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 Nieuwjaarstoespraak  Modernisering krijgt vorm   Dr. Jef Ongena in de prijzen   Linda en 
Herman met pensioen   Duurzaam College 20-21  Familienieuws   IM Ludo Van Ginneken   

Jongerendeel met o.a. artikels over leerlingen in Dinant, Senegal en Huntingdon, spelletjespagina, 
lerarenkwartet, directie-duel, poëzie,  en nog veel meer … 

Ic Hou



“Linda is meerdere keren meegereden met de ambulance. Een van de meest hevige gevallen die ze zich 
herinnert, is dat van een meisje met hartvliesontsteking. Tegen dat ze de school verliet, kon ze 
nauwelijks nog stappen en tegen dat ze in het ziekenhuis was al helemaal niet meer. Gelukkig is ze 
uiteindelijk wel helemaal hersteld! Een echte reanimatie van een leerling is ondanks de vele EHBO-
lessen goddank ook nooit nodig geweest.” 

Linda Van Haesebroeck  - met pensioen -   
in gesprek met redacteur Maarten Van Looy – zie blz. 21
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“Het voorbije jaar is op geen moeite gekeken om de concretisering van al die plannen vorm te geven 
binnen onze collegemuren. Met oog voor de samenwerking binnen onze scholengemeenschap, maar 
vanzelfsprekend met de focus op de eigen instroom van leerlingen, ons aanbod en onze sterktes.”

Pedagogisch directeur Danny Van Royen over  
de modernisering secundair onderwijs – zie blz. 6

“Mr. Van Royen mocht starten en werd een minuut lang op de rooster gelegd, terwijl hij moest praten 
over ‘Nederlands’. Als verboden woord trok hij ‘maar’. In volle concentratie wist hij de test compleet 
foutloos af te leggen: een hele prestatie! Mr. Buytaert trok ‘Engels’ en ‘worden’. Hij kwam tijdens de 
minuut een paar keer in nauwe schoentjes. Het woord ‘worden’ is blijkbaar zeer moeilijk te vermijden. 
Toch kon ook hij foutloos blijven en tien punten scoren. Dat bracht ons weer op een gelijke stand!”

Camille Bourgeois 4Lb legde de directie het vuur aan de schenen in een ‘duel’ – zie blz. 70

“Een nieuwe zeer efficiënte techniek die duurzame elektriciteitsproductie door kernfusie een stap 
dichterbij brengt, is op 26 juni 2018 door de American Physcical Society (APS) bekroond met de 
prestigieuze Landau-Spitzer Award. Het wetenschappelijk bewijs van de bekroonde nieuwe techniek 
is het werk van Yevgen Kazakov en Jef Ongena van het Labo voor Plasmafysica van de Koninklijke 
Militaire School”

Naar aanleiding van bekroning van oud-leerling dr Jef Ongena  
met de Landau-Spitzer Award – zie blz. 16

“In de derde graad hebben we al een aantal jaren ‘Vrije Ruimte’. Om de twee weken op woensdag, 
kunnen leerlingen klas- en jaaroverschrijdend gedurende twee uur aan het werk gaan in één of twee 
modules naar keuze. Dit jaar hebben de leerlingen van de derde graad opnieuw kunnen kiezen uit 
een groot aanbod van verschillende projecten. Er zijn enkele modules verdwenen, maar hiervoor zijn 
weer andere projecten in de plaats gekomen. Vijf nieuwe vakken hebben we erbij gekregen: energie, 
recht, hart voor elkaar, breinbrekers en een inleefreis naar Cambodja. Hieronder een toelichting.”

Mara Claes 5LMT over nieuwe modules in de vrije ruimte derde graad – zie blz. 40

KNIPPEN EN PLAKKEN



SAMEN SCHOOL MAKEN

 ? Skairo, onze recreatieve dansgroep! 
Ic -(ont)Hou-quiz =

Op 3 en 4 mei zetten meer dan 400 danseressen en dansers hun beste beentje voor in de stads-

schouwburg. Na een jaar dansplezier tijdens de middagpauzes en op andere repetitiemomenten 

toont Skairo wat ze in hun mars hebben. Onder de enthousiaste leiding van de choreografen (foto) 

– allemaal leerlingen! – en met de ondersteuning van een team begeleidende leerkrachten 

worden het ongetwijfeld ook dit jaar weer topdagen: sfeer, creativiteit, beweging, sierlijkheid, ... 

samen-school-maken.

Op 22 februari 2019 is het weer zover. De grote Collegequiz (op de foto de editie 2018). Een 

eivolle zaal vol met quizers die zich uitleven op breinbrekers en hun geheugen aan een stevige test 

onderwerpen! We bedanken alle deelnemers voor hun aanwezigheid. Alle lof ook voor de ijverige 

organisatoren. De leerlingen van 6 Humane Wetenschappen zetten zich die avond in voor de 

catering. Het levert 6HW een financieel duwtje in de rug op voor hun Huntingdonproject: een 

uitwisselingsproject met een school met leerlingen met andersvalide leerlingen in Engeland.
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Landau-Spitzer Award voor  
Kazakov en Ongena
Een nieuwe, zeer efficiënte techniek die duurzame elek-

triciteitsproductie door kernfusie een stap dichterbij 

brengt, is op 26 juni 2018 door de American Physcical So-

ciety (APS) bekroond met de prestigieuze Landau-Spitzer 

Award (1). 

Het wetenschappelijk bewijs van de bekroonde nieuwe 

techniek is het werk van Yevgen Kazakov en Jef Ongena 

van het Labo voor Plasmafysica van de Koninklijke Mili-

taire School (LPP/ERM-KMS). De proef op de som kwam 

er in samenwerking met John Wright en Stephen Wu-

kitch in het fusielab van het Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) in Boston. In oktober 2017 werden de 

onderzoeksresultaten reeds gepubliceerd in het interna-

tionaal gereputeerde wetenschapsblad Nature Physics. 

[Ye.O.Kazakov, J.Ongena et al., Nature Physics, 13, 973-978 

(2017)]. 

Kernfusie
In tegenstelling tot kernsplijting zoals in de kern-

reactoren van Doel en Tihange, is kernfusie het 

proces waarbij lichte atoomkernen worden ver-

smolten tot zwaardere. Hierbij komt zeer veel 

energie (2) vrij onder de vorm van warmte. Die 

warmte moet gecontroleerd worden opgevan-

gen, zodat ze dan zoals in vele van de huidige 

kolen- gas- of kerncentrales kan worden omge-

zet in elektriciteit. 

De brandstoffen voor kernfusie zijn deuterium 

(²H) en tritium (³H), Deze twee waterstof so-

topen kunnen vrijwel onbegrensd gehaald 

worden uit zeewater en lithium en zijn dus een 

uniek uitgangspunt om het energieprobleem in 

de wereld ten gronde op te lossen. Maar kern-

fusie is echter ook de energiebron van onze zon 

en van alle sterren in het universum. Om die 

fusie reactie op aarde te realiseren moeten we 

het brandstofmengsel verhitten tot zo’n 150 mil-

joen °C, of zowat 10 keer de temperatuur in het 

centrum van de zon!

Het hete brandstofmengsel bij die hoge tempe-

raturen wordt een plasma genoemd. De materie 

bestaat er niet langer uit neutrale atomen, maar 

is uiteengevallen in een mengsel van negatieve 

elektronen en positieve atoomkernen. Enkel de 

atoomkernen ondergaan kernfusiereacties. 

Tokamak 
Het zeer hete plasma mag niet in contact ko-

men met de wand van de fusiereactor die geba-

seerd is op de techniek van de Tokamak (3). Ruw 

geschetst is dit een buis in de vorm van een 

torus met sterke magneetvelden. Deze ‘magne-

tische kooi’ zorgt voor een zeer goede isolatie, 

zodat het plasma niet te snel afkoelt. Hierdoor 

kunnen voldoende kernfusiereacties plaatsvin-

den met als resultaat een heliumkern en een 

neutron. 

Het is evident dat de onontbeerlijke, extreem 

hoge temperaturen zo efficiënt mogelijk moe-

ten opgewekt worden. De zoektocht naar een 

manier om het fusieproces te realiseren en op 

gang te houden waarbij de fusieoperatie meer 

energie oplevert dan men er moet inbrengen, 

blijft dé uitdaging van het kernfusieonderzoek. 

De vondst van Kazakov, Ongena en hun Ame-

rikaanse collega’s brengt deze droom een stap 

dichterbij. (4) 

Het gelauwerde innovatief 
verhittingsproces
 Er bestaan verschillende verhittingstechnieken. 

Het Laboratorium voor Plasmafysica van de Ko-

ninklijke Militaire School – Ecole Royale Militaire 

(LPP/ERMKMS) is gespecialiseerd in de techniek 

die atoomkernen rechtstreeks verwarmt. In 

technische termen heet die techniek de ‘ion cy-

clotron resonante verhitting’. 

Dit gebeurt met speciale antennes in de wand 

van de kernfusiemachines die radiogolven met 

een nauwkeurig bepaalde frequentie instralen 

in het hete plasma. De afbeelding hiernaast 

toont de voortplanting van dergelijke golven in 

een fusiereactor en prijkt op de voorpagina van 

de uitgave van Nature Physics van oktober 2017 

waarin het artikel van Kazakov en Ongena is ver-

schenen.

De frequentie van de golven hangt af van het 

magneetveld in de machine en de massa en la-

ding van de atoomkernen die men wil verhitten. 

Met behulp van deze techniek zijn in het verle-

den al vele malen de voor kernfusie benodigde 

temperaturen bereikt. 

Gamma Energy 
Door theoretisch onderzoek hebben de mede-

werkers van het LPP/ERM-KMS als eersten ont-

Yevgen Kazakov (links) en Jef Ongena (rechts) bespreken de eerste resultaten van 
hun experimenten in de controlekamer van JET
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KERNFUSIEONDERZOEKERS VAN HET LABO VOOR PLASMAFYSICA VAN  
DE KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL GELAUWERD

Oud-leerling dr. Jef Ongena 
wint prestigieuze  
Landau-Spitzer Award

Beste lezer, kernfusieonderzoek ... Inderdaad, u fronst de wenkbrauwen. Oei dat wordt een ingewikkeld artikel. 
Gelijk hebt u, eenvoudig is het niet. Lees echter verder, het valt mee. Dr. Ongena behaalde samen met zijn collega 
deze prijs voor hun grensverleggende bijdrage om tot een haalbare, efficiënte en duurzame 
elektriciteitsproductie te komen via kernfusie.

<<<

Oud-collega Eddy Allcock bezorgde ons de perstekst waarin de nieu-

we techniek en de prijs wordt toegelicht. We publiceren de tekst in-

tegraal mét afbeeldingen. Dankjewel Eddy. 

Jef Ongena is allesbehalve een onbekende voor onze school en voor 

vele van onze oud-leerlingen. Al vele jaren komt Jef op school op be-

zoek om voor de leerlingen van de derde graad een lezing te geven 

over kernfusie. Leerkracht chemie Nele Rotty zorgt telkens voor de 

afspraken en leidt mee alles in goede banen. 

Menig leerling werd door die lezingen zodanig geboeid dat zij/hij 

wetenschapsstudies startte en stiekem hoopt op een of andere wijze 

in de voetsporen van Jef te treden. Bovendien zetten de lezingen 

van Jef de discussie over pro-en contra kernenergie telkenmale op 

scherp. Vanuit een grote deskundigheid en gewapend met onder-

zoeksresultaten en cijfermateriaal dwingt hij de leerlingen tot na-

denken. 

Dat Jef ondanks zijn erg drukke agenda en zijn uitzonderlijke status 

als topwetenschapper steeds bereid is om een voor wetenschap-

pers en niet-wetenschappers begrijpelijk, helder verhaal te brengen, 

waarderen we te zeerste. Al vele jaren is hij gastheer bij de weten-

schapsreis van onze leerlingen naar Oxford en JET. 

We wensen hem langs deze weg dan namens de Collegegemeen-

schap nogmaals van harte proficiat voor het behalen van deze schit-

terende prijs.

RUBRIEK
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Studeren in Dinant: 
een uitwisselingsproject binnen onze school 
Jin Marsé 5LMT

Beeld je eens in dat je twintig dagen lang naar school zou gaan in Dinant.  
Je zou dan steeds in het Frans moeten communiceren én in het Frans 
onder wezen worden. Deze uitdaging zullen Ch(s zitten, samen aangaan.  
Ze zullen van 4 februari tot en met 1 maart 2019 in een gastgezin verblijven 
en naar school gaan in het Collège Notre-Dame de Bellevue. (nvdr. Na dit 
interview kwamen we te weten dat ook nog voor Wannes Baes (5LWIb) een 
gastgezin gevonden werd. Ook hij zal meegaan naar Dinant.)

De schoolweek zal steeds gevuld zijn met dezelfde lessen die de leerlingen 
ook in Vlaanderen krijgen zoals wiskunde, chemie, Nederlands … met als 
enig verschil de taal en de locatie. Hun entourage zal hen in het weekend 
niet moeten missen, aangezien ze dan terug huiswaarts keren. Tijdens deze 
periode zullen ze overigens vrijgesteld worden van alle taken die gegeven 
worden op onze school. Ze zullen echter wel testen moeten afleggen voor 
hun hoofdvakken na hun thuiskomst.

Voorlopig is de hoeveelheid concrete informatie over wat er zal gebeuren 
nog zeer gering, maar dat weerhield mij er niet van hen over hun 
verwachtingen bij deze uitdaging te interviewen. 

Allereerst zou ik graag willen weten wat jullie moesten doen om geselecteerd te worden. Er 

zijn immers maar drie leerlingen van de derde graad die de kans kregen deze uitdaging aan 

Charlotte
Dit spreekt mij het meest aan aan dit project: 
Vooral de uitdaging en het zelfstandig reizen spreken mij echt aan. 

Bovendien praat ik graag in het Frans en vind ik het ook belangrijk 

om over voldoende kennis van deze taal te beschikken.

Hier kijk ik het meest naar uit:                                      
Ik kijk het meeste uit naar het ontmoeten van nieuwe mensen. Ook 

het ontdekken van een nieuwe omgeving en de verschillen tussen 

Vlaanderen en Wallonië LIJKEN me leuk.

Dit zal ik wellicht het meest missen:                               
Waarschijnlijk zal ik mijn familie wel eens missen. Die heimwee zal 

echter wellicht niet zo sterk zijn, aangezien ik in het weekend tel-

kens terug naar huis zal komen.

Hier maak ik me toch een beetje zorgen over:  
Ik weet nu al dat het inhalen van de vakken hier op school een hele 

klus zal zijn. Gelukkig volgt de krokusvakantie vlak na dit project. 

Dan zal ik dus de tijd hebben om al het achterstallige werk te pro-

beren wegwerken. Uiteraard realiseer ik mij wel dat dit hoogstwaar-

schijnlijk een ongelooflijk drukke week zal worden.

Op deze manier zal ik zeker optimaal 
voorbereid zijn op dit avontuur: 
Ik ben niet van plan om veel voorbereidingen te treffen, maar op 

voorhand bellen en al wat contact leggen, lijkt me wel een goed 

idee.

Victor
Dit spreekt mij het meest aan aan dit project: 
Dit project lijkt mij ideaal om eens uit mijn comfortzone te treden 

en uiteraard ook om het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië 

eens te ontdekken. Daarenboven ben ik van plan om mijn fiets mee 

te nemen en mij op deze wijze onder te dompelen in de Waalse 

natuur.

