen ondervinden. Daarom heb ik ook altijd 

veel tijd vrijgemaakt voor persoonlijke gesprekken met onze personeels-
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leden. Ik vond het belangrijk dat ik voor iedereen gemakkelijk bereikbaar 

was. Hun persoonlijke zorgen konden ze met mij delen als ze dat wilden. 

Het werk op school mag je niet los zien van wat zich soms in iemands per-

soonlijk leven afspeelt.

Kwaliteit voor de toekomst. Dat is niet zomaar een slogan, maar de essen-

tie van ons beleid. We hebben van de ene kant willen behouden wat goed 

is, tegen de nieuwlichterij van VSO en een brede eerste graad nu, maar we 

hebben van de andere kant vanuit de veranderende realiteit oog gehad 

voor nieuwe noden van leerlingen.

In die vele jaren waren er ongetwijfeld hoogtepunten én 

ontgoochelingen. Waaraan denk je met fierheid en tevredenheid 

terug? Wat ontgoochelde je?

Vooreerst wil ik benadrukken dat ik over het algemeen met veel tevreden-

heid terugdenk aan die 29 jaar schooldirectie. Eerst heb ik als provisor 15 

jaar goed samengewerkt met Daniël De Smet, mijn oud-leraar Latijn ove-

rigens. Daarna kwam 14 jaar prima samenwerking met Marc en Danny én 

niet te vergeten de directie van onze basisschool, Lucien en daarna Luc. 

Bij de hoogtepunten reken ik de viering van 200 jaar College en zeker ook 

onze schitterende resultaten in PISA 2003, 2006 en 2012. Ook niet te verge-

ten: de voorstelling ‘Missie’ door onze oud-leerling Bruno Vanden Broec-

ke (LG 1992) voor alle leerlingen van onze derde graad, verplicht op een 

avond, maar met een vrije halve dag op de middag ervoor. Een onverge-

telijke avond met een voorbeeldig leerlingenpubliek. Verder: de groeiende 

Ik leerde Walter kennen toen hij als piepjonge 

leerkracht Engels – hij had toen nog wilde, lan-

ge haren en een weelderige baard! – aan onze 

klas Engels gaf in het vijfde jaar. Het klikte van bij 

het begin, want in de loop van dat jaar waagde 

ik het om samen met een klasgenoot hem om 

raad en tips te vragen voor een opdracht die 

legger van wat later zou uitgroeien tot de reeks-

werking (overlegplatform tussen leerkrachten 

die in hetzelfde jaar les geven). Nagenoeg da-

gelijks zagen en spraken we elkaar. De neuzen 

vrijwel steeds in dezelfde richting.

In de directieraad (overlegorgaan personeel-

directie), maar vooral in vele gesprekken en 

(stevige) discussies op zijn bureau, in de gang 

of thuis groeide onze visie over onderwijs en 

over engagement voor de school nog dich-

ter naar elkaar toe. Reeds in de laatste jaren 

toen Daniël De Smet superior was, maar zeker 

daarna kreeg Walter als directeur de kans om 

de school te schoeien op de leest van de ver-

anderende tijdsgeest. Overleg en inspraak kre-

gen een volwaardige plaats, een vlotter con-

tact tussen leerlingen en ouders kreeg volle 

aandacht. Toen na enkele moeilijke jaren en 

Gebeten door onderwijs
De voorbije decennia en ook 
vandaag was en is Walter Roggeman 
het College van Sint-Niklaas. Bij vele 
ouders en oud-leerlingen, in de 
stad, bij de collega’s in de andere 
scholen, bij vele tientallen 
leerkrachten en oud-leerkrachten, 
in de Guimardstraat en op het 
ministerie van onderwijs en de 
voorbije drie jaar ook op het kabinet 
van de minister-president. 

we van Renaat Van de Velde, onze leraar Neder-

lands, hadden gekregen. We werden bij Walter 

thuis ontvangen: hartelijk en gastvrij. Vanaf dat 

moment groeide een heel bijzondere vriend-

schap. Toen ik na de Normaalschool onmid-

dellijk aan de slag kon in onze school werden 

we collega. De band verstevigde en op menig 

avondlijk etentje werden ook onze echtgenotes 

deel van de vriendschap. Uren, vele uren (echt 

héél veel) boomden we door over onderwijs 

(structuren, kansen, moeilijkheden...). Ik beken: 

soms tot (bijna) wanhoop van de dames. 

Toen Walter het directieteam versterkte veran-

derde dat niet. Als provisor was hij het dyna-

misch organisatiehart van de school en stond hij 

open om te zoeken naar mogelijkheden om het 

tot dan toe sterk hiërarchische leidersmodel aan 

te passen. In het vierde jaar was Walter grond-
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en bloeiende kleuterschool, het steeds aangroeiend aantal leerlingen in 

ons secundair onderwijs...

‘Ontgoochelingen’ vind ik een te zware term. Ik zou eerder van pijnlijke 

momenten willen spreken, gebeurtenissen die me ontredderd hebben. 

Dan denk ik aan het overlijden van leerlingen, collega’s, oud-collega’s die ik 

goed gekend heb, maar ook conflicten met collega’s, met ouders... Ik heb 

die trachten te vermijden, maar toch zijn ze er geweest. Die grepen mij 

persoonlijk erg aan. Soms ontstonden die spanningen uit hoofde van de 

uitoefening van mijn job als directie. Dan was ik soms liever gewoon col-

lega leraar gebleven. Ik denk trouwens met veel genoegen – en soms met 

heimwee – terug aan die twaalf jaar als leraar Nederlands en Engels hier op 

school. Een prachtjob, leraar zijn!

NV-A!?
Je werd raadgever van de minister-president omdat je een expert 

bent op dat terrein. Je bent nu aan de slag op een politiek echelon;  

je dient een NVA-politicus. Zit jij ideologisch ook volledig op  

de NVA-lijn? Ging er aan jou een (goed) politicus verloren?

Ik zal beginnen met de laatste vraag eerst te beantwoorden. Ik heb altijd 

veel interesse gehad in politiek en ik geloof ook dat goede politici nodig 

zijn. Ze bestaan ook! Zelf zou ik niet alle nodige capaciteiten gehad heb-

ben om een goed politicus te zijn. Ik werk nu wel voor een politicus, en 

wat voor een: minister-president Geert Bourgeois. Ik waardeerde hem 

voordien al voor zijn rechtlijnigheid en zijn standvastigheid, maar de voor-

bije drie jaar heb ik hem persoonlijk leren kennen als een zeer toegankelij-

Kriskras
Favoriete reisbestemming? 
Engeland en het zonnige zuiden (Italië, Spanje, Catalonië, Provence...)

Grootste ergernis?
Onoprechte mensen en blaaskaken

Boek dat je inspireerde?
De boeken van Dirk De Wachter (Borderline en Liefde)

Boek dat je ontroerde?
Sprakeloos van onze oud-leerling Tom Lanoye (LG 1976)

Als je niet in het onderwijs had gewerkt... 
Ik zou het echt niet weten. Als kind droomde ik er al van leraar te 

worden.

Wie krijgt van jou een standbeeld?
Moeilijke vraag... Daniël Evrard, een oud-leraar Frans en godsdienst, 

een asceet en een sterk sociaal bewogen priester. Zijn gedenkplaat 

hangt aan onze hoofdingang.

de praktische beslommeringen in de nasleep 

van de verwoestende branden van 1994 het 

leerlingenaantal fors toenam, was dat mede te 

danken aan het leiderschap van Walter.

In 2004 kreeg ik zelf de kans kreeg om deel uit 

te maken van het directieteam; onze professio-

nele band en samenwerking werd nog sterker. 

Het waren fantastische jaren van intense samen-

werking. Ik leerde veel van Walter, kreeg veel 

kansen en ben hem daar dankbaar voor. Niet 

dat we het steeds met elkaar eens waren. Meer 

dan eens werden de figuurlijke degens gekruist, 

maar het gemeenschappelijk doel dat ons voor 

ogen stond en de wederzijdse waardering 

streek steeds alle plooien glad.

Hoewel... Het erg onverwachte afscheid één dag 

voor de pedagogische vergadering in augustus 

2014 kwam hard aan. Uiteraard was de eer om 

raadgever onderwijs te worden op het kabinet 

van de minister-president hem gegund, ab-

soluut. De juiste man op de juiste plaats. Maar 

tegelijk voelde het aan als ‘in de steek gelaten 

worden’. Is het niet zo dat echte vriendschap 

zich laat meten aan de mate waarin iets je raakt? 

Ondertussen trachten we met de nieuwe ploeg 

de Collegevlag hoog te houden. En dat lukt 

goed dankzij de steun van een hardwerkend 

personeelsteam. Na het moeilijke overgangsjaar 

2014-2015 werden de banden met onze oud-

directeur, vriend Walter, opnieuw aangehaald. 

Als eersten werden we op de hoogte gebracht 

van mogelijke evoluties in het onderwijsland-

schap. Walter brak meer dan eens een lans in 

vergaderingen en commissies in Brussel om 

scholen met een profiel als dat van ons college 

kansen te geven in een nieuwe onderwijsstruc-

tuur. Achter de schermen heeft hij zeker de pen 

vast gehouden bij aanpassingen die gebeurden 

aan de plannen die onderwijshervormers voor-

stelden. 

Op persoonlijk vlak klikt het ook opnieuw. Laat 

echte vriendschap zich daar ook niet aan ken-

nen: na een moeilijke klip komt het opnieuw 

goed?

Beste Walter, ik ben zo vrij in naam van vele ge-

neraties leerlingen, collega’s en ouders je heel 

oprecht te bedanken. Dankjewel voor je inzet, 

je inzicht, je werkkracht, je vriendschap. Hou de 

volgende maanden de vinger nog aan de pols 

in Brussel ☺

DVR
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ke persoon, erg vriendelijk en aangenaam in de omgang met al zijn mede-

werkers. Hij beschikt over een enorm grote dossierkennis op alle terreinen. 

Hij heeft een bijzondere belangstelling voor onderwijs en voor onze waar-

den. Hij is niet uit op goedkope populariteit, maar straalt in de omgang de 

warme minzaamheid van een lieve opa uit. 

Vanzelfsprekend komen mijn opvattingen over goed onderwijs over-

een met hoe N-VA daarover denkt. Anders zou ik mijn taak als raadgever 

moeilijk kunnen uitvoeren. Toch verwacht men dat ik in adviesnota’s bij 

de agendapunten van de Vlaamse Regering mijn eigen mening en advies 

formuleer. Ik overleg natuurlijk met mijn collega raadgever onderwijs. Naar 

aanleiding van rapporten (PISA, TALIS, e.d.) en krantenartikels vraagt de MP 

onze commentaar en samenvattende nota’s.

Ook over andere kwesties ben ik het vaak eens met de standpunten van 

N-VA, maar toch blijf ik een vrij mens. Er heeft mij nog niemand gevraagd 

lid te worden van de partij!

‘Goed blijven’
Een vraag aan de raadgever van de minister-president: wat zijn 

de grote uitdagingen voor het Vlaams onderwijs het komende 

decennium?

Volgens mij is dé grote uitdaging voor ons Vlaams onderwijs zo goed blij-

ven als we de voorbije jaren waren. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want de 

omstandigheden worden er niet gemakkelijker op. Ik verwijs naar de gro-

tere diversiteit bij de leerlingen, naar de steeds grotere verwachtingen 

t.o.v. onderwijs, naar de veeleisendheid en complexiteit van onze maat-

schappij... Dit antwoord zal door nieuwlichters en kritikasters afgedaan 

worden als conservatief en hopeloos verouderd. Zij verwerpen alles wat 

zijn deugdelijkheid al jaren bewezen heeft en pleiten voor onderwijs voor 

de 21ste eeuw, precies alsof dat fundamenteel anders is dan het onderwijs 

van de 20ste eeuw. Een aantal sociologen, zgn. wetenschappelijke onder-

zoekers en journalisten scheppen er genoegen in met de regelmaat van 

de klok het onderwijs allerlei tekortkomingen te verwijten. Uit internatio-

nale onderzoeken, waarin het Vlaamse onderwijs vaak schitterende resul-

taten haalt, halen ze dan toch de minder goede cijfers en vergroten die uit. 

Onderwijs moet volgens hen een oplossing bieden voor alle maatschap-

pelijke problemen zoals armoede, ongekwalificeerde uitstroom, ongelijk-

heid, werkloosheid, en noem maar op. Dat maakt mij boos. Dat vind ik zo 

onrechtvaardig en ontmoedigend voor die vele duizenden in onderwijs, 

van de kleuterschool tot en met de hogeschool, die dag in dag uit hun 

beste krachten inzetten voor de jonge mensen in hun klassen. Zij hebben 

al veel aandacht voor die sociale aspecten, maar onderwijs blijft op de eer-

ste plaats goed lesgeven. Daarmee bewijzen zij hun leerlingen de groot-

ste dienst. Volgens mij is de kern van elk onderwijs de begeesterende en 

bekwame leraar die kennis en waarden waarvan hij zelf ‘vol’ is, overbrengt 

bij zijn leerlingen die hij/zij van de eerste tot de laatste een warm hart 

toedraagt! Die overtuiging heb ik als directeur al gelezen in de Apologie 

van de school (Jan Masschelein en Maarten Simons). Precies om dat goed 

onderwijs te vrijwaren, ben ik in augustus 2014 ingegaan op de vraag van 

Koen Daniëls om hem te vervangen als raadgever onderwijs, want hij was 

toen Vlaams parlementariër geworden. 

SJKS wordt – zelfs door onze koepel, de Guimardstraat – ‘bekeken’ 

als behorende tot de ‘elitaire colleges’. Hoe kijk je daar tegenaan?

Het is een goedkoop verwijt dat we al generaties moeten aanhoren en dat 

op geen enkele manier met de werkelijkheid overeenkomt. Ik kan me daar 

behoorlijk boos over maken. In september 2009 zei de toenmalige minis-

ter van onderwijs Pascal Smet in een interview met Humo dat hij in Sint-

Niklaas naar school geweest was, maar niet naar dat elitair College. Die heb 

ik dan eens een scherpe mail gestuurd. Al in de jaren zestig heb ik mij als 

zoon van een kapper op het College altijd welkom gevoeld. Bijna alle twin-

tig priesters lieten hun haar knippen door mijn vader. Minister Smet heeft 

mij toen op zijn bureau ontvangen om zich te verontschuldigen. In al die 

jaren wordt iedere leerling even goed begeleid, gelijk benaderd wat ook 

zijn afkomst is. Ons zorgbeleid is al veel jaren fantastisch uitgebouwd.

Als ‘Elitaire colleges’ verwijst naar scholen die kwalitatief hoogstaand on-

derwijs aanbieden, samen met goede ondersteuning, een rijk cultureel en 

sportief aanbod en een veelzijdig sociaal programma dan is het eigenlijk 

een eretitel en dan zijn wij inderdaad zo’n elitair college.

Familie
Je startte op onze school als personeelslid als leraar Engels-

Nederlands. Heb je ‘het lesgeven’ (ooit) gemist?

Terloops heb ik al op die vraag geantwoord. Ik kan hier nu nog aanvullen 

dat ik bijzonder graag info over studiekeuze na de eerste graad en na de 

tweede graad ging geven in de klassen van het tweede en vierde jaar. Dan 

voelde ik mij opnieuw wat leraar. 

Je had een lange loopbaan op het College; je maakt ze bewust nog 

langer. Je bent de grens van de 65 jaar al even voorbij. Waarom? 

Angst van het zwarte gat na de drukke beroepsbezigheden... 

Ik was vooral bang voor de overstap van het College naar mijn pensioen 

omwille van het afscheidnemen en van de plotse overgang van een zeer 

actief leven als directeur naar de complete rust van het pensioen. Mijn job 

in Brussel ervaar ik als een soort overgang. Tegelijk is dit voor mij een rijke 

ervaring, de kennismaking met een wereld die ik nauwelijks kende. Fijne 

collega’s op het kabinet. 

Onderwijs is je leven, maar daarnaast... Hobby’s, andere passies, 

plannen?

Eigenlijk was en is onderwijs mijn passie. Daarnaast was er weinig tijd voor 

hobby’s. Ik had er ook geen behoefte aan. Ik hecht wel veel belang aan 

familie. Met onze drie dochters, dus ook drie schoonzoons (alle drie oud-

leerlingen), en acht kleinkinderen, een inwonende schoonmoeder (van 91!) 

zijn we vlug met een hele bende. Gezellig en lekker eten en een goed glas 

drinken. Al vele jaren gaan we met zijn allen voor de hele maand juli naar 

Roda de Bera, een klein Catalaans kustplaatsje in de buurt van Tarragona 

(door Scipio als Tarraco gesticht!), om er te zwemmen, te wandelen, te le-

zen en samen te zijn.

Heb je nog een goede raad voor de collegefamilie a.u.b.?

Het allerbelangrijkste is een hecht, solidair korps. Hou dat zeker in ere. Dan 

kun je alles aan en dan is je school je tweede thuis.

DVR
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Dé Kasteelstraat – ook gekend onder de 

naam ‘KAS’ bij iets oudere collega’s – was 

zowat je tweede thuis. Je was er leerling in 

de lagere school, volgde er de humaniora, 

werd er geboetseerd tot regent Frans, 

geschiedenis en Engels in de Normaalschool 

en gaf er heel wat jaren les. Dat moet een 

onuitwisbare indruk hebben nagelaten!?

Van mijn vijf en ne klets tot mijn 42 ben ik – op 

uitzondering van een jaartje unief (met bekend 

gevolg) nooit weggeweest uit de KAS, zoals su-

perior De Smet onze ‘Erkende Normaalschool’ 

een twintigtal jaar geleden doopte. Dat is dus 

niet even een passage. Neen, die school zat on-

der mijn vel, ik was gewoon een product van 

die school. Jammer dat ik eigenlijk nooit graag 

naar school ben gegaan. Ik maakte me (en maak 

me nog steeds) veel te veel zorgen. 

Die leraars van weleer
Ik kan ze wel nog allemaal opnoemen – mijn 

meesters en titularissen. In de lagere school 

begonnen bij André Boel (grote man achter de 

voor KAS-sers topsite www.andreasboel.be), 

over Stefaan Van Pottelberghe (nog jaren to-

neel gespeeld, ook met het College), twee keer 

Marcel Van Mele onderbroken met een jaartje 

Désiré De Kinder en Marcel De Backer. We kre-

gen wekelijks ‘kleine meesterkes’ over de vloer: 

normaalschoolstudenten die hun wekelijkse sta-

geles kwamen geven. Ideale opleiding dus om 

het later zelf te gaan doen, want je had heel snel 

in de gaten wie ‘het’ kon en wie een draak van 

een les kwam geven of zelfs compleet de mist 

inging. Raar maar waar: ook de meeste leerstof 

die ik onthouden heb, is die uit de basisschool 

(dat was waarschijnlijk mijn niveau – ik zal het 

zelf maar al zeggen). In de humaniora bij Ro-

bert Mossu (de rechte lijn als leraar Frans), Guido 

Roels (crème van een man) en Paul De Smet (die 

ons na een poetsbeurt van de klas bij hem thuis 

Georges Moustaki leerde smaken). Ook dan nog 

elke week stagiairs: twee eerste uren op maan-

dag, ganse dinsdag en ook nog op zaterdag-

voormiddag. Was soms erg belastend, want zo 

hebben we bijvoorbeeld in het derde jaar voor 

chemie slechts een drietal lessen van Jozef De 

Cock gekregen – onze eigen leraar. De rest van 

de tijd waren het stagiairs. Vanaf het vierde jaar 

naar de Economische. Waarom? Mijn oudere 

broer had dat gedaan en in die tijd was er geen 

keuzebegeleiding zoals er nu is. Bij André Be-

ghyn, onze wiskundekrak voor de volgende drie 

jaar. Daarna twee jaar de economische top van 

Jacques Meganck. Na een mislukt avontuurtje 

geschiedenis in Antwerpen, dan toch maar op 

veilig gespeeld: regentaat Frans-geschiedenis-

Engels. Voor mij onvergetelijke jaren: twee jaar 

met acht leerlingen in de klas, wel meer volk 

voor geschiedenis en Engels natuurlijk. Onver-

getelijke lessen Frans bij Walter Van Belleghem 

(hoe kan ik op een plezante en toch erg leerza-

me manier lesgeven), geschiedenis bij Maurice 

Tachelet (amusement troef, maar als je hem een 

of ander pietluttig detail vroeg, wist hij het wel 

– we vervloeken nog steeds de onverlaat die 

hem vroeg wanneer we eens iets gingen zien 

over China. Vijf minuten later deed hij de ge-

Herman Schack met pensioen

Leraar en opvoeder  
in hart en nieren

Herman heeft een loopbaan lang in bisschoppelijke scholen gewerkt: de Bisschoppelijke  Normaalschool   
(daarna nog even omgedoopt tot Sint-Franciscus)  en vanaf 1 september 1998 in het Bisschoppelijk college 
Sint-Jozef-Klein-Seminarie. In de Kasteelstraat én in de Collegestraat  gebeurde die passage allesbehalve  
ongemerkt. Deskundig en vaardig in de klas, op de barricaden – als het nodig was – voor de collega’s, maar 
bovenal steeds bezorgd om leerlingen die in de rats zaten of een duwtje in de rug konden gebruiken.  Zijn 
vakgenoot Renaat  legde hem op de interviewrooster. 

<<<
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schiedenis van China uit de doeken. Anderhalf 

uur aan een stuk. Zonder enige voorbereiding.) 

en Engels bij Guido Goedemé (Shakespeare, die 

had hij nog persoonlijk gekend, denk ik).

Nu moet ik mijn stagelessen in de Kasteelstraat 

niet zo slecht gedaan hebben. En wat belangrij-

ker is: er was een plaats vrijgekomen. Dus ben ik 

gestart met 28 uren in eerste, tweede en derde 

jaar. Frans en Engels. Bitter weinig paralleluren. 

Dat was zweten geblazen natuurlijk.

Dan een schooljaar legerdienst en dan (dacht 

ik) voor eeuwig en drie dagen in de Normaal-

school. Na jaren Ward De Witte als directeur een 

laatste poging onder Paul De Meulenaer. Wan-

hoopspoging. Hoe goed die ook was als direc-

teur, het kalf was eigenlijk al verdronken.

Van KAS naar KOS

En toen kwam 1999. Hoe belangrijk was dit 

jaar voor jou op professioneel vlak? 

We hadden dat natuurlijk wel zien aankomen. 

Het leerlingenaantal ging stelselmatig achter-

uit. De vakanties waren niet echt ontspannende 

maanden, want dagelijks hielden we de inschrij-

vingen bij. En dat was niet goed. Op de duur 

gingen we zelfs ouders opbellen om wat om 

leerlingen te bedelen.

Aangezien we de bui niet tot een onweer wil-

den laten groeien, vroegen Rik Verniers en ik om 

een jaartje voor de opdoeking al halftijds in het 

College te mogen gaan lesgeven. Toen al was 

ik titularis in een eerste en leraar Frans in een 

tweede in het College. In de Kasteelstraat gaf 

ik dan nog les in eveneens een tweede en het 

derde.

De overstap naar het College liep niet van een 

leien dakje voor mij. Niemand zat op ons te 

wachten. We konden hier beginnen omdat hier 

een erg ruim aantal collega’s met pensioen was 

vertrokken. Je inpassen in een geoliede machi-

ne was niet zo simpel, met een nieuw voorstel 

afkomen nog moeilijker. Ik was gewend dat er 

naar mij werd geluisterd in de Kasteelstraat. Hier 

moest ik me weer bevestigen. Ik heb er wel veel 

uit geleerd en weet nu perfect hoe vluchtelin-

gen zich in België voelen: wij zitten er niet op 

te wachten en vaak is er enorm veel goeie wil 

van beide kanten nodig om tot een zeer teer en 

broos evenwicht te komen. Gelukkig verdwe-

nen de vooroordelen langs beide kanten snel 

en konden we mekaar al vlug waarderen. Maar 

échte integratie was moeilijk en soms heb ik het 

er nog lastig mee. Dat is een raar gevoel en je 

vergeet dan dat het merendeel van de collega’s 

de fusie niet eens hebben meegemaakt en den-

ken dat je hier al jaren tot het meubilair hoort. 

Mijn eigen leeftijd ten tijde van de fusie heeft 

daar natuurlijk ook een rol in gespeeld: ik was 

dan ook al 42 ten tijde van de ‘fusie’ (lees op-

slorping) en erg flexibel ben je dan al niet meer. 

Toch steeds dankbaar geweest dat we hier te-

rechtgekomen zijn. ’In de privé’ was het wel an-

ders gelopen.

De liefde voor het Frans

De tijd vliegt natuurlijk snel en ondertussen 

gaf je bijna twintig jaar les op het College. 

Wat zeggen jou de begrippen Frans 

– leerlingenbegeleider – eerste jaar – 

Sinterklaas – Hermanstudie – vakbond –  

Ic Hou en Schackboek – OKAN – underdog?

Eigenlijk gaf ik vroeger liever Engels. Geschiede-

nis was mijn eerste droom, maar ik had al snel 

door dat ik me daarvoor te weinig kan concen-

treren. Van buiten leren is nooit mijn sterkste 

geweest en als leerkracht geschiedenis moet je 

natuurlijk je leerstof kunnen zingen. Mijn Engels 

was ook duidelijk beter dan mijn Frans. Uiteraard 
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is dat snel veranderd en nu zou ik niks anders 

meer willen geven. Ik heb Frans ook erg zien 

evolueren. Ik kom uit de tijd van ‘Feu Vert’, een 

innoverende handboekenreeks waaraan tal van 

leerkrachten uit de Kasteelstraat hadden mee-

gewerkt en jarenlang een topper in Vlaanderen 

(en ook Belgisch Kongo) was. De tijd van de 

substitutietabellen. Doe dat met de huidige jon-

geren en na twee lessen komen die niet meer. 

Daarna volgde ‘Eventail’: duidelijke structuur 

met een visie om u te zeggen. Jammer genoeg 

hoorde professor Decoo tot geen enkele zuil – 

wegens Mormoon – en aangezien ik grote fan 

ben van complottheorieën, denk ik dat dat zijn 

doodsteek geweest is. Hij was ook te slim voor 

velen en vooral te braaf. Topkerel. Daarna kwa-

men nog ‘Arcades’ en ‘Arcades Réseau’, ook van 

Decoo, maar die laatste reeks was eigenlijk de-

zelfde als haar voorganger (waarbij Decoo zich 

meer naar de eisen van de uitgeverij begon te 

plooien, wat zijn methode verzwakte), alleen 

werden de kleurpotloodjes erbij gehaald. Dan 

gingen we over op ‘Quartier Latin’, maar ook na 

een jaar of vijf is dat liedje uitgezongen en mo-

menteel werken we dus met ‘7 à dire’, volgend 

jaar in alle jaren.

Ik heb de aanpak zien veranderen, vooral van 

veel kennen naar veel doen. Vroeger moesten 

leerlingen waanzinnig veel woordenschat en 

alle uitzonderingen van de spraakkunst leren 

en kennen, maar konden ze op hun 18 eigen-

lijk geen vlot Frans spreken. Nu is er de omge-

keerde trend: nog voor ze wat kennen, moeten 

ze de vreemde taal al kunnen gebruiken, wat 

volgens mij tot flink wat frustraties kan leiden. 

Vooral uw leerlingen graag zien en veel geduld 

hebben, is de boodschap. Taal leren is niet zo-

als wiskunde leren: taal is een werk van lange 

adem. Al eens gerekend hoe lang het duurt 

vooraleer onze eigen kinderen hun moedertaal 

deftig kunnen spreken? En onze huidige jeugd 

heeft het al zo zwaar: ze moeten letterlijk àlles 

goed kunnen, en liefst nog voor ze eraan begin-

nen al zeker zijn van een topcarrière in alles. Ge-

duld. Ze zullen het wel leren. Zeker als de nood 

het hoogst is.

Leerlingenbegleider, eerste jaar, 
kroniekschrijver...
Leerlingenbegeleider ben ik in de KAS gewor-

den: er was al een Groene Leraar in het College 

en de leerlingen in de KAS hebben erop aan-

gedrongen om ook zo iemand te hebben. Ook 

in die job is de druk de laatste jaren flink toege-

nomen. Kinderen hebben door de hectiek van 

onze tijd meer en meer nood aan een schou-

der om eens op te steunen of om eens tegen 

uit te huilen. De samenwerking met collega’s 

Merckx, Baart en Van Lemmens is ideaal en lei-

der Buytaert is er een uit de duizend. De switch 

van leerlingenbegeleider naar vijf minuten later 

lesgever was niet steeds makkelijk: je neemt 

soms wel zaken mee, naar de volgende les of ‘s 

avonds naar huis.

Het eerste jaar is voor mij als lesgever mijn bi-

otoop: die kinderen komen met bakken stress 

naar de humaniora en het is een bijzonder 

mooie taak om hen die stress te ontnemen, 

maar toch aan het werk te krijgen. Zalige leeftijd 

ook: het andere geslacht is nog niet in zicht, res-

pect voor leerkrachten is nog groot, ze werken 

zich vaak nog te pletter voor een goed cijfer of 

voor mama en papa. In een eerste jaartje kan 

en durf je ook rekenen op de medewerking van 

àlle leerlingen tijdens de lessen.

Ons Sinterklaasoptreden is er nog gekomen on-

der impuls van Danny Van Royen, jarenlang de 

meer dan drijvende kracht in het eerste jaar. In 

1999 zat het College ook in een leerlingendipje. 

We hadden echter een ploeg die samen voor 

betere tijden ging. Toen zijn er tal van initiatie-

ven gekomen waardoor ons leerlingenaantal 

naar ongekende hoogten is gestegen. Onder 

andere ons optreden voor de Sint werd (en 

wordt) door iedereen fel gesmaakt. Het is een 

blijvertje voor de volgende 200 jaar.

Ik heb bijna altijd studie gegeven. Gratis in de 

Kasteelstraat. Via een marketingtruc van Walter 

Roggeman werden we ervoor betaald. “Gratis 

is niet goed, dat is alleen voor waspoeder”, was 

zijn boodschap. We moesten er geld voor vra-

gen, dan hadden de mensen de indruk dat het 

goed gedaan werd. Want voor niets gaat de zon 

op, toen al. En voor niets doe je je best niet. Zo 

denken de mensen. Ik weet dat dat niet waar is. 

Daarom ben ik zo’n fervent voorstander van een 

degelijk basisloon voor iedereen. Ne mens hoeft 

niet altijd betaald te worden voor wat hij doet. 

En ‘gratis’ is daarom niet minder goed. Ik ben 

dus studie blijven geven. In de Kasteelstraat was 

het deels uit gemak: mijn eigen stammen kon-

den er terecht in de wintertuin. Twee vliegen 

in één klap: mijn eigen (nou ja?) kleine mannen 

maakten er hun huiswerk en ik kon de rest van 

de eerste graad in de gaten houden.

Kinderen van de eerste graad hebben recht 

op een eigen benadering. Daarom zette ik de 

avondstudie verder in het College. Op een erg 

aangename manier kinderen begeleiden bij 

hun eerste stappen in de humaniora. Vaak door 

‘niks’ te doen. Een klapken hier, wat aanmoedi-

ging daar, een streng woordje, zelf zitten wer-

ken om hen te tonen dat het later in het leven 

‘van ‘t zelfde’ is. Werken moet je immers overal. 

Zelfs in ‘t onderwijs.

Ik ben al sinds mijn studententijd lid van de 

vakbond. De zaken in het onderwijs liggen 

enigszins anders dan in de privé: hier werken 

we samen aan een project, de ‘bazen’ zijn ook 

werknemers. In de privé ligt dat wel wat anders. 

Toch is enige voorzichtigheid geraden: het is 

niet overal zo goed als hier. Ik kom vaak collega’s 

tegen die verhalen hebben om van te grieze-

len, verhalen die hier niet mogelijk zijn. Daarom 

is een vakbond nodig. Ook omdat je zoveel 

sterker staat als je bij een overleg kan zeggen 

“ik vertegenwoordig hier de stem van enkele 

tienduizenden mensen van goeie wil” dan “de 

Schack heeft hier een mailtje geschreven dat hij 

niet akkoord gaat”. Samen sterk. Tous ensemble.

Het Schackboek is er gekomen doordat Danny 

Van Royen – bezieler van o.a. Ic Hou – iets wou 

starten over een object of een foto die het leven 

van een personeelslid had veranderd. Ideale 

gelegenheid voor mij om iets te schrijven over 

mijn zoon Twagiramungu, de laatst aangeko-

mene uit Rwanda. Zo ben ik erin gerold. Mensen 

konden blijkbaar mijn schrijfsels appreciëren en 

zo moest ik telkens opdraven voor een artikel. 

Voor velen leek dat vlot uit de pen gekomen. 

Voor mij was het echter hard labeur, ‘s nachts 

badend in mijn zweet wakker worden met de 

gedachte van “ge hebt nog niet eens een plan 

in uw hoofd” en overdag leven op Imodium en 

Dafalgan. Toch blij dat ik die kansen gekregen 

heb. Het was telkens een zware maar deugd-

doende taaloefening.

<<<
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Extra bezorgd om diegene 
die het moeilijk heeft
Ex-okanleerlingen hebben steeds mijn volle 

aandacht gekregen. Op een manier waarmee 

mijn vader onze adoptiekinderen heeft verwel-

komd. “Het is niet mijn keuze en de vraag is nog 

maar of het de goeie keuze voor hen is, maar ze 

zijn hier nu en ik ga tot het uiterste (en vaak er-

over) om hen in de familie op te nemen”. Vaak 

ging het over gekwetste kinderen die dingen 

hebben beleefd die wij ons in het Westen niet 

eens kunnen voorstellen. Die kinderen starten 

met een ongelooflijke achterstand in een school 

waar de lat erg hoog ligt. Voor sommigen is het 

schooljaar één grote Tour de France waarin je bij 

elke etappe moet starten met een steeds groter 

wordende achterstand. Erg moeilijke oefening: 

ze krijgen dan (terecht) een individueel aange-

past traject dat voor hen haalbaar zou moeten 

zijn, maar dat kan wel leiden tot snedige opmer-

kingen van medeleerlingen die ook met hun 

eigen problemen worstelen en niet op gepaste 

hulp kunnen rekenen. Mijn grote droom is, dat 

er na het jaar okan een soort ‘voortgezet okan-

onderwijs’ komt, waarbij in homogene groepen 

wordt verdergewerkt naar een veel stevigere 

basis om dan uiteindelijk de overstap naar het 

regulier onderwijs te maken, want wees nu eer-

lijk: na een jaar okan is het Nederlands totaal on-

voldoende om aan te sluiten bij onze Belgische 

pubers. Slechts op die manier kan iedereen er 

bij winnen.

Underdog. Gevoel vanaf mijn geboorte. Niet 

sterk geboren, slechte fysiek, niet al te slim, 

stressgevoelig, in een familie waar al een sterk 

underdoggevoel leefde, het al snel opnemen 

voor de zwakkeren, sterk rechtvaardigheidsge-

voel, allergisch voor gezag, zelfs in de voetballe-

rij kiezen voor de mindere goden: FC Gerda, het 

oude Sportkring Sint-Niklaas, nu Red Star Waas-

land-Beveren. Elke week “We are Anderlecht” 

staan roepen is zoveel makkelijker dan na iedere 

match de punten tellen die je nog nodig hebt 

om weer maar eens een jaartje gered te zijn.

Veel lief – ook leed

Zoals steeds in het leven, komt een mens 

hoogtepunten en laagtepunten tegen. 

Wat was – op schools vlak – jouw meest 

vreugdevolle en meest trieste moment?

Vreugdevolle momenten zijn er genoeg ge-

weest. Teveel om op te noemen. Vooral onthou 

ik geslaagde lessen. Het meest trieste moment 

viel dan nog voor mij op de valreep. Dit jaar 

toen een erg lieve leerlinge van mijn klas getrof-

fen werd door een beroerte. We zijn er nog niet 

goed van, collega’s, klasgenoten, ouders... Het 

leven kan oneerlijk zijn.

Mijn topmadam

Op naar het leven buiten de school... Ons 

Marie, jouw rots in de branding?

Uiteraard. Dat is een vrouw hé: dat is leden en 

lijsten, administratie. Zonder haar lag ik al lang 

hier of daar te slapen in een kartonnen doos. Zij 

is supergeorganiseerd en kijkt al heel ver voor-

uit. Ze is ook mijn financiële steun en toeverlaat. 

Zij is financieel directrice thuis op een manier 

die je in Vlaanderen niet snel nog zult vinden: ik 

trek me van de financiële kant van het huishou-

den geen bal aan. Ik heb zelfs geen bankkaart. 

Zij betaalt alle rekeningen tot in het absurde: ik 

ben enkel op stap met cash die ik steeds zonder 

morren van haar krijg toegestopt (Marie, edde 

gij mij nog 20 euro?). In zoverre zelfs dat ik op 

haar moet rekenen om te gaan tanken. Daar-

naast doet zij nog zoveel andere dingen: de 

zorg voor haar vader van 90, de bezoekjes aan 

mijn moeder van 87, de opvang van de kleinkin-

deren (vaak op minder aangename momenten, 

dus wanneer ze wat ziekjes zijn). In haar jonge 

jaren zal ze het zelf niet vermoed hebben, maar 

ze is een topmadam geworden.

Witte en andere producten... 

Je bracht tijdens je schoolloopbaan vele 

jongeren kennis en waarden bij. Thuis 

had je echter ook wat mondjes te voeden. 

Hoe is het gekomen dat jij en Marie, naast 

drie kinderen van jullie zelf, ook nog zes 

kinderen adopteerden?

Na twee eigen witte producten, was er nog 

plaats voor een derde. Ik weet niet hoe dat 

komt, maar beiden hadden we zoiets van “Waar-

om geen buitenlands?”. Het werd geen derde, 

maar een derde en vierde tegelijkertijd in de-

cember ‘88. We hadden ons goed met de twee 

broers die erbij gekomen waren, maar hadden 

nog een ‘buitenlandse meisjeswens’. Dus volgde 

nog een duo in januari ‘90, een solo in ‘91, nog 

een eigen wit product in ‘92 en nog een solo in 

‘93. We hebben daar enorm veel geluk mee ge-

had. Achteraf gezien was het een waanzinnige 

onderneming waarvan we nu denken: “Hoe 

hebben wij dat klaargespeeld?” We hebben 

geluk gehad niet ziek geweest te zijn, had ik in 

de privé gewerkt, het zou niet waar geweest 

zijn (opvang tijdens de vakanties alleen al), onze 

ouders werkten mee aan opvang... We hebben 

gewoon veel ‘sjangs’ gehad.

Hier daar wat gras afrijden...

Wat brengt de toekomst? Nog meer de 

lieve pépé zijn voor de kleinkinderen? Nog 

meer op de koersfiets springen en cruisen 

langs Vlaamse en andere wegen? Supporter 

worden van Sporting Lokeren, de beste 

ploeg van België? Nieuwe uithoekjes 

verkennen in de Ardennen?

Ik weet begot niet wat de toekomst brengen 

zal. Proberen wat gezond te blijven is als zesti-

ger tegenwoordig al een hele uitdaging. Voor 

de rest ga ik me wat amuseren: wat verven thuis 

en bij de kinderen (plafonds genoeg), hier en 

daar wat gras afrijden en wat proberen tot rust 

te komen. Vooral in ‘t koppeken.

Nog een ei?

Er komt een tijd in je leven waarop je een ‘Frank-

gevoel’ (Frank Bomans van Thuis) hebt: “Ik ben 

te oud voor die zever”, met andere woorden: ik 

ben te oud om nog mee te stappen in die re-

sem vernieuwingen die er nog maar weer eens 

aan zit te komen. Ik kan me er niet meer voor 

opladen. School is voor mij goed lesgeven en 

al de rest is pedagogische zever. Wie zitten er 

trouwens in al die commissies die het didactisch 

zoveel beter weten? Als je vraagt hoe het dan 

moet, weten ze geen antwoord. Nooit genoeg 

geprotesteerd tegen die organen (doorlichting, 

ERK...) Zelfs niet door mijn vakbond. Maar nu ga 

ik stoppen met zagen, of ik word echt oud.

Beste Herman, het ga je goed tijdens je 

pensioen! Kom regelmatig langs en bedenk:  

vele leerlingen en collega’s vonden jou een 

grote kleine meneer!

RP
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Waar is de tijd dat je als leraar rondliep in de 

gangen van het College... Er is ondertussen 

heel wat veranderd in jouw leven, maar ook 

in het leven van vele kinderen in de Indische 

jungle...

Na mijn eerste bezoek in 1989 aan mijn oom, 

de Vlaamse Jezuïet pater Sidon Maes (oud- leer-

ling van het SJKS) in India, was ik danig geraakt 

door zijn inzet en de leefomstandigheden van 

de lokale mensen. Deze behoren allen tot de 

‘tribalen’, ook wel ‘Adivasis’ genoemd, de oor-

spronkelijke bewoners van India waarop de 

overgrote meerderheid van de Indische samen-

leving neerkijkt.

Als leerkracht aan het SJKS diende ik na mijn 

terugkeer tegen 1 september terug aan de 

slag, maar dat bleek niet te lukken. De ‘cultural 

shock’, de hoop en wanhoop, de twijfels over 

wat & hoe te doen... het zinderde te lang en te 

hard na. Maanden verbleef ik in de trappisten-

abdij van Westmalle met als spirituele leidraad 

broeder Benedict, de huidige gastenbroeder 

van de abdij. Tijdens dit verblijf bloeide het idee 

van wat nu ‘SOS Junglekids Dhanwar’ is.

Het linken van een student aan financiële 

pleegouders betekende immers de hefboom 

voor pater Maes om onderwijs voor de kinde-

ren van de lokale jungledorpjes uit te bouwen. 

De eerste generatie ooit van de lokale tribalen 

die de kans kregen om naar school te gaan. 

Extra fondsenwerving realiseerde een tweede 

droom: een kleine ziekenboeg. 

De eerste bouwstenen voor de Ashram Dhan-

war, diep in de jungle van de deelstaat Chhat-

tisgarh, waren gelegd.

1998 werd een scharnierjaar: naast de uitbrei-

ding van onze werking werd ook een ambitieus 

programma voor kleinschalige initiatieven in 

de 108 jungledorpjes rond de missie Dhanwar 

opgenomen in het programma van de Vlaamse 

NGO: VIC (‘Vlaams Internationaal Centrum’; nu 

KIYO – Kids and Youth genaamd). Naast Brazi-

lië, Filippijnen, Burundi & Congo maakte nu ook 

(Tribal) India deel uit van het totale ontwikke-

lingsprogramma van VIC.

In India aan de slag
De NGO verwachtte dan wel van me 

om in India de taak als coördinator 

voor het India programma waar te 

nemen. Een moeilijke beslissing die 

(met heel veel spijt in het hart) mijn 

vertrek als leerkracht aan het SJKS 

inluidde. Het was echter een uitda-

ging die we moesten aangaan :-)

De oprichting van Gram Sabha 

(soort lokale gemeenteraden); 

lobbywerk naar de overheid toe; 

advocacy voor tribale rechten; 

de opstart van duurzame inko-

mensverwervende groepsacti-

viteiten en... eerstelijnsgezond-

heidszorg. 

Gezien er in de doelstreek nog nooit een dokter 

geweest was, moest er hiervoor een ‘medisch 

kamp’ georganiseerd worden. Dit om de voor-

naamste ziektebeelden in kaart te brengen en 

vervolgens een actieplan op te stellen. Geen 

enkele dokter was echter bereid om zo diep de 

jungle in te trekken naar, bovendien, mensen 

die “slechts behoorden tot de tribalen”.

In mijn zoektocht kwam ik echter in contact 

met dokter Renuka, ook behorend tot de tribale 

gemeenschap. Zij was bereid mee te gaan, we 

hielden nadien contact en... het medische kamp 

resulteerde in 2007 in ons huwelijk en is onder-

tussen gezegend met ons zoontje Ayush: Half 

tribaal (Oeraon/Khoeroek tribal) en half Belg/

Vlaming, uniek op deze wereldbol.

Ook 2001 was een scharnierjaar: het overlijden 

van pater Maes. Ontreddering maakte echter 

vlug plaats voor hoop: we konden voor hulp 

binnen de algemene coördinatie, planning en 

dagelijkse leiding van de campus rekenen op 

een permanente aanwezigheid van de lokale, 

Indische paters Jezuïeten. Zonder hen zou de 

werking niet mogelijk zijn.

Jongeren optillen

Wat is de mooiste herinnering tot nu? 

De mooiste herinneringen gaan terug op pa-

ter Maes. Niet alleen door de onwaarschijnlijke 

pioniersperiode in de Dhanwar campus, maar 

ook om wat hij voor de dorpelingen deed: 

rondtrekken in de jungle, meestal drie we-

ken en naar moeilijk te bereiken dorpen gaan 

zelfs te paard. Hele dorpen keken uit naar zijn 

komst. Dit omdat hij gewoon lief en leed deel-

de, bemoedigde en ervan hield om te verblij-

ven in dezelfde miserabele leefomstandighe-

den en onder dezelfde gevaren.

DERDEJAARS SOLIDAIR MET DE MINSTBEDEELDEN 

Junglekids in India – Poverello in Brussel
Ambikapur, dinsdag 30 mei 2017. Lekker warm, 37°C, en zo’n 9.000 km hier vandaan. Het is in deze – naar Indische 
normen kleine – stad, dat ik Geert Maes aan de digitale haak sla en via het internet een paar vragen stuur. In 
Dhanwar, een paar uur daarvandaan en diep in de jungle, is dat immers niet mogelijk. Geert is er coördinator van 
de werking ‘SOS Junglekids Dhanwar’.
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Andere mooie herinneringen zijn uiteraard 

junglekids die, na hun middelbaar bij ons op 

school, verder studeren en een mooie toekomst 

uitbouwen. Zo hebben we momenteel onder 

de junglekids: verpleegkundigen, ingenieurs, 

MCA-afgestudeerden (Master in Computer  

Applications)... 

Wat meer is: met de afgestudeerden hebben  

we nu een Alumnibeweging gevormd; jong-

volwassenen die zich blijven bekommeren om 

de missie waar alles voor hen begon.

Harmonie is de disharmonie

België – India... Kunnen de verschillen 

eigenlijk groter zijn?

Binnen India zelf zijn de verschillen al legio, ver-

gelijk bijvoorbeeld de tribale realiteit met de 

mainstream binnen de Indische samenleving. 

En... volgens de junglekids is het verschil tussen 

een Indiaas dorp en een stad het feit dat stede-

lingen twee huizen hebben: één om in te wo-

nen en, gezien ze geen jungle hebben, één om 

naar toilet te gaan.

Met België is echt alles verschillend. Religie bij-

voorbeeld speelt hier een allesoverheersende rol 

in het dagelijkse leven, er is het kastesysteem, de 

eindeloze rij aan Hindoefestivals, de verscheiden-

heid in culturen en talen, de chaos in de steden, 

bijgeloof, kindhuwelijken enzovoorts. 

Wat siert India? 

Niettegenstaande de enorme verscheidenheid 

in rassen, culturen en talen: de harmonie binnen 

de dis-harmonie: “Whatever you say about India 

might be true, the opposite is also true”.

80% van de kosten voor 
onderwijs!

Onze derdejaars steunen reeds vele jaren 

jullie project. Wat gebeurt er met de centen?

De meeste van de 933 studenten (‘16-’17) heb-

ben financiële pleegouders of een financiële 

pleegklas (waaronder de derdejaars van SJKS). 

Naast enkele pleegouders in Amerika, Engeland 

en Nederland zijn allen woonachtig in België, 

hoofdzakelijk in het Waasland. Pleegouders be-

talen 80% van wat nodig is voor de opvang en 

onderwijs voor een student. 20% is de eigen 

bijdrage door de student zelf (ouders, dorpelin-

gen...). Deze eigen bijdrage kan ook gebeuren in 

de vorm van rijst, een geit of kippen, werk op de 

campus...

De studenten verblijven een tiental maanden 

per schooljaar op de campus, sommigen ver-

blijven er permanent. De voornaamste onkosten 

worden gevormd door het loon voor de leer-

krachten (12 leerkrachten voor een totaal van 12 

klassen), drie maaltijden per dag (voor in totaal 

bijna 1.000 mensen!) en basisschoolbenodigd-

heden.

Daarnaast krijgen we extra steun van individuele 

personen, organisaties of instituten. Deze wordt 

aangewend voor wat het meeste nodig is op de 

campus en dit verschilt uiteraard van jaar tot jaar. 

Weerkerend hierbij is echter de ondersteuning 

van onze Grihini werking (1-jarige opleiding van 

ongeletterde dorpsmeisjes, met nadruk op de 

rechten van de tribale vrouw), de werking van 

onze ziekenboeg, de maandelijkse ‘Mother and 

Child Day’ en de hulp aan de studenten die geen 

of nog geen pleegouders hebben.

Dan zijn er, zo mogelijk, de extra microprojec-

ten. Zo hebben we dit jaar bijvoorbeeld kunnen 

voorzien in een speeltuin voor de kleinsten.

De bijdragen worden via de Vlaamse Paters Jezu-

ieten overgemaakt naar de rekening van de Pa-

ters Jezuïeten in Ambikapur, het stadje het dicht-

ste bij onze jungle. Van daaruit worden de kosten 

voor de junglekids & Dhanwar campus gedragen. 

RP

Meer info:
< www.junglekids.be

< sos_junglekids@yahoo.com

< Post address: 

 Holy Cross Hospital Ambikapur, 

 C/O: Dr. Renuka Maes-Kerketta, Medical Officer 

 Mission Chowk, Kedarpur, 497001 Ambikapur 

 District Surguja, Chhattisgarh (C.G.) – India

<<<
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800 jaar Sint-Niklaas, 800 jaar Kerk in 

Sint-Niklaas... de vraag van de schoolge-

meenschap aan elke katholieke school 

van de stad om een project uit te wer-

ken rond één van de werken van barm-

hartigheid... Hadden we eens echt geluk 

deze keer... ‘de hongerigen spijzen’... 

hét werk van barmhartigheid dat reeds 

meer dan 15 jaar het kerstproject is van 

het derde jaar!

Voor één keer was het niet nodig om een team samen te stellen, ideeën te 

lanceren en middagvergaderingen te organiseren om een nieuw project 

op te bouwen. 

Onze, jammer genoeg veel te vroeg overleden, collega Patrick Meers-

schaert startte 15 jaar geleden dit project reeds op door in de kerstperiode 

een inzameling te doen van niet-bederfbare voeding voor Poverello.

De leerlingen van het derde jaar worden geïnformeerd en gemotiveerd om 

samen met hun ouders eens te kijken wat er dubbel in hun keukenkasten 

staat. In de eerste week van december doen we dan een inzameling en na 

de examenperiode brengen wij met veel plezier de volledige inzameling 

naar het Poverellohuis in Gent. Elk jaar opnieuw worden wij daar warm ont-

haald, waardoor de echte betekenis van ‘Kerst’ terug naar boven komt.

Info, nadenken én de handen uit de mouwen
Tjdens de kerstviering op school komt Jozef Van Hove getuigen over zijn 

jarenlange ervaringen als vrijwilliger bij Poverello waardoor ook onze leer-

lingen inzien dat er heel wat mensen in onze maatschappij het heel moei-

lijk hebben.

Poverello werd opgericht door Jan Vermeire (°1919 – † 1998), oud-leerling 

van onze school. Hij werd opgevoed in een sterk gelovig gezin, maar pas 

op 55 jarige leeftijd kreeg hij zelf het gevoel dat hij de woorden van het 

evangelie letterlijk wou toepassen. Als dokter had hij heel wat leed gezien 

en hij wilde zijn leven delen met mensen die in de steek gelaten werden. 

In het Capucijnenklooster in de Marollen in Brussel ontdekte Jan een leeg-

staand zaaltje. Hij knapte het op, richtte het in en zette boven de deur: 

‘Poverello’, wat in het Italiaans ‘kleine arme’ betekent, zoals Franciscus van 

Assisi 800 jaar geleden aangesproken werd.

Iedereen is welkom om een tas koffie te komen drinken en van 12 tot 16 

u kan men er een warme maaltijd of soep verkrijgen. Discretie is één van 

de belangrijkste peilers voor het onthaal bij Poverello. Mensen kunnen hun 

verhaal kwijt maar worden niet ondervraagd.

Solidair met de armen in ons land
Lerares Ilse Van Steelant aan het woord.  
Zij coördineert de actie voor Poverello op onze school.

Poverello wordt volledig geleid door vrijwilligers. Zij koken, ruimen op, 

verdelen kledij en zorgen zelfs voor nachtopvang in sommige Poverello-

huizen. Ondertussen zijn er 14 Poverello-huizen in ons land.

De hongerigen spijzen... onze derdejaars steunen Poverello door te geven 

wat ze zelf kunnen missen en helpen op die manier landgenoten die echt 

in nood zijn.
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Dit jaar werd gespeeld (maar vooral veel gelachen 

en serieus wat afgetaterd) op de terreinen van VTS. 

Bijna tweehonderd deelnemers! Alle scholen van 

de scholengemeenschap waren vertegenwoordigd. 

Onze school was met een uitgebreide groep aanwe-

zig. De foto verraadt de sfeer. De uitslag? De SJKS’ers 

wonnen niet, maar amuseerden zich voortreffelijk. 

Een zalig weertje, een origineel Zweeds spel, een 

drankje en een verlengd weekend voor de boeg. 

Meer moet dat niet zijn.

Dank aan de organisatoren van de scholengemeen-

schap en... schrijf ons maar al in voor volgend jaar. 

We zijn zeker opnieuw present.

Kubb?!
Kubb is een spel waarbij twee spelers of twee teams 

een aantal houten blokken van hun tegenspeler om-

ver proberen te gooien. Om het spel te besluiten, 

moet ook een speciaal, gemeenschappelijk blok om-

ver gegooid worden, ‘de koning’.

De bakermat van het Kubbspel ligt op het Zweedse 

eiland ‘Gotland’ waar de Vikingcultuur weelde-

rig bloeide tijdens de vroege middeleeuwen. Het 

woord ‘kubb’ komt dan ook uit het Gotlands dialect 

en betekent eenvoudigweg ‘houten blok’.

In het begin van de jaren 90 werd het spel een po-

pulair tijdsverdrijf in Zweden tijdens de zomermaan-

den. Vanaf dat moment verspreidde kubb zich over 

heel Europa. Sinds 1995 bestaan er wereldkampi-

oenschappen, die nog steeds in Gotland gehouden 

worden, en sinds enige jaren is ook het BK gemeen-

goed. 

Geen wonder dus dat een Kubbtornooi ook in onze 

scholengemeenschap een fijne traditie geworden is 

om de zomer in te luiden.

MVL-DVR

VRIJDAG 2 JUNI 2017 

Houten Blok-tornooi 
van SGSN was  
schot in de roos

Tot voor enkele jaren organiseerde de 
scholengemeenschap Sint-Nicolaas ieder jaar 
een tennis-en petanquetornooi. In de beginjaren 
een succesnummer, maar gaandeweg slonk 
de geestdrift. En zie! Voorzichtig gestart, 
maar ondertussen niet meer weg te denken: 
het jaarlijkse Kubb-tornooi. 
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Spannend. Dat is alleszins het gevoel dat ik had 

de week voor ik vertrok. Een hele week mee 

met de laatstejaars van de lerarenopleinding 

van de Odisee hogeschool campus Waas naar 

Canterbury en Londen. En als ik zeg laatstejaars, 

dan heb ik het over 45 jongens en meisjes die 

in het kader van hun opleiding een deel van 

hun stage in Engeland moeten afleggen. Elke 

leerling moet tijdens deze studietrip een les in 

het Engels geven, ongeacht het vak dat ze vol-

gen in hun lerarenopleiding. Dat studenten En-

gels een les English geven, klinkt logisch. Maar 

studenten die in Sint-Niklaas wiskunde volgen 

moeten in Engeland een les mathematics ge-

ven. Studenten lichamelijke opleiding kunnen 

zichzelf bewijzen tijdens een les physical educa-

tion, en studenten godsdienst hebben het dan 

weer over ethics. Onnodig te zeggen dat dit de 

nodige spanning met zich meebrengt. De ene 

helft van de studenten heeft stress omdat ze 

niet voldoende Engels denken te kunnen en de 

taalstudenten hebben schrik omdat hun Engels 

nog kritischer zal beoordeeld worden. 

Grammar school
We bezochten een zogenaamde selective of 

grammar school (Invicta) en een non-selective 

school (Valley park) in Maidstone. Beide scholen 

liggen vreedzaam naast elkaar maar verschillen 

danig van aard. De grammar schools selecteren 

namelijk de leerlingen op basis van vooral aca-

demische criteria. Je geraakt er dus niet zomaar 

binnen. Wij als begeleiders observeerden op 

beide scholen de lessen en gingen gesprekken 

aan met de directies en leerkrachten. De leerlin-

gen probeerden we tijdens de rondleiding zo-

veel mogelijk zelf te laten vertellen. Zo leerden 

we dat ze hun verplichte uniformen gedurende 

een paar jaar na elkaar kunnen aantrekken om-

dat ze in het begin vaak veel te groot zijn en dat 

hierdoor bijvoorbeeld de mouwen veel te lang 

zijn. Ook de leerkrachten dragen trouwens alle-

maal een vestje en leraressen moeten ook pan-

ty’s dragen, wat tijdens warme dagen – zoals die 

waarop wij hen een bezoek brachten – geen 

geschenk is. 

Special need-schools
Een echte eye-opener volgde daarna, met het 

bezoek aan ‘special need’-schools. De naam 

zegt het al: scholen voor kinderen met speciale 

noden. In de ene school mag je kind schoollo-

pen als de fysieke beperking te groot is voor 

een reguliere school (Beacon, Folkestone), en in 

de andere als er vooral gedragsmoeilijkheden 

zijn (Elms, Dover). Ze kennen daar ook een soort 

van M-decreet zoals in België, maar dat dooft in 

Engeland stilaan uit wegens geen succes of niet 

haalbaar. We zagen tijdens ons verblijf hooguit 

drie leerlingen met speciale behoeften in de re-

guliere scholen. Het is dan ook geen wonder dat 

speciale scholen als paddestoelen uit de grond 

schieten. Er wordt ook ingezet om kinderen van 

achtergestelde gezinnen aan deftig onderwijs 

te helpen. Deze scholen bevinden zich vaak aan 

de rand van de grootsteden. Wij bezochten er 

een in de buitenwijken van Londen. (Saint Paul’s 

LERARES SOFIE HENNEBEL OP STAGE IN ENGELAND 

Zweten en zwoegen, maar...  
het deed echt deugd!

Van 15 tot en met 19 mei trok ikzelf samen met de studenten en begeleiders van de Odisee Hogeschool naar 
Engeland. Niet om te bekomen van een druk semester, wel om bij te leren van leerlingen en directeurs van 
verschillende scholen aan de andere kant van het kanaal. Ons relaas. 
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Academy) Na ons bezoek was ons respect voor de leerkrachten die elke 

dag druk in de weer zijn om die kinderen stap voor stap vooruit te helpen 

nog groter dan het al was. 

Leerkrachten krijgen gelukkig meestal hulp van een zogenaamde teaching 

assistent. De klassen zijn dan ook meestal erg groot, met gemiddeld 25 

tot 30 leerlingen. In het curriculum vind je ook veel praktische lessen zoals 

textiel en koken, waar extra hulp zeker van pas komt. Als je in Engeland 

trouwens leerkracht wil worden, moet je vier jaar studeren aan de univer-

siteit, wat erg duur is, waardoor leerkrachten vaak jarenlang een studiele-

ning moeten afbetalen. Wij bezochten Canterbury Christ Church Univer-

sity en spraken er met de student union, die klaarstaat voor zijn studenten 

voor alle mogelijke vragen.

En dan was het de buurt aan de studenten van Odisee om hun lessen te 

geven. Ze hebben gezweet en gezwoegd, maar ze hebben het goed ge-

daan. En ze zijn vooral met een pak ervaring in hun rugzak naar huis terug-

gekeerd. Missie en stage geslaagd dus! 

SH en studenten Odisee

Stijn Buysschaert is docent pedagogische wetenschappen, 

Coördinator van de lerarenopleiding Bachelor Secundair Onderwijs 

(BASO). Hij vertelt over de onderwijsvisie van de opleiding en op 

welke manier de ‘Engelse stage’ daarin een plaats heeft.

Onze onderwijsvisie is gebaseerd op de volgende 
vier pijlers

< Je leert al doende

< Je leert niet alleen

< Je leert met inspraak

< Je leert ook elders

We willen dat onze studenten behalve op de campus ook ‘elders’ leren. 

Met ‘Stage over de Grenzen’ organiseren we een verplichte stage in de 

derde opleidingsfase voor studenten die geen lange internationalisering 

doen. Dit doen we zo opdat elke student een buitenlandse ervaring zou 

opdoen. Concreet participeren ze actief tijdens een vijfdaagse reis naar 

Canterbury en London met nadruk op het secundair en hoger onderwijs, 

de cultuur en de vreemde taal. De studenten HAO (afstandsonderwijs, 

red.) kunnen aansluiten. Dankzij deze stage verleggen de studenten let-

terlijk en figuurlijk hun grenzen: weg van onder de kerktoren worden ze 

uitgedaagd om hun aangeleerde competenties in te zetten in een nieuwe, 

niet vertrouwde context. Dankzij een goede coa-

ching vooraf (door Berlinde, zie onder) slagen de 

studenten erin goede lessen te geven en dat in een 

vreemde taal. Achteraf is de voldoening dan ook heel 

groot! We zijn ervan overtuigd dat deze internatio-

nale stage de blik van onze studenten op onderwijs 

verruimt en hen een sterkere, meer genuanceerde 

stem geeft in het onderwijsdiscours.

Berlinde De Meyer is stagecoördinator van de lerarenopleiding en 

stond mee aan de wieg van deze Engelse stage. “Het is een kenmerk 

voor de opleiding en een uitdaging voor ons onderwijs”, zo zegt ze.

Berlinde: “Als stagecoördinator ondervond ik dat studenten het vaak moei-

lijk hadden met stagelopen in scholen die een eindje verwijderd waren 

van hun woonplaats, omdat zij uit hun comfortzone werden gehaald. Ik 

zocht naar een haalbare oplossing om hen meer te sturen in de groei tot 

internationaal competente leerkrachten met een internationale en regio-

nale interesse en interesse voor verschillende onderwijssystemen.

Grenzen verleggen
Tien jaar geleden werd een driedaagse georganiseerd in Rotterdam. Een 

start die niet echt voldeed aan de verwachtingen. In mijn zoektocht naar 

meer uitdagende onderwijsvormen heb ik mijn vrienden in Engeland ver-

zocht om contacten te leggen met lokale scholen, en zo is de bal aan het 

rollen gegaan. Zo is de bal aan het rollen gegaan en ben ik eerst alleen op 

verkenning geweest om een degelijk programma samen te stellen. En dat 

is, zo denk ik toch, gelukt. De grenzen voor de studenten werden jaar na 

jaar verlegd en zo is het programma uitgegroeid tot een opbouwende in-

teractie met buitenlandse studenten en mentoren, en dit binnen verschil-

lende onderwijssystemen en -vormen. 

CCCU: 

https://www.canterbury.ac.uk 

Special need schools: 

http://thebeacon.kent.sch.uk 

http://www.elmsschool.org 

Grammar school and non-selective school: 

http://www.invicta.viat.org.uk 

http://www.valleypark.viat.org.uk 

Catholic academy in Londen: 

http://www.stpaulsacademy.org.uk 
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Stilaan is de tocht geëvolueerd naar een primitievere variant met vijf stap-

dagen: geen extra bevoorrading. Je moet m.a.w al je eten meenemen.

Bovendien doen we sinds de komst van mijn ‘vaste buddy’ Steven Van Pe-

teghem altijd een tocht die we zelf nog nooit hebben gedaan. Dat maakt 

dat de verrassing voor ons beiden even groot is als voor onze sportweten-

schappers.

Tocht is geheugensteun
Ondertussen zijn we al op heel wat plaatsen geweest: Vogezen, Jura,  

Verdon, Mont Ventoux, Cantal, Ecrins, Alpen, Pyreneeën, etc...

Elke tocht heeft zijn uniek karakter: soms ijskoud met sneeuw (Vercors,  

Pyreneeën), soms was het bakken en braden (Verdon, Ventoux, Dévoluy).

De groep leerlingen en de interactie onderling is uiteraard ook heel ver-

schillend. Dat maakt het zo boeiend.

De tochten geven me tevens een extra geheugensteuntje: ik onthou leer-

lingen a.d.h.v. de streek waar we toen waren... Zo zijn Mr. Fels en Mr. Van 

Rumst voor mij de mannen van de Verdon, Mevr. Wouters de dame van 

de Jura...

Mooi weer en uitstekende stappers
Dit jaar zijn we – last minute omwille van sneeuwcondities – naar le Mont 

Mézenc getrokken. Een vulkanisch gebied in het noorden van het depar-

tement Ardèche. En het was alweer likkebaarden op gebied van natuur-

schoon. Bovendien hadden we dit jaar flinke stappers en vijf dagen prach-

tig weer. De overgang van de oude vulkaan met zijn 50 tinten groen naar 

een typisch mediterraan landschap met de bijhorende geuren en kleuren 

is gewoonweg fenomenaal. 

Op zo’n tocht wordt alles scherp gesteld. Eenvoud (een begrip uit de 19de 

eeuw) komt terug om het hoekje loeren. Simpele dingen zoals een bron-

netje tegenkomen, een portie vogeleten (lees: muesli) oppeuzelen wor-

den opeens zalig. 

 

Een trektocht gaat in de eerste plaats niet over zo snel mogelijk van A naar 

B gaan. Je bent op weg. En om tot slot een Nieuw-Zeelandse klimmer te 

citeren die ik lang geleden in het Mont Blancmassief tijdens een sneeuw-

storm tegenkwam: “No worries mate, just enjoy!”

Bert De Gendt

leraar LO

TREKTOCHT 6SPW 2017 

Mont Mézenc, een jubileumeditie!

Een jubileumjaar! Dit jaar was het mijn 20ste editie! De eerste tocht vond plaats in 1995 (Vogezen), duurde drie 
dagen en er was bevoorrading door een leerkracht die ons met de auto volgde.
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Een eenvoudige zoektocht op Google levert 

volgende introductie op: 

“Burns Night is annually celebrated in Scotland 

on or around January 25. It commemorates the 

life of the bard (poet) Robert Burns, who was 

born on January 25, 1759. The day also celebra-

tes Burns’ contribution to Scottish culture. His 

best known work is Auld Lang Syne.”