Hier kijk ik het meest naar uit:                                        
Ik kijk eigenlijk vooral uit naar het project in zijn geheel: de uitda-

ging, het ontmoeten van nieuwe mensen en natuurlijk het verbete-

ren van mijn Frans.

Dit zal ik wellicht het meest missen:                 
Mijn kat, Toulouse.

Ga je je vrienden of familie dan niet missen?        
Hen ga ik natuurlijk ook wel missen, maar tegenwoordig bestaat er 

zoiets als social media. Bovendien kom ik elk weekend terug naar 

huis, hé.

Hier maak ik me toch een beetje zorgen over: 
Ik maak me soms zorgen over het feit of ik wel in staat zal om mij 

altijd goed te kunnen uitdrukken in het Frans in de eerste week.

Op deze manier zal ik zeker optimaal 
voorbereid zijn op dit avontuur: 
Wellicht ga ik voor het definitieve verblijf toch al eens op bezoek bij 

mijn gastgezin.

Bedankt, Victor en Charlotte, voor dit interview! Ik weet zeker dat jullie dat ongelooflijk goed gaan doen in Dinant.

te gaan.

Charlotte: In feite waren er ook niet zoveel 

kandidaten voor dit project. Het enige wat wij 

moesten doen, was een sollicitatiebrief in het 

Frans schrijven.

Was het een geruststelling toen je hoorde 

dat er iemand zal meegaan die je al lang 

kent?

Charlotte: Ik vind het wel fijn dat mijn gezel-

schap een bekend iemand is, maar of ik echt ge-

rustgesteld was bij het horen van Victors naam? 

Dat valt te betwijfelen. (lacht)

Victor: Het gevoel is wederzijds. (lacht) Maar 

uiteindelijk maakte dat geen verschil voor mij. 

Ook al moest ik naar Dinant gaan met iemand 

totaal onbekend, ik zou dat nog steeds met 

evenveel plezier en enthousiasme doen. Het is 

tenslotte voor mijn eigen avontuur dat ik naar 

Dinant ga.

Charlotte: Daar ben ik het volledig mee eens!

Indien jullie elkaar in Dinant zouden 

ontmoeten op bijvoorbeeld de speelplaats 

of eens tussen twee lessen door, zijn 

jullie dan van plan om met elkaar in het 

Nederlands of in Frans te communiceren?

Victor: Daar is eigenlijk nog niet over gespro-

ken. Dat zien we dan wel.

Charlotte: Ik vermoed dat dat toch waarschijn-

lijk in het Frans zal zijn. Je bent dan zodanig in 

je ‘Franse bubbel’, dat dat Frans er onbewust 

uitvloeit.

Hebben jullie al contact gehad met jullie 

gastgezin?

Charlotte: Ik heb al contact gehad met Laurine, 

het meisje bij wie ik zal verblijven. We zijn vrien-

den op Facebook en hebben al enkele berich-

ten uitgewisseld.

Victor: Ik heb ook al contact gehad met het ge-

zin, maar nog niet met hun zestienjarige zoon, 

Pierre, zelf.

Als afsluiter heb ik nog enkele kwesties die 

ik jullie even apart wil voorleggen.

RUBRIEK
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De emoeoorlog, een bizar verhaal 
Joseph Javier Saes Vera 6HW

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog ontvingen veel Britse en 
Australische soldaten een stuk land in West    -Australië, waar ze een 
boerderij startten. Hierdoor werd het gebied een welvarende regio. 
Helaas begonnen de graanprijzen te dalen en voelden de boeren zich 
steeds minder comfortabel toen 1929 (en de Grote Depressie) naderde.

Alsof wereldwijde economische problemen 

niet voldoende waren, naderde een aanzienlijke 

populatie van emoes steeds vaker de gewas-

sen van deze boeren. Uiteindelijk begonnen ze  

onherstelbare schade aan de gewassen aan te 

richten. Bezorgd over de situatie van de boeren 

die vanwege de lage tarweprijzen al op de rand 

van een crisis leefden, besloot de Australische 

regering om een campagne te lanceren die de 

emoes uit de regio moest verdrijven. Geadvi-

seerd door de veteranen van de oorlog die de 

regio cultiveerden, besloot de regering om 

voertuigen met machinegeweren te sturen om 

de strooptochten van de vogels te voorkomen. 

Deze campagne bood de mogelijkheid om zich 

zowel te verzoenen met de boeren als om haar 

strijdkrachten op te leiden als om het vogelpro-

bleem gemakkelijk op te lossen. 

Op 2 november 1932 begon ‘de oorlog’. Hoewel 

slechts een kleine militaire macht ingezet werd 

(oorspronkelijk slechts twee voertuigen met au-

tomatische machinegeweren), werd de opera-

tie door de Australische publieke opinie al snel 

‘Emu War’ genoemd. Men verwachtte dat het 

opruimen van duizenden vogels wel een paar 

dagen zou duren en dat men hun huiden en ve-

ren zou kunnen gebruiken om de economische 

situatie van de boeren te verbeteren. Maar de 

situatie was niet zo eenvoudig als de soldaten 

aanvankelijk dachten. Toen ze een groep van 

50 emoes aantroffen, kwamen er moeilijkheden 

bovendrijven: de kudde was in meerdere klei-

nere groepen verdeeld, wat de missie een pak 

moeilijker maakte. De soldaten konden slechts 

15 van de 50 dieren doden. 

Op 4 november vond de troep eindelijk een 

grote kudde van ongeveer duizend vogels. Ze 

wisten geruisloos te naderen, maar toen ze het 

vuur openden, vluchtte de kudde in angst en als 

klap op de vuurpijl blokkeerde het machinege-

weer. Slechts 12 emoes vielen door de kogels. 

Het aantal dode vogels werd op dat moment 

tussen de 50 en de 500 geschat en de operatie 

werd geannuleerd vanwege de inefficiëntie er-

van. De oorlog was echter nog niet voorbij. 

Bij een tweede offensief na de terugtrekking 

kwamen opnieuw duizenden emoes in de regio 

aan. De boeren, die wanhopig waren, vroegen 

opnieuw om overheidssteun. Slechts 11 dagen 

na de eerste operaties arriveerden nieuwe ma-

chinegeweren in de regio, maar de emoes leken 

beter voorbereid dan ooit. Volgens majoor G. 

P. W. Meredith  (commandant van de opera-

tie): “Als we een militaire divisie zouden hebben 

met het weerstandsvermogen van deze vogels,             

zou deze het tegen elk leger in de wereld kunnen 

opnemen. Ze waren in staat machinegeweren te 

bedienen met de onkwetsbaarheid van een tank. 

Net als de Zoeloes”. Ondanks de inspanningen 

van de troepen, werden verschillende voertui-

gen vernield en de emoes leken alle aanvallen te 

weerstaan. Bij elke aanval werden nauwelijks tien-

tallen slachtoffers gemaakt, waardoor de inspan-

ningen van het leger uiterst inefficiënt waren. 

Uiteindelijk werd de operatie – ondanks het aan-

dringen van de boeren – opnieuw geannuleerd. 

De boeren vroegen opnieuw om hulp aan de 

regering, maar die weigerde nieuwe troepen te 

sturen door het voortdurende falen. Als com-

pensatie werd een beloningssysteem ingevoerd 

voor boeren die emoes doodden dat uiteinde-

lijk succesvol bleek: meer dan 50.000 emoes 

werden neergeschoten in een periode van 

6 maanden in 1934. 

Uiteindelijk werden de emoes toch 

verslagen, maar niemand zal de dag 

vergeten waarop deze dieren Australische 

troepen en machinegeweren compleet 

belachelijk maakten.

Dites-moi la vérité, 
s’il vous plaît
Xhoana Memçaj 4GL

Leerkrachten zijn de draaimotor van onze school (en zo ook van 
de maatschappij). Vandaar dat het imago van een leerkracht on-
berispelijk is, maar heb je ooit stilgestaan bij de gênante momenten 
die je leerkracht wiskunde of geschiedenis ooit heeft meegemaakt? 
Voor dit artikel hebben we meneer Van Wambeke, leraar Frans in  
de 2de en 3de graad, aan de leugendetector gelegd. Hij vertelde 
3 gebeurtenissen waarvan slechts één echt gebeurd is. Kan jij 
ontdekken welke?

GEBEURTENIS A
Op een zonnige maandagnamiddag gaf meneer Van Wambeke les aan 4Wb. Het had die mid-

dag stevig geregend, vandaar dat hij zich wel stevig moest vasthouden aan de trapleuning van 

het F-gebouw om niet uit te glijden. Eenmaal boven realiseerde meneer Van Wambeke dat hij de 

luistertoetsen vergeten was in de leraarskamer. Hij maande zijn leerlingen aan om naar boven te 

gaan en haastte zich snel naar het B-gebouw, maar struikelde over de laatste trede van de trap. 

En dat in het zicht van zijn leerlingen …

GEBEURTENIS B
Leerlingen zijn zeer nieuwsgierig en dat zal meneer Van Wambeke wel ondervonden hebben 

toen zijn beide duimen omzwachteld waren. Doordat leerlingen meteen begonnen te specule-

ren, besloot meneer Van Wambeke ze van hun twijfels te verlossen. Een paar dagen ervoor was 

hij rustig aan het wandelen in de Stationsstraat en zag hij dat een kat op het punt stond van een 

gebouw te vallen. Aangezien meneer Van Wambeke een goed hart heeft, zette hij zich schrap 

om de kat op te vangen en dit met succes. Helaas bedankte de kat hem op een zeer onvriende-

lijke manier door zijn duimen open te bijten …

GEBEURTENIS C
Wie ooit eens om 10.10 uur langs de Calfac passeert, ziet het meteen: al die leerkrachten die 

samen gezellig een koffietje drinken (met een koekje?) en met elkaar een babbeltje slaan. Een 

doodgewoon tafereel denk je, maar helaas was het meneer Van Wambeke zijn dag niet. In een 

verhitte discussie met zijn collega’s over een spellingshervorming die de accenten in het Frans 

wilde afschaffen, nam meneer Van Wambeke in een onbewuste reflex zijn kopje koffie vast. He-

laas was dat nog zo heet dat hij het meteen liet vallen, waardoor hij de schoenen van meneer 

Van Looy ongewild een “poetsbeurt” gaf. 

Zo zie je maar dat leerkrachten, net zoals wij, ook maar mensen zijn die 
wel eens iets onaangenaams meemaken, dus probeer het nodige geduld 
op te brengen voor je leerkracht als hij/zij eens een mindere dag heeft! 
Je weet immers nooit wat er zich vijf minuten voordien op school heeft 
afgespeeld …

(Het juiste antwoord: B)

Grappige 
antwoorden 
op de examens
Jin Marsé  5LMT, Julie Moens 
5LWIb en Fatima El Madani 3La

Indien we een enquête zouden 
afnemen met de vraag: “Hoe 
ervaar jij de examenperiode?”, 
zouden de resultaten naar ons 
vermoeden zeer divers zijn. 
Sommigen associëren deze 
periode met nachtelijke stress en 
een race tegen de beperkte tijd, 
terwijl anderen tijd in overvloed 
hebben. Met andere woorden: 
Iedereen ervaart de proefwerken 
anders. Toch hebben alle soorten 
leerlingen één ding zeker 
gemeenschappelijk: ze ervaren 
het allemaal als zwaar én veel. 
Dan is het uiteraard niet 
onoverkomelijk dat er tijdens het 
proefwerk zelf wel eens 
kortsluiting ontstaat in het hoofd 
van enkele leerlingen. Het gevolg 
hiervan zijn soms zeer komische 
antwoorden.

<<<

Uit het examen geschiedenis van 
het zesde jaar:
vraag: Wie was Tito?

antwoord: Hiro Tito was keizer van Japan tij-

dens de Tweede Wereldoorlog.

duiding: Josip Broz, bijgenaamd Tito, was een 

Joegoslavisch politicus die van 1953 tot 1980 de 

president van Joegoslavië was. ‘Hiro Tito’ is niet 

terug te vinden in de geschiedenisboeken.

vraag: Wat is een inciviek?

antwoord: geen idee, maar het is allessinds 

geen compliment.

duiding: eerlijkheid wordt gewaardeerd, maar 

toch is dit antwoord alleszins incorrect.
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Met welk gevoel maakte je deze overstap? 

Wat was anders?

Als gereaffecteerde is dat met gemengde ge-

voelens. Je hebt gedurende een 10-tal jaren 

je strepen verdiend op een andere school en 

moet nu opnieuw beginnen in een niet-ver-

trouwde omgeving. Leerlingen kennen je niet 

en testen je opnieuw uit. Ook collega’s willen 

de nieuweling (indringer) weleens het vuur aan 

de schenen leggen. Ik begrijp de moeilijkheden 

van collega’s die na een out-periode zichzelf op-

nieuw op de kaart moeten zetten.

We kennen je op school als leraar wiskunde, 

maar ook als de man van ROS en dé 

uurroosteraar. Hoe blik je terug op deze 

drie bezigheden? 

Ik ben hier begonnen als leerkracht wiskunde in 

het eerste en tweede jaar, maar ik ben later ook 

ingezet als leerkracht TO en als leerkracht fysica 

en chemie in het derde en vierde jaar (waarbij 

ik mocht samenwerken met Martine Maes en 

Danny Baart) . Pas later ben ik overgeschakeld 

naar full-time leerkracht wiskunde in het derde 

en vierde jaar. Vrij snel kreeg ik dan ook het ver-

trouwen om titularis te mogen zijn van 3Lc.

Ik vond dat ook onze leerlingen van het aanbod 

moesten kunnen genieten om hun theoretisch 

rijexamen voor te bereiden en af te leggen bin-

nen de school. Vermits ik deze opleiding ook in 

andere scholen gaf, leek het me logisch dat ik ze 

ook bij ons op school verzorgde. Gelukkig had-

den we vaak een zeer hoog slaagpercentage 

waar andere scholen jaloers op waren. Dit was 

volledig de verdienste van onze leerlingen. Er 

wordt te weinig waarde gehecht aan de ken-

nis van het verkeersreglement. Theorie is een 

noodzakelijk kwaad voor vele jongeren. Geluk-

kig begint men er nu vanuit het ministerie meer 

waarde aan te hechten en dit is niet ten onrech-

te.

In het uurroosteren ben ik ingerold. Ik maakte 

voor Beveren ook al gedurende een achttal jaren 

het rooster. Toen Benny Heyninck er plots de brui 

aan gaf, schreef Walter Roggeman een vacature 

‘roosteraar’ uit. Ik gaf me aan en bleek achteraf 

de enige te zijn die zich opgegeven had. Geluk-

kig heb ik daarbij later wel de hulp gekregen van 

Danny Baart en Isabelle Van Lemmens. Het aller-

eerste rooster was een ramp. Later is het (hoop ik 

voor de collega’s) toch wel verbeterd. Het roos-

terpotje gaan we wel dicht houden. Je leert heel 

wat mensen kennen en een aantal loopt er echt 

wel de kantjes af. Ook de didactische eisen ma-

ken het er niet makkelijker op. We hebben toch 

steeds de discretie, objectiviteit en eerlijkheid 

hoog in het vaandel gedragen en ik hoop dat dat 

ook zo overkwam. Het plezier dat je aan het uur-

roosteren hebt, is dat je tien dagen vakantie en in 

september ettelijke avonden, nachten en vrije-

tijdsmomenten opoffert om het (hopelijk) aan-

vaardbaar te krijgen voor je collega’s (;-)). Voor de 

rest is het aantal aanpassingen in de loop der ja-

ren inmiddels geëvolueerd tot 26 versies op een 

jaar. Het opstellen van een aanvaardbaar rooster 

is dus niet zo eenvoudig als sommigen denken. 