En om deze verjaardag van Robert Burns te vie-

ren, organiseren verenigingen en scholen rond 

die dag overal in het Verenigd Koninkrijk zoge-

naamde Burns suppers, diners die formeel of in-

formeel kunnen zijn maar steeds bedoeld zijn om 

die dag samen met anderen plezier te maken. 

Goede sfeer, maar het eten...
En deze traditie krijgt sinds kort dus ook een 

vervolg op onze school. Op 25 januari start-

ten de leerkrachten en de leerlingen met... een 

Engels ontbijt. Om organisatorische redenen 

konden we jammer genoeg niet alle leerlingen 

een ontbijt aanbieden. Om uit te maken welke 

tweedejaars – dit zijn dus leerlingen die voor 

het eerst kennis hebben gemaakt met Engels 

als schooltaal – mochten aanschuiven, organi-

seerden we een wedstrijd. De vier beste klassen 

mochten die ochtend in januari aanschuiven 

voor een ontbijt. 

De Engelse dag was voor mij een zeer aangename 

ervaring! De dag begon met een lekker, typisch En-

gels ontbijt. Dat ontbijt hadden we gewonnen met 

een wedstrijd die door de leerkrachten Engels van 

het tweede jaar was georganiseerd. We kwamen te 

weten hoe je het ontbijt klaarmaakt, welke ingredi-

enten je nodig hebt, enz. Ik deed uiteraard mijn best 

voor deze toets, want ik wilde het evenement niet 

missen! Toen ik de mail as waarin stond dat wij bij 

de gelukkigen waren, was ik zeer verrast. Ik had niet 

verwacht dat onze klas het globaal zo goed zou 

doen! (Camille Bourgeois – 2lb)

Over het algemeen vond ik het Engels ontbijt wel 

leuk. De sfeer zat goed, maar het eten vond ik niet 

zo lekker. Aan elke tafel zat een ‘native’ speaker, een 

student uit Engeland. Dat was wel spannend. (Silke 

Cerpentier – 2lb)

 

Ik was blij met de meerkeuzevragen voor de schif-

tingstoets ‘Engels ontbijt’. We waren er bij! Het was 

een unieke ervaring om met echte Engelse mensen 

(uit Canterbury, red.) een gesprek te voeren. ’s Mid-

dags ben ik ook warm gaan eten: er stond fish and 

chips op het menu. De vis was niet echt mijn ding, 

maar ik ben blij dat ik het geproefd heb. Ik vond het 

erg leuk om zien dat de hele school in een Engelse 

sfeer was ondergedompeld. Ik vond het alvast een 

geslaagde dag! (Eline Hooghe – 2lb)

VAKGROEP ENGELS ZIT ALLESBEHALVE STIL 

Burns night, een nieuwe traditie?
Voor het tweede jaar op rij 
organiseerde de vakgroep Engels 
een Engelse dag, deze keer een 
Burns Night. Een wat? Grote kans 
dat u nog nooit gehoord hebt van 
deze (vooral Schotse) traditie 
waarbij het vooral draait om 
eten.

Van de Engelse stagiairs, waarmee we ’s ochtends 

aan het ontbijt zaten en die een paar nachten in 

België verbleven, kregen we later op de dag een 

leuke les. Al zingend leerden ze ons enkele nieuwe 

woordjes. (Charlotte Famaey – 2lb)

Highland games
Na het ontbijt verzorgden de zesdejaars een 

heuse rondleiding door de school, en dit uiter-

aard in hun beste Engels. Na de middag werd 

iedereen verwacht voor een echt Highland 

Games tornooi. Turnleraar meneer De Gendt 

zorgde voor twee teams uit de richting sport-

wetenschappen. Het werd een echte clash of 

the clans, ze waren aan elkaar gewaagd! De 

sportieve prestaties van beide clans werden 

gemeten in snelheid, uithoudingsvermogen en 

spierkracht. Vele disciplines kwamen aan bod: 

touwtrekken, kogelstoten, boomslingeren... We 

kregen de leerlingen alleen niet zo ver om de 

kilt aan te trekken tijdens de competitie. Dat is 

misschien iets voor volgend jaar. 
<<<
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Address to the Britons
Hello everybody. Firstly, I must thank you all for being here, your journey was 

probably quite tiring, if I remember our school trip to Canterbury correctly. 

Crossing the Channel is always hazardous especially when the sea is rough, 

then the short journey never seems to end.

Welcome to Belgium, you probably didn’t notice much difference between our 

countries, especially concerning the weather, since it’s just as bad here. 

You most likely didn’t note any difference in terms of food either, considering 

that we here in Belgium are known for our chips. I guess that the people of 

your country were jealous and wanted to be known for some sort of food as 

well, but everything they came up with just sounded lame and tasted horri-

ble. Marmite, for example, the extremely salty snot the British spread on their 

toasts or how about Spotted Dick – we’re not kidding – SPOTTED DICK or what 

do you think of a cake with kidney suet – no joke – a CAKE with KIDNEY suet, 

delicious, no doubt. And by the way, one poor fellow was thrown out of the 

council for suggesting scones. In the end, they couldn’t decide, which is why 

they copied the chips. Though they somehow messed up in the naming pro-

cess, because fries turned out to be chips and chips are crisps. And of course 

they couldn’t simply do that and be done with it, they decided to add fish to it, 

to seem original and to show that they had some creative and talented minds 

there.

Speaking of creative and talented people...A lot of famous people died last 

year, some of them were British and will be greatly missed, like Severus Snape 

for example. But there’s this one person who stands out. You lost a great artist 

last year, didn’t you? David Bowie, he’ll never be forgotten, what a hero! We lost 

a great talent too...Eddy Wally, the voice of Europe!

By the way, talking about Europe...Do you always let the elderly decide what’s 

best for you? Those old people won’t have to suffer much, they’ll probably be 

dead in 20 years. But don’t worry, if you ask very politely, maybe you’ll be allo-

wed to join the EU again. If that doesn’t work out and things get too bad, we’ll 

put up a sign ‘British refugees welcome’ for you.

But we’re not here to talk about politics now, are we? We’re here to celebrate 

Robert Burns’ birthday, so let’s enjoy ourselves now that we’re at it. And to ho-

nour Burns’ lovely poetry, we’ve got some poems for you.

Roses are red, violets are blue 

went to vote without knowing what’s EU.

Roses are wet. 

Violets are wet. 

Everything is wet. 

Please stop freaking raining.

So, please raise your glasses now and join with me in a toast – To the Britons!

5MT

Welcome speech  
Burns supper
First of all, we would like to welcome everybody gathered here to-

day to our first ever Burns supper. We were asked to write an opening 

speech to formally welcome everybody here, not only the people 

from our own high school but also the people from across the chan-

nel. Why are we all here and what are we celebrating? Well let us tell 

you, we are here to celebrate a great poet named Robert Burns. Ro-

bert Burns was born in Alloway, Ayrshire, on January 25th, 1759 and 

died in Dumfries on the 21st July 1796. We celebrate his birth, we don’t 

mark his death, because Burn’s work is all about life and living, it ce-

lebrates the common Man. In those short 37 years he lived, he left a 

huge impact on the world. He is also very important for the Scottish 

people because he put their language on the map. You could even 

say that he is the Shakespeare of Scotland. He has written over 500 

poems and songs as well in Scottish as in normal English. His most fa-

mous song was probably Auld lang syne, which is sang mostly on new 

years eve and later on. We are going to eat haggis today. It probably 

was one of Robert Burns’ favourite meals because he wrote a poem 

for it ‘an address to a haggis’ which we will hear later on as well. As you 

can see the room is filled with Scottish decorations, we are going to 

eat Scottish food and hear some Scottish poems and songs. Only the 

Scottisch whiskey is missing but the most of us are minors so maybe 

it’s not a good idea to serve it tonight. We would also like to thank our 

school and our British friends for making this possible and our tea-

chers who willingly prepared a lovely meal for us. We hope you have 

a lovely night and now we would like to welcome Aline over here. She 

is going to read us ‘The Selkirk Grace’. Please give her a loud applaus. 

5MT
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Maar ook na vier uur ging de Engelse dag verder. Alle leerlingen uit het 

vijfde en zesde middelbaar Moderne Talen organiseerden activiteiten om 

onze Engelse gasten verder te entertainen. Ze zorgden voor speeches en 

liederen. Ook de Engelse studenten waren goed voorbereid op dit officieel 

moment! ‘Auld lang Syne’ (een bekend gedicht van Robert Burns dat ook 

als lied kan gebracht worden, red.) werd door (bijna) iedereen meegezon-

gen.

’s Avonds stond er ook nog haggis op het menu. 

Dit typische gerecht hoort nu eenmaal bij een 

Burns Night. Vakverantwoordelijke Jan Ongena 

geeft graag een woordje uitleg bij het vervaar-

digen van deze lekkernij.

Men bestelle dertig meter schapendarm... 

Zo zou dit recept in tien stappen voor een huis-

bereide haggis (120 personen) kunnen begin-

nen. Maar het begint anders. Het begint ten 

huize Van Looy. 

STAP 1 < Spreek iemand aan die al jaren lang 

op barbecues en etentjes kokkerelt op hoog ni-

veau: mijn goede collega Maarten Van Looy. Stel 

hem vervolgens voor om eigenhandig haggis te 

bereiden voor ruim honderd flinke eters en kijk 

wat er gebeurt.

STAP 2 < Je bestudeert de frons die plots zijn 

voorhoofd doorgroeft, en je wacht geduldig tot 

zijn blik opklaart en hij zegt: “Honderd twintig 

man, zeg je? Moet te doen zijn!” Hoe precies? 

Dat is een zorg voor later. Je hebt zijn woord.

STAP 3 < De helft van het werk zit er nu op. De 

rest zijn details: wat grote potten, een krachtig 

fornuis en een boodschappenlijstje. Haggis is 

een Schotse specialiteit waarbij een schapen-

maag wordt gevuld met nieren, longen, lever en 

ander gemalen orgaanvlees. Naar de slager, dus. 

Het water komt ons al in de mond.

STAP 4 < Omdat onze tafelgasten misschien 

niet allemaal de guts hebben om zich deze 

dampende lekkernij te laten voorschotelen, be-

sluiten we enkele kilo’s lamsbout en gehakt aan 

het recept toe te voegen. Dat mildert de smaak 

en moet onze haggis ook voor de minder sterke 

magen verteerbaar maken.

STAP 5 < Schapenmagen bereiden voor zo’n 

grote groep, ook dat lijkt ons geen sinecure. Het 

zullen daarom gewoon worstjes worden met 

ingewandenvulling. Daarvoor hebben we scha-

pendarm nodig. Veel schapendarm!

STAP 6 < Wanneer we bij collega Maarten thuis 

aan de slag gaan, zo tegen halfzes ‘s avonds, 

blijkt de hoeveelheid schapendarm erg mee te 

vallen. Geen grote zak vol, wel een klein potje 

glibberig spul. Darm, moet je weten, is flinter-

dun en tegelijk verbazend sterk. 

STAP 7 < Maar eerst de vulling. Daarvoor be-

ginnen we met de lamsboutjes: die moeten de 

pot in tot ze na anderhalf uur stomen helemaal 

gaar zijn en een krachtige bouillon hebben op-

geleverd. We halen het vlees vervolgens van het 

bot en hakken het fijn. Intussen mogen het ge-

hakt en het orgaanvlees samen met een stel ste-

vige uien gaarpruttelen in een andere grote pot, 

waarna ze met de mixer fijngemalen worden. 

Lamsvlees en bouillon mogen dan bij het or-

gaanvlees, en we voegen ook kruiden en twee 

kilo havermoutvlokken toe. Met de blote hand, 

tot de elleboog in het vlees, kneedt Maarten de 

mengeling tot een smakelijke brij. Even de vin-

ger in de pot en proeven: dit wordt smikkelen!

STAP 8 < Alleen beenhouwers beschikken over 

een worstvulmachine. Wij dus niet. Maar met 

een PET-fles kom je ook al een eind: we snijden 

de bovenkant eraf en gebruiken die als een 

kuipje voor de specie. Vervolgens schuiven we 

de darm over de teut van het stukje fles en du-

wen we met onze duim de vulling door de teut 

in de darm. De darm knopen aan het einde van 

elke worst vergt, met vingers vol brij, enige han-

digheid.

STAP 9 < Worsten vullen met de hand is mon-

nikenwerk, en we maken ons behoorlijk vuil. 

Maar met een fris abdijbiertje erbij werken de 

monniken lustig verder.

STAP 10 < Wanneer de pot met brij leeg blijkt, 

puilt die met de haggisworsten uit. Het zijn er 

meer dan we er nodig zullen hebben. We ver-

delen alle worsten over beide potten, zetten 

ze onder water en laten ze even koken. Niet te 

lang, want dan breekt de darm. Wanneer het 

water terug is afgegoten, is onze haggis hele-

maal klaar. Het is intussen na middernacht. De 

haggis mag nu enkele uren rusten. Hij gaat mor-

genavond even de oven in dan is het eindelijk 

zo ver: tijd om duimen en vingers af te likken! 

En dan restte ons (de vakgroep Engels) nog de 

afwas in de keuken van de school. Moe maar 

voldaan keerden we tegen 21 uur huiswaarts. 

Tot volgend jaar!

Haggis à la College
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Degenen onder u die recent nog in de Westhoek zijn geweest, kunnen 

mijn verhaal bevestigen. Je kan er sinds 2014 niet omheen. De herdenking 

van WO I is er meer aanwezig dan ooit tevoren. En niet alleen daar. Via de 

website van De Redactie kan je bijna dag op dag volgen wat er 100 gelden 

zoal gebeurde in de oorlog. WOI wordt een eeuweling. We zijn ondertus-

sen 2017 en de machine draait op volle toeren. Je moet en zal je WOI ‘her-

inneren’. Terecht. 

Om te leren hoe het verder moet...
Naar aanleiding van de herdenking van 14–18 is er vanuit de provincie 

West-Vlaanderen een didactische-pedagogische-historische brochure 

verschenen. Deze brochure bevat allerlei methodes en historische ach-

tergronden om WOI bij je leerlingen ter sprake te brengen. Gemakshalve 

hebben de makers er ook meteen bijgezet welke eindtermen hiermee 

worden bereikt. Altijd gemakkelijk voor als de inspectie langskomt. In deze 

brochure wordt er gesproken over herinneringseducatie en wat daar staat, 

is de perfecte verklaring waarom ook wij, op school, nog altijd tijd maken 

voor WOI buiten de lessen geschiedenis. 

Ik citeer even uit de brochure in kwestie: ”...middel om vanuit een leerzaam 

omzien naar negatieve en positieve gebeurtenissen uit het eigen verleden 

en dat van de samenlevingen elders in Europa of de wereld, te leren hoe 

het met de samenleving verder moet...”. Dat de gebeurtenissen uit het 

verleden en hoe we er als samenleving toen mee omgegaan zijn ons kan 

leren hoe we het vandaag beter kunnen doen, is misschien een open deur 

intrappen voor historici, maar als ik zo eens rondkijk is dat blijkbaar best 

moeilijk. We leven in woelige tijden en dat maakt die herinneringseducatie 

nog interessanter dan ze op zich al is.

Herinneringseducatie is misschien wel oude wijn in nieuw zakken, want de 

meesten onder u zullen in hun middelbare schoolloopbaan wel de Westhoek 

hebben bezocht in het kader van de lessen geschiedenis. Ik durf echter toch 

stellen dat wij, op het College, al een paar jaar net dat stapje extra zetten. 

Vakoverschrijdend
Enkele jaren geleden, onder impuls van enkele collega’s, waarvan sommi-

gen ondertussen gewaardeerde oud-collega’s, koppelden we op school 

een heel project aan WOI waarbij verschillende vakleerkrachten vanuit hun 

eigen discipline WOI onder de loep namen. Van zelfsprekend ging het hier 

in eerste instantie over vakken als Engels en geschiedenis, maar later kwa-

men daar ook chemie, Duits... bij. 

De uitstap naar de Westhoek kreeg daarin een prominente plaats. Daar-

bij bezochten we Ieper, Tyne Cot Cemetry en de dodengang. Het project 

werd afgesloten met een kunstzinnig slotmoment.

Zo ging het een aantal jaar. Tot iemand opmerkte dat dat slotmoment 

toch vervelend dicht bij de examens lag en dat een prelude soms fijner is 

dan een epiloog. Het slotmoment werd ten grave gedragen en vervangen 

door een startmoment. Het schot van Sarajevo was geboren, een twee les-

uren durend startmoment waarbij leerlingen en leerkrachten samenwerk-

ten om een mooie voorstelling te maken waarin plaats was voor theater, 

poëzie, muziek en presentaties. Onder impuls van een aantal fietsfanaten 

onder de collega’s werd de uitstap naar de Westhoek lichtjes aangepast, 

zodat de excursie ook per fiets doenbaar werd.

Een nieuwe lente
Sterren komen, sterren gaan, zo ook leerkrachten. Met het verdwijnen van 

een aantal collega’s werd het groepje ‘strijders’ kleiner maar de taken ble-

ven dezelfde. Het project liep nog goed, maar taken moesten worden her-

verdeeld als we het project terug de schwung van weleer wilden geven. 

Eind vorig jaar stootten een paar collega’s, na toch alweer een geslaagde 

editie van het schot, elkaar aan. Koppen werden bij elkaar gestoken. In 

de wandelgangen werd er gepolst. Nieuwe, verse krachten werden ge-

monsterd. De enige weg was vooruit. Stilaan ontpopte zich een ambiti-

eus plan. We moesten meer collega’s betrekken, we moesten zorgen dat 

VREDESOPVOEDING – PROJECT IN HET VIJFDE JAAR 

Het Schot van Sarajevo versie 2.0
April 1917, een maand voor de geschiedenisboeken. De VS verklaart Duitsland de oorlog en Lenin keert terug uit 
ballingschap. Twee gebeurtenissen die het verdere verloop van WO I heel sterk zullen gaan bepalen. April 2017, 
het eerste vernieuwde schot wordt gelost. De impact op de wereldgeschiedenis zal minder groot zijn. Maar we 
vangen hem, de toorts die we volgens John McCrae hoog moeten houden. Toeval bestaat niet, we zitten op een 
kantelmoment. 
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meer leerlingen de Westhoek konden bezoeken per fiets... We moesten... 

We zouden!

Tactieken werden besproken, afgekeurd en bijgeschaafd tot we een plan 

hadden, strakker dan dat van Von Schlieffen. Op de reeksvergadering in 

november, er is geen beter maand om ‘oorlogsplannen’ te ontvouwen, 

werden de kaarten op tafel gelegd. 

Het enthousiasme binnen de reeks was enigszins te vergelijken met dat 

van de eerste lichting soldaten die naar het front trok. Overweldigend. 

Al gauw werd er een grote groep collega’s bereid gevonden om mee te 

werken. Iedereen ging aan de slag. Er werden uniformen opgedolven uit 

diepe kelders, oproepingbrieven uitgewerkt en uitgedeeld, pelotons ver-

deeld, leerlingen gesprokkeld, computers geüpdatet, voorstellingen geoe-

fend en directeurs aangesproken.

Het startschot
Op woensdag 19 april jongsleden, om 8.30 u, moesten alle leerlingen van 

het vijfde jaar zich in sportkledij melden bij hun pelotonscommandant. 

Deze nam hen mee naar hun respectieve startplaats. De opleiding was be-

gonnen. Sluipen, kruipen en lopen bij M. Wouters, morse ontcijferen bij R. 

De Rudder en digitale verwerking van kaarten bij K. Verniers. Gedurende 

twee uur roteerden onze rekruten vlotjes tussen deze drie workshops. De 

andere twee uur werden ze ondergedompeld in een cultureel- weten-

schappelijk bad van poëzie, film, muziek, theater en lezingen over nieuwe 

wapens, gifgas en de Chinezen in WOI. Een knappe voorstelling waarbij 

leerlingen en leerkrachten elkaar naar een hoger niveau tilden. Fase 1 van 

het nieuwe plan was een succes.

Over Fase 2 moesten we ons geen zorgen maken. De collega’s die in het 

verleden al linken legden met WOI, zouden dat in hun lessen blijven doen. 

War poetry, oorzaken en aanleidingen, het treurende ouderpaar... dat zat 

wel goed.

Naar Ieper
En dan Fase 3. De uitstap naar de Westhoek. Wat we wouden zien wisten 

we, of we er zouden geraken, was een ander paar mouwen. In het verle-

den namen we onze eigen fietsen mee en konden er slechts een 60-tal 

leerlingen het traject per fiets afleggen. De vraag om te fietsen werd gro-

ter. Ons reekshoofd en haar steun en toeverlaat bogen zich over het pro-

bleem en al gauw kwam er een oplossing uit de bus. We zouden fietsen 

huren. In het totaal moesten er meer dan honderd leerlingen van een fiets 

worden voorzien. Dat is gelukt, een lokale fietsenverhuurder verzag ons 

van de nodige stalen rossen en we gingen de hort op.

De haltes
The Caterpillarcrater en Hill 60, landschapsgetuigen van een oorlog onder 

de grond. Diepe kraters, uiteengereten bunkers en een monument met 

kogelgaten.

Het Memorial Museum Passchendaele, een museum, helemaal gewijd aan 

WOI en in het bijzonder aan de slag bij Passendale, bijna 100 jaar geleden. 

Tyne Cot Cemetry, het gigantische Britse kerkhof met zijn witte kalkstenen 

zerkjes. Een majestueuze begraafplaats met bijna 12.000 graven, een glin-

sterend litteken in het landschap dat herinnert aan de zinloze dood van 

honderdduizenden jongens. Tegelijkertijd ook een symbool van een tri-

omferende overwinnaar. Het Britse Cross of Sacrifice bovenop de Duitse 

bunker.

Studentenfriedhof Langemark, het grootste Duitse kerkhof. Hier geen tri-

omfalisme maar enkel de ingetogen droefheid van de verliezer. Een mas-

sagraf van 25.000 Duitse soldaten stemt tot nadenken. De herinnering aan 

de eerste gasaanval op 15 april 1915 en de verwijzingen daarbij naar o.a. 

Syrië doet dat nog meer.

Essex Farm Cemetry en de site John McCrae. De plaats waar McCrae, een 

Canadese luitenant-kolonel, op 3 mei 1915 het gedicht ‘In Flanders Fields’ 

schreef. Ook de plaats waar de 15-jarige private Valentine Joseph Strud-

wick ligt begraven.

De Menenpoort, het monument bij uitstek om een dagje herinnerings-

educatie af te sluiten. 

Het vernieuwde project ‘de Groote Oorlog’ mag een succes heten. Of onze 

leerlingen door heel dit project nu betere mensen zullen worden? Of ze 

door deze dagen nu beter zullen kunnen omgaan met de spanningen die 

we nu in onze samenleving ervaren? Ik weet het niet, ik hoop het. Ik ver-

trouw erop dat ook zij de toorts zullen vangen als we hem gooien. 

Langs deze weg wil ik uitdrukkelijk alle betrokken leerlingen en collega’s 

bedanken voor hun inzet en engagement. 

Vincent De Meyer 

leraar geschiedenis
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Leuke job dus: lesgeven aan enkele klassen, 

gecombineerd met lesgeven aan toevallig in 

België belande jongeren en individuele con-

tacten met leerlingen die wat last hebben van 

‘te’: te weinig studeren of juist te veel, te weinig 

punten, te veel fouten schrijven, te beweeg-

lijk zijn in de klas, te veel gamen, denken te 

veel pintjes te kunnen drinken en dan te veel 

hoofdpijn hebben, te veel tegen hun goesting 

naar school moeten gesleept worden, te veel 

geplaagd en dus gepest worden, last hebben 

van te veel ouders, te veel de aandacht opzoe-

ken... Veel afwisseling dus, met fijne collega’s, 

leuk. Veel flexibiliteit ook, de nodige switches 

van les naar begeleiding, oudercontacten 

enzovoort. Met veelal de nodige klik van be-

geleiding van een leerling die in een peilloze 

put zijn verdriet komt vertellen naar enkele mi-

nuten later wat Frans aan eerstejaars die geen 

boodschap hebben aan een leerkracht met 

muizenissen. Of snelsnel afkicken van school 

om met een kop vol miserie van anderen aan 

de keukentafel naar de opmerkingen van de 

madam te luisteren (neen, er schrijft hier nie-

mand ‘gezaag’ hé – leg geen woorden in mijn 

pen die ik niet geschreven heb). Allemaal pro-

blemen (noem het maar probleempjes, niet 

overdrijven hé) die eigen zijn aan de job en 

waarvan je wel op voorhand weet dat ze er al-

tijd wel zullen zijn. Het begint te wegen na zo-

veel jaar, maar er valt mee te leven. (Ondertus-

sen zie ik het je al denken: het werd toch wel 

veel voor dat manneken, op zijne leeftijd en 

vooral: hij ziet er al jaren zo slecht uit.) 

Dan is het wachten op de druppel. Het breek-

punt. De catharsis. De zoveelste valpartij die den 

Boonen doet beseffen dat het genoeg is ge-

weest. De laatste presidentsverkiezing die ons 

Marine doet beseffen dat het er wellicht nooit 

van zal komen en ze dan maar beter de hand-

doek kan gooien. 

Ik was nochtans verwittigd
Verscheidene keren zelfs. Door van mekaar on-

afhankelijke bronnen. Jaren geleden al. Op ver-

schillende vlakken. Dat ‘het’ eraan zat te komen. 

Een eerste klop kreeg ik te verwerken toen we 

een tiental jaar geleden de verjaardag vierden 

van collega Merckx. Jong ding (toen nog). Scho-

ne madam (nog altijd, zij het een tikkeltje stevi-

ger – dat mag hoor). 10 mei was het. Ik vertelde 

haar dat mijn oudste wit product van 15 mei is 

en mijn jongste zwarte dochter van 6 mei en 

vroeg naar haar geboortejaar. Haar antwoord 

bezorgde me koude rillingen, koud zweet op 

het voorhoofd, klamme handjes, knikkende 

knieën en noem maar op. Zelfde geboortejaar 

als mijn twee dochters. Slechts een week ver-

schil. En ik die mijn beide dochters (toen, soms 

nog af en toe) indertijd aanzag als twee kleine 

kinderen, amper klaar voor de arbeidsmarkt, 

amper de pamper ontgroeid, pubers die wat 

naar ‘t mannenvolk lonkten maar waarbij de 

ernst ver zoek was. Dat was dus een collega, een 

serieuze madam die kinderen tot volwassenen 

aan het smeden was. Ne snotneus gelijk mijn ei-

gen kinderen begot. 

Tegelijkertijd kwam het besef dat het voor 

mij toch ook wel aan het opschieten was, dat 

ik ook niet zo piep meer was. Maar kom, een 

oud-collega had jaren geleden (toen ik wel nog 

piep was, en onder andere de wereld ging ver-

anderen) de wijze woorden gesproken “als ge 

uw kinderen in de klas krijgt: dat is niets, geen 

paniek, maar als ge uw kleinkinderen in de klas 

gaat krijgen, dan wordt het tijd om het krijtje in 

de gleuf te leggen”. Nog geen kleinkinderen in 

zicht. Met volle teugen van het reeds rijpe leven 

genieten dus. 

SCHACKBOEK DOET DE BOEKEN DICHT 

Het is genoeg voor pepé
Je had het mij enkele jaren geleden niet moeten aanpraten. Oh neen, deze jongen zou de hele rit wel uitrijden. 
Tot 65. En misschien nog verder (grapje). Ook de herschikking van de directie met de daaraan verbonden upgrade 
voor de leerlingenbegeleiding bood perspectieven.
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Amper een jaartje later was het zo ver. The next 

generation. Weliswaar van een zwarte dochter 

die ‘officieel’ al geboren was voor onze huwe-

lijksdatum, maar dan nog... Ongelooflijk heuglijk 

moment, die zesde september. Aaron De Grave 

werd geboren. Ongelooflijk schoon manneken 

(ik mag dat zeggen, mijn genen zitten er voor 

niks tussen). In tegenstelling tot zijn mama in ‘een 

gouden wiegsken’ geboren. Love was all around. 

Overgrootouders, grootouders, nonkels, tantes, 

iedereen kwam zich in opperste extase verkneu-

kelen aan het babybedje. De mama iets minder 

wegens keizersnede, maar dat was rap over. 

Pepé
Oei, hoe ging dat ventje ons nu noemen? Opa? 

Bompa? Neen, die was er al, de stamoudste die 

over een decennium een gooi gaat doen naar 

de eeuw. Niet met zijn volle goesting, maar ge-

woon omdat hij er de klasse voor heeft – ijzeren, 

neen, stalen gestel en memorie. Opoe? Bompie? 

Vake? Neen, dat heb ik al genoeg na de mid-

dag. Neeneen, pepé en memé. Ter ere van mijn 

grootouders langs moederskant. Pepé Verhille, 

de enige pepé die ik gekend heb. In den tijd dat 

mensen zichzelf niet overleefden. En mijn Marie 

dan maar memé – gemakkelijkheidshalve. Ligt 

goed in de mond. Na enkele minuten voelde ik 

me al op en top pepé. 

Maar ja, pepé: dat maakt een mens wel oud hé. 

Je behoort plots tot een andere generatie. Ver-

antwoordelijkheden en zo meer tegenover dat 

ventje, allemaal zever in pakskens. Plots ben je 

er om te verwennen, cadeautjes te kopen, te 

gaan stoefen met de buggy in het koopcen-

trum, op je ouwe knieën met autootjes te gaan 

spelen, samen met nonkel Zeger den onnoze-

len uit te gaan hangen aan de keukentafel, hem 

slechte manieren te leren, hem te leren vloeken, 

hem de evergreens der kinderliedjes te leren zo-

als daar zijn “hij smeet naar mij me ne kassei” en 

“op enen nieuwjaarsavond, dan sloeg den bak-

ker zijn wijf”... 

Maar ja, die generatiestap – zeg gerust maar 

sprong in mijn geval – bekwam me mentaal toch 

niet zo goed. Niet dat ik daardoor in een depres-

sie ben weggezakt of me met nog meer overga-

ve in de alcohol heb gesmeten. Neen, maar ‘t zat 

toch in ‘t koppeken. Ik was dus een GROOTvader 

geworden. Niks jong meer aan. Oud dus en al 

voor een deel out. Pepé Verhille is 68 geworden 

en ik heb hem nooit anders bekeken dan als een 

oude man. Kon weliswaar met de besten mee als 

het op het verbruik van alcohol en andere geest-

rijke dranken op aankwam, zelfs de steilste klip-

pen in deze discipline werden door hem met de 

glimlach genomen. Maar toch, oud. Hij was een 

prille vijftiger toen ik eraankwam. Dat geeft een 

mens ne klop. Nog twaalf jaar en die kleine pruts 

zou dus in mijn klas kunnen zitten. Plots mocht ik 

daaraan niet denken. 

En ze bleven komen, die kleinkinderen. On-

dertussen al tot acht stuks. En het einde is nog 

niet in zicht, zegt men mij. Ik ben niet zo snel in 

dat soort voorspellingen. Mijn madam wel. Die 

heeft het al in de mot vanaf de eerste weigering 

van een druppel alcohol. “Pepé, ‘t is al zover of 

ze zijn aan het proberen” zegt ze dan. En dan 

kan ik haar het meest de kast opjagen door het 

niet te horen of te vragen of ze dan een huis 

gaan kopen. Want ja, kinderen krijgen, daar is 

niets vies aan (alhoewel: een geboorte, wat is 

daar nu leuk of esthetisch aan?), maar ne mens 

denkt toch liever niet teveel aan zijn kinderen 

die daar wat trapezeoefeningen doen, niet? Of 

ben ik al zo voorbijgestreefd? 

De tweede klop kan je niet echt een klop noe-

men. Eerder een getik met een niet eens zo 

zware hamer op een weke plek in de materie. 

Stelselmatig getik. Kleine aanvallen – grenscon-

flicten, niet eens een zware raid of Blitzkrieg. 

Misschien zelfs overdreven. Tot ook anderen het 

gaan merken: dat ventje is aan het verslijten. 

De wagen begint te kraken
Niet dat ik ooit over een ijzeren gestel heb be-

schikt. Verre van. De darmpjes zijn nooit echt 

ok geweest. Ça va nog in ideale omstandig-

heden. Maar van zodra een ietsepietsie wordt 

overdreven met spijs en/of drank is het van 

dattum: er komt ondergronds gerommel van, 

gevolgd door blubber wiens tracé duidelijk te 

volgen is aan de peristaltiek van de op dat mo-

ment duidelijk overbelaste buikspieren en op 

dat moment weet schrijver dezer dat enkel het 

ontluchten van het systeem of een fikse spurt 

richting zittribunes soelaas voor enige uren 

kan brengen. Niks om je ernstig zorgen over te 

maken, aldus mijn lijfarts, maar het is wel een 

ongemak, un inconvénient, a pain in the ass 

– vaak letterlijk dan. Weinig aan te doen, maar 

het moet maar eens voorvallen in volle glorie 

bij het uitleggen van l’accord du participe passé 

bijvoorbeeld. Kan je moeilijk de leerlingen in de 

steek laten, toch? Dan wordt het knijpen, niet 

met de billen bloot, maar toch met de billen 

liefst dicht. Zoniet kan je klas binnen de minuut 

worden uitgeroepen tot nucleaire zone waarin 

Tchernobyl zijns gelijke niet kent of wordt het 

klaslokaal omgetoverd tot een polderlandschap 

in de vroege lente. 

Niks om je zorgen over te maken, dat prikkelba-

re darmsyndroom. Maar wanneer daar bovenop 

de zenuwen nog eens de voor de handliggende 

link naar de weke darmpjes hebben gevonden, 

dan ben je nog niet aan de vroege patatjes. 

En zenuwen heb ik genoeg. Heel mijn leven al 

gehad. Kan ik in grossieren. Vooral (naast zoveel 

andere themata) voor school. Och, dat ging 

wel beteren eens ik aan het werk was. Maar als 

school 21 jaar van uw leven ‘zenuwen’ betekent, 

dan heb je al lang in de mot dat je daar voor de 

rest van je leven niet van afraakt. Leuk is anders 

natuurlijk, maar het doet deugd te weten dat ik 

ook daarin niet alleen bent. Zenuwen voor een 

nieuw schooljaar. Zenuwen voor de turnles. Ze-

nuwen voor testen allerhande. Zenuwen voor 

spreekbeurten. Zenuwen voor de tekenles. In 

die mate dat de gelukkigste dagen van mijn 

leven de zondagochtenden waren waarop ik 

wakker werd met de idee naar school te moeten 

en nog halfslapend besefte dat het weekend 

nog niet eens halfweg was (in mijnen tijd hé, 

mensen, den tijd iets later dan die van Roger De 

Vlaeminck). Oef, voetbalsupporteren op zondag. 

Zenuwen dus. Na de eerste helft zenuwen voor 

de tweede. Na het laatste scheidsrechterlijk flui-

ten zenuwen voor de match van de week erna. 

Na de match nog enkele onvergetelijke uren bij 

de familie en dan kon het weer beginnen: zenu-

wen voor de nieuwe schoolweek. 

Pas in het derde, vierde jaar van de humaniora 

ben ik wat graag naar school beginnen gaan. 

Feest werd het helemaal in het Regentaat. Met 

ons achten twee jaar bijeen. Droomschool. Be-

vestiging ook: dat lesgeven ging echt iets voor 

mij worden. Toch nog zenuwen. Want elke sta-

geles vroeg om bevestiging en een iets min-

dere les werd uitvergroot tot een complete 

<<<
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mislukking. Fouten moet je maken, want door je 

fouten kan je leren, zeggen logen en peuten al-

lerhande dan. Zever, gezever. Ik leer niet uit mijn 

fouten, neen, ik kreeg er alleen meer zenuwen 

van. 

’Zeneween’
Maar ja, het ging wel beteren door aan de slag 

te gaan. Geen zenuwen meer: je kent je leerstof, 

je bent baas in je klas, je hebt fijne collega’s en 

een voorbeeldige directie, dus waarom zou je 

in godsnaam zenuwen hebben? Snel vaste be-

noeming ook. Moet je je vader en je moeder al 

vermoorden vooraleer je die kwijt kan spelen. 

Waarom dan nog zenuwen? Relaxed zou ik door 

het leven gaan. “Don’t worry, be happy” ging 

mijn levensmotto worden. 

Dat peinsde gij dan? Op zijn Sint-Niklaas’ ge-

zegd: mijn gat zei bakker en hij scheet rozij-

nen. Of zoals den Eddy van mijn favoriete 

soap ‘Thuis’ dan zegt: dat zal dik tegen uw kl... 

sneeuwen. Neen, voor het minste bleef ik stress 

hebben. Werkte indertijd nog niet op mijn dar-

men (sporadisch wel, natuurlijk, maar wie heeft 

dat eens niet? Wie zonder diarree is, hij late de 

eerste sch..., zeggen we dan altijd), wel op het 

koppeken. Hoofdpijn. Soort van migraine, span-

ningshoofdpijn, of hoe je het ook mag noemen. 

Het kind heeft bij mij nooit een naam gekregen, 

maar ik weet wel dat het verdomd lastig was. 

Hoofdpijn krijgen na de middag. Te snel eten? 

Te weinig drinken? Te veel lucht happen? Wie 

zal het zeggen. Het was een ongelooflijk onge-

mak. Kwam om de twee weken op de meest 

onbewaakte momenten op. Hoofdpijn om on-

nozel van te worden. Zo erg dat je je maar op 

één ding kon concentreren: pijn. Laat mij gerust, 

ik moet hier weg. Met als enig reddingsmiddel: 

Perdolan, de grote broer van de huidige Dafal-

gan Forte van 1 gram. Perdolan met codeïne. 

Toen nog vrij verkrijgbaar. De apotheker die je 

dat nu onder de toonbank verkoopt, wordt aan 

de schandpaal gebonden tot hij op zijn com-

muniezieltje belooft enkel nog suikerbollekes 

van Coucke te verkopen. Perdolan met codeïne. 

Mijn ultieme redder in nood. Steeds twee, niet 

slechts één stuk op zak. Met één tabletje kon 

ik me niet redden. Ik heb het vaak geprobeerd, 

wegens “ge speelt met uw leven, man”, maar 

dat hielp niet. Best van al nog twee tegelijk, vaak 

zelfs zonder water, want het enige water dat 

voorradig was in de klassen in de Kasteelstraat 

zat in een emmer met spons om het bord na 

elke les ‘schoon’ te vegen. En een leraar die even 

aan een fles ging drinken tijdens de les, dat was 

in die tijd nu eenmaal ‘not done’. De enige die 

dat deed was collega Pol Van Dam. Die mocht 

dat. Dat was een buitenbeentje. Slechte karak-

ters fluisterden zelfs dat er nog wat meer dan 

water in die anderhalveliterflessen zat. Maar 

dat zijn dan ook slechte karakters. En die waren 

ginder niet veel (ook hier niet, in ‘t College, wees 

gerust, geen kritiek op mijn collega’s hé). Twee 

tabletjes en binnen de hooguit tien minuten 

was je weer de man. Meer nog, je was stukken 

beter dan je je voordien voelde. Je kon bij wijze 

van spreken over een huis springen. 

Het rare was: eens ik lesgaf in ‘t College was 

het uit met de hoofdpijn. Mijn Perdolannekes 

bleven op zak tot ik ze jaren later grijs van de 

ouderdom uit mijn broekzak haalde en in de 

vuilnisbak kieperde. De zenuwen hadden nu 

eenmaal een andere weg gevonden hier: de 

darmen. Wat het koppeken allemaal niet ver-

mag hé. 

Maar dat waren allemaal kleine ongemakjes. 

Ik werd tenslotte ook al vijftig, dus als je dan ‘s 

morgens wakker wordt en je voelt niks? Kan 

niet, dan ben je waarschijnlijk dood. 

Zo rond de gulden middenweg tussen de vijf-

tig en de zestig ging ik toch eens naar de oor-

specialist. In ruimere gezelschappen had ik de 

indruk dat ik wat minder hoorde en bijgevolg 

niet zo goed meer kon volgen. Ambetant, want 

als leraar ben je aandacht verplicht aan je sta-

tus. (Nu ja: status, hebben we die eigenlijk nog 

wel?) Overal langs Vlaamse wegen komt men de 

reclame “leef jij ook als in een luchtbel?” tegen, 

verwijzend naar een oplossing voor je gehoor-

problemen: een hoorapparaat. Maar kom, dat 

zou aan mijn wel nog niet besteed zijn, daar-

voor was ik nog te jong – hield ik mezelf voor. 

En toch: bij een eerste consultatie mèt hoortest 

viel het de specialist al op: mijnheer, dat moet 

toch tegenvallen als je lesgeeft? En je geeft 

Frans? Kan jij die kinderen nog wel goed ver-

staan? Ik dacht van wel, maar enige introspec-

tie wees me erop dat ik vaak midden in de klas 

ging staan om de leerlingen op de achterste 

banken nog voor mij verstaanbaar te horen ant-

woorden en dat het me voorviel dat ik monde-

linge antwoorden goedkeurde maar zag aan de 

reacties van anderen dat mijn goedkeuring ten 

onrechte was, of omgekeerd. 

Maar ja, bij het voorleggen van de prijs van 

twee zo’n stuks (“uw beide oren zijn er even 

erg aan toe, mijnheer, dus stereo is aangewe-

zen) was het besluit om dan toch maar nog wat 

verder te sukkelen zonder twee bakken op de 

flaporen snel genomen. Mijn madam was er niet 

tegen. Maar ik was voor geen rede vatbaar. Jaja, 

volgende week mijn hoorapparaatjes op het 

nachttafeltje, naast het bekertje met valse tan-

den volgend jaar en wie weet welke prothesen 

nog allemaal binnen afzienbare tijd. Schluss da-

mit. Einde verhaal. Ik ging mijn plan wel trekken. 

Waasland-Beveren olé, olé. Toch al enkele ja-

ren stevig supporter mèt abonnement en tot 

financiële wanhoop van mijn madam ook bijna 

alle verplaatsingen. Standard, Zulte Waregem, 

Anderlecht, zelfs Eupen kennen nog slechts 

weinig geheimen voor mij. Steeds mee met een 

jongere bende. Opvallend evenwel: sinds vorig 

seizoen hoorde ik de ruststanden niet meer om-

roepen. Ik hoorde ze niet meer? Ik hoorde lawaai 

uit de vaak reusachtige boxen komen, maar het 

was mij niet meer dan lawaai. Ik kon er geen en-

kele verstaanbare klank aan koppelen. Dus maar 

even laten herhalen in de kantine. Bijna even 

moeilijk te begrijpen voor mij, met voor ons 

enkele lallende supporters en als achtergrond 

enkele brulboeien die menen een variante te 

moeten brengen van “En we drinken ons zat 

crimineel...”. Dan maar veelal gedaan alsof en 

gehoopt dat de ruststanden toch nog zouden 

geafficheerd worden op een of ander score-

bord. Idem dito bij vervangingen. Eveneens op 

de achterbank bij de vaak verre verplaatsingen 

Dus toch nog maar eens in het tussenseizoen 

een afspraak geregeld bij een oorarts. 

Gehoortest(en)
Testje hier, eens in de oren kijken daar. Kwam ik 

tot de origineelste opmerking van de dag door 

te verklaren dat er misschien proppen in mijn 

oren zaten. Ontlokte net geen schaterlach bij 

de arts. Hij wou wel even mijn oren ‘stofzuigen’ 

(een aanrader, geen geklots meer alsof je plots 

richting Oostende wordt getransporteerd, maar 

volgens hem was het al duidelijk. Dus toch maar 
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gehoortest eveneens. Het resultaat was niet bevredigend. De arts stelde 

de vraag of ik beroepshalve was blootgesteld aan het lawaai van zware 

machines. Nu is het niet altijd even stil geweest in mijn klassen, maar ge-

luidsoverlast terwijl ik in de buurt was, dat nooit (denk ik toch). Die gelui-

den kwamen mijn flappen wel binnen, maar dan ging dat allemaal verlo-

ren. Slakkenhuis tot op de draad versleten, kapot, in gruzelementen, niet 

meer te redden. Hopeloos geval, volgens mij. 

Niet voor de arts. Hoorapparaatje hé, mijnheer. Ja, dat zal wel! Dokter, 

zie je mij met mijn hoofd en mijn oren al van die bakken dragen? Ik geef 

wel les aan pubers hé en wil niet voor aap staan vanaf de eerste dag van 

het schooljaar. Och, maar er was een oplossing: 90% van de Europeanen 

draagt een uitwendig hoorapparaatje (de bekende bakken achter de oren, 

leuk voor mensen die nog haar hebben, minder voor vleesklakken), maar 

90% van de Amerikanen draagt een inwendig apparaatje. Zie je bijna niet. 

Heeft wel een prijs, natuurlijk. Er onmiddellijk aan toevoegend: maar de 

ziekenkas betaalt een groot deel terug hoor. 

Dan ruikt het bij mij, neen, dan stinkt het naar oplichterij. Ik krijg de kriebels 

van “Omdat goed zien en horen een basisrecht is”. Als het een basisrecht 

is, betaal dat dan terug hé. Neen, een ‘tussenkomst’ van de ziekenbond is 

meestal compleet ontoereikend, een doekje voor het bloeden. Toch wat 

brillen en hoorapparaten betreft. 

Maar kom, ik wou het wel proberen. Misschien was het voor mij wel de to-

veroplossing zoals ettelijke jaren geleden een bril voor mij een openbaring 

was geweest. Toen was het alsof voor mij een nieuwe wereld openging. 

Ineens kon ik reclameborden lezen, zag ik wat er zich afspeelde aan de 

overkant van een voetbalplein (is het daarom dat aan mij een Belgische 

Messi is verloren gegaan?), kon ik de ondertitels op TV lezen. Maar dat 

ging dus ook wel wat kosten. Geen probleem voor mijn financiële direc-

trice- mijn madam – zoals steeds financieel optimist. In zoverre zelfs dat 

die tijdens de solden (in de voor onze portemonnee meest gunstige pe-

riode van het boekjaar) niet gaat shoppen. Oh neen, die ‘investeert’ dan 

in van alles en nog wat. Ze pushte me om toch maar contact te nemen 

met een hoorapparatenmarchand. Ook aan ons moeder verteld. Die is al 

vijftien jaar erg kritische bezitster van dergelijk toestel. Wat zegde gij? Dat 

ze al vijftien jaar bezitster is van een hoortoestel. Om erg kritisch van te 

worden dus. Haar kritiek was – zoals steeds – snoeihard: dat zit niet in uw 

oren, manneken, dat zit hier zie – daarbij met de wijsvinger tikkend op het 

voorhoofd. Ge wordt te traag, jongen. Dat is verkalking in uwe kop. Of zo-

iets. Zij weet dat allemaal, want aan mijn moeder is een keigoed oorarts, 

oogarts, orthopedist, longspecialist, internist... verloren gegaan. De laatste 

tijd is ze zelfs deeltijds cardiologe geworden. (Wat ze vergeet, is dat ze al 

bijna een eeuw een keigoede moeder en groot- en overgrootmoeder en 

nog zoveel meer is). Maar welke zestiger luistert er nog naar zijn moeder? 

Proberen dus maar. 

In het oor, aub
Goed. Hoorapparaat in het oor dan maar proberen. Uiteraard te proberen 

in de voor mij meest storende omgeving: ‘t scholeken. Tussenstanden niet 

verstaan is nu eenmaal niet het einde van de wereld (kan zelfs goed zijn 

voor de gemoedsrust – toch als je supporter van W-B bent.-, je kan dan 

nog drie kwartier in de waan leven dat ook alle andere ploegen aan het 

verliezen zijn), maar al tot vlak voor de bank van een leerling die een ant-

woord formuleert gaan staan, is niet gezond voor beide partijen. 

Duidelijke vakman, die marchand van toeters. Vriendelijk op een volwassen 

manier. Dat viel mij al erg mee. Sprak mij aan op normaal volume. Leeftijds-

genoot overigens. Dat was al een voorbarige schrik die ongegrond leek. Ik 

had zo een of andere jonge deerne verwacht die me meewarig zou bekij-

ken en direct de volumeknop zou opendraaien met de vraag “En? Pepéken 

hoort niet zo goed precies? Daar gaan wij direct eens iets aan doen zie. Zet 

u maar gemakkelijk in ‘t zetelken, jongen”. Want ja, eens je de zestig bent 

gepasseerd, ga je voor veel mensen terug naar af en word je alweer aange-

sproken als een kleuter. 

Toch nog een test gedaan. Gratis. Uiteraard. Zou er nog moeten bijkomen. 

Enkele modelletjes getoond. Onder andere voor achter het oor. De bak-

ken dus. Keek wat raar toen ik al bliksemsnel duidelijk maakte dat daar voor 

mij geen sprake van was, gezien alle reeds hoger vermelde redenen. Maar 

kom, dat ging toch meevallen, er waren zoveel kale mensen, dat ging zelfs 

passen bij mijn bril, ik zag er nog jong uit... Ikke jong uitzien? Die dacht 

waarschijnlijk dat ik ‘s morgens nooit in de spiegel kijk, ik die spiegels mijd 

als de pest omdat ze me steeds confronteren met the naked truth. Geen 

sprake van. In het oor en niks anders, dat ging ik proberen. 

<<<
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SCHACKBOEK

Goed. Die spulletjes moesten dus op maat ge-

maakt worden in Parijs en daar zat technologie 

in man, ik viel er bijna van achterover. Van de 

prijs ook. Opleg voor patiënt Schack: 3000 euro. 

Voor beide stuks samen uiteraard, zoniet was ik 

gillend de hoorshop uitgelopen. Maar Marie-

optimist zat financieel te glunderen naast mij 

en reageerde naar die audiovent met haar be-

minnelijkste glimlach van “Doe maar, jongen, 

mijn ventje is er op mijn teken klaar voor”. Wat 

doet een liefhebbende man dan? Ingaan op het 

voorstel natuurlijk. En vergeten wat je allemaal 

met 3000 euro kan doen. Een nieuwe koersfiets 

kopen, bijvoorbeeld. Eens op reis gaan (niet 

overdrijven, pepéken, ge doet dat niet graag, 

geef dat maar toe). Of nog wat semi-antieken 

brol kopen tegen een waarschijnlijk waanzin-

nige prijs. 

Maar goed, die spullen gingen een week later 

klaar zijn en zouden mij een hoorwereld van 

verschil bieden. 

Weekje later lagen ze voor mij te pronken. Mooi 

doosje, kleine vleeskleurige knobbeltjes die mij 

nog minstens een paar jaar werkplezier in het 

onderwijs gingen verschaffen. Vol verwach-

ting klopte mijn hart... Zelfs de borsteltje om 

het overdreven oorspek weg te poetsen waren 

design. Batterijtjes waren de eerste keer gratis. 

Zouden wel elke week moeten vervangen wor-

den. Ah ja, het beetje rekenaar in mij berekende 

snel dat me dat toch een abonnementje op de 

C-tribune van W-B ging kosten. Ik durfde al niks 

meer opperen, want mijn optimistisch vrouw-

tje zat me met haar meest verliefde blik aan te 

kijken en ik zag haar denken “ik heb weer een 

volledig ventje, nu dienen zijn flappen eindelijk 

weer ergens toe”. 

De eerste probeersels leverden niet veel verschil 

op. Ik hoorde niet plots weer de vogeltjes uit 

mijn jeugd fluiten, de TV moest niet plots in vo-

lume verminderen en op de koersfiets was het 

alsof ik in een orkaan was terechtgekomen. Ge-

fluit en wind langs alle kanten. Maar ja, ne mens 

durft nog niet veel te zeggen natuurlijk, want 

de verwachtingen van de ruime familie waren 

hooggespannen. En het summum der testen 

moest nog komen: ‘t scholeken. 

Teveel voor Korneel
Kom, de korte pijn: vanaf 1 september ermee 

naar school. En inhouden hé. Niet klein doen! 

Viel me dat tegen. Ik hoorde inderdaad veel be-

ter. Ik hoorde de leerlingen keiluid een blad uit 

hun schrift scheuren, aan hun flesjes water lur-

ken, hun veters knopen... Het enige dat even stil 

klonk als tevoren waren hun stemmen. Ik was 

ook bang dat die jeukende ondingen uit mijn 

teljoren gingen vallen en zo door onoplettende 

nietsvermoedende leerlingen zouden worden 

vertrappeld. Maar ja, wellicht moest er nog wat 

gefinetuned worden, kwestie van weer eens 

aangesloten worden op een computer en klaar 

was Kees. 

Kees kwam helaas niet klaar. En het ergste 

moest nog komen. Aan mijn audiologische on-

dingen waren namelijk twee mini-antennetjes 

verbonden, voorzien van een klein ‘toepeken’ 

aan het uiteinde ervan. Waren de hoorknobbel-

tjes nog vleeskleurig, dan waren die antennes 

doorzichtig, kleurloos, volgens de heer audiolog 

quasi onzichtbaar voor de buitenwereld. 

Dat was dan zonder de madams van het College 

gerekend. Zat ik daar aan een tafel in de leraars-

kamer een voor mij onvolgbaar gesprek te aan-

horen, wanneer twee jonge collega’s merkten 

dat ik hoortoestellen (wat een benaming ten-

slotte: doet je meer denken aan een diepvries 

of ijskast dan miniknobbeltjes met – voor ande-

ren – hoogtechnologische snufjes) droeg. Maar 

pepé jongen, draagde gij datte? Hoorde gij nie 

goe meer? En wat is datte? Zijn dat antennetjes? 

Amai, ge zijt precies nen Teletubbie. 

Op zo’n moment wordt het teveel voor Korneel. 

Ik had er struis genoeg van. Als ik dan toch half-

doof door het leven moest gaan, dan weze het 

maar zo, maar wat collega’s zagen, zouden ook 

leerlingen zien, dus: weg met die ondingen. Dat 

hielp toch geen zier, dat kost een bom geld en 

mijn moeder had dus weer maar eens gelijk. Na 

de middag naar de hoorboer gesneld. Die had 

het snel in de gaten dat mijn besluit redelijk vast 

stond. Deed nog een ultieme poging om mij 

van gedacht te veranderen. Of ik niet nog een 

poging wou wagen. Beetje finetunen hier, wat 

morrelen aan het toestelletje daar. Misschien 

kleine update ginder. Neen, voor 3000 euro 

opleg wou ik wat anders dan een lawijtstrijd in 

mijn hoofd. Ik had het ‘wawgevoel’ nagestreefd, 

het gevoel dat ik een eerste keer had beleefd 

toen ik 45 jaar geleden met een bril op de neus 

was buitengekomen bij de opticien. 

De auidioman gaf het snel op. Zal waarschijnlijk 

ook alweer een slecht gedacht van mij hebben. 

De zoveelste in de rij dan. Terwijl ik van mezelf 

vind dat ik de meest aimabele mens ter wereld 

ben. ‘t Is soms eenzaam aan de top. Maar een 

autist verander je niet zo rap van gedacht. 

Mijn besluit stond vast: het was genoeg voor 

pepé, de limiet was bereikt, de maat was vol, la 

coupe était pleine, place aux jeunes. Ik had nog 

een ultieme poging gewaagd, maar was duide-

lijk op mijn grenzen gebotst. Fysieke grenzen. 

Waren er dan geen andere grenzen? Ik denk het 

wel (nvdr. zie Interview met Herman op de vo-

rige bladzijden in deze Ic Hou)

Dankjewel
Beste Herman,

Je sloot met grote openhartigheid je laatste Schackboek af. Schalks, ‘schacks’ in een geheel 

eigen stijl (met bijzondere neologismen en sinnekloasismen), vanuit het hart, filosoferend, 

van de ene gedachte naar de andere slalommend. 

In naam van je vele fervente lezers (dikwijls werd jouw artikel eerst gelezen!), van harte 

dankjewel voor de vele bijdragen en ontboezemingen. We leerden gaande weg ook door je 

Schackboek jou en je familie beter kennen. Het gaat hen en jou erg goed de volgende jaren.

Nogmaals, dank!

DVR
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LIEF EN LEED

zijn geboren

03.03.2017 MARION, dochtertje van Jessie  

De Paepe (lerares) en Pieter Sierens

01.03.2017 SJAREL, kleinzoontje van  

Lieve Dellaert (oud-personeelslid secretariaat 

basis- en secundaire school SJKS) 

13.03.2017 GLORIA, dochtertje van  

Leen Verhelst (lerares) en David Opgenhaffen 

(LWI-’93)

21.03.2017 FEBE, dochtertje van Lindsay 

Heymans en Stefan De Bock (diensthoofd 

secretariaat en administratie)

17.05.2017 FIEN, kleindochtertje van Marijke 

Van Damme (lerares-opvoedster)

zijn overleden

20.01.2017 mevrouw Anna Van Stappen (°1925), 

grootmoeder van Vincent De Meyer (leraar) 

en Joke De Beleyr (lerares)

02.02.2017 de heer Daniël Grumiau (°1928), 

vader van Yolande Grumiau (onderwijzeres 

lagere school) en grootvader van Cedric 

De Beule (WEWIb -’12)

02.02.2017 de heer Marcel Thibaut (°1928), 

overgrootvader van Lander Leeman (1Lc)

03.02.2017 mevrouw Magdalena De Middelaer 

(°1932), grootmoeder van Julie Behiels (2MWe)

03.02.2017 de heer Musa Denizoglu (°1961), 

vader van Ridvan Denizoglu (6LWE)

03.02.2017 mevrouw Lutgarde Deweer (°1947), 

echtgenote van de heer Jozef Smet (WEa-’65)

12.02.2017 de heer Fred De Meester (°1937), 

grootvader van Toon (LWI-’12) en Nette 

Huygens (5WEWIa1)

15.02.2017 de heer Theo Van Gysel (°1942), 

grootvader van Lincy Van Gysel (3SPWa)

16.02.2017 mevrouw Karolien De Cock (°1972), 

plus-mama van Arne (4Wb) en Jens Borghgraef 

(2La)

22.02.2017 mevrouw Josée De Vriendt (°1925), 

moeder van Bart Dentant (WEb-’81)

26.02.2017 de heer Omer De Meester (°1935), 

grootvader van Gilles (LWIa-’15) en Maxime 

De Meester (6LWIa)

01.03.2017 mevrouw Lizette Selleslaghs (°1936), 

grootmoeder van Gilles (LWIa-’15) en Maxime 

De Meester (6LWIa)

01.03.2017 mevrouw Maria Smet (°1919), 

overgrootmoeder van Emma (3Lc) en Lukas 

Smet (1Sk)

06.03.2017 de heer Raymond Boone (°1942), 

grootvader van Seppe Tramet (3HW)

07.03.2017 E.H. Patrick D’Haenens (°1956),  

oud-leraar en internaatbeheerder aan  

het Sint-Jozef-Klein-Seminarie (1982-2014)  

(in memoriam in volgende Ic Hou)

09.03.2017 de heer Sylvain Dockx (°1945), 

groot vader van Selina (4Wd) en Liana Wauman 

(1Si)

10.03.2017 de heer Isidore Mathieu, grootvader 

van Gilles (3Lb) en Maxime Van Fraeyenhoven 

(5LWIa)

14.03.2017 de heer Jan Schatteman (°1936), 

vader van Bart Schatteman (LWI-’86), goede 

kennis van Andreï Capiau (6MWE) en van 

Bastiaan (WEWIa1-’12), Kaat (WEWIa1-’13) 

en Anne-Fleur D’Haen (6WEWIa1)

15.03.2017 de heer Nestor Geldmeyer (°1933), 

overgrootvader van Chloë Van Daele (1Tf) 

23.04.2017 mevrouw Leontien De Wolf (°1928), 

grootmoeder van Lindy Janssens (lerares)

27.04.2017 de heer Lucien Van Buynder (°1934), 

grootvader van Jen Kegels (ICT-medewerker) en 

Tinneke De Bock (OKAN-lerares) en grootvader 

van Febe (EMT-’15) en Lena Van Buynder (5EMT)

01.05.2017 mevrouw Maria Frencken (°1929), 

schoonmoeder van Kris Van Nyvelseel 

(onderwijzer) en grootmoeder van Silke 

Van Nyvelseel (HW-’07)

03.05.2017 de heer Maurice De Clercq (°1925), 

vader van Veerle De Clercq (lid schoolbestuur) 

en grootvader van Joris Vanlede (’98-GWIb) 

en Koen Vanlede (’03-WEWIa)

02.05.2017 de heer Stefaan Vandendriessche 

(°1942) (WEa-’62), broer van Diederik 

Vandendriessche (LWI-’87)

12.05.2017 de heer Rudi Boutmans (°1945), 

grootvader van Charlotte (5MWE) en Benjamin 

Natens (2GL)

13.05.2017 mevrouw Julie Van Hul (°1945) 

grootmoeder van Charlotte (5MWE) 

en Benjamin Natens (2GL)

20.05.2017 de heer Alphons Polfliet (°1936), 

grootvader van Dries Wauters (6WEWIa2)

02.06.2017 mevrouw Myriam De Beleyr (°1945), 

tante van Vincent De Meyer (leraar) en Joke 

De Beleyr (lerares) 

05.06.2017 de heer Luc De Sterck (°1943), 

grootvader van Arrezina De Grave (1Tf)

Familienieuws



  Ingelijst

Dat we een geweldig tof team hebben binnen de  
collegemuren werd nog eens in de verf gezet op ‘de 
48 uren van ’t College’ van vrijdag 2 tot zondag 4 juni. 
Dit weekend werd georganiseerd door enkele zeer en-
thousiaste, prettig gestoorde, jonge collega’s en ging 
door in de Axlandhoeve in Sinaai. 

Onder een stralende zon werd het weekend ingezet 
met het KUBB-tornooi van de Scholengemeenschap 
Sint-Niklaas, om daarna over te gaan in een gezellige, 
sportieve, heerlijk ontspannende tweedaagse. Cen-
traal stond het spannende MOL-spel! Onder de colle-
ga’s bevond zich één verrader, een saboteur. De op-
drachten die al enkele weken voor het weekend 

moesten volbracht worden, werden vakkundig en op 
een sublieme manier geboycot.

De ontknoping van dit amusante spel was dan ook de 
kers op de taart.

Bedankt aan de organisatie (kort applaus in een smalle 
kamer), deze opkikker konden we heel goed ge-
bruiken bij het afsluiten van het schooljaar! 
(Hiep hiep hoera!) 

Joke De Beleyr

De mol steekt een vingertje op

Mol aanwezig op ‘De 48 uur van ’t College!?’



IC HOU FEBRUARI 2013 59

INHOUD 
Collegopolie E Het Duel E Adriaan in Arpino E De Ideale Kampplaats  
E spelletjespagina en tal van andere leuke artikels!

Leerlingenmagazine van SJKS E Juni 2017 E Nummer 10

Jongeren



RUBRIEK

60 IC HOU JUNI 2017

ICHOU JONGEREN EDITO

COLLEGECOLLAGE  61 

Ic Onthou Quiz 61

Een nieuw scheppingsverhaal 62

Eindreizen 64

Canterbury 2017 65

Project Humane Wetenschappen  66

Special Art Festival 67

Uitwisseling met Brussel 67

Arpinoreis 2017 68

Boomhutten en scandinavistiek 70

Känner du Pippi Långstrump? 71

International Philosophy Olympiad:  

Social commitment 72

Eervolle vermeldingen 73

SJKS wint Knack Interscholenstrijd 74

OPINIE  77 

Glyfosaat 77

Recensies:

Duurzaamheid op school 78

De Vliegeraar 78

De ideale kampplaats 79

Het zomerterras! 79

Heimat II: een requiem voor de wereld 80

Een dag uit het leven van Meneer Caulier 81

ENTERTAINMENT 83

Met mevrouw Callewaert & co in de Capéau 83

Spelletjespagina 84

100-dagen 86

Het duel: mevrouw Van den Berghe  

versus mevrouw Cornelis 88

Toneelvoorstelling: Kahlo 89

Fotopagina 92

De achterkamertjes van ’t College 94

LITERATUUR 96

Stripverhaal 96

Kortverhaal: Donker web 100

Oud-leerling: Sien De Corte 101

Gedichten 102

Project poëzie 104

SPORT 106

Modelleerling wordt modelprof: Maxim Nys 106

Een sport die in stijgende lijn gaat  107

Het MTB-weekend: een modderige ervaring 108

Belgisch kampioene hoogspringen 109

ENTERTAINMENT 111

Collegopolie 113

Er zitten er alweer een paar goedgevulde maanden op! Een veelheid aan uitstap-

pen, lesuitbreidingen, sportdagen … kon de leerlingen van het College niet klein 

krijgen. Het blijven bezige bijtjes! Wat ik wel merk: het engagement voor de Ic Hou 

Jongeren bleef in deze drukke tijden op een gelijkaardig niveau als voordien. Dit 

motiveert mij om vol enthousiasme nog nieuwe mensen te zoeken voor het vol-

gende schooljaar! De fakkel wordt doorgegeven aan andere redactieleden, maar 

de ondersteunende groep zal grotendeels hetzelfde blijven. Ik zou graag de free-

lancers, redactie, kernredactie en vooral meneer Van Looy willen bedanken voor de 

steun die zij waren! Ik apprecieer hun werk enorm, ook al vraagt dat soms een bui-

tengewone arbeid.

Deze editie is echt een topper geworden! Na de brainstorm in januari zijn er heel 

wat goede ideeën ontstaan. Zo is er bijvoorbeeld onze Collegemonopolie! Een 

meesterwerk van formaat. Het is een echt pareltje geworden. Het spelbord, de 

kaartjes en het reglement kunnen jullie terugvinden helemaal achteraan in deze Ic 

Hou. We hopen dat jullie er veel leuke tijden mee beleven! Maar ook onze fotopagi-

na’s ontbreken niet: we hebben er maar liefst drie! Bovendien hebben we ook een 

primeur dit jaar: een verslag van de Cicerowedstrijd uit Italië. En nog meer! Om het 

tiende exemplaar van ons tijdschrift in de verf te zetten, hebben we nog een artikel 

met inbreng van de vorige hoofdredacteurs. Kortom: deze editie is écht geslaagd. 

Wij hopen dat jullie er evenveel van kunnen genieten als wij!