Met Tom en Lies denk ik dat de opvolging in goe-

de handen is.

Je houdt van ‘alles’ dat pluimen en 

vleugels heeft. Dat zou je écht eens moeten 

toelichten ...

Een soepuitspraak, maar zoek er niet teveel ach-

ter. Ik zie graag een aantal kippetjes lopen in de 

tuin en sta graag te mijmeren bij de volière.

Pick a pick ... en licht toe:

Met de fiets, de moto of de auto op de baan?

Met de fiets (mountainbike) heb ik veel gereden 

in de “ronde van het Waasland”, maar na het ont-

vallen van collega Patrick Meerschaert is dit zo 

goed als weggevallen. De moto was hoofdzake-

lijk een snel, efficiënt en leuk verplaatsingsmiddel. 

De auto als het dan echt niet anders kan.

Tijdens de zomermaanden op reis of in 

de tuin?

Geef mij maar de tuin.

Baard of geen baard?

Pythagoras en Thales hadden ook een baard.

Stelling van Thales of stelling van 

Pythagoras?

Zij mogen gerust allebei mijn woning onder-

steunen.

Wat brengt de toekomst voor jou? 

Vooral een goede gezondheid, hoop ik. Voor de 

rest zien we wel hoe we de tijd opvullen en wat 

de dag ons brengt.

We wensen je heel veel succes toe, beste Herman! 

Geniet van je pensioen en spring zeker regelmatig 

eens binnen!

RP

HERMAN STUER MET PENSIOEN

Wiskundeleraar  
en in ‘bijberoep’:  
rijvaardig uurroosteraar

SECRETARIAATSMEDEWERKSTER LINDA MET PENSIOEN

Trouwe, lieve kracht  
voor collega’s  
en leerlingen

Begin november 1987 ... De bladeren vielen ook toen volop van de bomen en wie kwam er 
binnengewaaid? Herman Stuer! Na omzwervingen in het Anna Piersinstituut en het 
Sint-Lodewijkinstituut in Beveren en nog voordien in O.L.-Vrouwecollege in Antwerpen, 
kwam hij hier terecht. En hij bleef ...

Na Lutgarde en Annette verdwijnt op relatief korte tijd een derde oudgediende op ons 
secretariaat. Na 38 dienstjaren op het College is nu ook voor Linda een welverdiende 
rustperiode aangebroken. Niettemin nemen we met spijt in het hart afscheid van deze 
ijverige collega. Tijd voor enkele mijmeringen over verleden en toekomst.

<<<

Het begin
Linda trad in dienst op het College op 22 december 1980. Een beetje een 

vreemd moment om op een nieuwe job te beginnen, zou je kunnen den-

ken, maar toen was dat minder vreemd dan het nu lijkt. Tijdens de kerstva-

kantie werd er immers gewoon doorgewerkt. We hadden toen nog geen di-

recteur, maar een ‘superior’ op onze school en die woonde hier ook in. Naast 

de administratieve taken voor de school deed het secretariaat ook allerlei 

klusjes voor de superior en die gingen gewoon door tijdens de vakantie. 

Op dat moment was Annette, die iedereen nog wel kent, ook al in dienst, 

samen met onder andere Benny en Bea, namen die zeker bij de leerkrach-

ten nog een belletje doen rinkelen. Linda kreeg drie dochters – waarvan 

één tweeling – en tijdens de periodes dat ze daarvoor afwezig was, traden 

ook respectievelijk Marijke Van Damme en Lutgarde Maes in dienst als haar 

vervangsters.

Gezinsleven
Linda heeft drie dochters, dus een beetje logisch dat er ook ergens een 

man in haar leven is. Het is dankzij de liefde dat ze op het College terecht-

kwam, want Linda werd geboren in Waregem, dat de meesten onder ons 

wellicht bekend is door de voetbalclub Zulte-Waregem. Ze woonde in 

Zulte (Olsene) dat is toch al een eindje van hier, maar ze vond haar geliefde 

in Temse en verhuisde dus in de late jaren 70 naar het Waasland, meer be-

paald naar Temse-Velle, waar ze nu nog steeds woont.

De oudste dochter van Linda, Annelies, heeft hier op school ook een spe-

ciaal plaatsje verdiend, omdat ze behoorde tot de allereerste lichting meis-

jes die school liepen binnen onze muren. (Vorig jaar 20 jaar geleden. Voor 

wie iets meer wil weten, lees ons juninummer van 2018.) Ze zat in de klas 

van meneer Smet met zes andere meisjes. Ze kwam van de lagere school 

op de Velle, maar voor haar was de stap natuurlijk wat kleiner, omdat ze 

hier in de voorafgaande jaren wel al eens regelmatig had kunnen rondkij-

ken. Na 4 jaar kwamen ook Jolien en Jasmien naar het College. Waardoor 

er ‘s avonds aan tafel heel wat gepraat werd over de gebeurtenissen/leer-

krachten op de school. Interessant voor de vader des huizes ...

Taken vroeger en nu
Toen Linda begon te werken op onze school, was typewerk één van haar 

belangrijkste taken. Dat werd nauwgezet opgevolgd door o.a. de provisor, 

Jacques Denauw, een strenge man. Toen Walter Roggeman, onze vorige 

directeur, op het toneel verscheen, verschoof de focus van het werk stilaan 

naar uitsluitend werk voor de school zelf. Van dan af kreeg de administratie 

ook vrij tijdens de kerst- en paasvakantie.

In de jaren 90 verschenen dan de eerste computers. Geen gemakkelijke 

stap voor de mensen van toen. Nu kent iedereen de computer vanaf de 

geboorte en leert men er stapsgewijs mee werken, maar voor mensen die 

daar toen mee aan de slag moesten als kern van hun job, was het niet een-

voudig om het niveau te halen dat een achttienjarige nu haalt zonder dat 

hij daar ooit één computerles voor gehad heeft. Het was dus een nood-

zaak voor Linda en haar collega’s om een paar cursussen te volgen om he-

lemaal mee te zijn met het nieuwe medium.

Een van Linda’s opvallendste taken was altijd de permanentie op het se-

cretariaat. Terwijl de collega’s gingen eten, at zij haar boterhammetjes op 

haar bureau op, zodat er steeds iemand beschikbaar bleef voor leerlingen 

en leerkrachten. Tijdens haar laatste maanden namen haar collega’s op 

vrijdag deze taak beurtelings over, zodat ze ook eens samen met de ande-

ren kon eten, dat was wel een fijne geste.

Op zich was het moment waarop ze het secretariaat alleen bemande een 

relatief rustig moment, zodat de taak in de meeste gevallen zeer haalbaar 

was, maar ziektes en ongevallen laten zich natuurlijk niet zo goed in een 

tijdschema passen, dus er zijn wel eens crisismomentjes geweest waarop 

een leerling dringend verzorgd moest worden terwijl er ook nog iemand 

opdringerig aan de deur stond te bellen of de telefoon stond te rinkelen, 

maar eind goed, al goed.

Er zijn zoals gezegd in al die jaren wel wat zieken gepasseerd op het secre-

tariaat. Een jaarlijkse EHBO cursus was dan ook geen overbodige luxe. Het 
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Schaken: geen doorsnee sport

Als we aan sport denken, dan valt 
schaken soms wel eens uit de 
boot. In volgend interview maak 
je kennis met Tyani De Rycke 
(2MWTb), een ervaren schaakster 
die ondanks haar jonge leeftijd 
reeds meermaals de Belgische 
kleuren heeft verdedigd op een 
wereldkampioenschap. Ik maak 
meteen van de gelegenheid 
gebruik om even de aandacht te 
vestigen op de charmes van deze 
sport.

Hallo, Tyani. Kan je je even voorstellen voor 

we aan het interview beginnen?

Ik heet Tyani en ik ben 13 jaar oud. Ik zit in 

2MWTb en ik schaak al 5 jaar. 

Hoe is je schaakcarrière begonnen?

Het is allemaal begonnen toen ik in het derde 

leerjaar zat. Mijn vader schaakt ook en hij is bo-

vendien de voorzitter van de schaakclub LSV-

Chesspirant. Zo ben ik er ook ingerold. Eigenlijk 

ben ik hier vrij laat mee gestart. Er zijn verschil-

lende schakers op mijn niveau die toch wel wat 

eerder begonnen zijn met schaken dan ik.

Je beoefent een best bijzondere sport.  

Hoe reageer je op mensen die neerkijken 

op schaken?

Ik vind dat best wel jammer: schaken vergt heel 

veel concentratie en inzicht. Je mag dat zeker 

niet onderschatten.

Wie/wat is je motivatie om je zo hard in te 

zetten voor deze sport?

Vooral mijn resultaten motiveren me om verder 

te doen. Het geeft je altijd een ‘boost’ om door 

te zetten als je van een volwassene of van een 

betere schaker wint. 

Laten we even overgaan naar het WK 

in Griekenland. Hoe heb je je daarop 

voorbereid?

Omdat ik geselecteerd werd, kreeg ik een trai-

ner van de bond (n.v.d.r.: vzw KBSB). Elke och-

tend of avond werd ik bij hem verwacht en 

analyseerden we hoe ik een partij het beste kon 

aanpakken. Zo’n sessie duurde ongeveer één 

uur per dag.

Hoe was je ervaring tijdens de schaak

wedstrijden zelf?

Het was een heel leerrijke ervaring! De meeste 

partijen speelde ik tegen betere schakers. Af 

en toe heb ik wel eens gewonnen (bescheiden 

lach), dus ik ben echt wel blij. Als ik verloor, dan 

leerde ik uit mijn fouten. Zo wist ik waar ik de 

volgende keer op moest letten.

Wat was je resultaat?

Ik heb een 4.5/11 behaald, helaas dus net niet 

de helft. Daarom ben ik toch niet helemaal te-

vreden.

Wat vond je van de concurrentie en vanwaar 

kwam ze vooral?

Mijn tegenstanders waren echt wel heel sterk. 

Het niveau op het WK was duidelijk hoger dan 

het niveau in België. De meeste concurrenten 

kwamen uit Rusland, maar de andere tegenspe-

lers kwamen echt van overal. Zo heb ik ook te-

gen Spanjaarden gespeeld.

Wie heeft je gesteund tijdens 

heel deze belevenis?

Mijn vader is mijn grote steun. Hij heeft me ook 

vergezeld op het WK.

Hoe verliep je vlucht naar Griekenland?

Naar mijn mening niet zo vlot: eerst moesten 

we naar Limburg rijden en vanuit Limburg naar 

Duitsland om daar dan mijn vlucht te halen naar 

Griekenland. Vliegen is nu eenmaal niet mijn 

ding.

Zie je het zitten om ons land nog eens 

verdedigen in de toekomst?

Ja, ik denk het wel. Dit is al de derde keer dat 

ik het doe. Ik hoop dat ik zeker nog voor België 

mag uitkomen.

Nu nog een vraag die we onszelf ooit wel 

eens gesteld hebben: heeft deze sport 

je al voordelen opgeleverd op vlak van 

schoolwerk/concentratie?

Ja, eigenlijk wel. Ik ervaar school en schaken als 

hetzelfde, want ik krijg van beide zaken wel wat 

stress. Hoe meer je het doet, hoe beter je ermee 

leert omgaan. Ook bij wiskunde kan ik soms 

vlotter overweg met een bepaalde oefening.

We wensen je nog veel succes met 
je schaakcarrière Tyani!  
Dank je wel voor dit interview!

Xhoana Memçaj  4GL

Turntalent Fien De Grave (4Lb) mocht in november naar het WK tumbling in Sint-Petersburg (Rusland) gaan. 
Ze zette daar een heel straffe prestatie neer, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar club (Turnkring 
Volharding in Berchem). Dit was namelijk de allereerste keer dat een turnster van deze club de Belgische 
driekleuren verdedigde op een WK. Na haar avonturen zocht ik Fien op en polste ik naar de ervaringen die ze 
in Rusland heeft opgedaan.

Fien De Grave: talent van de bovenste plank!
Camille Bourgeois 4Lb

Hoe lang doe je al aan tumbling? 

Vanwaar de passie en de specifieke keuze?

Ik turn al vanaf mijn drie jaar, maar ik ben pas in 

het vijfde leerjaar met tumbling begonnen. Ik 

ben opgegroeid met turnen: het interesseerde 

me altijd al. Voor tumbling moet je heel explo-

sief zijn en veel kracht in je benen hebben: de 

overstap van toestelturnen naar tumbling ging 

echter makkelijk voor mij. 

Wat vind je zo leuk aan tumbling? 

Het is echt leuk om te kunnen ‘vliegen’ over de 

mat. Je voelt je zo vrij! Het is ook een prestatie 

om een nieuw element te bereiken. Daar haal je 

enorm veel voldoening uit. Het is ook gewoon 

al heel lang een passie van mij!

Lukt het om school te combineren met 

turnen op hoog niveau? 

Het is uiteraard zwaar om de twee te combine-

ren, maar ik doe het graag. Op school houden 

leerkrachten er rekening mee dat ik vaak moet 

gaan turnen. Het is vooral belangrijk om goed te 

plannen wanneer je wat gaat doen. 

Welke herinnering aan het WK gaat je 

zeker bijblijven?

Alles was enorm daar: de zaal, het talent van de 

tegenstanders ... Alles was overweldigend. De 

groep was tof en het was in het algemeen een 

fantastische ervaring. Ik zal de hele trip blijven 

onthouden. Dat nemen ze me nooit meer af!

Ben je tevreden over je prestaties daar?  

Had je het beter of minder goed verwacht?

Vooral het feit dat ik daar mocht zijn, was al een 

hele prestatie. Ik ging naar het WK zonder ver-

wachtingen, gewoon om te tonen dat ik dat 

plekje had verdiend. Het kon beter: ik ben he-

laas gevallen in de tweede reeks. Ik denk echter 

dat ik zeker tevreden mag zijn dat ik de 28ste 

plaats heb behaald van de 39 kandidaten op 

zo’n grootschalige wedstrijd!

Hoe was het niveau van de kandidaten 

algemeen in Rusland? 

Het niveau lag erg hoog. Zeker de gymnasten 

uit Rusland en Amerika, die veel langer en in-

tensiever trainen dan wij, presteerden buitenge-

woon goed.

Wat zijn je ambities voor de toekomst? 

Ik hoop dat ik ons landje nog meermaals mag 

verdedigen op zo’n wedstrijd, maar dat zijn 

zorgen voor later. Ik werk eraan om mijn niveau 

nog te verhogen door veel te trainen. Er is zeker 

nog marge om te groeien. 

Nog enkele laatste woorden? 

Ik wil heel graag de personen die altijd in mij 

blijven geloven en mij altijd blijven steunen een 

keer bedanken. En nog een belangrijke les: je 

moet vooral plezier hebben in wat je doet, an-

ders houd je het niet vol!

Bedankt voor het interview! We 
wensen je nog heel veel succes in 
je turncarrière, Fien! 
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Gaan jullie vaak op reis? Naar welke landen zijn jullie 

zoal gegaan en wat is jullie verste reis? 

Rosalie: Ik ga meestal op reis binnen Europa, maar mijn ver-

ste reis was naar Tanzania. 

Mevrouw Wauters: Ik ga heel vaak op reis, vooral naar 

Spanje en Frankrijk dan. Mijn verste reis was naar Australië, 

daar zat ik voor maar liefst drie maanden! 