Groetjes

Phaedra

V    rwoord

Hoofdredacteur
Phaedra Demeyer – 6 LWIa

Redacteurs
Emma Caals – 6 LMT
Andreas De Ryck – 6 GWIb
Odiel Hooyberghs – 6 GWIb
Lisa Geleyn – 5 LWIa
Lukas Van Oost – 5 LWIa 
Elisa Heyrman – 5 LMT
Daan Witte – 4 Lc
Lotte Geleyn – 3 GL
Amber Van Moeseke – 3 La
Mara Claes – 3 Lb 

Fotografen en 
tekenaars
Odiel Hooyberghs – 6 GWIb
Elke Deloddere – 6 LWIa
Elyssa Mol – 6 LMT
Elisa Heyrman – 5 LMT
Luna Vavourakis – 5 SPW
Roxanne Cools – 4 Lc

Freelancers
Laurens Cromheeke – 6 GWIb
Michiel Tomme – 6 LWIb 

Chanel Cools – 6 LWIb
Robbe Mets – 6 LWIa
Adriaan Demuynck – 6 GL
Ben Van Hoey – 6 LWE
Laurence Debière – 6 LWE
Charlotte Maes – 6 LWE
Stien Van Damme – 6 HW
Marie-Alix Muller – 5 HW
Charlotte Janssens – 5HW
Pauline Luyckx – 5 LWIb
Xavier Vermeulen – 5 WEWIb
Seppe Van Bogaert – 5 WEWIb
Leerlingen 5 LMT/EMT
Leerlingen 5 WEWIa2
Roxanne Cools – 4 Lc
Eva Meersman – 4 HW
Margot Janssens – 3 Lb

Verantwoordelijke 
leerkrachten
Maarten Van Looy

Verantwoordelijke 
directeur
Danny Van Royen 

Redactieleden 
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Meneer Van Looy is niet alleen een groot quizfanaat, ook wielrennen ligt 

hem nauw aan het hart. Het is dan ook niet verwonderend dat het over-

koepelend thema van de quiz ‘Tour de France 2016’ was. Neen, niet ieder-

een die meedeed wist alles over de 103de editie van deze Franse ritten-

koers. De verschillende rondes droegen gewoonweg de naam van een rit 

uit de Tour en daaruit kon de gemiddelde wieltoerist dan de moeilijkheid 

van de ronde afleiden. Zo was er bijvoorbeeld de ‘Mont Ventoux’-ronde, 

die toch een van de moeilijkere rondes was. 

Zoals bij de meeste quizzen het geval is, begon ook deze met een tafel-

ronde. Je kreeg de top 20 van de Tour gegeven en daarnaast nog 20 vra-

gen, waarbij elke antwoord een cijfer bevatte. Dat antwoord schreef je dan 

bij het juiste cijfer van de top 20. Bijvoorbeeld als het antwoord Louis XIV 

was, schreef je dat bij de afbeelding van de Zwitserse renner Sébastien 

Reichenbach, uitkomend voor het Franse wielerteam FDJ, die de nummer 

14 was in de Tour.

Na de tafelronde was het tijd voor het echte werk. Er werd rustig begon-

nen in ronde één (de proloog) en twee (de sprintersetappes), maar daarna 

werd het moeilijker en telden de ronden ook voor meer punten mee. Zoals 

het een echte Tour de France betaamt, werden de Pyreneeën, een rit naar 

Nice, de Mont Ventoux en de Alpen allemaal aangedaan. Na de etappe in 

de Alpen, werd er rustig afgesloten met eerst nog enkele plaatselijke ron-

den in Parijs en tot slot de tiende en tevens allerlaatste ronde: de podium-

ceremonie. 

Die laatste ronde was zeker geen formaliteit, want er werd zowel in het al-

gemeen klassement als in het aparte leerlingenklassement nog zwaar ge-

streden voor de ereplaatsen.

In het algemeen klassement was het voor de winst een nek-aan-nekrace 

tussen ‘De Usurperende Bevoegdheden’, met o.a. leerkracht Nederlands 

en Duits Bram Noens, en ‘De Vlammers’. Uiteindelijk ging de winst naar 

De Usurperende Bevoegdheden, die een verbluffende score behaalden 

van 130/140. De Vlammers eindigden op de tweede plek met dezelfde 

score, maar hadden de schiftingsvraag – Hoeveel km werd er gereden in 

de Tour de France 2016? – minder goed beantwoord dan de Usurperende 

Bevoegdheden. De derde plek ging naar ‘Havana Club’.

In het leerlingenklassement ging de eerste plaats met voorsprong naar 

‘Bruxelles Ma Belle’. Op de tweede plaats kwam ‘Invexit’, met hetzelfde 

aantal punten als de nummer drie ‘De Synaptische Spleet’. 

Naast de eeuwige roem waren er ook mooie prijzen te winnen, zoals bons 

voor Crèmerie François. Maar die mooie prijzen zijn niet de reden waarom 

u volgend jaar zeker zou moeten meedoen. De leuke sfeer en vooral het 

feit dat de opbrengst van deze quiz deels naar Ti Solèy Leve, een hulpor-

ganisatie in Haïti, gaat, maakt dat u er zeker bij moet zijn bij de 10de editie 

volgend jaar.

Ic Onthou Quiz
Laurens Cromheeke 6 GWIb

Zoals de gemiddelde vijfdejaarsleerling wel al gemerkt heeft in de lessen Nederlands van meneer Van Looy, is hij 
een zeer groot quizfanaat. Op vrijdag 17 organiseerde hij samen met meneer Verougstraete, een aantal collega’s 
en de leerlingen van 6HW al voor de negende keer de ‘Collegequiz’.
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Jubileumeditie
Zoals jullie misschien al wisten, is deze editie een 

mijlpaal voor de geschiedenis van ons school-

magazine. Negen voorgaande, spette rende 

edities zorgden samen met deze uit gave voor 

onze voortreffelijke reputatie. Bij het ontstaan van 

het concept van ‘een leerlingen deel’ werd 

Andreas aangesteld als eind verant woordelijke. 

Sindsdien is er al een kleine resem aan hoofd-

redacteurs gepasseerd. We zochten uit hoe zij 

hun redactie leidden, hun deadlines haalden, 

hun stukken schreven … en vooral hoe ze plezier 

maakten met de andere redactieleden! Onze 

inspanningen hebben vruchten afge worpen en 

we kunnen daarom ook met trots onze 

voorgeschiedenis weergeven.

Wall of fame
Allereerst stellen we de langst regerende hoofd-

redacteur voor, wiens naam al enkele keren is 

gevallen: Andreas Van de Vyver. Hij stond aan 

de wieg van de Ic Hou Jongeren samen met 

10 andere, voor taal geëngageerde leerlingen 

uit de tweede en derde graad. Zijn termijn 

bedroeg 2 jaar, het dubbele van alle andere 

hoofdredacteurs om in die beginperiode toch 

een beetje stabiliteit te hebben! Momenteel 

houdt hij zich vooral bezig met zijn studies 

Geneeskunde. Toch mochten we hem even 

storen in zijn drukke leven en heeft hij met ons 

zijn meest memorabele moment uit zijn tijd bij 

de Ic Hou Jongeren gedeeld.

Aangezien hij het startschot mocht begeleiden, 

kreeg hij ook de toestemming van meneer 

van Royen om een oproep te lanceren aan 

meerdere kranten om hen te informeren 

over deze spannende gebeurtenis. Geheel 

onver wacht kwamen er ook effectief enkele 

journalisten af op de voorstelling van ons blad! 

Andreas beschreef het zelf als een hele ervaring: 

Als schooljournalist geïnterviewd worden door 

een echte journalist, dat is iets om over naar 

huis te schrijven!

De tweede die aan het roer stond van 

de redactie, was Mirjam Eren. Vanaf deze 

hoofdredactrice ontstond de traditie van een 

éénjarige termijn als eindverantwoordelijke. De 

redactie stond ook meteen voor een dubbele 

opdracht: een toenmalige leerlinge, Evelyne 

Goethals, won een wedstrijd van Knack en 

daardoor kwam er bovenop op de normale 

arbeid voor twee Ic Hou’s nog eens een derde 

deadline van een speciaal voor het College 

gemaakte Knack-editie. 

Mirjam was enorm tevreden met het eind-

resultaat, maar kijkt er ook naar terug met een 

opgelucht hart. Het was zeer zwaar labeur 

voor de redactieleden en schrijvers om in één 

semester tweemaal een schooltijdschrift te 

maken. Desalniettemin voelt ze zich nog altijd 

thuis in de wereld van Ic Hou Jongeren, deels 

dankzij deze ervaring, 

De laatste hoofdredacteur, die voorlopig de 

wall of fame afsluit, was Flore Vavourakis. Zij 

Een nieuw scheppingsverhaal
Phaedra Demeyer 6 LWIa

Onze Ic Hou Jongeren is voor de leerlingen van het College niet meer weg te denken uit het schoolleven. Maar dit 
is niet altijd zo geweest: vijf jaar geleden brachten we de eerste editie uit. Een editie die bloed, zweet en tranen 
heeft gekost bij de eerste redactie onder leiding van Andreas Van de Vyver. Vandaag kijken we even terug naar 
het verleden, maar blikken we vooral naar de toekomst, die volledig openligt en die we zoals een tabula rasa zelf 
kunnen invullen.

beëindigde haar termijn in 2016. Er werd heel 

hard gewerkt aan het moderniseren van het 

tijdschrift, met onder andere nieuwe rubrieken 

en nieuwe, vaste onderdeeltjes. Zo bedacht zij 

het onderdeeltje ‘Het Duel’. Een eigen creatie die 

zij natuurlijk ook als eerste zelf mocht invullen!

Zo herinnerde ze zich haar allereerste duel 

tussen meneer Verougstraete en mevrouw 

Hennebel. Een waar succes, waarbij de leerling 

ook wat beter kon kennismaken met de 

deelnemende leerkrachten. Ze daagde hen uit 

om tegen elkaar te vissen in de meisjestoiletten. 

Het was een waar genoegen om zo’n leuke 

opgave te voltooien!

Structuur
Nu jullie de voorgeschiedenis van onze Ic 

Hou Jongeren kennen, zouden we jullie ook 

graag wat meer details over de structuur van 

Ic Hou willen meegeven. Zo hopen we jullie 

te motiveren om op een meer enthousiaste 

manier onze redactie te benaderen en lid te 

worden van onze kerngroep! Zonder leden 

kunnen we natuurlijk niet 
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starten met brainstormen! De zoektocht 

naar een kernredactie, gewone redactie en 

freelancers is elk jaar weer een heel proces. We 

zoeken daarbij vooral gemotiveerde mensen, 

die zich volgens eigen engagement willen 

inzetten om een mooi boekje tot stand te 

brengen. Volgend jaar zal onze kernredactie 

enkel bestaan uit mensen die voor de optie 

Ic Hou Jongeren gekozen hebben om een 

project van vrije ruimte in te vullen. De gewone 

redactie en freelancers zullen zich op vrijwillige 

basis engageren om elke editie tot een goed 

einde te brengen.

Streefdoelen 
De redactie blijft ook steeds verder evolueren 

en heeft een aantal streefdoelen die tijdens 

onze vergaderingen sluimerend aanwezig zijn. 

Ic Hou Jongeren streeft naar twee volwaardige 

edities, als dat in de toekomst nodig zou zijn 

zelfs losgekoppeld van de gewone Ic Hou bij 

één van de edities. We zouden het tijdschrift 

graag laten verschijnen begin januari en begin 

juni. Eén van onze argumenten hiervoor is meer 

interesse van zowel leerlingen als leerkrachten 

teweegbrengen, omdat deze doelgroepen 

dan aandachtiger kunnen lezen door een 

kleinere hoeveelheid schoolwerk. Een tweede 

mogelijke argument is dat het talent voor het 

schrijven van een kwaliteitsvol artikel dan meer 

in de aandacht komt te staan, dan wanneer 

het boekje gelezen wordt in een vakantie: we 

kunnen de hedendaagse invloed en het belang 

van journalistiek immers niet meer uit ons 

dagelijks leven wegdenken!

Het streefdoel van ons aandeel in het tijdschrift 

is omstreeks 40 gevulde bladzijden per editie. 

De inhoud van deze artikels wordt verdeeld 

over vijf rubrieken: Collegecollage, Opinie, 

Entertainment, Literatuur en Sport. We willen de 

leerkrachten vooral boeien met Collegecollage, 

Literatuur en met een onderdeeltje van 

Entertainment. De interesse van de leerlingen 

willen we in de eerste plaats wekken met 

Entertainment, Sport en Opinie, zonder dat de 

twee andere rubrieken echter geheel aan hun 

leefwereld voorbijgaan.

Momenteel worden de boekjes ook enkel 

verdeeld onder de leerlingen, leerkrachten en 

medewerkers van onze school. Wij zouden dit 

graag willen uitbreiden naar de ex-leerlingen 

die in de kernredactie gezeteld hebben, zodat 

zij ook hun Ic Hou Jongeren-verleden niet snel 

uit hun geheugen zullen wissen!

Toekomst
We hopen een mooie toekomst te realiseren 

door onder andere kleine veranderingen 

door te voeren. We willen vooral efficiënter 

werken. Een voorbeeld hiervan is een betere 

communicatie bewerkstelligen tussen de 

verschillende leden die deelnemen aan het tot 

stand komen van het tijdschrift. Een bijkomend 

element hierbij zou het beter respecteren van 

de deadlines zijn. 

Bovendien is het ook onze ambitie om een 

mooie groep nieuwe freelancers, die niet per 

se gericht zijn op het maken van het volledige 

boekje, maar wel houden van het schrijven een 

kwaliteitsvol artikel, aan te trekken. Zij zullen 

zelf de graad van hun engagement kunnen 

bepalen. Als volgende element hopen we 

een vaste vergaderkalender uit te bouwen 

in het nieuwe Ic Hou-lokaal, dat tijdens de 

deliberatieperiode ingericht wordt. 

Verder dromen we ervan op een ongeveer 

vijfjaarlijkse basis onze lay-out te vernieuwen. 

Hiervoor hopen we om misschien ook gebruik 

maken van de vaardigheden van de deelnemers 

aan ‘Webdesign’, dat ingericht wordt in vrije 

ruimte. We zouden het als laatste punt ook 

niet erg vinden als onze bijdrage nog dikker 

zou worden, maar enkel als de kwaliteit van de 

teksten gewaarborgd kan worden.

Ten slotte willen wij, leden van de redactie, jullie 

aansporen om ook deel uit te maken van onze 

groep journalisten! Zoals jullie kunnen zien, 

zijn er heel wat toekomstplannen opgemaakt 

en hopen wij van harte dat jullie van Ic Hou 

Jongeren een blad zullen kunnen maken dat 

alle leerlingen van het College echt willen lezen!
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Antiek of archaïsch?
Het water verslijt 

onder verzuchte bruggen

in het deinende Venetië

De zon wiegde de bus achterna

tot het luidende Firenze

waar de rivier bruiste tot in de kerken

Frans van Assisi beving ons 

met de warmte van een geërodeerde berg

hij ademde groen

En dan

Roma, Roma, Romae

Een steenoude geliefde

met een sempergroen hart

Het wit was gebroken

en verhalen explodeerden. 

Emma Caals 6LMT

Natuur of cultuur?
We zagen Madrid zachtaardig en hardvochtig

We zagen er duister en gloed

geschilderd en versteend

We voelden Toledo groen en blauw

We voelden er windstilte en storm

groeiend en bloeiend

We hoorden Cordoba vluchtig en treuzelend

We hoorden er warmte en adem

olijfpaars en sangriaroze

We proefden Sevilla bezield en bruisend

We proefden er glazen en borden

verwonderd en verbijsterd 

We beleefden 
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Waar of  
waarachtig?
Slenterend in de Atheense straten

Beseffen we niet -zelfs dan niet- 

Wie ons voor was

Mykene beklimmend reikt onze jeugdige verbeelding

net niet ver genoeg

om hem te herkennen

Mythologisch Olympia bestrooid met ruïnes

en eerbetoon.

En – toch – zien we hem niet

De dood is enkel steen van het vergeten

Pas op de Acropolis fluistert Socrates

Dat Agamemnon zijn burcht bewaakt

Stil en gestrekt

Terwijl Zeus onophoudelijk 

bliksems schicht 

Ik durfde bijna waar zeggen

In een oogopslag 

was alles weg

Charlotte Maes 6LWE

Canterbury 2017
Amber Van Moeseke 3La & Lotte Geleyn 3GL

Rond kwart over vijf verzamelden we aan de stads-

schouwburg om met de bus te vertrekken richting 

Calais (Frankrijk). De leerkrachten hadden een boekje 

voorzien met de lyrics van een aantal sfeervolle songs 

om mee te kunnen zingen. De sfeer zat er meteen in! 

Na ongeveer tweeëneenhalf uur rijden kwamen we 

aan in Calais. Daar namen we na de paspoortcontrole 

de boot richting Dover (Engeland). Op de boot kregen 

we een opdrachtenbundel waarvan we de vragen 

moesten oplossen. Dat konden we door op zoek te 

gaan naar de antwoorden in de boot en goed te 

luisteren naar alles wat er omgeroepen werd. Tijdens de 

boottocht mochten we vrij rondlopen en konden we 

ook iets eten. 

Toen we aankwamen in Dover waren we erg onder de indruk van de 

reusachtige witte kliffen. We stapten terug op de bus na 1 uur en 30 

minuten varen om richting Canterbury te rijden. Omstreeks 10 uur, 

Engelse tijd, arriveerden we aldaar. Ondanks de lange tocht, waren we 

zeer enthousiast toen we aankwamen. 

Eerst bezochten we The Cathedral met een gids, die ons veel uitleg gaf 

over de geschiedenis van de beroemde kathedraal. Na deze boeiende 

activiteit, kregen we even vrije tijd. Die konden we besteden aan de 

rally, een bundel met vragen die we moesten oplossen door op 

wandel te gaan in Canterbury, aan een hapje te eten of aan ons 

verplichte interview met een voorbijganger. 

Na deze vrije tijd stond nog een 

andere activiteit gepland: een River 

Tour. Op de rivier ‘Stour’ kregen we in 

ons bootje informatie over de 

geschiedenis van de gebouwen rond 

de rivier en konden we een praatje 

slaan met onze ‘kapitein’. Na deze 

boottocht van ongeveer een uur 

kregen we weer vrije tijd. Die 

besteedden we aan het afwerken van 

onze rally en aan souvenirtjes kopen 

of shoppen.

Om kwart voor vijf (Engelse tijd) verzamelden we weer op de butter

market om terug met de bus naar Dover te rijden. Daar namen we 

opnieuw de boot naar Calais, waar we ons avondmaal aten. Aange-

komen met de boot in Calais, reden we met de bus naar Sint Niklaas, 

waar we arriveerden omstreeks half twaalf. Iedereen was doodop, 

maar we hebben ons zeker geamuseerd! 
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We startten reeds met het ontwikkelen van dit 

project aan het einde van vorig schooljaar (2015-

2016) toen we nog in het vierde jaar Humane 

Wetenschappen zaten. Mevrouw Van Vlier-

berghe was toen bezig met de ontwikke ling en 

onze klas mocht haar hiermee helpen. We kre-

gen de kans om zelf onderwerpen aan te bren-

gen die we dan het volgende school jaar zouden 

behandelen. Niet alleen mochten we onderwer-

pen zoeken, we mochten ook mee beslissen 

hoe dit project vorm zou krijgen. 

Wij hebben er toen voor gekozen dat dit een 

vak zou worden waarbij geen examens of 

toetsen gegeven zouden worden. Dan was 

natuurlijk de volgende vraag: “Hoe geven we 

onze leerlingen een beoordeling?” We besloten 

dat we gebruik zouden maken van een soort 

dagboek. In dit boek zouden we na elke les 

onze gedachten en meningen neerschrijven 

over de afgelopen les. Ook staan er in onze 

cursus aan het einde van elke les een paar 

vrijblijvende taken die we kunnen uitwerken in 

ons boek. Toch wil ik nog even benadrukken 

dat deze taken vrijblijvend zijn. We mogen ze 

maken, maar we wouden er geen vak van 

maken dat voor extra werkdruk zorgt, dus 

daarom blijven deze taken vrijblijvend.

Het puntensysteem voor het rapport gaat als 

volgt: de leerlingen krijgen een letter en even-

tueel nog een woordje uitleg als evaluatie van 

dit vak. Deze letter kan variëren van A tot en 

met D, natuurlijk moet men wel inzet en 

interesse tonen om een A te verdienen. In dit 

opzicht is de evaluatie sterk te vergelijken met 

de gewone ‘Vrije Ruimte’.

We volgen dit vak om de twee weken twee uur 

lang, dit komt dus eigenlijk neer op één uur per 

week. Deze les gaat steeds door in ons eigen 

Humane Wetenschappenlokaal in het K-gebouw. 

Veel leerlingen zullen dit lokaal wel herkennen 

aan de foto’s van inspirerende personen op de 

deur: psychologen, filosofen, ... Ook zijn er 

zitzakken en twee schommels aanwezig. Deze 

worden gebruikt om te brainstormen, taken uit 

te voeren of tijdens de pauze gewoon even tot 

rust te komen. Sommigen zullen deze plaats 

zien als een speelhoek, maar dit is helemaal niet 

het geval. Deze hoek hoort inderdaad niet thuis 

in het alledaagse schoolleven, zoals bijvoor-

beeld in een les Nederlands of wiskunde, maar 

is wel zeer geschikt voor ons project. 

De lessen van Project Humane Wetenschappen 

worden geven door Mevrouw Van Vlierberghe, 

die ook cultuur weten-

schappen en gedrags-

wetenschappen geeft. 

Samen met haar vliegen 

we er elke les weer in 

om een inte ressant en 

zelfgekozen onderwerp 

te behande len. Aange-

zien we de onderwerpen 

Project Humane Wetenschappen 
Marie-Alix Muller 5 HW 

Dit schooljaar startte onze klas, 5HW, met een nieuw vak in onze richting: ‘Project Humane Wetenschappen’.  
Het project staat onder leiding van Mevrouw Van Vlierberghe en de rode draad erbij is ‘zorg’. We benaderen dit 
onderwerp vanuit verschillende invalshoeken en op verschillende manieren. 

van de lessen zelf mee hebben bepaald, inte-

resseren deze ons heel erg, zodat de leerkracht 

elke les kan rekenen op onze volledige aan-

dacht. Nog een belangrijk onderdeel van deze 

lessen zijn de gastsprekers, zij komen ons met 

veel plezier uitleg geven over een onderwerp 

waar zij zelf in thuis zijn. Zo hebben we al een 

vroedvrouw, iemand die in de speciale jeugd-

zorg werkt en een bewaker van de gevangenis 

van Beveren in ons klaslokaal mogen ont-

vangen. 

Tijdens het project behandelen we verschillende 

onderwerpen die we uiteindelijk allemaal onder 

de noemer ‘zorg’ kunnen plaatsen. Toch neemt 

dit niet weg dat deze onderwerpen zeer 

uiteenlopend kunnen zijn. Zo hebben we het al 

gehad over onze eigen geboorte en eerste 

levensjaar, de band tussen vader en dochter, 

personen die uitgesloten zijn uit de maat-

schappij, tweelingen en hun speciale band ... 

Tot slot geef ik nog een voorbeeld van hoe deze 

lessen worden uitgewerkt en wat onze 

opdrachten zoal zijn. De laatste les moesten we 

een verhaal zoeken over een persoon die zich 

uitgesloten voelt door de maatschappij, maar 

de namen moesten we veranderen om de 

privacy van de personen in kwestie te respec-

teren. Toen we elk ons verhaal hadden, zijn we 

gaan samenzitten om de verhalen met elkaar te 

delen en te bespreken. Er waren erg uiteen-

lopende situaties bij: mensen die als kind 

mishandeld zijn, mensen met maar één ouder, 

mensen met angstaanvallen, mensen die in de 

gevangenis hebben gezeten, mensen die een 

tienerzwangerschap hebben gehad ... 

Project Humane Wetenschappen is een zeer 

interessante cursus waar we als Humane Weten-

schappen alleen maar dankbaar voor kunnen 

zijn, dus nog een welverdiende dankje wel aan 

Mevrouw Van Vlierberghe!
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Special Art Festival
Stien Van Damme 6 HW

“In de voormiddag van 6 maart kregen 
zowel de leerlingen van mijn klas (6HW) 
als de leerlingen van 3HW de kans om 
kennis te maken met het Special Art 
Festival.”, Marijke Van Vlierberghe  

Zoals de naam al verklapt, draait 

het hele gebeuren rond speciale 

kunst. Naast de origi nele kunst-

werken, foto’s en optredens moet je ook weten dat 

sommige makers ervan een mentale en/of fysieke beper-

king hebben. Het Special Art Festival geeft kwetsbare 

mensen een kans om hun kunstwerken tentoon te stellen, 

hun verhalen uit de doeken te doen en hun foto’s te 

tonen. Er wordt ook rekening gehouden met de privacy 

van de makers, waardoor sommige kunst werken anoniem 

tentoongesteld staan. Verder wordt er ook niet aan elk 

kunstwerk een betekenis gegeven, zodat de toeschouwer 

zijn eigen fantasie kan gebruiken. Door het bekijken van 

de werken wordt het makke lijker om de wirwar in de 

kunstenaar zijn hoofd te begrijpen.

De hoofdthema’s van het Special Art Festival zijn: 

wachten, kwets baarheid en de expeditie hiernaartoe. 

Wachten, we kennen het allemaal wel. Van wachten op de 

bus tot wachten op een bevestiging. De kunstwerken 

spelen hierop in. De gezondheidszorg in België kampt 

met plaatstekorten. Mensen die dringend medische hulp 

of ondersteuning nodig hebben, krijgen die jammer 

genoeg niet altijd even snel. Het Special Art Festival 

probeert via de culturele weg deze problematiek duidelijk 

te maken aan zijn bezoekers.

Van collages tot muziekconcerten, je kan het allemaal 

bezoeken voor een zeer zacht prijsje. Het Special Art 

Festival werd georganiseerd vanaf 4 maart tot en met 

8 april te Sint-Niklaas. Bedoeling is om dat drie jaar-

lijks te herhalen. Meer 

infor matie vindt u op  

www.specialartfestival.be

Uitwisseling met Brussel
Eva Meersman 4 HW

Dinsdag 28 maart ontving onze school de vijfde Latijn-Weten-
schappen van de Brusselse school Emile Bockstael. Op 9 mei was 
het onze buurt om richting Atomium af te zakken.

Een aantal maanden voordat de leerlingen naar onze school kwa-

men, moesten we een introductietekstje schrijven in het Frans. 

Deze tekstjes, waarin we onszelf voorstelden, bezorgde mevrouw 

Madeira daarna aan de leerkracht Nederlands in Brussel. Zij zou 

ons ‘koppelen’ aan onze respectievelijke correspondenten op basis 

van overeenkomsten in onze hobby’s en persoonlijkheid. Jammer 

genoeg was de leerkracht Nederlands voor een lange tijd afwe-

zig, waardoor we gekoppeld werden aan onze correspondenten 

zonder dat zij onze introductietekstjes gelezen hadden. Toen we 

wisten wie zij waren, was het wachten op hun mailtje, want ook zij 

hadden de opdracht gekregen naar ons een introductietekstje te 

schrijven in het Nederlands. Daarna zouden we met elkaar blijven 

praten via mail. Mijn contact met mijn partner Clara verliep vrij vlot, 

maar er waren jammer genoeg ook leerlingen uit onze klas die 

zelfs nooit het introductietekstje van hun correspondent hebben 

ontvangen voordat zij naar onze school kwamen. 

Op 28 maart waren alle problemen rond het mailverkeer achter al 

lang vergeten, want we waren allemaal superenthousiast over de 

aankomst en nieuwsgierig naar de meningen over onze school. 

De dag begon met een kennismaking in de kleine refter. We had-

den samen met de hele klas enkele versnaperingen voorzien om 

de kennismaking nog aangenamer te maken. We werden allen in 

groepjes van vier aan tafeltjes gezet om kennis te maken en gezellig te babbelen. Het 

Nederlands spreken verliep op dit moment nogal stroef voor de leerlingen uit Brussel, 

maar we hielpen hen zoveel we konden. We schoven steeds door, zodat we om de 10 

minuten met iemand anders konden praten. Hierna kregen we samen met de Brussel-

se leerlingen een les gedragswetenschappen met als onderwerp persoonlijke ruimte. 

We konden de theorie daarna toepassen op de speelplaats. Na de middag maakten 

we allen een wandeling door Sint-Niklaas waarbij groepjes leerlingen uitleg gaven over 

een bepaalde bezienswaardigheid. Bij terugkeer namen we allemaal deel aan een quiz. 

Hier werd er nogal wat afgelachen! Na afloop was het voor onze Brusselse gasten jam-

mer genoeg al tijd om terug te keren.

Op 9 mei was het dan aan hen om ons te ontvangen. Bij aankomst werden we verwel-

komd door de lerares Nederlands. Dan werden we herenigd met onze vrienden voor 

een sessie mindfulness waarin we gestimuleerd werden om dieper na te denken over 

onze gelijkenissen met elkaar. Hierna gaven de leerlingen van buitenlandse origine ons 

in groepjes uitleg over hun land van herkomst. Dit was zeer informatief en interessant. 

Na afloop van deze sessie gingen we samen de stad verkennen aan de hand van een 

bundeltje met allerlei vragen. Tijdens deze zoektocht bracht het bundeltje ons bij in-

teressante monumenten zoals Manneken pis en Jeanneke pis. Na onze zoektocht wer-

den de punten uitgedeeld. (Ons groepje werd tweede!) en kregen we een kleine prijs. 

Daarna was ook voor ons de tijd gekomen om huiswaarts te keren. 

Deze uitwisseling was een interessante en leerzame ervaring en ik denk dat ik voor de 

hele klas spreek als ik zeg dat we deze ervaring nooit zullen vergeten!
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Voor de reis
Het Certamen Ciceronianum Arpinas is een 

internationale vertaalwedstrijd Latijn. Jaarlijks 

vindt die plaats in Arpino. Zo eert men er de 

bekendste inwoner van het bergstadje: de 

Romeinse redenaar Marcus Tullius Cicero. De 

wedstrijd bestaat enerzijds uit het vertalen van 

een fragment uit het rijke oeuvre van Cicero, 

maar anderzijds moeten de deelnemers ook het 

stuk inhoudelijk en stilistisch becommentariëren. 

Voor deze 37ste editie werden de beste acht 

leerlingen van de Vlaamse Cicerowedstrijd uitge-

kozen. Samen met negen leerlingen uit het 

Franstalig onderwijs zouden we de Belgische 

delegatie in Arpino vormen. 

Aan zo’n onderneming kan je uiteraard niet 

onvoorbereid beginnen. Daarom spraken we 

twee keer op voorhand af: de eerste keer om 

elkaar te leren kennen en het verloop van de 

wedstrijd uit te leggen, een tweede keer om met 

een wetenschappelijk woordenboek te leren 

werken en een commentaar te leren schrijven. 

Daarna volgde nog een infomoment waarin we 

kennis konden maken met onze Franstalige 

medeleerlingen. We kregen te horen dat we niet 

enkel naar Arpino zouden gaan, maar ook nog 

voor en na de wedstrijd getrakteerd zouden 

worden op een bezoek aan Rome, telkens 

anderhalve dag.

De eerste dag:  
woensdag 10 mei
Na lang wachten was het zover: om half zes 

‘s ochtends verzamelden we in de vertrekhal van 

Zaventem. We moesten dus extreem vroeg uit 

de veren, maar zo konden we nog een namiddag 

in Rome spenderen. De vlucht verliep (in 

tegenstelling tot die op eindreis) zonder enig 

probleem. Rond de middag waren we in ons 

hotel en konden we ons installeren. Daarna 

trokken we op verkenning door de Eeuwige Stad. 

Vandaag stonden enkele klassiekers op het 

programma: het Pantheon, Piazza Navona, de 

Engelenburcht en de Sint-Pietersbasiliek. Na een 

goedgevulde en vermoeiende dag keerden we 

terug naar het hotel en kropen moe maar 

voldaan onder de wol. 

De tweede dag:  
donderdag 11 mei
Omdat het openbaar vervoer staakte, moesten 

we opnieuw vroeg uit bed. Er stond ons immers 

een fikse wandeling te wachten naar Galleria 

Borghese, een prachtig palazzo midden in een 

park met een nog indrukwekkendere kunst-

collectie. Nadat we ons twee uur hadden kunnen 

vergapen aan de beeldhouwwerken van Bernini 

en aan schilderijen van onder andere Caravaggio, 

Titiaan & Rafaël trokken we verder naar een 

andere verplicht nummer voor elke toerist: de 

Spaanse Trappen.

Na onze middagpauze daar was de tijd gekomen 

om onze valiezen op te halen en de trein te 

nemen. In Frosinone werden we door de 

organisatoren opgewacht, zij zouden ons op de 

Arpinoreis 2017
Adriaan Demuynck 6 GL

Eind januari kreeg ik een mail met een enorme verrassing: ik was als laureaat van de Vlaamse Olympiade van 
Latijn uit de bus gekomen. Bovendien was ik geselecteerd om deel te nemen aan het Certamen Ciceronianum 
Arpinas: een internationale vertaalwedstijd in het Italiaanse Arpino! Van 10 tot 15 mei zou ik met een onbekend 
gezelschap naar Italië trekken om er de Belgische eer te verdedigen.

bus zetten richting ons hotel. We werden afgezet 

aan ons hotel in Sora, een dorp op 10 kilometer 

van Arpino. ‘s Avonds kropen we uiteraard vroeg 

in ons bed om in topvorm te zijn op de wedstrijd.

De derde dag:  
vrijdag 12 mei
Vandaag was de dag waar alles om draaide: het 

was tijd voor het certamen! Gewapend met onze 

woordenboeken trokken we naar Arpino. Het 

weer was prachtig: de voortekenen waren 

gunstig. We kregen een tekst van Cicero 

voorgeschoteld waarvan we noch de naam van 

het originele werk, noch de context kenden. 

Gedurende vijf uur moesten we een mooie 

vertaling maken en een commentaar schrijven. 