Meneer Reynhout: Ik probeer jaarlijks een reis binnen 

Europa te doen en tweejaarlijks een verre reis. Twee jaar 

geleden trokken we naar de VS voor twee maanden. Dat 

was een ongelooflijke reis. We huurden een mobilhome 

en reden het land door. Ik heb er 9.000 km gereden en 13 

staten doorkruist. Vooral de westkust blijft me bij. Califor-

nia is een prachtige staat. De route langs de Stille Oceaan 

van Santa Barbara naar Santa Cruz was prachtig, maar ook 

New York en San Francisco waren hoogtepunten. In Florida Keys 

leerde ik (een beetje) duiken, wat ik sindsdien ben blijven doen. 

Wat zijn jullie plannen qua toekomstige reizen? 

Meneer Reynhout: In de paasvakantie trekken we naar Japan. Ik 

kijk daar enorm naar uit. Met mijn twee zoontjes van één en vier jaar 

wordt dat niet evident, maar als we ons wat aanpassen aan hun 

tempo, komt dat wel goed. 

Wat is je beste herinnering aan de laatste 

vakantiebestemming waar je bent geweest? 

Mevrouw Wauters: Afgelopen zomer was ik in Spanje. We 

zaten met wat vrienden op het strand aan de zee en nadat 

we nog wat gesurft hadden, zaten we nog gezellig bij elkaar 

met wat gitaarmuziek. Eigenlijk gewoon de zon, surfen, mu-

ziek en vrienden herinner ik me nog. 

Jéromine: Mijn laatste reis was naar Kroatië en daar maakte ik 

een leuke boottocht. 

Rosalie: Mijn beste herinnering was ook een boottocht! Ik was 

weliswaar niet in Kroatië, maar wel in Sardinië.

DROMEN

REIZEN

Wat is je grootste droom…?

Odysseas: Een wereldreis maken met mijn beste vriend uit Griekenland.

Lasolas: Een bekende en zeer goede voetballer worden.

Roshtat: Op dit moment wil ik enkel slapen. (lacht)

Dag: Ik zou later graag de garage van mijn ouders overnemen. 

Laure: Ik wil later gewoonweg gelukkig zijn en niets tekortkomen in mijn leven. 

GELD

ALCOHOL
SEKS

DRUGSANGSTEN

Krijg jij zakgeld en hoeveel is 

dit dan? 

Dag: Ik krijg geen zakgeld, maar 

als ik iets nodig heb, kan ik het 

zonder problemen vragen aan 

mijn ouders.

Elke: Ik krijg 50 euro per maand. 

Hier moet ik dan wel alles mee 

betalen. 

Wat vind jij een goed bedrag als zakgeld?

Elke: Ik ben wel tevreden met mijn 50 euro. Ik heb nog nooit onder-

vonden dat dit te weinig is. 

Geef jij veel geld uit?

Elke: Over het algemeen geef ik niet zo veel geld uit. Ik geef niet echt 

veel geld uit aan shoppen, maar soms wel aan feestjes. Ik spaar ook 

wel redelijk veel. Mijn ouders zeggen soms zelfs dat ik wat meer geld 

zou mogen uitgeven (lacht).

Hoe vaak drink jij alcohol?

Anneli: Ik drink meestal alcohol op vrijdag, wanneer ik op de KLJ ben. Daar-

naast drink ik ook regelmatig op zaterdag, als ik naar een feestje ga. Thuis 

drink ik enkel cava of wijn bij speciale gelegenheden zoals een familiefeest. 

Heb jij al eens een ‘black-out’ gehad door een overmaat aan alcohol?

Anneli: Ja, dit heb ik al gehad, maar ik denk dat ik niet de enige ben die 

dit al eens heeft meegemaakt. Als mijn vrienden me erover vertellen, 

dan komt het wel altijd terug. Door die ‘ervaring’ heb ik wel mijn lesje 

geleerd, al is dat natuurlijk ook niet het einde van de wereld.  

Wat vind jij van wachten tot het 

huwelijk?

Marieke: Persoonlijk vind ik dit een 

beetje ouderwets, niet meer van deze tijd.

Hoe lang vind jij dat een koppel samen 

moet zijn alvorens ze seks hebben? 

Marieke: Ik denk niet dat je daar een 

bepaalde tijd op kunt plakken. Dit komt 

vanzelf wanneer beide personen in de 

relatie er klaar voor zijn. Die periode ver-

schilt zeker wel van koppel tot koppel.

Is er ooit al eens drugs aan jullie 

aangeboden? 

Sigrid: Neen, er is nog nooit drugs aan 

mij aangeboden.

Fleur: Aan mij ook nog niet. 

Wat is jullie mening over 

drugsgebruik? 

Fleur: Ik vind het niet slim om drugs te gebruiken, omdat het onge-

zond is en je misschien rare dingen gaat doen wanneer je iets ge-

bruikt hebt. Er is ook een grote kans dat je eraan verslaafd geraakt. 

Kennen jullie mensen die drugs gebruiken  en hoe staan jullie 

hier tegenover?

Sigrid en Fleur: Ja, we kennen enkele personen. Mensen die soft-

drugs gebruiken kunnen we nog enigszins begrijpen, maar we zou-

den het zelf niet doen.

Wat is (naar jouw mening uiteraard) 

de meest absurde angst?

Indy: Ik denk xenophobie. Of nu ja, de 

angst voor mensen, om het zo te zeggen. 

Waar zijn jullie bang voor?

Amber: Voor insecten in het algemeen 

ben ik wel bang. 

Dag en Laure: Voor spinnen!!
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Een blik op het kompas
Is er iets aan de hand met het engagement van onze jonge mensen? Ha-

len ze hun neus op voor volgehouden inzet? Heeft mijn generatie hen ver-

wend en slokje bij slokje hen verslaafd gemaakt aan niet één keer enkele 

vakantiedagen, maar een rist van weekends dichtbij én veraf? Is het aan-

bod aan studie-sport-recreatie en relatiemogelijkheden zo gevarieerd dat 

wie niet stevig staat, gaat duizelen?

Als dergelijke vragen - niet allemaal tegelijk gelukkig, maar als flitsende 

vraagtekens van tijd tot tijd - de revue passeren in mijn hoofd, dan betrap 

ik me er op dat ik zucht. De vragen verwarren en houden het gevaar van 

verlammen in. Bijna tegelijk is het een zucht als voor het begin van een 

stevige inspanning. Eens goed ademhalen en er tegenaan; reculer pour 

mieux sauter. 

Het schoolleven anno 2019, het leven tout court, eist veel van wie studeert, 

werkt, leeft. Meer luxe, mogelijkheden, verwachtingen, inzichten, vrijhe-

den en uitdagingen zetten ons onder druk. Negatieve stress, moedeloos-

heid, burn-out ... het bedreigt meer dan vroeger het welzijn van leerlingen, 

personeelsleden en ouders. In vele gesprekken merk ik dat ‘ter plaatse rust’ 

en ‘het kompas ter hand nemen’ hoogdringend is. 

Rust en structuur zijn twee sleutels die mogelijkheden kunnen openen om 

met een stevigere houding uitdagingen aan te gaan. Om ze vlot te hante-

ren moet keuzestress aan de kant. Met rede en gevoel keuzes maken. “Dit 

wel, dat niet.” En van die keuzes de consequenties aanvaarden. Da’s makke-

lijk geschreven en gezegd, maar zeker niet eenvoudig. Heilzaam alleszins. 

Nadenken over keuzes én ze maken. Je zegeningen zien en daarmee tevre-

den aan de slag gaan. Een opgave van iedere dag. 

De focus en het vizier scherper stellen kunnen ook soelaas brengen. 

Vriendschap, trouw en eerlijkheid centraal stellen in relaties. Ik weet het, 

het zijn grote woorden en ze krijgen al snel het etiket ‘wollig’ opgekleefd, 

maar wie ze inkleurt met concrete eigen ervaringen, weet dat het dé 

bouwstenen zijn waarmee we in deze drukke tijden ons geluk vorm geven.

Rust, structuur, trouw en de focus op wat écht telt ... Ik merk er op onze 

school - ondanks de drukte van elke dag - meer dan eens voorbeelden 

van. De ernst en grondigheid waarmee binnen alle vakgroepen vorm 

wordt gegeven aan de realisatie van de nieuwe leerplannen en de voorbe-

reiding op hervormingsimpulsen is heel groot en geruststellend. De vraag 

en gezamenlijke zoektocht van leerlingen en hun ouders om hulp bij stu-

dieplanning en studieaanpak getuigen van grote betrokkenheid. De 

deugddoende gesprekken van de leerlingenbegeleiding i.v.m. het welbe-

vinden van leerlingen; het engagement en de drive van honderden leerlin-

gen om samen de Skairohows tot een onvergetelijke ervaring te maken. 

De strategische, creatieve en volgehouden inspanningen om ambitieuze 

projecten in de vrije ruimte tot een goed eind te brengen, de voorberei-

ding en minutieus uitgewerkte plannen voor eindreizen en Cévennesreis, 

... Het zijn stuk voor stuk tastbare bewijzen dat de focus wel degelijk juist 

zit en dat er geen sleet zit op het engagement van velen. 

Duurzaamheid stond al met een engagementstekst en concrete plannen 

in de steigers in onze school vooraleer Anuna en Kyra (en een generatie in 

EDITORIAAL

hun kielzog) deze wereldproblematiek in de spotlight zetten. De ernst 

waarmee onze leerlingen de wereldvraagstukken benaderen, heeft me 

getroffen en geeft heel veel moed. Kritisch vragen stellen bij onze levens-

stijl en beseffen dat makkelijke antwoorden niet voorhanden zijn ... In de 

komende maanden en jaren zullen we op onze school dit thema hoog op 

de agenda plaatsen en concrete stappen zetten, zeker weten. Ik geloof er 

vast in dat dit proces het school-en individuele leven een diepere gelaagd-

heid kan geven. 

Soms verloopt een tocht ontspannen en kuier je bijna achteloos; bij moei-

lijke passages kan een steunende hand helpen en bij écht lastige stukken 

is in cordée lopen aangewezen. Deze Ic Hou weerspiegelt eens te meer 

onze gezamenlijke tocht. De levendigheid en bruisende kracht van ons 

schoolleven. Inspirerend en hoopvol. Vol werkkracht en creativiteit.

Doorheen deze caleidoscoop van doelen, verwachtingen, plannen en rea-

lisaties wens ik eenieder koersvastheid. De naald van het kompas met rust 

en zin voor structuur gericht op dat wat telt. 

Het schip vaart dan een veilige koers. De wind in de zeilen. 

DVR
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Tja: die bedenking had ik me zelf ook al gemaakt tijdens de kerstvakantie  ...

wat heb ik de vorige jaren bij deze gelegenheid verteld. Maar wat ik me 

vooral heb afgevraagd: wat is daar nu eigenlijk allemaal van gekomen?

In 2015 had ik het onder andere over de uitdaging om onze missietekst om 

te zetten in de realiteit en ik neem hier één element uit: inzetten op basis-

zorg voor iedere leerling en bovendien verhoogde zorg aanbieden aan wie 

het écht nodig heeft. Als ik zie wat er ondertussen allemaal al gebeurd is op 

dit terrein, dan weet ik dat we hierin al reuzenstappen gezet hebben: ik denk 

in de eerste plaats aan de pertinente rol van de klassenleraar die we extra 

in de verf gezet hebben, maar ook aan de manier waarop onze leerlingen-

begeleiding werkt én aan het herdenken van het concept ‘tijdsklas’! 

In diezelfde toespraak kwam ook het onderwerp ‘draagkracht’ ter sprake: 

een bezorgdheid die me erg na aan het hart ligt en die een blijvend aan-

dachtspunt is. Ik heb in mijn vele gesprekken met collega’s keer op keer 

mogen vaststellen dat jullie allemaal bijzonder hard werken en dat wij 

– steeds in het belang van onze jonge mensen – heel veel van iedereen 

verwachten. Bovendien – en hier moeten we absoluut fier op zijn – gaan 

bijzonder veel collega’s voortdurend op een heel creatieve manier op zoek 

naar iets nieuws, iets anders, iets wat de leerlingen prikkelt tijdens de les! 

Die gedrevenheid zie ik overal (ook bij collega’s die geen les geven, maar 

op een andere manier het beste van zichzelf geven voor onze school) en 

dat is enerzijds fantastisch, maar we moeten wel waakzaam blijven en zor-

gen dat het evenwicht niet verstoord raakt!

Het jaar erna vermeldde ik het M-decreet en de gevolgen voor onze (ba-

sis)school. Het staat ondertussen als een paal boven water dat de taakbe-

lasting van collega’s die lesgeven in kleuter- en lagere school onder meer 

door dit decreet enorm is toegenomen. De uitdaging voor onze school 

bestaat erin om ook hier een evenwicht te vinden: enerzijds willen we na-

tuurlijk zoveel mogelijk zorg bieden aan alle jongens en meisjes die aan 

ons zijn toevertrouwd, maar anderzijds moeten we ook weten hoe sterk 

onze schouders zijn!

In 2017 ging het over de plannen om het secundair onderwijs te moderni-

seren. Jullie weten het nog: we slaakten een zucht van verlichting toen de 

NIEUWJAARSTOESPRAAK ALGEMEEN DIRECTEUR M. BUYTAERT

Wat is daar nu allemaal  
van gekomen?

Beste collega’s, goede vrienden

Vanmiddag vroeg een collega mij of ik nu – omdat het toch mijn laatste keer is dat ik voor jullie een 
nieuwjaarstoespraak mag houden – iets ‘speciaals’ zou zeggen ....

vernieuwing werd uitgesteld tot september 2019 en hebben de extra vrij-

gekomen tijd gebruikt om ons goed te informeren, zodat we geen over-

haaste beslissingen moesten nemen. Ik ben weerom fier als ik zie hoever 

we al staan met onze concrete plannen en wil heel graag onderstrepen 

dat ik bijzonder blij ben met de positieve en constructieve manier waarop 

PER, LOC, vakgroepen, oudercomité en ook ons schoolbestuur hieraan 

hebben meegewerkt. Ik weet het: we zijn er nog niet, want we moeten in 

het tweede jaar nog enkele lastige knopen doorhakken, maar tijd zal raad 

brengen en samen vinden we zeker dié invulling waar onze school het 

beste mee vaart!

Ook het beheersplan stond toen op de agenda: dit moest ons toelaten 

om op lange termijn te weten op welke manier onze school aan haar 

infrastructuur mag werken. Het leek toen een verhaal voor de verre toe-

komst, maar misschien komt het allemaal toch wel veel dichterbij dan wij 

denken, want de Vlaamse regering heeft onlangs gelden vrijgemaakt voor 

Sint-Niklaas om het capaciteitsprobleem in de nabije toekomst aan te pak-

ken. Onze school is ingestapt in dit project en eind april weten we of wij 

kunnen rekenen op een stevige subsidie om een deel van onze plannen te  

realiseren. Vanzelfsprekend zullen wij in de loop van het tweede semester 

de verschillende adviesorganen informeren over de stand van zaken.

Vorig jaar had ik ervoor gekozen om een drietal nieuwjaarswensen met 

jullie te delen; ik vertelde onder andere een verhaal over ganzen die in V-

formatie vliegen; een verhaal dat aangaf dat, hoe sterker je als groep sa-

menwerkt, hoe beter je je opdracht kan vervullen en uiteraard is dit een 

boodschap die je elk jaar zou moeten herhalen!

En nu? Wat zijn de nieuwe uitdagingen waar wij in 2019 voor staan? Tel-

kens wanneer ik hierover nadenk, kom ik tot de conclusie dat we eigenlijk 

blijvend aandacht moeten hebben voor al de daarnet opgesomde zaken. 