Uiteindelijk bleek het fragment uit ‘De Officiis’ te 

komen. In die tekst zette Cicero uiteen waarom 

hij naar de filosofie is teruggekeerd. De tekst was 

niet gemakkelijk, maar achteraf was ik tevreden 

over mijn vertaling. Mijn commentaar was echter 

heel kort, ik had er maar een kwartier aan kunnen 

werken. Na een uitputtende voormiddag konden 

we uitpuffen in de bovenstad van Arpino: daar 

bevindt zich een middeleeuwse toren met een 

rustig grasplein errond. Iedereen was duidelijk 

moe van de inspanning. Na het avondeten 

konden we nog naar een toneelwedstijd van 

Italiaanse scholieren kijken en speelde er een 

muziekband voor ons.

De vierde dag:  
zaterdag 13 mei
Terwijl de jury alle werken zou beoordelen, 

kregen de deelnemers enkele culturele uit-

stappen voor de neus. In de voormiddag werden 

we door gidsen rondgeleid in Arpino. Dat 

gebeurde in het Italiaans, maar gelukkig schoten 

enkele Italiaanse scholieren ons te hulp en 

vertaalden ze de uitleg naar het Frans. We 

brachten onder andere een bezoek aan het 

benedictessenklooster en het museum van de 
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wolindustrie, die zeer belangrijk was voor de 

streek. Na de middag kropen we in de bus 

richting Montecassino. We kregen even tijd om 

rond te lopen in de prachtige abdij. Daarna gaf 

de abt ons een toespraak; in het Latijn! Gelukkig 

hadden we op voorhand zijn tekst gekregen, zo 

konden we toch wat meevolgen. Om de dag af 

te sluiten, keerden we terug naar Arpino. Daar 

was er een feest op het marktplein.

De vijfde dag:  
zondag 14 mei
Ook vandaag was het weer vroeg opstaan gebla-

zen! Iedereen werd verwacht voor de procla-

matie op het dorpsplein. We waren allemaal wel 

wat zenuwachtig, maar die zenuwen maakten 

snel plaats voor verveling toen we onder een 

loden hitte naar de toespraken van enkele lokale 

hoogwaardig heidsbekleders moesten luisteren. 

Onze aandacht was al serieus afgezwakt toen er 

aan de prijsuitreiking werd begonnen. Er lagen 

vijf eervolle vermeldingen en tien laureaten in 

het verschiet. De ceremonie was al even bezig 

toen er door de luidsprekers weerklonk dat 

iemand uit België een prijs had gewonnen. Onze 

focus was meteen terug toen bleek dat Maarten 

(die in Gent op school zit) de achtste prijs had 

gewonnen! Hij werd door een Romeinse priester 

en een Vestaalse maagd en onder het gejuich 

van de Belgische delegatie over het stukje 

antieke Romeinse heirbaan naar het podium 

begeleid. In een collectieve overwinningsroes 

namen we afscheid van de anderen deelnemers 

en gingen we als Belgische delegatie terug naar 

Rome. Na een deugddoende siësta op de bus 

trokken we op tocht langs enkele meer en 

minder bekende monumenten in Rome. We 

bezochten Santa Prassede met zijn middel-

eeuwse mozaïeken, San Pietro in Vincoli en het 

Colosseum. In de buurt van de Trevi-fontein 

gingen we op restaurant. Alweer een goed-

gevulde dag.

De zesde dag:  
maandag 15 mei
Onze laatste dag zou allerminst een rustdag 

worden. We trokken eerst naar San Clemente: 

een kerk die uit drie lagen boven elkaar bestaat. 

Vervolgens ging het naar Galleria Spada, een 

prachtig renaissancistisch paleis met een speciale 

attractie: het perspectief van Borromini. In deze 

gang creëerde deze architect de perfecte 

optische illusie: een beeldje van slechts 80 

centimeter lijkt wel 40 meter ver te staan en bijna 

twee meter groot. De conciërge wilde dit voor 

ons even illustreren door naast het beeld te gaan 

staan. We konden onze ogen niet geloven toen 

we zagen hoe geslaagd dit optisch bedrog is. 

Rond de Campo dei Fiori kregen we even pauze 

om te eten. Om af te sluiten stond er nog een 

absoluut hoogtepunt gepland: de Belgische 

delegatie mocht op audiëntie in de residentie 

van de Belgische ambassadeur! Vanop zijn 

dakterras hadden we een perfect uitzicht over 

het Forum Romanum. Na ons bezoek gingen we 

via het Capitool terug naar ons hotel om onze 

valiezen op te halen: de tijd was gekomen om 

terug te keren. We namen de trein naar het 

vliegveld maar daar bleek ons vliegtuig een uur 

vertraging te hebben. Uiteindelijk kwamen we 

om één uur ‘s nachts aan in Zaventem en zo was 

onze fantastische reis ten einde gekomen. 



Boomhutten, scandinavistiek en filosofie
Phaedra Demeyer – 6LWIa
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De vrije ruimte was dit jaar een nieuw vak in de derde graad waar al veel over gezegd en geschreven is. De 
keuzevakken die hiertoe behoorden waren sterk uiteenlopend. Wij gingen op zoek naar enkele resultaten 
die gemakkelijk te publiceren waren, want de eindwerken waren vaak wat gecompliceerder. Zo vindt u  
op de volgende bladzijden enkele foto’s van ontwerpen van boomhutten die gecreëerd werden bij 
‘architectuur’, een artikel dat geschreven werd binnen het vak ‘scandinavistiek’ en een filosofisch essay van 
Emma Caals.
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Astrid Lindgren werd geboren op 14 november 

1907 en groeide op in een klein dorpje in 

Småland waar ze een onbezorgde jeugd 

beleefde. Hier kwam een einde aan toen ze op 

18-jarige leeftijd een zoontje kreeg. Ze trouwde 

niet met de vader (wat ongebruikelijk was voor 

die tijd) en verhuisde naar Stockholm, waar ze 

een nieuwe baan en een nieuwe man vond. 

Nadat ze met Sture Lindgren was gehuwd, kreeg 

ze haar tweede kindje, Karin. Ze overleed op 

28 januari 2002. 

Haar schrijverscarrière begon met een simpel 

verhaaltje voor het slapengaan. Op een avond 

wanneer de zevenjarige Karin ziek in haar bed 

ligt, verzint ze Pippi Langkous. Drie jaar later, voor 

de 10de verjaardag van haar dochtertje, brengt 

ze alle verhalen rond Pippi uit. Lindgren stuurt 

deze ook naar een uitgeverij, waar het 

manuscript van een van de beroemdste verhalen 

ooit geweigerd wordt voor publicatie. Des-

ondanks wint ze met Pippi in 1945 een schrijf-

wedstrijd en wordt haar boek toch gepubliceerd. 

Maar wat is nu Lindgrens recept voor een goed 

boek? Volgens critici is de belangrijkste eigen-

schap van haar werk dat het kind centraal staat. 

Typisch hiervoor zijn onafhankelijkheid, het ‘zo 

heerlijk kind zijn’ en de zomervakanties die 

eindeloos lang, vrij en avontuurlijk lijken, thema’s 

die in elk van haar boeken terug te vinden zijn. 

Een ander belangrijk aspect is het feit dat de 

Känner du Pippi Långstrump?
Pauline Luyckx 5 LWIb

Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump … iedereen kent het roodharige meisje 
dat samen met haar aapje en paard in Villa Kakelbont woont wel. Astrid Lindgren wordt beschouwd als één van 
de grote – zo niet de grootste – auteurs van kinderliteratuur. Pippi Langkous is nog steeds één van de meest 
vertaalde, gelezen en herlezen kinderboeken van deze tijd. Maar waaraan dankt Astrid Lindgren haar 
populariteit al zestig jaar lang? Wat is het geheim van haar boeken, die generatie na generatie kinderen weten te 
boeien? 

boeken een uitlaatklep zijn voor de lezer. 

Karakters zoals Pippi bezitten eigenschappen die 

kinderen ook graag zouden uiten, maar waarvan 

ze geleerd hebben die te onderdrukken. 

Lindgren heeft een enorm groot inlevings-

vermogen, waardoor ze de fantasie van het kind 

als het ware in haar boeken kan neerschrijven. 

Ook schemert er in elk verhaal een soort van 

hoop door. Lindgren vond dat de kinderen het 

tenminste goed dienden te hebben, dan werden 

ze misschien betere volwassenen. 

De boeken van Lindgren werden geschreven 

volgens de methode-Schopenhauer, waarbij je 

ongewone dingen zegt in gewone woorden. Ze 

wemelen van de bizarre figuren, maar beïn-

vloedden talloze kinderboekenschrijvers over 

heel de wereld, zo ook bijvoorbeeld Roald Dahl. 

Uit dit alles kunnen we concluderen dat Astrid 

Lindgren één van de meest inspirerende en 

vooral invloedrijkste vrouwen van de 20ste eeuw 

geweest is. Ze ontving zeer veel prijzen voor haar 

werken, onder andere de Hans-Christiaan-

Andersen Medaille en de Zweedse Staatsprijs 

voor Literatuur. In 2002 werd er een inter-

nationale kinderboekenprijs naar haar genoemd: 

de Astrid Lindgren memorial Award. Deze 

bekroning is de grootste prijs in de kinder-

boekenwereld. Met een prijs van ongeveer 

500.000 euro wil de Zweedse regering het 

belang van jeugdliteratuur benadrukken. 
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There is undoubtedly a stereotypical image of 

social commitment. A social worker who helps a 

child in a less fortunate family, a doctor who goes 

on a trip to Africa to help and rebuild a society … 

There are many examples, but I’m convinced of 

the fact that there is social commitment to be 

found much closer in our immediate vicinity. 

Isn’t paying taxes social commitment? Isn’t it 

something we do for the common good, for our 

whole community? But maybe it’s more a duty 

than a choice? Does social commitment have to 

be a choice? We once, at the start of our country, 

created laws and we still do today, so we still 

choose the rules we live by. Does that make our 

laws social commitment? Is the idea of social 

commitment a socialist and communist’s idea? 

For the western countries in Europe the fact that 

we pay for social security and health insurance is 

generally accepted. To us, it’s logical that this is 

something ensured by the state with many of the 

responsibilities that it entails. But if we go to 

America it’s not so straightforward. Americans are 

much more opposed to the idea of the state 

being responsible for health insurance. They 

often see it as an obstruction of their freedom.

This frame was mostly created during the Cold 

War. Half the world had fallen into the clutches of 

the communists. Demagogues made use of the 

fear of communism to ensure their power. But as 

a consequence of these events and changes in 

the mind-set of a whole nation, a paradox can 

now be found in American society.

The American people are very against paying for 

the community because they’re afraid of losing 

their freedom, they call the West-European 

system of taxes and health insurance a commu-

nist system. A system that is viewed as the most 

basic principle of modern-day, working society, 

International Philosophy Olympiad:  
Social commitment

Emma Caals 6LMT

In de context van het vak filosofie in de vrije ruimte hebben enkele leerlingen deelgenomen aan de IPO of 
International Philosophy Olympiad. De opdracht bestond erin in anderhalf uur een essay te schrijven over het 
onderwerp maatschappelijk engagement in een andere taal dan je moedertaal. Er zijn ongetwijfeld veel goede 
ideeën uit de bus gekomen, maar één van de teksten die op onze school geschreven werd, mocht doorgaan naar 
de volgende internationale ronde in Rotterdam. Emma Caals uit 6LMT mocht er samen met nog een Belgische 
leerling deelnemen aan enkele filosofiesessies. Hieronder vindt u haar tekst uit de eerste ronde. 

by us. But at the same time, they expect a soldier 

to put his life down in a battle that may not even 

be justifiable. For them it’s worse to come back as 

a one-legged veteran who saved his/her own life 

by hiding in the battlefield than to not come 

back at all. If fighting and putting your life on the 

line for your people isn’t social commitment, I 

don’t know what is. Does this mean that for those 

people money is more important than a soldier’s 

life? Do they even view paying for the common 

good of a community as social commitment? 

Maybe they have another definition for this 

concept. It could be that for them, commitment 

has nothing to do with money and they could be 

very solidary in smaller communities because it’s 

easier to feel affinity with a smaller group of 

people, considering they live in a very big 

country with a very high population. Isn’t social 

commitment bound very strongly to the culture 

in which a person grows up? Maybe their 

definition of social commitment is more a 

product of their history. They have the infor-

mation of the past, just like they have in Western 

Europe. Both communities came out of a war and 

felt the threat, they both had been an enemy of 

the Soviet-Union before and just had a different 

way to deal with it. Obviously, these conse-

quences can still be felt today. 

Of course, I am not a specialist, I did not do 

research but I do pay attention in my history 

classes and I do keep up with the current events. I 

don’t know what all the causes are of this 

situation nor do I know the solution. I can’t help 

but see a situation and establish this issue, if we 

have to even view this as an issue. But that 

discussion is for another time. 
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Eervolle vermeldingen
Phaedra Demeyer 6 LWIa

Het tweede semester is een semester waarin de resultaten van tal van uitdagende wedstrijden en toernooien 
binnenlopen! Om de prijswinnaars in de bloemetjes te zetten, willen we op deze pagina alle fraaie prestaties nog 
een keer bundelen.

Allereerst willen we Jonas Boone uit 5 WWa2 

feliciteren met zijn opinietekst, die gepubli-

ceerd werd in de vorige editie! Hij won uit-

eindelijk de Junior Journalistwedstrijd die 

georganiseerd werd door het Davidsfonds 

van Sint-Niklaas.

Ook op gebied van de wiskunde lieten 

onze leerlingen zich niet onbetuigd: Michiel 

Tomme (6 LWIb) en Odiel Hooyberghs 

(6 GWIb) plaatsten zich voor de VWO-finale. 

Odiel behaalde in de ranking de derde prijs 

en Michiel kreeg een eervolle vermelding 

om 5 opeen volgende jaren finalist te zijn. 

Beide leerlingen behaalden ook een eervolle 

vermelding in de Chemie-olympiade. 
Daarnaast heeft onze school ook de Knack 

Inter scholenstrijd van dit schooljaar ge-

wonnen! Laurens Cromheeke (6 GWIb), 

Jasper Strobbe (6 LWIb), Toon van Puyvelde 

(5 GWIb), Lukas Van Oost (5 LWIa) en Kobe 

Vandamme (5 WEWIb) wonnen een trip naar 

Berlijn voor 22 personen. 

Bij de kangoeroewedstrijd begin mei 

gingen 378 leerlingen uit de eerste graad 

eveneens een wiskundige uitdaging aan! Er 

kwamen maar liefst 13 laureaten uit de bus! 

Deze prijswinnaars waren Tijl Iterbeke, 

Quinten Hardonk, Lien Merckx, Aiko Segers, 

Arthur Letroublon, Wouter Vermeulen, Jens 

Borghgraef, Achille Bracke, Simon Verbruggen, 

Cédric Verschueren, Emma Wauters, Iona 

Laureys, Louis Yzewyn, Valentino Kamphuijs, 

Sander Van Assche, Guillaume Smet en Joren 

Renders. Een dikke proficiat aan deze 

leerlingen en hun wiskundeleerkrachten!

Ook de sportprestaties in scholen compe-

titites ontbraken niet. Onze minie men ploeg 

(met de leerlingen Valerie Debière, Joren 

Renders, Timo Santy, Jorre Santy, Tijl Van 

Riet, Kyan Vercauteren en Margot Vriesacker) 

werd Vlaams Kampioen SVS-volleybal! De 

kadetten (Emiel Thibaut, Gorik Van Lierop, 

Jens Eeckhaoudt, Arne Moonen, Anton 

Stevens, Esther Van Snick, Lotte Arens en 

Dorien Vriesacker) grepen net naast de titel. 

Zij speelden wel nog een tweede tornooi, 

de Kardinaalsbeker. Ze wer den ook hier ver-

liezend finalist. Een wel ge meende proficiat 

aan de beide ploegen en hun coaches, 

Kristel Mariman en Luc Pierssens!

Ook de Coba’s werden dit jaar opnieuw 

georganiseerd voor de leerlingen uit het 

zesde jaar. De grote laureaat van de editie 

2017 werd ‘Stad der blinden’ van Stéphanie 

Foubert, Frederique Frencken, Wout 

Hofman, Jordi Thijsman en Maxime Bogaert! 

Ook onze beroemde oud-leerling Jan 

Verheyen deelde een trofee uit, die zijn 

naam draagt! ‘De meisjes’, verfilmd door 

Jozefien Degraeve, Anke van Nuffelen, Elise 

De Mey, Jessica-Andrea Segers en Indira 

Aben, won met grote voorsprong deze 

bekroning. Vele gelukwensen aan alle 

winnaars!

We hebben zelfs een primeur wat betreft 

klassieke talen: Adriaan Demuynck uit 6 GL 

zette voor beide hoofdvakken een bijzonder 

knappe prestatie neer! Hij haalde de inter na-

tionale fase in de wedstrijd Latijn en bezocht 

daarvoor Arpino, de geboorteplaats van 

Cicero. Voor Grieks haalde hij ook een eer-

volle vermelding binnen. Onze taalkrak mocht 

tot slot ook de finaleproef afleggen bij Olyfran 

MAX. Daardoor mocht hij nog een tweede 

plaats toevoegen aan zijn trofeeënlijstje. 

Onze school was ook niet onder vertegen-

woordigd op het atletiekkampioenschap 

op 9 februari in Gent! We lijsten even de drie 

prijs winnaars voor jullie op: Sara Van 

Hoyweghen sprong met haar persoonlijk 

record van 1m65 naar de eerste plaats. 

Maarten Meese uit 6WEWIb liep naar een 

derde plek in de 200m. Lander Iterbeke uit  

5 WEWIa2 sprong naar een derde plek in het 

hoogspringen. Felicitaties voor alle deel-

nemers!

Tot slot werd Emma Caals laureaat in de 

filosofiewedstrijd met haar Engelse tekst 

over maatschappelijk engagement! Zij 

mocht samen met slechts één andere 

winnaar ons land gaan vertegenwoordigen 

in Rotterdam. Een dikke proficiat voor onze 

leerlinge uit 6 Latijn-Moderne Talen!
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Na een online preselectie werd onze school 

geselecteerd om mee te doen aan de finale met 

nog 19 andere scholen uit Vlaanderen. Zoals elk 

jaar bestond de quiz uit drie rondes. De 

antwoorden op de vragen van de eerste ronde 

konden we terugvinden in de Knacks van April 

2017, die op onze quiztafel uitgestald waren. 

Meneer Van Looy had ons op de eerste ronde al 

voorbereid door ons op voorhand elk een aantal 

Knacks te laten lezen uit die maand. Anders was 

het ons waarschijnlijk nooit gelukt om op de 

eerste ronde 15/15 te halen. De volgende twee 

rondes liepen jammer genoeg minder van een 

leien dakje.

Nadat we in de pauze nog eens op een dessert 

werden getrakteerd door Knack, konden we 

beginnen met de volgende twee rondes. We 

hadden voor beide rondes samen maar weinig 

tijd: 20 minuten. De tweede ronde bestond uit 

een invulbundel met actualiteitsvragen, die niet 

van de gemakkelijkste waren. Weet u bijvoor-

beeld nog hoe de babypanda hier in België heet? 

Of welk neologisme in Frankrijk de term aanduidt 

voor rechts extremisme op het internet? Maar 

goed, de echte stress moest nog komen: net 

toen de presentator afriep dat er nog vijf minuten 

overbleven om onze laatste twee rondes af te 

geven, beseften we dat het bundeltje van ronde 

drie nog onaangeroerd op onze tafel lag. 

Gelukkig konden we ondanks ons tijdgebrek 

toch nog veel invullen. Met een goede eerste 

SJKS wint Knack Interscholenstrijd
Lukas Van Oost 5LWIa 

Goed voorbereid vertrokken Laurens Cromheeke, Jasper Strobbe, Toon Van Puyvelde, Kobe Vandamme en ikzelf 
onder begeleiding van meneer Van Looy en meneer De Meyer op drie mei naar Kinepolis in Antwerpen om er de 
finale van de Knack Interscholenstrijd te betwisten. U hebt natuurlijk de titel al gelezen: we werden zowaar eerste 
en wonnen de hoofdprijs, een driedaagse trip naar Berlijn. 

ronde en een matige tweede en derde ronde 

zou het spannend afwachten worden!

Na al dat quizzen werd er eerst nog een lezing 

gegeven door journalist Simon Demeulemeester 

die – je raadt het nooit – voor Knack werkt. De 

stress van daarvoor werd al snel een soort van 

verveling. Gelukkig was er, vooraleer we aan de 

uitreiking begonnen, nog een film, ‘Bar Bahar’. 

We waren tenslotte in Kinepolis.

Na de film konden we eindelijk overgaan naar het 

moment van de waarheid. Om de spanning erin 

te houden, werden de scholen vanaf de 10de tot 

de 1ste plaats één voor één afgeroepen. Iedereen 

kreeg toffe prijzen (behalve misschien de 10de 

plaats: zij kregen een hele hoop blenders, 

vreemd genoeg zouden meneer Van Looy en 

meneer De Meyer het niet erg gevonden hebben 

als we die gewonnen zouden hebben). We zagen 

de tickets voor een uitstap naar Amsterdam, die 

door de Heilige Familie werden gewonnen, en 

die voor een tweedaagse naar Parijs, aan ons 

voorbijgaan. “We zullen dan wel bij de laatste tien 

geëindigd zijn, zeker?” hoor ik ons nog tegen 

elkaar zeggen. Maar de zin was nog niet 

uitgesproken, of de presentator riep de naam van 

onze school uit als winnaar van de Knack 

Interscholenstrijd 2017! Drie dagen Berlijn dus. 

Het verslag daarvan leest u in de volgende Ic Hou! 
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Glyfosaat
Michiel Tomme 6 LWIb

Bij de eerste redactievergadering van dit nummer zochten we een pittig onderwerp voor een wetenschappelijk 
opiniestuk. We willen met Ic Hou immers ook een kans geven aan ernstige onderzoeksjournalistiek en niet alleen 
al wat goed en mooi is op onze school in de kijker zetten. We vonden Michiel Tomme bereid om een stukje te 
schrijven over glyfosaat in onkruidverdelgers. Een kwestie die op dat moment in de aandacht was. Michiel 
schreef een stuk met grondige analyse van de voor hem toegankelijke info en leverde dit in op maandag 24 april. 
Wat hij niet kon weten, was dat de dag erna een bom zou barsten in de media omtrent dit gegeven. Eerst werd 
het gebruik van glyfosaat verboden en daarna – contradictorisch – werd het ook verboden om het product nog 
te verkopen. Voor privégebruik althans, want in de landbouw, die verantwoordelijk is voor driekwart van de 
toe passingen, mag het nog steeds gebruikt worden. Onderstaande tekst bevat misschien niet dé waarheid, 
maar zet wel aan tot denken. Daarom dat we toch besloten hebben om zijn stuk over deze heikele kwestie te 
publiceren. 

In het begin van dit jaar merkte ik in de media dat Greenpeace protesteer-

de tegen Brico. Nadat ik me wat ingelezen had over deze kwestie, kwam ik 

te weten dat het protest draaide rond glyfosaathoudende onkruidverdel-

gers. Als chemicus in hart en ziel, moest ik dit onderzoeken!

Glyfosaat, oftewel N-(fosfonomethyl)glycine (C3H8NO5P) is een organische 

fosforverbinding die veel gebruikt wordt in traditionele herbiciden. De stof 

wordt door de bladeren van planten opgenomen en dient dan als een 

enzym-inhibitor. Hierdoor kan het onkruid geen tyrosine, tryptofaan en fe-

nylalanine meer aanmaken, stoffen die noodzakelijk zijn voor de groei van 

de plant.

Enkel jonge planten zijn hier gevoelig voor en bovendien zijn veel van 

onze gewassen zoals soja en mais er immuun voor. In verband met voed-

selproductie is dit middel dus zeker behulpzaam. Maar hoe zit het dan met 

het milieu? In contact met de bodem wordt het product door microben 

heel snel omgezet naar het ongevaarlijke aminomethylfosfonzuur en uit-

eindelijk tot koolstofdioxide en fosfor. Bovendien hecht glyfosaat heel 

goed aan de bodem, hierdoor komt het bijna nooit terecht in het grond-

water. De kansen op vervuiling van het milieu zijn dus bijzonder klein.

Maar nu natuurlijk het belangrijkste: de menselijke gezondheid. 

Greenpeace wil deze stof vooral verbannen omdat de organisatie meent 

dat deze carcinogeen is, met andere woorden kankerverwekkend. Na wat 

zoeken en graven heb ik ontdekt dat dit waarschijnlijk niet waar is. Er zijn 

wel enkele studies, zoals die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 

die zeggen dat dit in zeer hoge concentraties misschien wel het geval is. 

De huidige concentratie die men gemiddeld binnenkrijgt is echter 1000 

maal lager dan de veiligheidsnorm. Er zijn dan ook veel studies, bv. van 

het Europese Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) die geen enkel spoor 

van carcinogene eigenschappen bemerken bij meer normale waarden. 

De stof heeft ook geen effect op vruchtbaarheid, voortplanting, de 

ontwikkeling van (ongeboren) kinderen, etc. In zuivere vorm kan ze wel 

irritatie veroorzaken aan de ogen of huid. Ten slotte is ze ook licht toxisch 

bij inname. Dus indien jullie het nog niet wisten: het is geen goed idee om 

onkruidverdelger te drinken!

Welke conclusie trekken we dan best? Welke studies moeten we geloven 

en welke niet? Het antwoord ligt volgens mij bij de organisaties. WHO 

heeft als doelstelling om te bepalen of een stof kanker kan veroorzaken, 

ongeacht de dosis of de waarschijnlijkheid van de scenario’s. EFSA is eerder 

geïnteresseerd in de waarschijnlijkheid dat een stof kanker zal veroorzaken, 

rekening houdend met factoren als blootstellingsduur en volume. Als deze 

organisaties elkaar tegenspreken, wie zijn wij dan als man in de straat om 

deze kwestie te bevatten? Wij moeten toch in de eerste plaats hopen dat 

de overheid en de bevoegde instanties er alles aan doen om ons de cor-

recte informatie te verschaffen.

Met andere woorden: veroorzaakt glyfosaat kanker? Misschien wel. Gaan 

we kanker krijgen? Waarschijnlijk niet. Voor zo ver we weten is het een van 

de gemakkelijkste, goedkoopste en meest effectieve onkruidverdelgers 

die we momenteel beschikbaar hebben. Als jullie het zich zouden afvra-

gen waarom we zelfs onkruidverdelgers gebruiken, dan is het antwoord 

simpel. Het water- en grondverbruik om dezelfde opbrengst te behalen 

zonder onkruidverdelgers is zo hoog dat de schade voor het milieu en 

onze samenleving nog hoger zou zijn dan de schade die de herbiciden 

berokkenen. 

Glyfosaat is niet perfect en er zullen ooit wel betere alternatieven ontdekt 

worden. Ik denk dat het onze gezondheid niet meteen zal beïnvloeden, 

maar als een stof kankerverwekkend zou kunnen zijn, dan word je daar 

toch liefst zo weinig mogelijk aan blootgesteld. Laten we vooral hopen dat 

grondig, objectief onderzoek zo snel mogelijk klaarheid schept, zodat we 

bij degelijke belangrijke kwesties als volksgezondheid niet op onze emo-

ties moeten vertrouwen.

ICHOU JONGEREN OPINIE



RUBRIEK

78 IC HOU JUNI 2017

ICHOU JONGEREN OPINIE

RECENSIE BOEK

De Vliegeraar
Lukas Van Oost: 5LWIa

Met ‘De Vliegeraar’ publiceerde Khaled 

Hosseini in 2003 een onvergetelijke de-

buutroman, die je meeneemt naar een 

Afghanistan zoals wij het als westerlin-

gen nooit gekend hebben of nooit zul-

len kennen.

Amir en Hassan zijn gelukkige Afghaanse jongens en zijn 

beste vrienden, tot Amir Hassan in steek laat door passief 

toe te kijken wanneer Hassan verkracht wordt. Hun wegen 

scheiden na de Sovjetinvasie in Afghanistan. Amir vlucht naar 

Amerika, waar hij met een schuldgevoel achterblijft. Na een 

telefoontje van een oude kennis uit Afghanistan besluit hij 

om Hassans zoon, Sohrab, te redden uit de handen van de 

Taliban en hem te adopteren. Maar Sohrab blijft ongelukkig 

en stil, gekweld door zijn verleden.

Naast spannend en origineel, is ‘De Vliegeraar’ vooral actueel: 

Amir ontvlucht zijn vaderland en vlucht naar de Verenigde 

Staten. Meer nog dan door naar nieuwsuitzendingen te kij-

ken of kranten te lezen, kan je je inleven in de rol van een 

vluchteling. Dat geldt zeker en vast voor dit boek. Khaled 

Hosseini geeft pakkende omschrijvingen van emoties en laat 

ons kennismaken met het leed van elke vluchteling. 

Het thema van de ‘De Vliegeraar’ is niet alleen vluchten 

voor de oorlog, maar ook hoe om te gaan met levenslange 

schuldgevoelens en met de pijnlijke waarheid van het onge-

lukkig zijn. Die twee gegevens weet Hosseini perfect uit te 

werken in een goed verhaal dat steeds realistisch en span-

nend blijft. Op het einde van het werk geeft Hosseini niet vol-

ledig toe aan de traditie van het happy end, wat in dit boek 

de sfeer alleen maar versterkt. Hij durft de pijnlijke waarheid 

toe te geven, hoe deprimerend deze ook is.

Beoordeling
‘De Vliegeraar’ is een oprecht eerbetoon aan Afghanistan, 

een land waar we de naam wel van kennen, maar niet het 

hart of de ziel. Als je dus een origineel, aangrijpend en con-

fronterend boek wil lezen, dat je later nog zal bijblijven, over-

weeg dan dit werk van Khaled Hosseini. 

Duurzaamheid op school
Seppe Van Bogaert 5 WEWIb

Zoals elk jaar moesten wij, de wetenschapsklassen van het vijfde jaar, 

voor het vak aardrijkskunde een onderzoeksopdracht maken rond duur-

zaamheid op school. We onderzochten of onze school al dan niet vol-

deed aan de aspecten van duurzame ontwikkeling.

Wat is duurzaamheid nu eigenlijk?

Duurzaamheid is een erg ruim begrip. Samengevat komt het erop neer dat de 

drie P’s, de sociale (people), de ecologische (planet) en de economische (profit) 

factor in evenwicht zijn. Op die manier putten we de aarde niet uit en kunnen 

de volgende generaties ook nog gebruikmaken van de grondstoffen die onze 

planeet ons geeft.

Wat houden deze drie P’s in?

People, planet en profit, zijn de drie factoren waar we rekening mee moeten 

houden als we duurzaam willen handelen. Als er aan één factor niet wordt vol-

daan, is er al geen sprake meer van duurzame ontwikkeling.

People of de sociale factor houdt rekening met de mensen. Als we bijvoorbeeld 

een bos kappen waar nog een oude, exotische stam leeft, handelen we niet 

duurzaam. Dit komt omdat we de leefruimte van mensen afnemen.

Planet staat voor alles wat met de natuur te maken heeft. Als we die bescha-

digen, is dit tegen het idee van duurzame ontwikkeling. Daarom is een steen-

koolcentrale allerminst duurzaam te noemen. Ze heeft immers een hoge CO2-

uitstoot.

Alles wat met economie te maken heeft, plaatsen we onder de noemer profit. 

Zo is groene energie wel goed voor ons milieu, maar biedt ze niet veel werkge-

legenheid, wat de economie niet ten goede komt.

Duurzame ontwikkeling op school

Met deze informatie in het achterhoofd konden we onze school grondig on-

derzoeken. We verdeelden ons in groepjes van vier of vijf leerlingen en we kre-

gen van onze leerkracht aardrijkskunde vijf hypotheses. 

Bij elke hypothese moesten we controleren of ze al dan niet correct was. Een 

voorbeeld hiervan was: “Niet-gesorteerd afval is voor de school duurder om te 

laten ophalen en te verwerken dan gesorteerd afval.” Bij deze hypothese kon-

den we bijvoorbeeld de mensen van de boekhouding ondervragen om meer 

informatie te krijgen. Voor andere hypotheses dienden we leerlingen of leer-

krachten ondervragen. We moesten ook de vuilbakken binnenstebuiten keren 

en op zoek gaan naar sorteerfouten. Sommige groepen moesten ook bepalen 

hoeveel keer de toiletten van de school doorgespoeld worden.

Na al deze metingen en het verzamelen van de gegevens, konden we 

een conclusie trekken over duurzaamheid op het Sint-Jozef-Klein-Semi-

narie. Het resultaat? Onze school is wel begaan met het milieu en streeft 

naar een goede balans tussen de drie P’s. Zo zijn er bijvoorbeeld op onze 

school genoeg sorteervoorzieningen aanwezig en worden er hoofdzake-

lijk spaarlampen gebruikt. De school zet dus een vrij goed resultaat neer 

en hopelijk kunnen we dat in de toekomst alleen nog maar zal verbeteren!
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De ideale kampplaats
Odiel Hooybergs 6 GWIb

Zit je in de jeugdbeweging, steek je graag kattekwaad uit 

met enkele vrienden of hou je er gewoon van om jezelf 

eens goed te amuseren, dan moet je beslist mee op kamp 

gaan deze zomer. We zijn er zeker van dat je de tijd van 

je leven tegemoet gaat. Maar, hoe ziet zo een kampplaats 

er idealiter eigenlijk uit?