Bovendien ben ik ervan overtuigd dat ook duurzaamheid meer en meer 

onze agenda zal gaan bepalen. Dankzij de inspanningen van een werk-

groep hebben wij ondertussen een charter ‘duurzaam College 2020’. Deze 

tekst is ondertussen al op verschillende niveaus besproken en goedge-

keurd en de manier waarop ons schoolbestuur als een van de laatste ge-

ledingen het manifest heeft onthaald, het enthousiasme waarmee het vol-
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ledige schoolbestuur dit goedgekeurd heeft, stemt mij bijzonder hoopvol: 

als ik de volgende jaren met mijn fiets mijn ‘kleine mannen’ naar school zal 

brengen, dan zal ik zien, horen, voelen en ruiken dat onze school klaar is 

om de grote uitdaging voor de 21ste eeuw aan te kunnen!

Ik kom stilaan aan het einde van mijn nieuwjaarsbrief: gisteren was het 

Driekoningen en op de website van ‘Thomas’ vond ik volgend heel kort 

verhaal: naar het schijnt was er ook een vierde koning die op weg gegaan 

was, maar hij miste de bewuste afspraak op de zesde januari, omdat er tel-

kens onderweg een beroep op hem gedaan werd. Hij arriveerde in Jeruza-

lem net toen Jezus gekruisigd werd. Te laat dus, maar toch nog net op tijd 

om bij dat belangrijke moment het hart van de verlossing te horen klop-

pen. Hij had zijn tijd verloren dacht hij ... totdat hij hoorde dat ook Jezus 

heel veel tijd verloren had voor mensen ... 

Laat dit mijn nieuwjaarswens zijn: dat we allemaal tijd maken om niet al-

leen naar mekaar te luisteren, maar ook om mekaar te ondersteunen waar 

kan. En weet dan dat zoiets nooit verloren tijd is!

Dank aan ieder van jullie die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geeft 

voor onze leerlingen van 3 tot 18. Mede in naam van ons schoolbestuur 

wens ik jullie allen oprecht een bijzonder fijn jaar; laten we toasten op een 

mooie toekomst voor onze school en voor ieder van jullie!
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MODERNISERING SECUNDAIR ONDERWIJS: 

Behouden wat goed is – 
tegelijk, hedendaags en 
vernieuwend

VANAF 1 SEPTEMBER 2019

De voorbije maanden – en ongetwijfeld ook de komende maanden – zetten we samen met het personeelsteam in 
op het vertalen en concretiseren van de ‘Modernisering van het secundair onderwijs’. 

Na vele jaren overleg werden er nieuwe eind-

termen goedgekeurd waarin de overheid de 

bakens zet. Reeds voor twee jaar keurde de 

minister de hervormingsplannen voor het se-

cundair onderwijs goed. Een vernieuwing, een 

modernisering die rationaliseert en inspireert, 

zo luidt het. 

Onze onderwijskoepel – Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen (KathOndVla), de ‘Guimardstraat’ – 

werkte leerplannen uit waarmee de eindtermen 

(en meer) gerealiseerd kunnen worden. Die leer-

plannen worden in het voorjaar van 2019 aan de 

leerkrachten voorgesteld. Die presentaties zijn 

ondertussen aan de gang. En dan – inderdaad, 

het is erg kort dag – gaan we van start in het 

eerste jaar op 1 september 2019.

Het voorbije jaar is op geen moeite gekeken 

om de concretisering van al die plannen vorm 

te geven binnen onze Collegemuren, met oog 

voor de samenwerking binnen onze scholenge-

meenschap, maar vanzelfsprekend met de focus 

op de eigen instroom van leerlingen, ons aan-

bod en onze sterktes.

Hoe pakten-pakken we het aan?
We hebben ons maximaal geïnformeerd: via de 

media, de info van KathOndVla, studie- en vor-

mingssessies, consultaties van pedagogische bege-

leiders en raadgevers en uiteraard het decreet zelf. 

Daarna hebben we getracht onze basiswaarden, 

onze fundamenten nog eens op scherp te zetten. 

Wat kenmerkt onze school? Wat streven we na? 

Waar willen we zeker rekening mee houden? 

De opsomming hieronder is onvolledig, maar 

we vermelden de voornaamste krachtlijnen:

< Kwaliteit in de vakken en de zorg voor  

iedere leerling

< Borgen wat goed is – open geest voor wat 

nieuw is

< In de lijn van de inspiratie van  

de katholieke dialoogschool

< In open overleg en strevend naar een breed 

draagvlak met ons personeelsteam

< Met oog voor de instroom en de uitstroom

< In overleg met onze scholengemeenschap

< Samen met ouders en schoolbestuur

Een duidelijke strategie en strak tijdspad heb-

ben ons de voorbije maanden geholpen om te 

komen tot een duidelijk plan en nieuwe lessen-

tabellen voor de inrichting van de eerste graad. 

Vele gesprekken met leerkrachten, overleg met 

de pedagogische raad (PER), het lokaal onder-

handelingscomité (LOC), het oudercomité en 

het schoolbestuur maakten het mogelijk om 

tegen eind januari 2019 onze plannen te finali-

seren.

Op de infovergadering voor de zesdeklassers op 

vrijdag 10 mei 2019 en op de openschooldag 

van zaterdag 11 mei zetten we ons vernieuwde 

aanbod uiteraard volop in de schijnwerpers. 

In deze Ic Hou plaatsen we onze visie in een 

ruimere context. Aansluitend bij dit artikel onze 

tekst die we publiceren in de brochure van de 

scholengemeenschap én drie reacties van ou-

ders naar aanleiding van de oudervergadering 

van december 2019 met als enig agendapunt 

‘De modernisering van het onderwijs in SJKS’.

Wat is – wordt er nieuw?
Nog meer dan in het verleden zullen leerplan-

nen en visie gekaderd worden in een brede visie 

op onderwijs. 

Er zijn vooreerst de op Europees vlak afgespro-

ken sleutelcompetenties. Die vormingscompo-

nenten zijn het uitgangspunt: “Culturele, eco-

nomische, levensbeschouwelijke, lichamelijke, 

maatschappelijke en historische vorming, na-

tuurwetenschappelijke en technische vorming, 

sociale, talige en wiskundige vorming.”

De vormingscomponenten worden vervolgens 

door KathOndVla gekoppeld aan de hefbomen 

van de katholieke dialoogschool: “Inspiratie en 

traditie van de school, kwetsbaarheid en be-

lofte, uniciteit van verbondenheid, verbeelding, 

rechtvaardigheid, duurzaamheid, gastvrijheid 

en generositeit.” Het zou ons te ver leiden om 

dieper op in te gaan op de draagwijdte van 

deze hefbomen; we doen dat zeker bij een vol-

gende gelegenheid. 

Het is binnen deze context en met deze grond-

stof en inspiratie dat we onze schooleigen visie, 

de aanpak waar wij in ons College achter staan, 

formuleerden:
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“Alle leerlingen – van peuters tot 18-jarigen – die aan ons zijn toevertrouwd, 

laten groeien en hen helpen om maximaal hun talenten en persoonlijkheid te 

ontdekken en te ontwikkelen. We doen dat op een zorgzame en verantwoor-

delijke manier en met uitdagingen voor iedere leerling. We willen onze leerlin-

gen een stevige basis geven: hen intellectueel en algemeen menselijk vormen. 

Hen ‘humanior’ maken: dit wil zeggen hen geleidelijk laten groeien tot kritische 

volwassenen met een open geest. We doen dit vanuit de visie van de dialoog-

school: onze christelijke inspiratie en traditie en Jezus Christus en zijn evangelie 

zijn de bron van waaruit we de andere tegemoet treden. Onze houding is gast-

vrij en verdraagzaam.”  

Onze Missietekst SJKS

Bij de vernieuwing wordt ruimte gemaakt voor de onderwijsactualitei t 

en -noden van vandaag: 

Het nieuwe vak ‘Mens en samenleving’, De krachtlijnen ervan: “Persoons-

vorming in verbondenheid met anderen en inzicht in identiteit, als per-

soon aan diverse samenleving participeren en in interactie met anderen 

duurzame, sociale en relationele vaardigheden ontwikkelen. Als consu-

ment aan de samenleving deelnemen met aandacht voor economische 

en financiële geletterdheid en inzicht verwerven in maatschappelijke the-

ma’s en ontwikkelingen in de samenleving vanuit sociaal-maatschappelijk 

en economisch perspectief.” Dure woorden allemaal, maar zeker en vast 

ook thema’s die mogelijkheden en kansen bieden om nieuwe accenten te 

leggen en actuele thema’s en bezorgheden aan bod te brengen in de klas.

We starten vanaf volgend jaar in alle klassen van ons eerste jaar met het 

vak Engels! De leerplannen Frans en Engels zijn vanuit eenzelfde visie op 

moderne vreemdetalenonderwijs geschreven. Er is ook heel wat overeen-

stemming met het leerplan Nederlands. We organiseren Engels, maar ze-

ker niet ten koste van Frans; in ons eerste jaar blijven we eveneens het vak 

Frans versterken met een remediëring en verdieping.

En wat nog meer? Meer samenhang tussen de vakken, duidelijkheid en 

transparantie én het beste van Stem en Talent

Nadenken over vernieuwing en modernisering zet ook aan tot een kriti-

sche blik op het huidige aanbod. Deze ‘oefening’ liet ons ons toe nauw-

keuriger te formuleren wat we willen bewaren / bewaken:

Vijf lesuren Latijn in ons eerste jaar voor de Latijnse, ondersteuning van alle 

hoofdvakken, inzetten op vakspecialisten, blijvende aandacht voor Stem 

en Talent en een grote zorg voor het welbevinden van de leerlingen en de 

personeelsleden. 

Nog veel werk op de plank
De snelheid waarmee de hervorming moet gerealiseerd worden (lessen-

tabellen, leerplannen, handboeken ...) zorgt voor erg veel werk voor leer-

krachten en directie. Nu definitief de knopen zijn doorgehakt voor ons 

eerste jaar, maken we ons echter sterk dat de inspanningen zullen lonen.

Onze school zal goed voorbereid en doordacht én met respect voor haar 

traditie en oog voor de toekomst klaar zijn voor de volgende jaren. Een 

duidelijk aanbod, een gedragen visie van de eerste peuterklas – de samen-

werking met ons lagere school is een erezaak – tot de hoogste klas van 

onze secundaire school ... Kwaliteit voor de toekomst!

DVR

<<<
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SJKS-TEKST BROCHURE SCHOLENGEMEENSCHAP 

Waarom kiezen voor het College?
Ieder schooljaar publiceert de scholengemeenschap Sint-Nicolaas een uitgebreide brochure waarin alle scholen 
van Sint-Niklaas en Stekene hun aanbod voorstellen. Met zorgvuldigheid en veel gevoel voor evenwichtskunst 
wordt gewaakt over de teksten en de illustraties in de brochure. Het geven van de juiste informatie, maar uiteraard 
ook het op beperkte plaats laten ‘aanvoelen’ van datgene wat jouw school bijzonder maakt, is dé opdracht. 

Iedere school krijgt op één bladzijde plaats om in een begeleidende 

tekst haar aanbod en aanpak toe te lichten. De tweede bladzijde van elke 

school geeft een overzicht van het studieaanbod in die school.

De brochure wordt bezorgd aan alle 12-jarigen en hun ouders. De versprei-

ding gebeurt langs de lagere scholen en langs de post.

De brochure biedt naast een beknopte voorstellingen van alle secundaire 

scholen en hun aanbod ook een overzicht van de infovergaderingen en 

openschooldagen.

De brochure bevat daarnaast ook artikels over onder andere: Okan (ont-

haalklas anderstalige nieuwkomers), het CLB (centrum voor leerlingenbe-

geleiding), het internaat van de scholengemeenschap (gehuisvest in onze 

gebouwen en de PEP (proeven en proberen)-dagen.

De hervorming van het onderwijs en de daarmee gepaard gaande wijzi-

gingen in de lessentabellen vanaf 1 september 2019 zette ons aan om 

onze tekst in de brochure te herschrijven. 

Nogmaals, de toegemeten plaats is beperkt en noopt tot kiezen wat je schrijft 

en niet-schrijft. Lees met dat en met de lezer voor wie het in eerste instan-

tie bedoeld is (12-jarige en zijn/haar ouders) in het achterhoofd onze tekst.

Op de oudervergadering van december 2018 gaven we de tekst aan de le-

den van het oudercomité met de vraag feedback te geven. Die kregen we 

mondeling en schriftelijk. Dankjewel. 

In de brochure die begin februari 2019 werd verdeeld staat volgende tekst 

(zie kader). 

Meer dan lessen! 
Een groep zesdejaars leest samen met hun begeleidende leerkrachten een bedankbrief. Een souvenir van de abdij waar ze enkele dagen verbleven.
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Ouders 
kruipen  

in hun pen
Op de vergaderingen van het ouderco-

mité kaarten we in een open geest en met 

freedom of speech het wel en wee van de 

school aan. Al enkele jaren licht het ouder-

comité op haar vergaderingen enkele frases 

uit onze visietekst en hanteert die als hef-

boom voor een discussie/gesprek. Het ou-

dercomité als kritische vriend, zo heb ik het 

meer dan eens omschreven. Van een vriend 

aanvaard je een kritische opmerking mak-

kelijker, niet? Een vriend wil net als jij het 

beste voor een gemeenschappelijke zaak.

Naar aanleiding van de op stapel staande 

hervorming organiseerden we begin de-

cember een oudercomitévergadering die 

de hervormingsplannen van onze school 

als enig agendapunt had. Het werd een le-

vendige en geanimeerde vergadering. 

Lang niet iedereen was uitgepraat toen we 

omstreeks de klok van tien toch afsloten. 

“Formuleer die gedachten van daarnet eens 

op papier, we kunnen daar zeker mee aan 

de slag”, zei ik in het staartje van de verga-

dering. Die woorden vielen niet in dove-

mansoren, want zie in de daaropvolgende 

week drie uitgebreide mails! We publiceren 

ze graag in Ic Hou. 

Het zijn eerlijke meningen, bezorgdheden. 

Rechttoe geformuleerd en daardoor een 

aanzet tot nadenken en discussie. Ze voe-

den de discussie en zetten ons aan om 

kritisch te blijven nadenken over ons aan-

bod en onze aanpak. Lees ze in die geest. 

Dankjewel ouders voor jullie bijdrage aan 

de ontwikkeling van ons schoolproject.

Het College is een school met een rijke traditie, een duidelijk aanbod in de eerste graad 

en een erg brede waaier aan studierichtingen die voorbereiden op hoger onderwijs 

(hoog studiepeil). De school zet in op de modernisering van het onderwijs. We behouden 

wat goed is; tegelijk zijn we hedendaags en vernieuwend.

Wat wordt er nieuw op 1 september 2019 in ons eerste jaar?

< Het nieuwe vak ‘Mens en samenleving’ voor alle leerlingen

< In alle klassen van ons eerste jaar het vak Engels! Tegelijk blijven we het vak Frans versterken 

met remediëring en verdieping.

< Een duidelijk, transparant aanbod. In ons eerste jaar bieden we de keuze aan tussen Moderne 

en Latijnse. In het tweede jaar zijn er drie basisopties: Moderne talen en wetenschappen, 

Latijn en Grieks-Latijn. De samenhang tussen de vakken vergroot. 

< We bieden in de Moderne een lesuur aan waarin de leerlingen kunnen kiezen uit modules 

met een link naar STEM of die Talen(t)-verbredend zijn. In kleine groepen krijgen leerlingen 

les buiten het vertrouwde kader en in een andere setting en met een alternatieve evaluatie-

methode. Deze modules zijn in de afgelopen jaren helemaal op punt gezet.