MUST 1: riviertje

Een rivier langs je kampplaats is zowel uiterst praktisch als 

dolle pret. Je kan je erin wassen of er een heuse rivierentocht 

door maken. Je vindt er stenen en klei om ovens mee te bou-

wen of je kan er bekomen van een sessie in je zelfgemaakte 

zweethut. Tot slot is het ook altijd leuk om eens iemand in het 

water te duwen of mee kopje onder te nemen.

MUST 2: bos

Er moet niet alleen een rivier, maar ook een bos rond je kamp-

plaats liggen, want wat gaat er als lid boven een fantastisch, 

uitgebreid bosspel waarin je op een sportieve manier je tac-

tisch meesterbrein op de proef kan stellen? En als leider hou je 

er natuurlijk van om je leden een nachtje te laten schrikken tij-

dens een heuse durftocht! Daarnaast is een kamp pas 100 pro-

cent geslaagd als het wordt afgesloten met een supergroot, 

oogverblindend, lichaamsverschroeiend kampvuur. En hoe 

meer bos, hoe meer hout, dus een des te groter kampvuur. 

Dat is toch wat we willen hé.

MUST 3: H.U.D.O.

Om de kampervaring compleet te maken, mogen er uiteraard 

geen echte sanitaire voorzieningen zijn. Een kamp is het ide-

ale moment om eens los te komen van je alledaagse leventje 

en enkele honderden jaren terug in de tijd te gaan. Daarom 

is de ideale oplossing de H.U.D.O.: deze Houdt Uw Darmen 

Open gedurende het hele kamp.

MUST 4: geen Wi-Fi

Om het sociale contact en de groepssfeer te bevorderen, 

helpt het altijd als er geen Wi-Fi is. Iedereen laat zijn gsm thuis 

of in zijn valies, waardoor er zonder ‘elektronische stoorzen-

ders’ geravot, gepraat en gefeest kan worden.

Het zomerterras!
Phaedra Demeyer 6 LWIa

Wanneer de zon besluit achter de wolken vandaan te komen, stormen we 

maar al te graag naar de terrasjes. Iedereen geniet van het goede weer 

en wil daar wel een glaasje (of meerdere) op drinken! Daarom is onze re-

dactie erop uitgetrokken om voor jullie een lijstje op te stellen van alle 

dingen die een must-have zijn voor het perfecte terras!

Omheining 

Je kijkt misschien wat raar op, maar inderdaad: een omheining! Een noodzake-

lijk element voor een dagje uit, want ze houdt immers de wind tegen. Niets is 

meer vervelend dan een koude wind die je nekharen overeind doet staan. Bo-

vendien beschermt een omheining je ook tegen eventuele pottenkijkers.

Houten stoelen

Ook dit is weer iets bizars … Houten stoelen zijn heel gemakkelijk op warme 

dagen! Ze warmen namelijk niet op, in tegenstelling tot plastic stoelen of stoe-

len met plastic bekleding. Ze hebben wel een nadeel: als er reliëf in het model 

zit, kan het gebeuren dat je opstaat met lijntjes op je achterbenen!

Uitgebreide drankkaart

Je gaat zitten op een terrasje dat er leuk uitziet, maar je vindt je favoriete drank-

je niet op de kaart! Om geen teleurstelling tegemoet te gaan, kan je gerust 

even de kaart checken voordat je gaat zitten. Zorg er ook voor dat je bij de af-

rekening niet voor een verrassing komt te staan: controleer de prijzen opdat je 

zorgeloos van je drankje kan genieten.

Parasol

Als laatste must-have hebben we nog de parasol! Dit is vooral belangrijk voor 

mensen met een lichte huid. Zo kunnen zij ervoor kiezen niet rechtstreeks in de 

zon te gaan zitten, maar toch van het warme weer te genieten. Parasols kunnen 

hen immers behoeden voor die alom gevreesde zonneslag!

Als je met enkele van deze tips rekening houdt, 

zal je dag niet meer stuk kunnen! Ook een goed 

humeur is altijd wenselijk als je van je drankje wil 

genieten. Heb je geen zin om buiten te gaan, maar 

wil je liever in je tuin vertoeven? Geniet er dan van 

op je vertrouwde plekje: home sweet home!

Zomertips

< Heb je een licht huidtype? Vergeet je zeker niet in te smeren met een hoge 

factor! Je wil tenslotte niet de dagen erna met lange mouwen rondlopen 

omdat je eruitziet zoals een kreeft!

< Pas goed op met de dosering alcohol wanneer je in de zon zit: je dehydrateert 

veel sneller en je hebt bijgevolg ook meer kans op een zonneslag!

< Check zeker het weerbericht vooraleer je beslist een hele dag buiten te  

vertoeven: je wil niet ongewenst verrast worden door een regenbui.

< Beslis je om in je tuin een lekkere cocktail of mocktail (een niet-alcoholische 

cocktail) te drinken? Versier je glazen met ijsblokjes gevuld met fruit! Vul de 

vormpjes, snij wat fruit en stop ze in de diepvriezer!
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Heimat II: een requiem voor de wereld
Chanel Cools 6 LWIb

Heimat II is de opvolger van het veel geprezen en veel bezochte Heimat. Een voorstelling waarin de acteurs op 
zoek gaan naar hun wortels – hun historische, biologische, ideologische en persoonlijke wortels.  Niet vanuit 
nostalgische gevoelens, maar omdat ze ervan overtuigd zijn dat je, als je het heden wil begrijpen en grip wil 
krijgen op de toekomst, je moet beginnen met zoeken in het verleden. De makers van Heimat stellen zichzelf 
de vraag: wat is ons scheppingsverhaal? En: moet daar geen alternatief voor komen?

Momenteel zou ik het liefst het orkest naar hier 

halen om het requiem uit het stuk opnieuw te 

spelen. En de beelden, om me nogmaals te ver-

wonderen over de schoonheid van de wereld. 

En de makers, om het toneel nog eens op te 

voeren. Maar ik heb enkel mijn woorden. Woor-

den die weliswaar een enorme kracht in zich 

dragen als je maar weet hoe ze te brengen. Dat 

heeft de Nwe Tijd met ‘Heimat II’ volgens mij 

meer dan bewezen. Ik hing aan hun lippen van 

begin tot ver na het einde.

Heimat II ging, zoals reeds beloofd, over af-

scheid nemen. Maar het ging ook over veel 

meer dan dat. Het was een persoonlijk reisver-

slag met luchtige anekdotes over walvissen en 

back-ups maken en het noorderlicht zien. Je 

kon het noorderlicht bijna echt zien. Ik ben in 

Denemarken geweest, en in Groenland, en in 

IJsland. Ik ben door de sneeuw gevlogen op een 

hondenslee. En dat voor maar 8 euro en zonder 

brandstof te verbruiken. Nu ja, toch niet meer 

dan nodig is om in Sint-Niklaas te geraken.

Het requiem, een afscheidslied, was de rode 

draad door de hele voorstelling. Ze wouden 

het stuk uit hun instrumenten – die ze overi-

gens nog niet konden bespelen – halen en he-

lemaal tot op de smeltende ijskappen brengen. 

Harald Austbø, de meest ervaren muzikant van 

de groep, componeerde een volledig requiem 

van negen delen, drie kwartier muziek. Boven-

dien moest hij het stuk door omstandigheden 

drie keer opnieuw maken. Dat op zich is al een 

indrukwekkende prestatie. De bijdrage van ko-

ren uit die ijskoude landen gaven het geheel 

nog een extra dimensie. En hoe langer je uit-

keek naar de grote finale, waarin ze het laatste 

deel op de top van de berg zouden spelen, hoe 

meer je merkte dat het eigenlijk niet daarover 

ging. Het verhaal wachtte niet op de climax om 

onvergetelijk te worden. Het verhaal was onver-

getelijk op zich.

Ten slotte zou ik graag nog iets zeggen over 

de acteerprestaties van Freek, Tim, Harald en 

Suzanne. Het feit alleen al dat ik ze bij de voor-

naam ken, zegt al veel. Er heerste absoluut een 

ongedwongen sfeer en je vergat dat je naar the-

ater aan het kijken was. Ze acteerden ook niet 

echt, ze waren gewoon zichzelf. Al moeten we 

opmerken dat het stuk soms net iets te goed 

in elkaar zat om echt geïmproviseerd te lijken. 

Sommige delen duurden wel een beetje te lang 

en soms werd de sterkte van het theater net een 

zwakte. Zo hoefde het noorderlicht voor mij 

niet met plastiek zakken te worden uitgebeeld 

en konden de eindeloze opsommingen, die 

telkens begonnen met ‘we kozen...’, waarbij we 

kozen voor de Verlichting of het aantal stoelen 

in de zaal, best wat beperkt worden.

Bij momenten werd de voorstelling conceptuele 

chaos. Toch vond ik het stuk globaal gezien vrij 

tot zeer indrukwekkend, en daarom raad ik jullie 

dan ook allemaal aan om ‘Heimat II’ te gaan be-

kijken. Voor het te laat is voor deze wereld, voor 

Donald Trump ook Europese cultuur verboden 

heeft. Grapje.
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Koffie en ontbijt

Koffie, koffie en nog eens koffie. Dit drankje is 

voor sommige mensen goddelijk en voor an-

deren hels. Voor meneer Caulier is het alvast het 

eerste. Zodra dat hij opstaat, zet hij de koffiezet-

machine aan, zo eentje van Italiaanse makelij! 

Een uitgebreid ontbijt is niet alleen op zondag, 

maar op elke werkdag van essentieel belang 

voor meneer Caulier. Een heerlijk ontbijtje: vers 

fruit, lekkere boterhammen en een goede kop 

koffie, dit alles onder begeleiding van muzikale 

meesterwerken van Bach, Beethoven en andere 

klassieke componisten, dit soms tot grote erger-

nis van zijn twee kinderen, die hun vader probe-

ren te bekeren tot de meer moderne muziek. Na 

het eerste en (volgens meneer Caulier) belang-

rijkste maal van de dag, zwaait hij zijn vrouw 

en kinderen uit en verlaat hij huize Caulier, om 

vervolgens zijn auto op een parking in de buurt 

van de expressweg (E 34) te parkeren en het 

laatste stuk naar school op de fiets te rijden. 

Fietsen

De fietstocht heen en terug is een moment van 

rust en reflectie, een onuitputtelijke bron van 

energie, inspiratie en kracht. Eenmaal aangeko-

men op school, haast meneer Caulier zich naar 

zijn lieve kindjes. 

Een vrij uur?

“De koffie op school is vreselijk”, aldus meneer 

Caulier. Hij probeert dan ook tijdens een vrij uur 

een goede kop koffie te gaan drinken in de Sta-

tionsstraat.

Op weg naar huis

Na een drukke dag springt meneer Caulier weer 

op zijn fiets om opnieuw naar de auto te rijden. 

Tijdens de terugreis probeert hij te genieten van 

de natuur, maar tegelijkertijd reflecteert hij ook 

over hoe de dag gegaan is.

Vrije tijd

Het verzamelen van antieke boeken is een leuke 

bezigheid voor meneer Caulier, het afstruinen 

van boeken- en antiekmarkten is dan ook een 

bijna noodzakelijke bezigheid voor hem. Verder 

gaat veel van zijn vrije tijd naar het beluisteren 

en analyseren van meesterwerken van Bach en 

andere fameuze componisten.

Schrijven

Schrijven is volgens meneer Caulier een ver-

rijking van de geest. Zo probeert hij altijd de 

mooiste zinnen te maken; complexe metaforen 

en een ingewikkelde, maar duidelijke structuur 

zijn cruciaal. Om het schrijfproces te bevorde-

ren, heeft hij een eigen hoekje ingericht, een 

plek waar rust overheerst, omgeven door prach-

tige boeken en filosofische werken, hier werkt 

meneer Caulier aan zijn volgende artikel. Jawel, 

meneer Caulier schrijft af en toe voor de krant, 

Kerk en Leven meer bepaald.

Actief in de kerk

Het is belangrijk om je te engageren voor de 

maatschapij! Engagement en geloof, twee heel 

belangrijke dingen voor meneer Caulier, komen 

perfect samen in de parochie. We zijn dan ook 

samen naar de viering gegaan die hij voorging. 

We kunnen een pak leren van de passie en de 

overtuiging waarmee meneer Caulier deze taak 

op zich nam. Op de terugweg van de kerk on-

stond een discussie, of eerder een goed gesprek 

over de Kerk, wat verwacht je ook van een gods-

dienstleerkracht. Maar het ging niet alleen over 

De Kerk, ook over jongeren en hun problemen. 

De Kerk is volgens meneer Caulier een achter-

haalde bejaardenclub, die niet meer aanspreekt 

bij het potentiele, hedendaagse publiek. Heel 

veel mensen worden uitgesloten van het geloof, 

alleen maar omdat iemand dat heeft gezegd, 

iemand die toevallig meer macht heeft. Jawel, 

meer macht! Macht in een Kerk, eigenlijk hoort 

dat toch niet? Een kerk is een plaats om te bid-

den, om na te denken over god en er met men-

sen over te praten, het is volgens meneer Cau-

lier geen plek om te worden onderworpen aan 

de macht van een of andere oude man in een 

gewaad, die totaal niet weet wat er speelt in de 

wereld! Hij probeert dit ook te laten zien aan de 

kinderen. Tijdens deze viering waren er toeval-

lig ‘Snotjongens’ voor hun vormsel aanwezig. 

Een pastoor moet spreekwoordelijk één worden 

met de mensen in zijn parochie! Hoe kan hij an-

ders zijn mensen helpen! 

Een dag uit het leven van meneer Caulier
Daan Witte 4 Lc

De dag begint voor meneer Caulier met een heerlijk kopje Italiaanse koffie en een goed ontbijtje in het bijzijn 
van zijn gezin. Even nog van alle rust genieten …
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Waarom wilden jullie graag meedoen met 

de quiz?

Arthur: Mevrouw Callewaert is mijn buurvrouw 

en ik ken haar goed.

Mevrouw Callewaert: En omdat hij later nog 

les van mij zal krijgen (lacht). 

Mevrouw Goossens: Mevrouw Callewaert is 

mijn tofste collega. Ik kende alle antwoorden op 

de quiz, zelfs zonder het artikel te lezen.

Ook de schiftingsvraag: wanneer is 

mevrouw Callewaert afgestudeerd?

Mevrouw Goossens: Nee, dat was wel een 

moeilijke vraag. We hebben wel allebei op de 

presentatie gezeten, maar zij was een jaar ouder 

dan ik, en we hadden toen eigenlijk geen con-

tact met elkaar. In haar hogere studies heeft ze 

dan ook nog eens een jaar in Spanje gezeten. In 

1997 zijn we samen begonnen met lesgeven en 

toen pas hebben we elkaar echt leren kennen. 

Dit jaar is dus al ons 20ste jaar in het onderwijs.

Mevrouw Callewaert, wat hebt u dan in dat 

extra jaar in Spanje gestudeerd? 

Mevrouw Callewaert: Kunst en communicatie. 

Ik heb geleerd hoe ik er met verschillende soor-

ten verf moet werken, welke ondergronden het 

best gebruikt kunnen worden … Daarna heb ik 

ook nog restauratietechnieken gehad.

Mevrouw Goossens: Dus u kan de Collegekerk 

misschien eens onder handen nemen?

Mevrouw Callewaert: Daar heeft de school 

waarschijnlijk het budget niet voor (lacht).

Twintig jaar lesgeven is al een hele tijd. 

Maar hoe zien jullie de toekomst?  

Gaan jullie altijd voor de klas blijven staan?

Mevrouw Callewaert: Zolang ik het graag doe, 

blijf ik er sowieso mee verder doen. Dat wil nog 

niet zeggen dat lesgeven makkelijk is: je moet er 

elke keer echt volledig staan, soms 6 à 7 uur op 

een dag. Elk jaar is wel anders: binnen het leer-

plan is er nog een grote ruimte om zelf op te 

vullen. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld Franse presi-

dentsverkiezingen en bij de economische crisis 

in 2008 hebben mijn leerlingen behoorlijk wat 

economie te slikken gekregen. 

Mevrouw Goossens: Ik denk ook wel dat de 

pensioenleeftijd van 67 jaar voor ons niet zal 

blijven. Omdat er weer meer jonge mensen wil-

len beginnen lesgeven, denk ik dat die leeftijd 

dus zal worden verlaagd, zodat er weer jonge, 

nieuwe leerkrachten terecht kunnen op meer 

scholen.

Arthur, heb je een goede band met mevrouw 

Callewaert als buurvrouw?

Arthur: Ja, we gaan zelfs soms op reis samen. 

Naar Frankrijk. 

Mevrouw Callewaert: Ja, maar niet gewoon 

omdat ik Frans geef.

Arthur: Nee, er woont ook familie van me.

Mevrouw Goossens, hebt u bij het invullen van 

de quiz gemerkt dat u, als goede vriendin van 

mevrouw Callewaert, veel gelijkenissen met 

haar hebt?

Mevrouw Goosens: Wat de quiz betreft valt 

dat wel mee. Ik lees ook wel graag boeken, maar 

koffie drink ik dan weer niet. Over het algemeen 

hebben we wel nogal veel gelijkenissen: allebei 

hebben we drie kinderen, onze mannen zijn al-

lebei bezig met wetenschap, we geven allebei 

al 20 jaar les … 

Mevrouw Callewaert: Zij helpt mij vaak relati-

veren. Als ik wat gespannen op school toekom, 

kunnen we wat met elkaar praten, ons hart luch-

ten en lachen. Dan kan ik er weer voor gaan.

Mevrouw Goossens: Ja, goede collega’s en een 

goede werksfeer zijn echt belangrijk. 

Bedankt voor het interview en voor jullie 

tijd!

Met mevrouw Callewaert & co in de Capéau
Lukas Van Oost 5 LWIa

De fervente lezers onder jullie herinneren zich nog dat in de vorige Ic Hou een interview met mevrouw Callewaert 
stond. Op het einde was er ook een miniquiz terug te vinden. De winnaars van die quiz werden door de Ic 
Houredactie getrakteerd op een wafel in ‘Capéau’, samen met mevrouw Callewaert. Wie die winnaars waren? 
Mevrouw Goossens (mevrouw Callewaerts beste vriendin) en Arthur Letraublon (mevrouw Callewaerts 
buurjongen uit 2GL). 
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Even tijd voor ontspanning… 
Spelletjespagina: Amber Van Moeseke & Lotte Geleyn 3 La – 3 GL

Los onderstaande droedels op Los onderstaande raadsels op
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Los deze kruiswoordpuzzel op
HORIZONTAAL

3.  Uurrooster

4.  Vrije periode

8.  Refter voor de derde graad

12.  Lesgevers

13.  Studieonderdeel

14.  de Revisor

16.  Leren/blokken 

VERTICAAL

1.  Wachten in een rij

2.  Warme refter

5.  Kluisje

6.  Overleg over resultaten of gedrag

7.  Dansen tussen de middag

9.  Excursie

10.  Ontspanning tijdens de middag

11.  Proefwerken

15.  Bibliotheek op school 

Extra om te kleuren!

Kleur deze kleurplaat in.
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100-dagen

6 EMT: American Football 

6 WEWIa2: ridders en jonkvrouwen 

6 GWIb-LWIb-WEWIb: Oktoberfest 

6 HW: Disney 

6 GL-LMT-LWE: Oertijd 
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6 MWE-EWIa: Stakende boeren 

6 SPW: Superhelden 

6 WEWIa1: Sumoworstelaars en Chinese hofdames 

6 GWIa-LWIa: Space 
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Vooraf
Nadat ze wisten wie hun tegenstander was, werd het duel nog eens zo 

spannend. Verliezen van je moeder of dochter is toch nog net iets anders 

dan van een collega. Voor we het duel van start lieten gaan, lieten we de 

dames nog even een pronostiek opmaken. Aangezien mevrouw Cornelis 

af en toe eens meedoet aan een quiz en toch wel de meest competitieve 

is van de twee, voorspelde mevrouw Van den Berghe dat zij zou winnen.

Het duel
Het duel bestond uit twee hoofdrondes – waarvan er eentje nog eens in 

twee delen werd opgesplitst – en als extraatje een bonusronde. Om te be-

ginnen kregen de deelneemsters elk 1 minuut de tijd om bepaalde tongt-

wisters zoals ‘plak bakbloedworst’ en ‘kapot gepikte kippenkoppen’ verscheide-

ne keren zo snel mogelijk te herhalen. Mevrouw Van den Berghe zag het wel 

zitten om de spits af te bijten en ze stuurde haar rivale prompt de deur uit. 

Toen de tijd begon te lopen, draaide ze haar blad meteen om. Ze deed 

een slimme zet door de eerste en langste tongtwister over te slaan en aan 

de volgende te beginnen. Af en toe struikelde ze eens over haar woorden, 

maar al bij al legde ze de lat meteen hoog voor mevrouw Cornelis. Zij ging 

op haar beurt wel voor de lange tongtwister, maar die bleek toch net te 

moeilijk om in één keer juist uit te spreken. Na een tweede keer proberen, 

lukte het wel en kon ze verder, maar door die kleine misser stond ze na een 

minuut 1 punt achter op haar tegenstandster. 

Dan volgden zes droedels waarvoor de dames vijf minuten de tijd kregen. 

De moed zonk mevrouw Van den Berghe toch wel een klein beetje in de 

schoenen, want ze gaf zelf toe dat dat totaal niet haar specialiteit is. Toch 

liet ze zich niet van de wijs brengen en begon ze samen met haar rivale 

geconcentreerd aan haar droedels. Die bleken moeilijker op te lossen dan 

verwacht. Hoewel we af en toe een hint gaven over de eerste droedel, 

konden ze hem toch niet oplossen. Uiteindelijk vond mevrouw Cornelis 

er één en een halve, maar haar tegenstandster vond er twee, waardoor 

mevrouw Van den Berghe aan de leiding ging met anderhalf punt voor-

sprong.

De finale
Voor de laatste ronde gingen we terug naar de tongtwisters. Nu was me-

vrouw Van den Berghe wel genoodzaakt om de ultieme tongtwister fout-

loos te proberen uitspreken. Met opperste concentratie zegde ze hem 

zonder fouten op en mocht ze verder naar de andere. Daar zaten een 

paar verraderlijke zinnen tussen, die wel eens moesten herhaald worden. 

De laatste tongtwister kon ze nog nipt binnen de tijd foutloos opzeggen, 

waardoor ze nog eens drie extra punten kreeg. Mevrouw Cornelis kon op 

haar beurt verder waar ze gebleven was. Omdat ze de ultieme tongtwister 

al achter de rug had, moest ze alleen de kortere tongtwisters nog opzeg-

gen. Dit ging mevrouw Cornelis moeiteloos af en ze beëindigde alle op-

drachten ruim binnen de tijd waardoor ze er vier punten erbij kreeg. Nog 

een verschil van een half punt dus …

Nog een afsluitertje…
De individuele punten waren verdiend en nu draaide alles rond team-

work. Beide deelneemsters kregen een professioneel geplastificeerde 

kaart waarbij op de voorkant ‘JIJ’ en op de achterkant ‘IK’ stond. Ana-Clara 

en ik stelden tien vragen waarbij ze simpelweg aan ons moesten tonen 

of het om hen of de andere persoon draaide. Natuurlijk konden ze elkaars 

antwoord niet zien en was het de bedoeling om zoveel mogelijk gelijke 

antwoorden te geven. Dat betekende dat als de ene ‘IK’ zei, de ander ‘JIJ’ 

moest zeggen om een punt te scoren. 

De eerste vraag “Wie is de beste chauffeur?” bleek niet zo moeilijk. Ze wa-

ren het snel unaniem eens dat mevrouw Van den Berghe de betere chauf-

feur was en ook de vraag “Wie slaapt het langst uit?” was snel beantwoord 

met een ‘IK’ door mevrouw Cornelis en ‘JIJ’ door haar teamgenote. Zo 

haalden ze al snel enkele punten binnen tot we aan de vragen “Wie eet 

het meest?” en “Wie heeft de meeste kledij?” kwamen. Zeg nu zelf, we 

eten en shoppen allemaal graag, waardoor het zeker te begrijpen valt dat 

Het duel: mevrouw Van den Berghe  
versus mevrouw Cornelis

Mara Claes 3 Lb

Toen ik mevrouw Van den Berghe vroeg of ze wilde deelnemen aan het duel, antwoordde ze volmondig ‘ja’. Ze 
polste al even wie haar tegenstand(st)er zou zijn, maar ik loste niets. Een kwestie van de spanning erin te houden. 
Ondertussen stelde Ana-Clara Van den Berghe (3GL), mijn partner in crime en toevallige naamgenoot van onze 
deelneemster, dezelfde vraag aan mevrouw Cornelis. Zij stemde op haar beurt ook toe en zo geschiedde het duel 
tussen ervaring en jeugd, tussen moeder en dochter, tussen mevrouw Van den Berghe en mevrouw Cornelis.
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ze beiden ‘IK’ antwoordden op die twee vragen. De rest liep 

dan weer van een leien dakje en zo kwamen we te weten dat 

mevrouw Van den Berghe toch wel het populairst was in de 

middelbare school en het minst snel toegeeft in een discus-

sie. Uiteindelijk eindigde de ronde met een 8/10 wat natuurlijk 

aantoont dat moeder en dochter elkaar door en door kennen. 

Deze ronde veranderde uiteraard niets meer aan de indivi-

duele scores waardoor mevrouw Van den Berghe nipt, maar 

verdiend won met een half puntje en een prijs in de wacht 

sleepte. Deze bestond uit vier chocoladepaashazen die na een 

foto van de fotograaf werden verdeeld tussen ons vijven. Ie-

dereen had zich duidelijk geamuseerd en ik wil iedereen en in 

het bijzonder onze deelneemsters nog eens bedanken om tijd 

vrij te maken voor het duel. Ik kijk alvast uit naar het volgende! 

Toneelvoorstelling: Kahlo
Lara Van Schoote 5 WEWIb, Daan Witte 4 Lc

De voorstelling had een zeer speciaal begin. Frida, gespeeld door Wanda Joos-

ten, stond alleen op het podium. Ze keek naar boven, leek zichzelf te wurgen en 

er was een spot op haar gericht, wat een zeer lugubere sfeer schiep. Ze vertelde 

hoe ze op 6-jarige leeftijd werd getroffen door kinderverlamming, waardoor 

haar rechterbeen onvolgroeid was. Ook vertelde ze dat ze op 18-jarige leeftijd 

zwaargewond raakte door een verkeersongeval. Dat was het moment dat Frida 

besloot om te beginnen met schilderen. 

Daarna kwam Diego Rivera op het toneel, ons volgende personage, dat ge-

speeld werd door Ronald Van Rillaer. Hij bracht direct een andere sfeer mee en 

vertelde, terwijl hij schilderde, zijn ‘visie’ over vrouwen. 

Later ontmoetten Frida en Diego elkaar en later besloten ze te trouwen. Frida 

en Diego’s huwelijk was heel passioneel, maar doordat ze zo een sterke tegen-

polen waren, was er een constante afwisseling tussen vrede en oorlog in huis. 

Beiden hadden ook veel buitenechtelijke relaties. Zo had Frida relaties met Leon 

Trotski, de New Yorkse fotograaf Nickolas Muray en de Japans-Amerikaanse 

landschapskunstenaar Isamu Noguchi, maar ook met andere vrouwen. Zowel 

Wanda Joosten als Ronald Van Rillaer vertolkten hun rol zeer passioneel en je 

werd helemaal in het verhaal meegesleurd.

Verder hielden ze zich niet alleen bezig met 

kunst, maar ook met politiek. Ze ontkenden alle-

bei dat ze surrealistische kunstenaars waren, maar 

brachten desondanks nieuw leven in de Mexi-

caanse kunst. 

Later bekende Frida’s zus, Cristina Kahlo, gespeeld 

door Myriam Mulder, dat ze een affaire had met Di-

ego Rivera. In de voorstelling trad ze vaak als vertel-

ler op en vertelde ze over Frida en Diego. Dit zorgde 

ervoor dat het publiek steeds goed kon meevolgen. 

Cristina was echter meer dan Frida’s zus, ze was haar 

vertrouwenspersoon. Bijgevolg zorgde Cristina’s af-

faire ervoor dat Frida scheidde van Diego. Maar na 

een heftige strijd hertrouwden ze. 

Op het einde van de voorstelling beschreef Frida twee 

grote tragedies in haar leven: het accident en Diego. 

Het einde, waarbij Frida het laatste woord had, was zo 

emotioneel, dat het publiek in tranen uitbarstte. 

In de krokusvakantie hebben we de voorstelling ‘Kahlo’ 
bezocht, een prachtig stuk, dat we zeker aan iedereen 
aanraden. De voorstelling is gebaseerd op het waar-
gebeurd verhaal van Frida Kahlo, een surrealistische, 
Mexicaanse kunstenares.

<<<
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De voorstelling vond plaats in een kleine ruimte, met zelfgemaakt decor. 

De plaatsen waren beperkt en je zat zo dicht bij scène, dat je volledig door 

het verhaal werd meegesleept. In de voorstelling werden bovendien Mexi-

caanse muziek en levende dieren gebruikt. Er was zelfs een Mexicaanse 

keuken, waar je tijdens de pauze iets kon gaan halen om te drinken of eten. 

Na de prachtige voorstelling konden we Wanda Joosten intervie-

wen, een Belgische actrice die al sinds 1985 acteert. Ze vertolkte 

meerdere bekende personages zoals Jeannine in de familie Backel-

jau, Tante Sidonia in de musical Suske en Wiske, Oliver Twists tante 

.... We wilden vooral weten wat je nu precies moet kunnen om een 

goede acteur te worden.

Hoe ben je begonnen met acteren?

Dat is al lang geleden, ondertussen 32 jaar al. Ik ben in 1985 begonnen, 

voordien wou ik eigenlijk ook al acteren. Iedereen kent dat wel: school-

toneel en dan dacht ik bij mezelf dat ik zoiets toch wel graag zou willen 

doen. In mijn generatie was het heel klassiek dat je eigenlijk van je ouders 

niet mocht gaan acteren! Ik ben begonnen met een aantal studies: mu-

ziekwetenschappen, theaterwetenschappen, de toch wat theoretischere 

kant. Hierna ben ik naar de filmschool gegaan en ondertussen ben ik ook 

audities gaan doen. De eerste keer dat ik op een profesionele theaterstage 

stond, dacht ik: dit is wat ik wil doen. Ik heb dan nog wat studies gedaan 

en ik ben audities blijven doen. En dit heeft mij dan gebracht op 32 jaar 

toneelspelen.

Welke invloed heeft de opleiding op het kunnen van een acteur?

Je hebt talent, studies en ervaring. Dat zijn de drie peilers van het acteren. 

• Talent, dat voel je, ook als je nog jong bent. Het is ook je drijfveer om iets 

te gaan doen.

• Als je ervoor studeert, dan leer je het instrument waarmee je werkt beter 

kennen. Je breidt dus de mogelijkheden uit.

• En dan de derde, de ervaring, die zorgt ervoor dat je, als je iets moet cre-

eren, een veel grotere bagage hebt om de creatie hieruit te putten.

Wat is jouw grootste angst als je op de planken staat?

Als je gerepeteerd hebt, dan heb je afspraken gemaakt en dan hoop je na-

tuurlijk ook dat alles gaat lukken. Als het een gemakkelijk parcours is, dan 

zal het ook allemaal wel lukken. Maar het is eigenlijk de kracht van een ac-

teur of creator, om tot aan de limiet te gaan en om te zien hoe ver hij kan 

gaan. Dan wordt het natuurlijk moeilijker, want dan weet je dat je ergens 

veel moeite voor moet doen om het te bereiken. Dat is dan eerder een be-

zorgdheid.

Ik droom weleens dat ik het verkeerde script heb geleerd of dat ik mijn 

woorden ben vergeten of dat er technisch iets misgaat, zoals de stroom 

die uitvalt.

Welke tips wil jij geven aan aspirant acteurs en actrices?

Om te beginnen in jezelf geloven, want dat sterkt je zelfvertrouwen en dat 

heb je nodig om op een geloofwaardige manier een verhaal aan de men-

sen te vertellen.

En ten tweede moet je zoveel mogelijk proberen te stelen met je oren en 

ogen. Dat je mensen en types bezig ziet, dat je situaties onthoudt, klanken 

onthoudt, dat je daar een soort inventaris van maakt, zo leer je hoe ver-

schillende mensen met emoties omgaan, met als gevolg dat je veel ver-

scheidener kan beginnen creeren.

Zijn de nummers, die je live gezongen hebt gezongen, bestaand,  

of zijn ze speciaal voor het toneelstuk gecomponeerd? 

De muziek heb ik zelf gekozen. Het eerste nummer is in het Spaans gezon-

gen. Dat heb ik zelf geschreven. Het tweede is een bestaand nummer van 

Concha Buika. Het derde ‘Siempre Hace Frio’ is een traditioneel nummer. 

Van waar haalde je inspiratie voor het componeren van het eerste 

liedje? 

Je neemt sowieso een beetje over van de kleur van Mexicaanse muziek. 

Dan heb ik naar de situatie gekeken: Frida had verdriet, een miskraam ... en 

heb ik daar een tekst over gemaakt in het Spaans. Daar heb ik ten slotte 

muziek bij gemaakt. 

Zijn er bepaalde elementen in de muziek tijdens een theaterstuk die 

je belangrijk vindt?

In dit soort theater kan je niet na gespeelde scènes een streepje muziek 

laten spelen. In een musical is het nog anders, daar is de muziek doorge-

componeerd. We waren dus vooral op zoek naar een nummer dat ik dan 

traag kon vertolken, zodat de actie er tussendoor kon blijven lopen. Zo 

krijgt het publiek niet het gevoel ‘en nu een streepje muziek’. Waar we nog 

op letten is, als je dan toch tekst gebruikt, dat die zeker te maken heeft 

met wat je op de scène doet. 