Wat behouden-borgen we in ons College?

< Vijf lesuren Latijn in onze eerste Latijnse. De vele leerlingen die starten met Latijn krijgen in 

de tweede graad een erg brede keuzewaaier aan studiemogelijkheden met een klassieke taal 

als poolvak! 

< Ondersteuning voor alle hoofdvakken. Frans, wiskunde en Nederlands krijgen een extra uur. 

< We zetten in op vakspecialisten. Geen clustering van de wetenschappelijke vakken of beeld 

en muziek 

< Aandacht voor STEM en Talen(t). In het specifieke STEM-Talen(t)-uur in de eerste Moderne, 

maar ook in alle klassen van de Latijnse is er aandacht voor STEM en Talen(t). We gebruiken 

maximaal onze nieuwe STEM-infrastuur en laten de STEM-en Talen(t)doelen in de leerplan-

nen nadrukkelijk aan bod komen.

< ‘Verder studeren’ blijft het devies. We trachten in alle klassen en in alle vakken veel meer te 

realiseren dan de minimumleerplandoelen. Met ‘uitbreiding en verdieping’ in onze eerste 

graad ben je goed voorbereid op een tweede en derde graad: een uitstekende voorberei-

ding op hoger onderwijs met outputcijfers hoger dan het Vlaams gemiddelde.

< Welbevinden van de leerlingen en personeelsleden. De lessen, maar ook alles wat daarbuiten 

wordt georganiseerd en aangeboden en de manier waarop we met elkaar omgaan en voor 

elkaar trachten te zorgen, blijven een dagelijkse opdracht. Dat dit gebeurt in open dialoog 

en in een geest van samenwerking met onze ouders, leerlingen en het personeelsteam. Zij 

behoren tot het DNA van de school. Informatie en communicatie eveneens.

< Basiszorg is een erezaak. Mede met remediëring en coaching is het onontbeerlijk in onze 

onderwijsvisie.

< We bieden binnen en buiten de lessen een uitgebreid cultureel aanbod aan.

< We motiveren leerlingen voor deelname aan sportwedstrijden en vak-olympiades.

< We koesteren ons Skairo-fenomeen: onze recreatieve dansgroep met meer dan 400 dansers 

(iedere middagpauze!) waar leerlingen zelf de verantwoordelijkheid krijgen voor hun  

groepen en de show.

< Veel vrijheid waar het kan; duidelijke afspraken waar het aangewezen is.

Overdrijven we? Plaatst onze school leerlingen en ouders in de hoofdrol en gaan we voor ‘Kwaliteit voor 

de toekomst’? Informeer u bij leerlingen en hun ouders en kom langs. We staan met een hecht team 

klaar. Welkom op www.sjks.be (zie ook visietekst!), op de infovergadering op 10 mei of de openschool-

dag op 11 mei 2019.
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De goede, juiste 
studierichting kiezen
YVES VAN BASTELAER, PAPA VAN KATO EN STIEN,  
LID OUDERCOMITÉ SJKS SCHRIJFT: 

Stress, stress, keuzestress! Het onderwijslandschap is er niet eenvoudiger op geworden. 

De veelheid aan richtingen die je kan volgen in het secundair onderwijs zorgen ervoor dat 

het voor ons als ouders, en voor onze kinderen geen eenvoudige taak is om de studie richting 

te vinden die bij hen past. Maar wat past er bij hen? 

Zo hoog mogelijk
Mik je zo hoog mogelijk? Maar wat is zo hoog 

mogelijk? Spreek je dan over de richtingen die 

in de volksmond als de top aangeschreven wor-

den? Latijn-wiskunde en aanverwanten. Of kies 

je voor het talent van jouw kind? 

Waar is jouw kind goed in? Laat het alsjeblief 

geen taal zijn, want het aanbod van studierich-

tingen in aso is – zeker in de eerste jaren – toch 

vaak wiskundig? Pff, en hoe zit dat precies met 

STEM en Talen(t)? Vanuit de overheid worden 

wetenschappelijke richtingen plots erg gepro-

moot ... 

Toch?!
Als ouder wil je dat jouw kind later een goede 

keuze maakt in het hoger onderwijs of aan de 

universiteit. Met het oog op een uitstekend be-

roep. Liefst eentje dat bewondering wekt bij 

vrienden en familie. Een keuze waarmee je kan 

uitpakken op feestjes en bijeenkomsten. Een 

keuze die bewijst dat jij als ouder het gemaakt 

hebt in het leven en dat je een prachtige toe-

komst geboden hebt aan jouw kinderen. Want 

zeg nu zelf: kinderen kunnen die keuze op hun 

leeftijd nog niet maken. Jij bepaalt voor hen wel 

wat het wordt. Toch?

De school wil de ouders daarbij met raad en 

daad bijstaan. Tussentijdse evaluaties, klassenra-

den, oudergesprekken  ... Men haalt heel wat uit 

de kast om op het einde van de rit een advies 

te formuleren dat past bij jouw kind. Opmerke-

lijk genoeg volgen sommigen dat advies niet, of 

zijn enkelen niet gelukkig met die aanbeveling. 

Zij volgen hun hart, hun talent of blijven vast-

houden aan hun (onbereikbare) droom. Waar 

doe je goed mee? 

Positief ondersteunen met een realistische blik 

op hun mogelijkheden blijft belangrijk. En laat 

hen maar eens falen in die zoektocht naar een 

goede studierichting. Er zijn voldoende kansen 

om bij te sturen. Het puntensysteem in het ho-

ger onderwijs lijkt een kluwen, maar biedt zij-

wegen. Een BANABA is geen modeverschijnsel 

meer. Wijsheid komt met de jaren. Toch?

Zo gelukkig mogelijk
Belangrijk bij het bepalen van een studierich-

ting voor onze kinderen is om niet enkel “zo 

hoog mogelijk” te mikken, maar zeker ook om 

hen te laten opgroeien in een “zo gelukkig 

mogelijke” omgeving. Daar waar hun keuze ge-

waardeerd wordt. Waar ze zichzelf mogen en 

kunnen zijn. Want een gelukkig kind, stimuleert 

zichzelf wel om een knappe en gepaste richting 

te volgen. Toch?

Als papa van twee dochters in de Sport-Weten-

schappen ervaar ik dagelijks dat elke studierich-

ting voor valpartijen en triomfen zorgt. En uit 

beide kan je wat leren. Toch?
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Kiezen voor Talent. Of soms 
toch stiekem niet echt?
KATRIEN DE SCHRIJVER, MAMA VAN JASPER, EVI,  
LOTTE EN SIMON, LID OUDERCOMITÉ SJKS SCHRIJFT: 

Als ouder wil je alleen het beste voor je kind. Generaties lang willen ouders dat als hoogste 

ideaal: een context creëren waarin de kinderen alle kansen krijgen die ze zelf mogelijk niet 

kregen. Of misschien kregen ze diezelfde kansen wel en ze verwachten nu van hun kinderen 

minstens een evenaring. 

Nochtans weten we zo stilaan dat dit onnodige 

druk bij onze kinderen legt, waaraan ze soms 

niet willen of zelfs kunnen voldoen. Zelf ben ik 

mama van vier. Elk jaar opnieuw bekijken we 

studiekeuzes en reflecteren we of ze op het in-

geslagen pad nog wel gelukkig zijn. Dat vinden 

we als ouder nog belangrijker dan wat ze pre-

cies studeren. 

Eind juni zei mijn dochter dat ze wel Latijn ging 

blijven doen, “want wat zou ik anders doen, 

mama?” ook al blijft het voor haar een weg met 

veel hobbels en obstakels in haar leren. Ze lijkt er 

spontaan toch niet écht gelukkig van te worden, 

maar wat ze me daarna vertelde, raakte me nog 

het meest: “Jij hebt Latijn-wiskunde gedaan, én 

papa heeft Latijn-wiskunde gedaan, dus dan ver-

wachten jullie toch dat ik dat ook doe?”

Ondanks alle objectieve wetenschap dat we 

moeten kiezen voor ons talent, dat we moeten 

kiezen in het belang van geluk veel meer dan 

voor prestige, sluimert onbewust ook in ons 

gezin blijkbaar het spook van de hoge verwach-

tingen.

Realistische boodschappen
Nochtans zouden alle richtingen in het secun-

dair onderwijs gelijkwaardig moeten zijn. De 

realiteit leert ons echter dat de perceptie onder 

<<<

ouders, maar ook bij jongeren zelf, vaak anders 

is. Het is een uitdaging voor ons om te durven 

rondkijken en realistische boodschappen te ge-

ven aan onze jongeren. 

Wie van ons werkt er na 20 jaar nog steeds in 

een regelrechte lijn met wat hij of zij gestudeerd 

heeft in het secundair onderwijs? Vaak komt de 

grote aha-erlebniss pas in het hoger onderwijs, 

of zelfs pas later, wanneer interesses duidelijker 

worden, een identiteit is gevormd en toekomst-

visies doordachter worden. 

Ook het hoger onderwijs buigt zich al jaren over 

dit vraagstuk, waarin jongeren steeds weer fout 

kiezen vanuit het motto: “Je kan maar beter zo 

hoog mogelijk kiezen, zakken kan nog altijd.” Er 

zijn schakelprogramma’s, aangepaste trajecten, 

stapsgewijze paden om het watervalsysteem 

in het onderwijs tegen te gaan. Maar het blijkt 

een werk van lange adem, want nog steeds 

merken we dat ook in onze school kinderen te 

vaak kiezen tegen het advies van de klassenra-

den in. Tegelijkertijd is het voor kinderen soms 

heel moeilijk kiezen, want het aanbod is divers, 

en tegelijkertijd hebben ze meestal nog niet zo-

veel inzicht in datgene waar hun hart sneller van 

gaat slaan of waar hun brein ten volle tot zijn 

recht kan komen. En dus houden we graag alle 

deuren open, liefst zo ‘hoog’ mogelijk.

Kiezen voor vertrouwen
Maar die deuren kunnen dan soms gevaarlijk 

hard in ons gezicht terugslaan. Want elk kind is 

anders en elk kind moet zijn of haar eigen weg 

zoeken doorheen de veelheid aan mogelijk-

heden. Kiezen met vertrouwen is ook waar de 

klassenraden ons als ouder in ondersteunen. 

Twijfelen doen we allemaal wel eens, ook onze 

jongeren zelf, en soms ook terecht. Maar kiezen 

voor vertrouwen is het allerbelangrijkste: waar 

zal mijn zoon of dochter het meeste baat bij 

hebben? 

Niet de studierichting primeert, wel het enthou-

siasme, het goed-voelen, het zelfvertrouwen, 

het inzetten van potentieel en de wil om ervoor 

te werken zijn de hoofdingrediënten die we elk 

van onze jongeren moeten durven bieden. Hen 

stimuleren om hierin juiste beslissingen te ne-

men en doordacht te kiezen om al dan niet een 

schooladvies te volgen, is onze taak als ouder. 

En falen mag, als we hen maar steeds weer de 

hand reiken om opnieuw op te staan en verder 

te gaan, sterker dan voorheen, met evenveel 

toekomstperspectief, los van al die keuzes.

Hoge verwachtingen.

Startavond eerstejaars augustus 2018
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Een uurtje filosofie graag, 
‘denken kost tijd’
VEERLE BYDEKERKE, MAMA VAN RÉMY,  
LID OUDERCOMITÉ SJKS SCHIJFT:

In aansluiting op de vergadering van het oudercomité van 11 december 2018 stuur ik u  

hierbij de link naar het VEFO (Vlaams Netwerk voor EigentijdsFilosfieonderwijs): 

https://www.filosofieonderwijs.be/ Dit kan misschien nog van pas komen voor de invulling 

van het vak ‘Mens en maatschappij’. 

Zelf ben ik een voorstander van enkele uren of 

een uurtje filosofie in het secundair onderwijs. 

Het zet leerlingen aan om dieper en kritischer 

na te denken, niet alleen over zichzelf maar ook 

over het ruimere kader waarin ze leven. Het 

geeft hen handvaten om niet alles klakkeloos 

aan te nemen en eender welke mening te vol-

gen. Ze leren er ook mee te argumenteren en 

abstracter te denken. Maar u kan dit alles uitge-

breid lezen op de website. 

Daarnaast wil ik u ook nog bedanken om te luis-

teren naar ons als ouders en omdat we de mo-

gelijkheid hebben gekregen om onze zienswij-

ze in alle te vertrouwen te bespreken. Kwalitatief 

onderwijs én gelijke mogelijkheden voor leer-

lingen uit alle geledingen van de maatschappij 

blijft voor mij een stokpaardje, maar ik weet dat 

jullie dit ook ter harte nemen. 

Een uitstekende voorbereiding 
Wat de tekst betreft in de brochure voor de 

scholengemeenschap Sint-Nicolaas vind ik dat 

er in de paragraaf wat behouden-borgen we 

in ons College? een goed evenwicht zit tussen 

enerzijds info over de leervakken, doelstelling 

van het College én de klemtoon op de andere 

aspecten (troeven) van het SJKS (welbevinden, 

basiszorg ...) Een kleine suggestie voor de pa-

ragraaf Waarom kiezen voor het College?: tussen 

haakjes staat een hoog studiepeil. Dit kan mo-

gelijk sommige ouders en leerlingen afschrik-

ken. Een voorstel is om dit te vervangen door 

‘uitstekende voorbereiding’. Een verduidelijking 

hiervan komt verder aan bod waar de goede 

outputcijfers worden beklemtoond.

Een bekommernis die ik nog wil aankaarten (die 

we misschien nu niet zo uitgebreid, maar wel al 

tijdens andere vergaderingen) hebben bespro-

ken, sluit hierbij aan en betreft de slaagcijfers in 

het hoger onderwijs. 

De ontwikkeling tot mens
Secundair onderwijs en zeker een aso-richting 

dient een grondige en kwalitatieve voorberei-

ding te zijn op verdere studies. Gezien de veel-

eisende maatstaven en de hoge lat die in het 

hoger onderwijs wordt gehanteerd, is dit voor 

een school geen sinecure. Ik begrijp dan ook 

de keuze van het SJKS om hier op in te zetten. 

Wel met de bedenking dat de slaagcijfers in het 

hoger onderwijs geen doel op zich mogen zijn. 

Het gaat niet alleen over de resultaten op zich, 

maar ook over de ontwikkeling van onze kinde-

ren tot mens, liefst tot een gelukkig mens. Dit 

hebben we ook reeds besproken en hebt u ook 

aangehaald in één van de College-Info’s. 

Hieraan moest ik terugdenken bij het lezen van 

het onderstaande citaat van Joke Hermsen,  

een Nederlandse filosofe:

”Hoewel onze woorden ‘scholing’ en ‘school’ ooit 

van het Griekse scholè werden afgeleid, dat rust 

afwachten of nietsdoen betekent – omdat rust en 

durven af te wachten als de voorwaarde voor het 

creatieve denken werden beschouwd –, lijkt onze 

westerse wereld nogal eenzijdig door Chronos te 

worden bestuurd. Het valt moeilijk te ontkennen 

dat vele maatschappelijke instellingen als de zorg 

en het onderwijs de afgelopen decennia onder 

invloed zijn komen te staan van een neoliberale 

geest, die van tijd vooral een economisch principe 

maakt, die voortdurend aanspoort tot versnelling 

van productie, consumptie en prestatie, en die de 

macht van het meten laat prevaleren boven de 

kracht van de verbeelding. Maar denken kost tijd, 

net als mens worden, en vraagt om een kalmere en 

bredere oriëntering op de menselijke conditie dan 

een afweging wat op de kortere termijn het meeste 

rendement oplevert.” 

Joke Hermsen, 

Melancholie van de onrust, 2017, p.139

Ik besef als ouder dat jullie, samen met het le-

rarenkorps, voor een immense uitdaging staan: 

de keuze om kwalitatief hoogstaand onderwijs 

te brengen voor zoveel mogelijk leerlingen, met 

oog voor de individuele talenten en rekening 

te houden met de vereisten van de overheid, 

vraagt een immense inspanning van ieder van 

jullie. We hopen als ouder jullie hierbij te kunnen 

ondersteunen.

Samenstelling DVR



B O U W B E D R I J F 
VAN HAUWERMEIREN – KE YMOLEN

Piet.  0475/44 26 76
Ber t.  0477/38 26 77

Kuilstraat 2, 9111 Belsele

A L G E M E N E  A A N N E M I N G E N

Your plans covered
www.tectumgroup.be

Adv_TectConstruct_Jongerenkamer_A.indd   1 25/01/17   13:33



14 IC HOU FEBRUARI 2019

DUURZAAMHEID

Het klimaat is ‘hot’. De generatie millennials stak 

het vuur aan de lont.  Ook in onze school zorgt 

dit voor een stroomversnelling in woorden en 

daden.

Op 17 januari spoorden bijna 70 SJKS-leerlingen 

van het 4de,5de of 6de jaar naar de donderdag-

manifestatie in hartje Brussel. Een week later 

namen een tiental leerlingen deel aan de ma-

nifestatie op donderdag in Sint-Niklaas en op 31 

januari vervoegden zes leerlingen de klimaat-

manifestanten in Brussel.

Van bij de eerste actiedag was onze houding 

duidelijk: spijbelen is niet toegelaten. In de con-

text van de klimaatdemonstraties voegden we 

daar echter een ‘maar’ aan toe. Indien aan een 

aantal voorwaarden is voldaan, willen we op 

een afwezigheidscode na, niet sanctioneren. 

Een ondertekende toelatingsbrief van de ou-

ders, een selfie als bewijs van de aanwezigheid 

op de betoging én het engagement om lessen 

en taken zelfstandig in te halen. Alle leerlingen 

die tot nu toe deelnamen aan een demonstra-

ties hielden zich aan de afspraken.

Infosessie en werkgroep 
Duurzaam 20-21
Aan de eerste actiedag koppelden we de ver-

plichte aanwezigheid tijdens de middagpauze 

aan een klimaatinfosessie op school. Op dins-

dag 22 januari was de AvW-zaal goed gevuld. 

ANUNA EN KYRA EN HUN GENERATIEGENOTEN TREKKEN AAN DE ALARMBEL

Klimaatbewustzijn 
aangescherpt!?

2019 schrijft nu reeds 
geschiedenis: het jaar waarin 
vanaf januari wekenlang 
demonstraties werden 
georganiseerd door spijbelende 
scholieren. De manifestaties 
piekten in de journaals en 
hebben alle partijbesturen een 
versnelling hoger doen 
schakelen. 

In het eerste deel gaf oud-leerling Thomas De 

Geest achtergrondinformatie bij de klimaat-en 

milieuproblematiek. In een slotbedenking druk-

te hij de leerlingen op het hart om zich te infor-

meren en om kritisch te zijn. Tevens hield hij een 

pleidooi om voor eigen deur te vegen. “In je ei-

gen gezin, in je eigen school …  probeer daar al 

een omslag te bewerkstellingen door concrete 

gedragsveranderingen.”

Aansluitend op Thomas’ verhaal werden de 

werkgroepen van ons schoolproject Duurzaam 

College 20-21 voorgesteld en werd aan de leerlin-

gen gevraagd de troepen te versterken: ‘vervoer’, 

‘afval’, ‘voeding’, ‘mobiliteit’ en ‘energie’ willen de 

volgende weken en maanden met concrete ac-

ties duurzaamheidsstenen verleggen. 

En nu?
Het is in de geest van die middagvergadering 

dat we deze thematiek verder willen aanpakken: 

informatie, meer inzicht en concrete actie.

Kernfysicus dr. Jan Ongena zal in zijn lezingen 

voor onze oudste leerlingen ongetwijfeld de ac-

tualiteit ter sprake brengen. We maken ons sterk 

dat in de loop van de komende maanden we 

nog sprekers zullen verwelkomen die de discus-

sie voeden en de leerlingen en onszelf dwingen 

na te denken over de klimaat-milieuproblemen.

In de nieuwe eindtermen en in de nieuwe leer-

plannen komt het klimaat meermaals aan bod. 

In de sleutelcompetentie duurzaamheid even-

eens. In de komende jaren zal dus in meer dan 

één les op een deskundige wijze ingezoomd 

kunnen/moeten worden op de klimaatproble-

matiek.  Een discussie gevoed door deskun-

digheid die oproept tot zin voor nuance en 

realisme en die getoetst wordt aan een ethisch 

verantwoorde levensvisie, ons pedagogisch op-

voedingsproject getrouw.

Ambassadeurs van klimaat 
en milieu
Uiteraard is er een verband-samenhang tussen 

klimaat-milieu-duurzaamheid-sociale rechtvaar-

digheid en, en ... Alles op één hoop gooien komt 

de duidelijkheid en het inzicht echter niet ten 

goede en leidt al snel tot veralgemenen en een 

onzindelijke discussie. 

Uitgerekend in het onderwijs moeten we vol-

doende ruimte maken voor inzicht, kennis en 

discussie. Of dit – zoals sommigen nu reeds 

bepleiten – moet leiden tot een vak ‘klimaat’ 

zal de toekomst uitwijzen. Dat de spijbelende 

leerlingen in hun ambassadeursrol geslaagd zijn 

en het thema vooraan op de agenda geplaatst 

hebben is een feit.  

Wordt vervolgd, ongetwijfeld.

DVR
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Duurzaam college 20-21
We willen een duurzame toekomst voor onze leerlingen, voor ons personeel, voor de volgende generaties. We engageren ons om tegen het 

schooljaar 2020-2021 enkele concrete doelstellingen te realiseren met het oog op die duurzame toekomst. 

Iedereen op onze school is betrokken partij! 

Op de eerste plaats is het onze pedagogische plicht om leerlingen te informeren over de uitdagingen van de klimaatverandering. Vervolgens 

zoeken we naar infrastructurele en organisatorische maatregelen die richting geven aan een duurzamere manier van werken. Tenslotte vra-

gen we om een gedragsverandering. Te beginnen op school maar met de hoop dat iedereen in zijn of haar thuisomgeving werk maakt van 

een duurzame toekomst. We spreiden onze doelstellingen over 4 terreinen:

AFVAL
< Streven naar afvalvermindering. We willen een aluminiumfolievrije en PET-arme school.

< Inzetten op gebruik van herbruikbare brooddozen, brooddoeken, drinkflessen, …

< Overleg met catering om voedselafval te verminderen.

< Inzetten op een gesorteerde afvalinzameling.

< Het inrichten van een mini-recyclagepark.

ENERGIE
< Het in kaart brengen van energiestromen.

< Sluimerverbruik opsporen en zoeken naar een aanpak om deze uit te sluiten.

<  Infrastructurele, energiebesparende maatregelen nemen: ledverlichting, timerschakelaars, …

< Duurzame energieproductie door plaatsen van zonnepanelen.

< Een gedragscode opstellen en doen naleven om energieverspilling tegen te gaan.

MOBILITEIT
< Streven naar 20 % meer duurzaam woon-werkverkeer.

< IJveren voor aangepaste fietsinfrastructuur: meer fietsberging, elektrische fietsen, …

<  Sensibiliseren om zich op een veilige manier te verplaatsen met de fiets: gebruik van fluohesjes en helm promoten.

< Veilige fietsroutes kenbaar maken en aansturen bij de stad om een veilige infrastructuur aan te leggen.

<  Een coherente leerlijn uitwerken waardoor duurzame mobiliteit wordt verankerd in elk jaar.

< Duurzame mobiliteit voor elke georganiseerde buitenschoolse activiteit.

< Onder de aandacht brengen van actualiteit, initiatieven, … rond duurzame mobiliteit.

< Rechten en plichten van zwakke en sterke weggebruikers meer kenbaar maken.

VOEDING
< We plannen projectweken om ‘duurzame voeding’ in de kijker te zetten.

< Lokale producten moeten hun weg vinden naar de school.

< Vegetarische maaltijden standaard in het menu.

< Gezond eten is de norm.

< Minder voedsel in de vuilbakken.

< Solidagro en Scolarest zijn belangrijke partners en we sturen aan op een nauwere samenwerking.

We vragen aan alle betrokkenen om dit charter te onderschrijven en mee te werken aan de uitvoering van de vooropgestelde doelen!

Laat we allemaal samenwerken met het oog op  
een duurzame toekomst voor onszelf en de komende generaties!

Engagementsverklaring 1 januari 2019



Landau-Spitzer Award voor  
Kazakov en Ongena
Een nieuwe, zeer efficiënte techniek die duurzame elek-

triciteitsproductie door kernfusie een stap dichterbij 

brengt, is op 26 juni 2018 door de American Physcical So-

ciety (APS) bekroond met de prestigieuze Landau-Spitzer 

Award (1). 

Het wetenschappelijk bewijs van de bekroonde nieuwe 

techniek is het werk van Yevgen Kazakov en Jef Ongena 

van het Labo voor Plasmafysica van de Koninklijke Mili-

taire School (LPP/ERM-KMS). De proef op de som kwam 

er in samenwerking met John Wright en Stephen Wu-

kitch in het fusielab van het Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) in Boston. In oktober 2017 werden de 

onderzoeksresultaten reeds gepubliceerd in het interna-

tionaal gereputeerde wetenschapsblad Nature Physics. 

[Ye.O.Kazakov, J.Ongena et al., Nature Physics, 13, 973-978 

(2017)]. Yevgen Kazakov (links) en Jef Ongena (rechts) bespreken de eerste resultaten van 
hun experimenten in de controlekamer van JET
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KERNFUSIEONDERZOEKERS VAN HET LABO VOOR PLASMAFYSICA VAN  
DE KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL GELAUWERD

Oud-leerling dr. Jef Ongena 
wint prestigieuze  
Landau-Spitzer Award

Beste lezer, kernfusieonderzoek ... Inderdaad, u fronst de wenkbrauwen. Oei dat wordt een ingewikkeld artikel. 
Gelijk hebt u, eenvoudig is het niet. Lees echter verder, het valt mee. Dr. Ongena behaalde samen met zijn collega 
deze prijs voor hun grensverleggende bijdrage om tot een haalbare, efficiënte en duurzame 
elektriciteitsproductie te komen via kernfusie.

Oud-collega Eddy Allcock bezorgde ons de perstekst waarin de nieu-

we techniek en de prijs wordt toegelicht. We publiceren de tekst in-

tegraal mét afbeeldingen. Dankjewel Eddy. 

Jef Ongena is allesbehalve een onbekende voor onze school en voor 

vele van onze oud-leerlingen. Al vele jaren komt Jef op school op be-

zoek om voor de leerlingen van de derde graad een lezing te geven 

over kernfusie. Leerkracht chemie Nele Rotty zorgt telkens voor de 

afspraken en leidt mee alles in goede banen. 

Menig leerling werd door die lezingen zodanig geboeid dat zij/hij 

wetenschapsstudies startte en stiekem hoopt op een of andere wijze 

in de voetsporen van Jef te treden. Bovendien zetten de lezingen 

van Jef de discussie over pro-en contra kernenergie telkenmale op 

scherp. Vanuit een grote deskundigheid en gewapend met onder-

zoeksresultaten en cijfermateriaal dwingt hij de leerlingen tot na-

denken. 

Dat Jef ondanks zijn erg drukke agenda en zijn uitzonderlijke status 

als topwetenschapper steeds bereid is om een voor wetenschap-

pers en niet-wetenschappers begrijpelijk, helder verhaal te brengen, 

waarderen we te zeerste. Al vele jaren is hij gastheer bij de weten-

schapsreis van onze leerlingen naar Oxford en JET. 

We wensen hem langs deze weg dan namens de Collegegemeen-

schap nogmaals van harte proficiat voor het behalen van deze schit-

terende prijs.

DVR



Kernfusie
In tegenstelling tot kernsplijting zoals in de kern-

reactoren van Doel en Tihange, is kernfusie het 

proces waarbij lichte atoomkernen worden ver-

smolten tot zwaardere. Hierbij komt zeer veel 

energie (2) vrij onder de vorm van warmte. Die 

warmte moet gecontroleerd worden opgevan-

gen, zodat ze dan zoals in vele van de huidige 

kolen- gas- of kerncentrales kan worden omge-

zet in elektriciteit. 

De brandstoffen voor kernfusie zijn deuterium 

(²H) en tritium (³H), Deze twee waterstofi so-

topen kunnen vrijwel onbegrensd gehaald 

worden uit zeewater en lithium en zijn dus een 

uniek uitgangspunt om het energieprobleem in 

de wereld ten gronde op te lossen. Maar kern-

fusie is echter ook de energiebron van onze zon 

en van alle sterren in het universum. Om die 

fusie reactie op aarde te realiseren moeten we 

het brandstofmengsel verhitten tot zo’n 150 mil-

joen °C, of zowat 10 keer de temperatuur in het 

centrum van de zon!

Het hete brandstofmengsel bij die hoge tempe-

raturen wordt een plasma genoemd. De materie 

bestaat er niet langer uit neutrale atomen, maar 

is uiteengevallen in een mengsel van negatieve 

elektronen en positieve atoomkernen. Enkel de 

atoomkernen ondergaan kernfusiereacties. 

Tokamak 
Het zeer hete plasma mag niet in contact ko-

men met de wand van de fusiereactor die geba-

seerd is op de techniek van de Tokamak (3). Ruw 

geschetst is dit een buis in de vorm van een 

torus met sterke magneetvelden. Deze ‘magne-

tische kooi’ zorgt voor een zeer goede isolatie, 

zodat het plasma niet te snel afkoelt. Hierdoor 

kunnen voldoende kernfusiereacties plaatsvin-

den met als resultaat een heliumkern en een 

neutron. 

Het is evident dat de onontbeerlijke, extreem 

hoge temperaturen zo efficiënt mogelijk moe-

ten opgewekt worden. De zoektocht naar een 

manier om het fusieproces te realiseren en op 

gang te houden waarbij de fusieoperatie meer 

energie oplevert dan men er moet inbrengen, 

blijft dé uitdaging van het kernfusieonderzoek. 

De vondst van Kazakov, Ongena en hun Ame-

rikaanse collega’s brengt deze droom een stap 

dichterbij. (4) 

Het gelauwerde innovatief 
verhittingsproces
 Er bestaan verschillende verhittingstechnieken. 

Het Laboratorium voor Plasmafysica van de Ko-

ninklijke Militaire School – Ecole Royale Militaire 

(LPP/ERMKMS) is gespecialiseerd in de techniek 

die atoomkernen rechtstreeks verwarmt. In 

technische termen heet die techniek de ‘ion cy-

clotron resonante verhitting’. 

Dit gebeurt met speciale antennes in de wand 

van de kernfusiemachines die radiogolven met 

een nauwkeurig bepaalde frequentie instralen 

in het hete plasma. De afbeelding hiernaast 

toont de voortplanting van dergelijke golven in 

een fusiereactor en prijkt op de voorpagina van 

de uitgave van Nature Physics van oktober 2017 

waarin het artikel van Kazakov en Ongena is ver-

schenen.

De frequentie van de golven hangt af van het 

magneetveld in de machine en de massa en la-

ding van de atoomkernen die men wil verhitten. 