Over het algemeen was ‘Kahlo’ een zeer originele voorstelling 

met zeer gepassioneerde acteurs die een meesterlijke vertolking 

brachten van de personages. We raden deze voorstelling echt aan 

iedereen aan! 
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Fotopagina

3SPWa en 3SPWb op sportkamp in Mol

Het Schot van Sarajevo

Fietsvoetbal op school: de Broederlijk Delenactiviteit van het derde jaar
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Zwemkampioenschap

5 MT in Emmerich

Derde jaar in Puytvoet

Het zesde jaar tijdens de COBA’s
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De zolder

1  Het luiwerk, een constructie waarmee men zakken graan omhoog 

hees of liet zakken in oude oude molens

2  ‘Sjotterkas’

3  Enkele matrassen om … Tja?

4  De authentieke reclame voor een toneelvoorstelling in de Stads-

schouwburg

De Collegekerk + pastorij

5  De gewelven van de Collegekerk

6  View over het dak van de Calfac en de binnentuin vanop de kerk

7  View over de Collegestraat vanop de kerk

8  De sacristie

Natuurkundig kabinet van kanunnik Jan Basilius Martens

9  Een oude foto van zijn wetenschapslokaal

10 De verzameling schelpen, koralen, fossielen en mineralen die kanun-

nik De Ridder op een veiling in Brussel heeft kunnen bemachtigen

11 Gang naar de kamer van de voormalige superiors

De achterkamertjes 
van ’t College

Daan Witte en Elisa Heyrman 4 Lc – 5 LMT

Of dit nu je eerste of je laatste jaar op ’t College is, het 
staat vast dat onze school nog steeds geheimen voor 
je heeft. Nu is de tijd gekomen om deze eindelijk uit 
de doeken te doen. In de volgende fotoreportage 
nemen we je mee langs de zelden geziene, uiterst 
goed verstopte schatkamers van het ondertussen 
eeuwenoude gebouw waarin het Sint-Jozef-Klein-
Seminarie is ondergebracht.
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STRIPVERHAAL Tekeningen: Roxanne Cools 4 Lc - Scenario: Emma Caals 6 LMT
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Jean Paul voelde zich de gelukkigste man op aarde. Een luxueuze villa, 

een mooi zwembad, een beeldschone vrouw, kortom een perfect leven. 

Vandaag, 14 juni, waren hij en zijn vrouw Mélanie een maand getrouwd en 

dat mocht gevierd worden. Jean Paul had alles geregeld. Hij liet hun luxe-

suite in hotel Paris versieren met witte rozen en oranje geurkaarsen en hij 

huurde een privéchef met ober in, precies zoals op hun huwelijk. Alles was 

piekfijn in orde. Ze gingen een perfecte avond tegemoet.

In haar koolzwarte cocktailjurk met oranje pumps en bijpassende lippen-

stift liet ze zich naar haar tafel begeleiden. Haar haren waren weelderig 

opgestoken en haar pony was perfect recht geknipt. De eikenhouten ta-

fel bevond zich op het balkon met een prachtig uitzicht op de Eiffeltoren. 

“Goedenavond, ma chérie. Je ziet er adembenemend mooi uit!” verwel-

komde Jean Paul zijn echtgenote, onder de indruk van haar schoonheid. 

Zoals een echte gentleman hielp hij Mélanie op haar stoel. “Goedenavond 

Paul”, zei Mélanie met haar zwoele, verleidelijke stem. “Ik zie dat je opnieuw 

alles uit de kast gehaald hebt. Mijn favoriete bloemen en geurkaarsen in 

mijn favoriete kleur. Hoe toevallig”, lachte ze. “Wel lieve Paul van me, ik heb 

jouw favoriete champagne van LeClère meegenomen.” “Hoe kon je het 

toch weten”, glimlachte hij. 

Hij gaf een zoen op de tatoeage van het kleine, zwarte spinnetje op de 

rechterpols van zijn vrouw. “Ik zal je nooit kwetsen”, beloofde hij. Zo ver 

zal het niet komen, dacht Mélanie bij zichzelf. “Wel, waar wachten we nog 

op?” bracht ze gespeeld verontwaardigd uit. “Ober, breng ons de cham-

pagne!” Haar woorden waren nauwelijks koud of de ober kwam al met 

twee glazen champagne aangesneld. 

Kortverhaal: Donker web
Mara Claes 3 Lb

“Kijk daar, de lichten van de Eiffeltoren gaan aan!” merkte Mélanie opge-

wonden op. Jean Paul draaide zich om en bewonderde de toren. Mélanie 

liet ondertussen ongemerkt een klein flesje onder haar jurk vandaan glip-

pen en druppelde een paar druppels in het glas van haar man. “Santé! Op 

onze verdere toekomst samen”, proostte de man, terwijl hij zijn glas naar 

zijn lippen bracht. Op mijn toekomst, dacht Mélanie bij zichzelf, terwijl ze 

grijnzend aan haar glas nipte.

“Ik, ik voel me plots heel duizelig”, stamelde Jean Paul lijkbleek. “Dat is de 

bedoeling”, fluisterde Mélanie boosaardig. “Dacht je nu echt dat ik om een 

andere reden bij je was dan voor het geld? Kom op, je hebt stinkvoeten 

en je bijt op je nagels. Correctie, beet op je nagels”, bulderde ze met een 

triomfantelijke blik in haar ogen. “Hoe kon je?” bracht hij met zijn laatste 

adem uit. “Mannen zijn vreselijke wezens”, lispelde ze vol minachting. “Je 

bent niet de eerste en je zal zeker niet de laatste zijn!” beloofde ze hem 

moordlustig. Na die woorden viel Jean Paul met een blik van afgrijzen 

dood neer.

“Help! Ober, kok, iemand, help ons! Er is iets met Paul aan de hand!” gilde 

Mélanie met een sterk staaltje acteertalent. De ober en de kok kwamen 

onmiddellijk aangesneld. “Ik ga hulp halen!” krijste Mélanie terwijl ze haar 

glas champagne van tafel griste. Ze deed haar beige trenchcoat aan, nam 

haar oranje handtas mee en beende ongezien het hotel uit. 

Mélanie stapte elegant en beheerst als altijd in de pikzwarte limousine 

die haar stond op te wachten. “Waarheen mevrouw?” vroeg de chauffeur. 

“Jongedame”, verbeterde Mélanie hem goedgeluimd. “Richting België”, be-

val ze vastberaden, waarna ze met haar glas champagne in de hand ver-

dween in de nacht, op zoek naar haar volgend slachtoffer.
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Hoe ben je in contact gekomen met de poëzie die jou aansprak?

Meneer De Smet (‘Mozes’) gaf in het vierde middelbaar de voorzet. Ik neig-

de naar de typische getormenteerde tiener toen hij kwam aanzetten met 

Jotie T’Hooft, dé Vlaamse poète maudit. We kregen zijn biografie te horen 

en lazen zijn Schuldbekentenis en Halfweg de wandeling. Dat kwam bin-

nen... Ik ontleende enkele van zijn dichtbundels en toen mijn vader die op 

mijn kamer zag liggen, diepte hij zijn eigen Jotie-collectie op; daar heb ik 

lang op geteerd. Verder heb ik veel gehad aan de verzamelwerken uit onze 

‘huisbib’: aan poëzie geen gebrek!

Heb je ook andere literatuur geschreven?

Nee en daar zie ik mezelf ook niet toe in staat. Ik houd het graag bondig. 

Van welke schrijvers/dichters moeten we iets gelezen hebben?

Ik ben geen oeuvre-lezer en durf geen schrijvers aanraden op basis van 

één boek: een zwaluw maakt de lente niet. Van Simone De Beauvoir heb ik 

wel veel gelezen. Haar bekwaamheid om relationele constellaties te door-

Oud-leerling:  
Sien De Corte

Emma Caals 6 LMT

Gedichten  
Sien De Corte mijn voorliefde van bij doodtij

was baarlijk, zonder branding

het laagwater gestild in mij

na één nachtelijke wand’ling 

weerkerend, woordloos en alleen

in ’t zand, op eigen stappen

de mijne langs de zijne heen 

‘k moest weekdieren vertrappen

in mijn nog verse voetsporen

vond hij kort nadien op ’t strand

een lege schelp, als van tevoren

en nam die verder bij de hand

van ver

van ver klonk ik

van ver klonk ik in haar

zijn zinspoeling van bij springtij 

was grondig en zou breken

de kalme golven waarop hij 

toen deinde, nog voor weken

hij hees verliefd het blinde zeil

“haar reddend van verdrinking”

kapseisde - met dwang, zonder feil

tot zij zacht ’t water in ging

maar binnen zeearmen gesloten

berg ik niet al ’s mans wrakgoed

’t heeft hem vreselijk verdroten

dat ik meer eb dan ik vloed

bezonjes

zomers laatste hete adem

in mijn nek – ik zucht

over een te smalle schouder

werp ik een blik terug

zonder stilstaan reikt die

niet tot bij vertedering

ik ben al lang verdwaald

en verwees nu middenin

een bos zonder bomen

in lichtgemis

niet bij d’hand genomen

door wat nood, gewoonte is

onzeker over het verweer

van een getaande huid

sta ik rug tegen de zon

en strekt zich schaduw voor mij uit

verder en verder en verder en verder

volg ik mijn donkerezelve

Sien De Corte is een oud-leerlinge die momententeel 
geneeskunde studeert. Ze schreef enkele prachtige 
gedichten tijdens haar collegecarrière (nog voor het 
bestaan van Ic Hou jongeren) en door een zeer 
toevallige ontmoeting hebben we dat werk in handen 
gekregen. Ze is momenteel niet meer actief aan het 
schrijven, maar kijkt wel met een klein glimlachje 
terug naar die jaren op SJKS. 

gronden, blijkt een constante en ik beveel haar daarom 

graag aan. Wat poëzie aangaat, moet je de 26-jarige 

Marieke Rijneveld niet alleen lezen, maar ook – en 

vooral – horen. De Nederlandse bracht vorig jaar haar 

debuut Kalfsvlies uit: narratieve, associatieve gedichten 

die gecomponeerd lijken op de melodie waarop ze 

gewoon is voor te dragen. Rijneveld werd door onze 

noorderburen uitgeroepen tot Literair Talent van 2016, 

maar bij ons geniet ze weinig bekendheid. De vriend 

die me haar bundel cadeau deed, ging langs bij een 

boekenketen waar ze nog nooit van Rijneveld gehoord 

hadden: “Wat? Kalfsvlees? Is dat een kookboek?” 

Wat betekent poëzie voor jou? 

De poëzie die ik heb geschreven diende vaak als skinny 

mirror voor mijn ‘gekwelde geest’. De weerspiegeling 

van onbestemde gevoelens in woorden, verzen en 

metrum, maakte die gevoelens bevattelijk en draaglijk. 

Zo stellen ook andermans verzen mij gerust: wat ik er-

vaar, is eerder ervaren. 
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Tekening: Elke Deloddere 6 LWIa / Samenstelling: Emma Caals 6 LMT

Wispelturig

Wuivende waterlelies weten wie liegt

De wind fluistert hen geheimen toe

Het oude water de roddels al lang moe

Wij willen weten waarin waarheid ligt.

Woorden weerspiegelen waarom waanzin liegt

Zij meer dan hij, maar beiden ooit gelukkig

Zicht bedekt met een groene waas, bijna bloeddorstig

Wij willen weten waarin waarheid ligt.

Weemoedige weloverwogen weduwnaar wil meer licht

De gapende, ontketende leegte ondraaglijk

Het lonkende koord begrijpelijk

Wij willen weten waarin waarheid ligt.

5 LMT/EMT (Refreinfeest)

Zwartwit

Er was eens een jonge zebra

hij stapte met z’n vrienden door de stad

heel de nacht waren ze op pad

Als een kip zonder kop

slingerde hij heen en weer

voor de zoveelste keer

Maar toen gebeurde iets

wat hij niet had verwacht

de boosaardige baan had een van zijn vrienden

koelbloedig afgeslacht 

verdwaasd en overstuur liep hij door

hij stopte 

en keek naar voor

Wat nu gedaan, nog een vriend op de baan!

Toen realiseerde hij zich: ik ben hier helemaal alleen

hoe dom kan ik zijn 

beter niet over straat lopen 

na twee flessen wijn

Margot Janssens 3 LbMan!?

Ik zie je graag

zei hij vaag

ook al keken zijn oogjes

naar een ander haar boogjes

vanwaar komt dat wicht?

Wij willen weten waar de waarheid ligt!

Mooi volgens zijn moeder

een vriend volgens zijn broeder

goed geschapen 

waarom zit hij zo te gapen 

breuk in zicht

Wij willen weten waarin de waarheid ligt!

Maar na een tijd 

kreeg hij spijt

voelde weer verlangen

streelde weer haar wangen

hun mondjes bleven zeker niet dicht

Wij willen weten waarin de waarheid ligt!

5 WEWIa2 (Refreinfeest)
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Haar huid spant zich over haar ziel

Haar gevoelens drukken tegen de 

oppervlakte

 

Soms smelt ze een beetje 

door de bloedhete verlangens van 

haar hart

Soms verstijft ze een beetje

door de ijskoude angsten in haar 

hoofd

 

Vaak barst haar huid

door haar snijdende gedachten

Vaak sijpelt haar schoonheid

langs haar vingers heen

Vaak dicht de het lek zich

met gestolde hoop

 

Er raast een storm in haar ziel

enkel zichtbaar in haar blik

bij het sterven van de dag.

Emma Caals 6 LMT

Startend begint het miniem

Groeiend wordt het steeds luider en

Eisend beveelt het gehoord te worden

want

Absoluut is het zeker heel erg belangrijkst.

Weigerend schud je van nee

je bent sterker 

maar

Aanhoudend blijft het doorgaan

dus

Afwegend twijfel je wel/niet/wel/niet/

wel/niet

en

Onbewust geef je zonder het te weten op.

Weer verloren, weer het onderspit  

gedolven tegen die

Beltoon, die alles verschroeiende beltoon.

Xavier Vermeulen 5 WEWIb
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Ze komen namelijk iedere dinsdag samen met meneer De Beleyr om on-

der andere teksten voor te dragen op allerlei manieren, ze te verwerken en 

te bewerken. Ze bekijken deze dichtkunsten vanuit verschillende stand-

punten en doen dit dan ook niet altijd stilzittend op een bankje. Soms 

gaan ze op pad doorheen de school en zoeken ze een fijn plekje om er 

daarna een al even fijn gedichtje over te schrijven. Je hebt hen misschien 

wel al eens bezig gehoord tijdens Studio Wadist!?, want toen hebben deze 

getalenteerde meiden ook zelf een stukje voorgedragen. Tijdens deze ses-

sies gaat het ook over emoties die terug te vinden zijn in de zaken die ze 

exploreren en over hoe het er in het dagdagelijkse leven aan toe gaat. 

Toch gaan ze nog verder dan dat, ze kijken namelijk ook naar de kunst 

rondom de woorden en vinden manieren om linken te leggen naar andere 

domeinen. Zo mochten de leerlingen op zekere middag een connectie 

tussen een kunstwerk en een zelfgeschreven tekstje zoeken. Dit zeer ge-

zellige initiatief van Marthe Engelen en meneer De Beleyr heeft de meisjes 

zonder twijfel al veel creatieve prikkels bezorgd. Indien jij ook zo gebeten 

bent door poëzie en voordracht, neem dan zeker eens contact op met 

hen! Hieronder vind je nog een gedicht geschreven bij een zelfgekozen 

kunstwerk door Linde Engelen. 

Project poëzie
Emma Caals 6 LMT

“Aan de slag gaan met teksten, poëzie en voordracht op verschillende manieren” zo beschrijven Janne Beda, 
Roos Vonck, Linde Engelen (1Le) en Marthe Engelen (4Lb) hun wekelijkse bijeenkomsten tijdens de 
middagspeeltijd. 

land 

aarde 

zee

wolken

bomen

kwaad

opgelucht

geruststellend

kwaad 

je kriebelt razend snel

bomen, wolken, aarde op je spierwitte blad

opgelucht

je laat een zee over je blad vol groen vloeien

geruststellend

je reikt naar je blad dat je ziel weerspiegelt

Linde Engelen (1Le) 
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Maxim, hoe was het om als jonge 

sper in de kleedkamer terecht 

te komen voor een eerste 

basisplaats? Was je een beetje 

onder de indruk, of kende je 

het gebouw en de basisspelers 

eigenlijk al heel goed?

Ik was het gebouw en de kleed-

kamer al gewoon aangezien we 

er dagelijks zijn voor de trai-

ningen. Ik had natuurlijk een 

gezonde dosis stress, maar 

mijn medespelers boden veel 

steun.

Je was natuurlijk tijdens 

je schoolcarrière al een 

goede voetballer, zo haalde 

de schoolploeg waarvan je deel uitmaakte in de SVS-competitie 

een provinciale titel en een nationale halve finale. Werd je door die 

prestaties eigenlijk populair op school?

Ik heb leuke herinneringen aan mijn schooltijd. Het was plezant onze 

school te vertegenwoordigen op de SVS-competitie. Ik was toen al een 

goede voetballer, maar er zaten op dat moment veel goede spelers op 

school die zeker niet moesten onderdoen.

Was het eigenlijk lastig om voetballen op hoog niveau te 

combineren met school? Kreeg je af en toe weleens een toegift 

van een leerkracht wanneer je harder moest trainen of een 

belangrijk tornooi moest spelen? Vind je het achteraf gezien een 

goede optie dat je voor onze school gekozen hebt en niet naar een 

topsportschool gegaan bent?

De combinatie studies-voetbal was/is inderdaad heel zwaar aangezien je 

constant onder druk moet presteren, zowel mentaal als fysiek. Ik had geluk 

dat ik goed zelfstandig kon studeren en voetbal ook nog als mijn hobby 

zag. Ook nu, aan de Universiteit Gent probeer ik veel lessen zelfstandig te 

verwerken. Als topsporter heb je natuurlijk de nodige faciliteiten, maar aan 

het einde van de rit moet je alles kennen, zoals alle anderen. Ik ben zéér 

tevreden dat ik op het College gezeten heb. Hier wordt een mooie basis 

gelegd om verder te studeren en in ik vond het nog een plezante school 

ook!

Wat studeer je eigenlijk momenteel? Denk je dat het mogelijk is om 

die studies vol te houden als je blijft doorgroeien in het voetbal?

Ik studeer Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de 

Ugent. Ik zit nu in mijn derde jaar en heb dit opgesplitst in twee jaar om 

de combinatie mogelijk te maken. Ik wil ook nog een masterdiploma (twee 

jaar extra) halen door mijn vakken over meerdere jaren te spreiden. Ik vind 

het belangrijk om mijn studies volledig af te werken, ongeacht wat er ge-

beurt in mijn voetbalcarrière.

Je hebt nu speelkansen gekregen in play-off 2. Zijn die play-offs 

een goede zaak voor jonge spelers? Er debuteerden nog enkele jonge 

Belgen in je team. Zijn de kansen nu effectief groter dat ze volgend 

jaar in de competitie zullen mogen aantreden?

Het is voor elke jonge speler belangrijk om kansen te krijgen. De play-offs 

zijn het ideale moment aangezien Beveren niet echt meer de ambitie had 

om Europees te spelen. Ik heb die kans dan ook met beide handen gegre-

pen. Het is geen garantie op een basisplaats het komende seizoen, maar 

het was wel een unieke gelegenheid om te laten zien wat ik waard ben.

In het schoolteam speelde je op de linkerflank, nu word je 

uitgespeeld als verdediger. Is het eigenlijk al van belang welke 

positie je als jonge speler hebt, of kom je eigenlijk pas als prof op 

je plaats terecht?

Ik ben een polyvalente speler, wat echt wel een voordeel is. In het mo-

derne voetbal is een linksback die aanvallend zijn meerwaarde heeft es-

sentieel. Ik denk wel dat het niet vaak voorvalt dat een speler pas op latere 

leeftijd een andere positie ontdekt, maar er zijn uitzonderingen. Thomas 

Meunier bijvoorbeeld.

Hoe ver ben je nu eigenlijk verwijderd van de jeugddromen die je als 

jonge voetballer had? Zou een vaste plaats veroveren bij Waasland-

Beveren al heel mooi zijn, of droom je toch nog van een hoger 

niveau? Mogen we heel even stout zijn en vragen of je nu al j 

e boterham kan verdienen met je huidige prestaties?

Ik wil alles liefst stap voor stap doen. Als ik basisspeler zou worden bij 

Waasland-Beveren, dan is mijn voetbalcarrière zeker al geslaagd. Natuurlijk 

droom je als speler van het buitenland van topclubs als Barcelona, Bayern 

München etc. maar ik focus me nu in de eerste plaats op mijn verhaal bij 

Beveren.

Alvast bedankt om even tijd te nemen voor ons, Maxim. We blijven 

je prestaties op de voet volgen op het College en zouden uiteraard 

supertrots zijn als je het zo goed kan blijven doen!

Modelleerling wordt modelprof: Maxim Nys (SPW 2014) 
tekent contract voor twee jaar bij Waasland-Beveren

Laurence Debière 6 LWE, Robbe Mets 6 LWIa, Ben Van Hoey 6 LWE

Onze oud-leerling Maxim Nys debuteerde op 13 mei in de basis in het eerste elftal van Waasland-Beveren. Amper 
drie dagen later stond hij tegen Standard alweer aan de aftrap en nog een dag later mocht hij een tweejarig 
profcontract tekenen! Ook in de nationale kranten ging dit niet onopgemerkt voorbij, dus waren onze redacteurs er 
als de kippen bij om Maxim – tussen de felicitaties door – een paar vragen te stellen over zijn prestaties.
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Een sport die in stijgende li jn gaat 
Charlotte Janssens 5 HW

Klimmen is een sport die minder bekendheid heeft bij het grote publiek, maar ze heeft voor Lukas Franckaert uit 5SPW 
geen geheimen meer. Om wat meer over de klimsport te weten te komen, ging ik hem een aantal vragen stellen.

Dag Lukas, kun je ons wat meer vertellen over je hobby?

Ik doe aan boulderen en leadklimmen. Bij boulderen moet je proberen 

op een muur te klimmen van vijf meter hoog zonder touwen. Er wordt 

wel altijd een mat onder de muur gelegd. Bij leadklimmen klim je wel 

met touwen, dus hierbij kan je eigenlijk niet vallen. 

Hoe ben je op het idee gekomen om deze sport te beoefenen?

Toen ik in de lagere school zat, heb ik voor mijn verjaardag een klimfeest-

je gehouden. Ik vond dit zo leuk, dus daarom ben ik naar de klimzaal blij-

ven gaan. Ondertussen doe ik deze sport al acht jaar.

Bestaat er ook een competitie van?

Ja, ik klim ook in competitie. Om je te kwalificeren voor internationale 

wedstrijden moet je eerst meeklimmen tijdens Belgische wedstrijden. Ik 

kwalificeer me elk jaar voor de Belgische en de internationale wedstrij-

den. Een tijdje geleden heb ik nog meegeklommen voor de Europese 

Beker en ben ik uiteindelijk vijfde geëindigd. Bij de internationale wed-

strijden heb ik al veel in finales geklommen, maar nog nooit gewonnen. 

Doe je dit buiten of binnen?

Ik doe dit zowel binnen als buiten. Binnen doe ik dit op klimmuren die 

speciaal voor de sport gemaakt zijn. Buiten heb je grote natuurgebieden 

waar je dus gewoon op de rotsen zelf kan klimmen. Dit vind ik het leuke 

aan boulderen. Je kan gewoon een weekendje naar buiten gaan met een 

draagbaar matje en zo kan je vrij klimmen in de natuur. 

Vind je dat deze sport al bekend genoeg is in België of zou je willen 

dat de sport bekender wordt?

Ik zou persoonlijk wel willen dat ze bekender wordt. Ik denk wel dat klim-

men bekender zal worden aangezien de sport in 2020 Olympisch wordt. 

Meestal worden sporten toch wel bekender als ze Olympisch worden, 

dus ik hoop dat dat ook hier het geval gaat zijn. Ook het Belgische team 

is aan het groeien, we geraken stilaan op een hoger niveau. 
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Dames Heren
1. Elke Deloddere 6 LWIa 1. Jolan Van Passel 6 LWIa

2. Phaedra Demeyer 6 LWIa op 11” 2. Adriaan Demuynck 6 GL op 5”

3. Marie-Lien Van Cauter 6 EMT op 17” 3. Andreas De Ryck 6 GWIb op 52”

4. Eva Grootjans 6 GWIb op 18” 4. Tom Verhulst 6 LWIb op 1’08”

5. Helena De Ryck 4 GL op 22” 5. Hannes Van De Velde 6 GWIb op 1’28”

Het MTB-weekend: een modderige ervaring
Roxanne Cools 4 Lc

Hoewel het nu al even geleden is, kan ik me nog steeds veel goede dingen herinneren over deze twee geweldige 
(vermoeiende) dagen. Eerlijk? Ik had nooit gedacht dat ik na elke fietstocht zo bekaf zou zijn en ook al wist ik dat 
mijn beenspieren pijn zouden doen de dagen erna, had ik ook dat onderschat. Versta me niet verkeerd, ik vond het 
fantastisch leuk, maar verbazingwekkend genoeg was het ook fantastisch zwaar. 

Het begon eigenlijk al toen we net waren aangekomen en van de trein wa-

ren gestapt. De eerste helling (waarna nog een ‘berg’ andere volgden) was 

al meteen zwaarder dan gedacht. Het enige dat toen in me opkwam was: 

“Wat doe ik mezelf toch aan?”

Als ik al dacht dat dat moeilijk was. Niets had me kunnen voorbereiden 

op de 2 km lange helling in de modder, die steiler was dan eender welke 

andere helling die ik ooit ben opgefietst. Ik dacht toen echt dat ik de top 

nooit zou bereiken, maar het ondenkbare gebeurde toch: tegen mijn ei-

gen verwachtingen in kwam ik uiteindelijk boven en dat na letterlijk veel 

gezwoeg en gezweet. Ondanks de vermoeidheid en de complicaties (ge-

broken ketting, platte band, kapotte bril) waar we onderweg mee te ma-

ken kregen, hou ik hier toch enkel goede herinneringen aan over. Voor de 

gezellige sfeer en de voldoening na het fietsen door de heuvelachtige Ar-

dennen zou ik het zo opnieuw doen.

Na de eerste dag, al wat later op de avond, werd er een quiz gehouden. 

Deze verloren wij met onze vierdejaarskennis zwaar tegen de vijfdes en de 

zesdes. Het was nog best lachwekkend eigenlijk. Tot daar aan toe. Behalve 

de quiz en de fietstochten waren er ook nog fietswedstrijdjes: de dames re-

den twee tijdritten, die beide gewonnen werden door Elke Deloddere, en 

de heren een tijdrit met een ex aequo tussen Adriaan Demuynck en Jolan 

Van Passel, een afvalling voor Adriaan Demuynck en een cross country voor 

Jolan Van Passel. Voor de echte sportliefhebbers is hier het eindklassement:

Dit gezegd zijnde, ga ik deze tekst afsluiten. Tot volgend jaar Chimay!
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Dag Sara. Eerst en vooral, proficiat met 

je prestatie! Was het een spannende 

wedstrijd?

Dank je wel! Ja, het was een zeer spannende 

wedstrijd. Mijn aanloop kwam helemaal niet uit 

en ik geraakte zelfs niet van de eerste keer over 

mijn beginhoogte. Bijna voor al mijn sprongen 

had ik meerdere pogingen nodig, terwijl dit nor-

maal niet het geval is. Spannend was het dus 

vast en zeker.

Wat was je eerste reactie toen je het Belgisch 

kampioenschap gewonnen had?

Ik was natuurlijk dolgelukkig. Ik startte met volle 

moed en ging met veel ambitie naar daar. Dat 

ik ondanks het redelijk moeilijke verloop van de 

wedstrijd toch gewonnen heb, maakte me toch 

wel trots.

Hoe reageerden de mensen uit je omgeving 

op je winst?

Iedereen was superenthousiast. Mijn ouders en 

familieleden waren zeer trots op mij, ze weten 

namelijk hoe hard ik mij moet inzetten om zo 

een prestatie neer te zetten. Ook mijn trainers 

waren tevreden en waren vol lof over mijn wed-

strijd.

Dit was de eerste keer dat je aan een 

Belgisch kampioenschap deelnam,  

heb je daarvoor extra moeten trainen?

Ja zeker. Ik heb dit jaar net een overgang ge-

maakt naar de kadetten. Pas vanaf je een kadet 

bent, kan je meedoen met een Belgisch kampi-

oenschap. De tien beste kadetten werden gese-

lecteerd om deel te nemen. Ik stond op dat mo-

ment al eerste van België dus veel moeite om 

me te kwalificeren had ik niet. Natuurlijk heb ik 

toch wel hard moeten werken om er te geraken. 

Doe je al lang aan atletiek en hoe ben je 

op het idee gekomen om atletiek te gaan 

beoefenen?

Ik ben begonnen met atletiek in het jaar dat ik 

zeven werd. Het jaar voor dat ik gestart ben, had 

ik deelgenomen aan een scholenveldloop. Om-

dat ik die toen gewonnen had, adviseerde mijn 

omgeving me om atletiek te gaan doen. Dat 

beviel me wel en daarom doe ik het nu dus nog 

altijd.

Is hoogspringen de enige discipline die je 

beoefent?

Neen, ik ben eigenlijk een meerkampster. Ik doe 

dus alle disciplines.

Hoe vaak moet je hier dan voor trainen?  

Ik veronderstel immers dat meer disciplines 

ook meer tijd vragen.

Ik moet elf uur per week gaan trainen op de 

atletiek club, maar ik krijg van mijn trainers ook 

nog extra oefeningen die ik thuis moet doen. 

Wat zijn je ambities voor het verdere 

verloop van dit seizoen?

Binnenkort komen de zomerwedstrijden eraan. 

Mijn doel is zeker om Belgisch kampioene 

meer kamp te worden. Natuurlijk zal ik volgend 

seizoen ook proberen om mijn titel in het hoog-

springen te verdedigen.

Dank je voor dit interview en nog veel succes 

met je atletiekwedstrijden in de toekomst!

Belgisch kampioene hoogspringen
Charlotte Janssens 5 HW

Onze school zit vol sportieve talenten. Dat werd nogmaals bewezen door Sara Van Hoyweghen uit 3Lc. Ze werd dit 
jaar Belgisch kampioene hoogspringen bij de kadetten. Wij gingen haar enkele vragen stellen over haar mooie 
prestatie.
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Doel van het spel

Het College zit in financiële moeilijkheden (raar maar waar) en is 

integraal op de beurs gezet. Een lokaal in de F-blok is voor een 

spotprijsje verkrijgbaar, maar de lerarenkamer is natuurlijk andere 

koek. Breid je collegeheerschappij zover mogelijk uit en pimp je 

lokalen met een lavabo of zelfs een projector om zo meer geld te 

kunnen vragen aan de bezoekers! Vergeet niet dat dit nog steeds 

het kwaliteits- en talentvolle College is en waar er kwaliteit is, zijn 

er logischerwijs regeltjes. Vergeet dan ook niet ons reglement te 

lezen. Moeilijk? Niet moeilijk!

Benodigdheden

< Dobbelsteen

< Link om geld af te drukken (het is crisis voor iedereen) 

< Pionnen 

< Kwaliteitsvol verstand

Reglement

0 Onthoud goed: Dit spel is fundamenteel verschillend van de klassieke 

Monopolie!

1 Spreek af wie bankier wordt. Hij of zij beheert de punten en de eigen-

domsbewijzen.

2 Bij de start van het spel bezit iedere speler een startkapitaal van 8 pun-

ten en de jongste speler mag beginnen met dobbelen. Vervolgens 

speelt de persoon links van hem. 

3 Per beurt kiest een speler of hij wil dobbelen of ervoor kiest om een 

lavabo of projector in zijn lokaal wenst te plaatsen. Hierdoor stijgt de 

waarde van het lokaal. De prijs van de lavabo en projector vind je op het 

eigendomsbewijs van het betreffende lokaal. Wanneer een van deze ex-

tra’s erbij gezet wordt, stijgt de huur met hetzelfde bedrag dat de eige-

naar ervoor betaald heeft. (Bijvoorbeeld: +2)

4 Er kunnen maximaal 2 lavabo’s en 1 projector per lokaal geplaatst wor-

den. OPGELET: Je kan enkel een lavabo of projector installeren wanneer 

je beide lokalen van de bepaalde blok hebt gekocht!

5 Wanneer een speler zich in een lokaal bevindt dat nog geen eigenaar 

heeft, kan hij ervoor kiezen om dat lokaal te kopen, dit is niet verplicht. 

6 Wanneer een speler zich in een lokaal bevindt dat wel al een eigenaar 

heeft, betaalt hij de gepaste huurprijs. Deze wordt aangepast afhanke-

lijk van het aantal lavabo’s en projectors die zich in het lokaal bevinden. 

7 Als een speler op een onzekerheidsvakje komt, trekt hij een kaart van de 

twijfelstapel, want het leven als student zit nu eenmaal vol onzekerhe-

den.

8 Wanneer een speler langs start passeert, ontvangt hij 2 punten.

9 Wanneer een speler zich in de gevangenis bevindt, mag hij die verlaten 

als hij 5 of 6 goooit

Collegopolie
Emma Caals 6 LMT en Elyssa Mol 6 LMT
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