Met behulp van deze techniek zijn in het verle-

den al vele malen de voor kernfusie benodigde 

temperaturen bereikt. 

Gamma Energy 
Door theoretisch onderzoek hebben de mede-

werkers van het LPP/ERM-KMS als eersten ont-
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dekt dat het mogelijk is deze verhitting nog veel 

efficiënter te maken dan voorheen. De nieuwe 

techniek laat toe om bijna 100% van de inge-

straalde energie te benutten. Het impliceert een 

3 tot 10 keer betere efficiënte dan met traditio-

nele methodes. De figuur hierboven vergelijkt 

de hoog energetische gammastraling uit het 

plasma verkregen met behulp van traditionele 

verhitting (blauwe lijn) met die verkregen met 

de nieuwe methode (rode lijn). Het verschil tus-

sen beide is duidelijk zichtbaar. 

De eerste succesvolle tests van de voorgestel-

de nieuwe verhittingsmethode vonden plaats 

op de Tokamak Alcator C-Mod van het Plasma  

Science and Fusion Center (PSFC) van het be-

roemde Massachussetts Institute of Technology 

(MIT) in Boston, USA. Deze experimenten zijn 

later ook nog verdergezet in de momenteel 

grootste fusiemachine ter wereld: de JET (5) of 

Joint European Torus, in een laboratorium in 

Culham, niet ver van Oxford (UK). 

De jury van de Landau-Spitzer Award 

2018 verduidelijkte zijn keuze voor het 

bekroonde wetenschappelijk onder-

zoek letterlijk als volgt: “Voor de expe-

rimentele verificatie, door middel van 

collaboratieve experimenten, van een 

nieuw en zeer efficiënt ion cyclotron-

resonantie-verwarmingsscenario voor 

plasmaverhitting en de opwekking van 

energetische ionen in magnetische fu-

siemachines” 

Aan deze award is ook een uitnodiging verbon-

den van de APS om een lezing te brengen voor 

de plenaire vergadering van de jaarlijkse grote 

Amerikaanse plasmafysicaconferentie (1500 

deelnemers), die dit jaar wordt gehouden in 

Portland Oregon, begin November 2018. Deze 

eer is te beurt gevallen aan de LPP/ERM-KMS 

onderzoeker Jef Ongena. 

(1) De felbegeerde Landau-Spitzer Award is 

genoemd naar twee eminente wetenschappers: 

Nobelprijswinnaar Natuurkunde Lev Landau 

(1908-1968) uit de voormalige Sovjetunie en Lyman 

Spitzer (1914-1997), de vader van het Amerikaanse 

kernfusieprogramma en de drijvende kracht achter 

de Hubble telescoop. De prijs wordt toegekend “aan 

een individu of groep van onderzoekers voor uitste-

kende theoretische, experimentele of technische bij-

dragen in de plasmafysica, en voor het bevorderen 

van de samenwerking tussen de Europese Unie (EU) 

en de Verenigde Staten van Amerika (VSA) met een 

gezamenlijk onderzoek of onderzoek dat kennis 

bevordert die de EU- en VS-gemeenschappen op 

een unieke manier ten goede komt.” 

(2) 1 eV (elektronvolt) = zeer kleine hoeveelheid 

energie = 1,602 x 10-19 Joule 

1 MeV (mega-elektronvolt) = 106 eV = 

1,602 x 10 -13 Joule 

(3) De tokamak is een fusiemachine in 1950  

ontwikkeld door de Russen Igor Tamm (1895-1971,  

Nobelprijs Fysica 1958) en Andrej Sacharov (1921-

1989, atoomgeleerde en Nobelprijs Vrede 1975). 

(4) Een eerste belangrijke stap na het fundamenteel 

onderzoek richting kernfusie begon in 2010 met het 

bouwen van de testfusiereactor ITER (International 

Thermonuclear Experimental Reactor) in Zuid-

Frankrijk. ITER is de laatste stap voor de bouw van 

de commerciële kernfusiecentrale DEMO van 1-2 

GW die rond het midden van deze eeuw in gebruik 

zou moeten zijn. Bouwsite ITER, juli 2018 

(5) Foto inwendige JET links zonder en rechts met 

plasma

(5) Foto inwendige JET links zonder en rechts met plasma

Bouwsite ITER, juli 2018
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Met welk gevoel maakte je deze overstap? 

Wat was anders?

Als gereaffecteerde is dat met gemengde ge-

voelens. Je hebt gedurende een 10-tal jaren 

je strepen verdiend op een andere school en 

moet nu opnieuw beginnen in een niet-ver-

trouwde omgeving. Leerlingen kennen je niet 

en testen je opnieuw uit. Ook collega’s willen 

de nieuweling (indringer) weleens het vuur aan 

de schenen leggen. Ik begrijp de moeilijkheden 

van collega’s die na een out-periode zichzelf op-

nieuw op de kaart moeten zetten.

We kennen je op school als leraar wiskunde, 

maar ook als de man van ROS en dé 

uurroosteraar. Hoe blik je terug op deze 

drie bezigheden? 

Ik ben hier begonnen als leerkracht wiskunde in 

het eerste en tweede jaar, maar ik ben later ook 

ingezet als leerkracht TO en als leerkracht fysica 

en chemie in het derde en vierde jaar (waarbij 

ik mocht samenwerken met Martine Maes en 

Danny Baart) . Pas later ben ik overgeschakeld 

naar full-time leerkracht wiskunde in het derde 

en vierde jaar. Vrij snel kreeg ik dan ook het ver-

trouwen om titularis te mogen zijn van 3Lc.

Ik vond dat ook onze leerlingen van het aanbod 

moesten kunnen genieten om hun theoretisch 

rijexamen voor te bereiden en af te leggen bin-

nen de school. Vermits ik deze opleiding ook in 

andere scholen gaf, leek het me logisch dat ik ze 

ook bij ons op school verzorgde. Gelukkig had-

den we vaak een zeer hoog slaagpercentage 

waar andere scholen jaloers op waren. Dit was 

volledig de verdienste van onze leerlingen. Er 

wordt te weinig waarde gehecht aan de ken-

nis van het verkeersreglement. Theorie is een 

noodzakelijk kwaad voor vele jongeren. Geluk-

kig begint men er nu vanuit het ministerie meer 

waarde aan te hechten en dit is niet ten onrech-

te.

In het uurroosteren ben ik ingerold. Ik maakte 

voor Beveren ook al gedurende een achttal jaren 

het rooster. Toen Benny Heyninck er plots de brui 

aan gaf, schreef Walter Roggeman een vacature 

‘roosteraar’ uit. Ik gaf me aan en bleek achteraf 

de enige te zijn die zich opgegeven had. Geluk-

kig heb ik daarbij later wel de hulp gekregen van 

Danny Baart en Isabelle Van Lemmens. Het aller-

eerste rooster was een ramp. Later is het (hoop ik 

voor de collega’s) toch wel verbeterd. Het roos-

terpotje gaan we wel dicht houden. Je leert heel 

wat mensen kennen en een aantal loopt er echt 

wel de kantjes af. Ook de didactische eisen ma-

ken het er niet makkelijker op. We hebben toch 

steeds de discretie, objectiviteit en eerlijkheid 

hoog in het vaandel gedragen en ik hoop dat dat 

ook zo overkwam. Het plezier dat je aan het uur-

roosteren hebt, is dat je tien dagen vakantie en in 

september ettelijke avonden, nachten en vrije-

tijdsmomenten opoffert om het (hopelijk) aan-

vaardbaar te krijgen voor je collega’s (;-)). Voor de 

rest is het aantal aanpassingen in de loop der ja-

ren inmiddels geëvolueerd tot 26 versies op een 

jaar. Het opstellen van een aanvaardbaar rooster 

is dus niet zo eenvoudig als sommigen denken. 

Met Tom en Lies denk ik dat de opvolging in goe-

de handen is.

Je houdt van ‘alles’ dat pluimen en 

vleugels heeft. Dat zou je écht eens moeten 

toelichten ...

Een soepuitspraak, maar zoek er niet teveel ach-

ter. Ik zie graag een aantal kippetjes lopen in de 

tuin en sta graag te mijmeren bij de volière.

Pick a pick ... en licht toe:

Met de fiets, de moto of de auto op de baan?

Met de fiets (mountainbike) heb ik veel gereden 

in de “ronde van het Waasland”, maar na het ont-

vallen van collega Patrick Meerschaert is dit zo 

goed als weggevallen. De moto was hoofdzake-

lijk een snel, efficiënt en leuk verplaatsingsmiddel. 

De auto als het dan echt niet anders kan.

Tijdens de zomermaanden op reis of in 

de tuin?

Geef mij maar de tuin.

Baard of geen baard?

Pythagoras en Thales hadden ook een baard.

Stelling van Thales of stelling van 

Pythagoras?

Zij mogen gerust allebei mijn woning onder-

steunen.

Wat brengt de toekomst voor jou? 

Vooral een goede gezondheid, hoop ik. Voor de 

rest zien we wel hoe we de tijd opvullen en wat 

de dag ons brengt.

We wensen je heel veel succes toe, beste Herman! 

Geniet van je pensioen en spring zeker regelmatig 

eens binnen!

RP

HERMAN STUER MET PENSIOEN

Wiskundeleraar  
en in ‘bijberoep’:  
rijvaardig uurroosteraar

Begin november 1987 ... De bladeren vielen ook toen volop van de bomen en wie kwam er 
binnengewaaid? Herman Stuer! Na omzwervingen in het Anna Piersinstituut en het 
Sint-Lodewijkinstituut in Beveren en nog voordien in O.L.-Vrouwecollege in Antwerpen, 
kwam hij hier terecht. En hij bleef ...
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SECRETARIAATSMEDEWERKSTER LINDA MET PENSIOEN

Trouwe, lieve kracht  
voor collega’s  
en leerlingen

Na Lutgarde en Annette verdwijnt op relatief korte tijd een derde oudgediende op ons 
secretariaat. Na 38 dienstjaren op het College is nu ook voor Linda een welverdiende 
rustperiode aangebroken. Niettemin nemen we met spijt in het hart afscheid van deze 
ijverige collega. Tijd voor enkele mijmeringen over verleden en toekomst.

<<<

Het begin
Linda trad in dienst op het College op 22 december 1980. Een beetje een 

vreemd moment om op een nieuwe job te beginnen, zou je kunnen den-

ken, maar toen was dat minder vreemd dan het nu lijkt. Tijdens de kerstva-

kantie werd er immers gewoon doorgewerkt. We hadden toen nog geen di-

recteur, maar een ‘superior’ op onze school en die woonde hier ook in. Naast 

de administratieve taken voor de school deed het secretariaat ook allerlei 

klusjes voor de superior en die gingen gewoon door tijdens de vakantie. 

Op dat moment was Annette, die iedereen nog wel kent, ook al in dienst, 

samen met onder andere Benny en Bea, namen die zeker bij de leerkrach-

ten nog een belletje doen rinkelen. Linda kreeg drie dochters – waarvan 

één tweeling – en tijdens de periodes dat ze daarvoor afwezig was, traden 

ook respectievelijk Marijke Van Damme en Lutgarde Maes in dienst als haar 

vervangsters.

Gezinsleven
Linda heeft drie dochters, dus een beetje logisch dat er ook ergens een 

man in haar leven is. Het is dankzij de liefde dat ze op het College terecht-

kwam, want Linda werd geboren in Waregem, dat de meesten onder ons 

wellicht bekend is door de voetbalclub Zulte-Waregem. Ze woonde in 

Zulte (Olsene) dat is toch al een eindje van hier, maar ze vond haar geliefde 

in Temse en verhuisde dus in de late jaren 70 naar het Waasland, meer be-

paald naar Temse-Velle, waar ze nu nog steeds woont.

De oudste dochter van Linda, Annelies, heeft hier op school ook een spe-

ciaal plaatsje verdiend, omdat ze behoorde tot de allereerste lichting meis-

jes die school liepen binnen onze muren. (Vorig jaar 20 jaar geleden. Voor 

wie iets meer wil weten, lees ons juninummer van 2018.) Ze zat in de klas 

van meneer Smet met zes andere meisjes. Ze kwam van de lagere school 

op de Velle, maar voor haar was de stap natuurlijk wat kleiner, omdat ze 

hier in de voorafgaande jaren wel al eens regelmatig had kunnen rondkij-

ken. Na 4 jaar kwamen ook Jolien en Jasmien naar het College. Waardoor 

er ‘s avonds aan tafel heel wat gepraat werd over de gebeurtenissen/leer-

krachten op de school. Interessant voor de vader des huizes ...

Taken vroeger en nu
Toen Linda begon te werken op onze school, was typewerk één van haar 

belangrijkste taken. Dat werd nauwgezet opgevolgd door o.a. de provisor, 

Jacques Denauw, een strenge man. Toen Walter Roggeman, onze vorige 

directeur, op het toneel verscheen, verschoof de focus van het werk stilaan 

naar uitsluitend werk voor de school zelf. Van dan af kreeg de administratie 

ook vrij tijdens de kerst- en paasvakantie.

In de jaren 90 verschenen dan de eerste computers. Geen gemakkelijke 

stap voor de mensen van toen. Nu kent iedereen de computer vanaf de 

geboorte en leert men er stapsgewijs mee werken, maar voor mensen die 

daar toen mee aan de slag moesten als kern van hun job, was het niet een-

voudig om het niveau te halen dat een achttienjarige nu haalt zonder dat 

hij daar ooit één computerles voor gehad heeft. Het was dus een nood-

zaak voor Linda en haar collega’s om een paar cursussen te volgen om he-

lemaal mee te zijn met het nieuwe medium.

Een van Linda’s opvallendste taken was altijd de permanentie op het se-

cretariaat. Terwijl de collega’s gingen eten, at zij haar boterhammetjes op 

haar bureau op, zodat er steeds iemand beschikbaar bleef voor leerlingen 

en leerkrachten. Tijdens haar laatste maanden namen haar collega’s op 

vrijdag deze taak beurtelings over, zodat ze ook eens samen met de ande-

ren kon eten, dat was wel een fijne geste.

Op zich was het moment waarop ze het secretariaat alleen bemande een 

relatief rustig moment, zodat de taak in de meeste gevallen zeer haalbaar 

was, maar ziektes en ongevallen laten zich natuurlijk niet zo goed in een 

tijdschema passen, dus er zijn wel eens crisismomentjes geweest waarop 

een leerling dringend verzorgd moest worden terwijl er ook nog iemand 

opdringerig aan de deur stond te bellen of de telefoon stond te rinkelen, 

maar eind goed, al goed.

Er zijn zoals gezegd in al die jaren wel wat zieken gepasseerd op het secre-

tariaat. Een jaarlijkse EHBO cursus was dan ook geen overbodige luxe. Het 
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was wel fijn om dat zoveel jaren te doen, zodat naast de herhaling van de 

belangrijkste zaken ook elk jaar wel iets nieuws kon toegevoegd worden 

om nog meer leerlingen te kunnen helpen. Vroeger gebeurde het iets va-

ker dat leerlingen van de school rechtstreeks naar het ziekenhuis gevoerd 

werden. Linda is meerdere keren meegereden met de ambulance. Een 

van de meest hevige gevallen die ze zich herinnert, is dat van een meisje 

met hartvliesontsteking. Tegen dat ze de school verliet, kon ze nauwelijks 

nog stappen en tegen dat ze in het ziekenhuis was al helemaal niet meer. 

Gelukkig is ze uiteindelijk wel helemaal hersteld! Een echte reanimatie van 

een leerling is ondanks de vele EHBO lessen goddank ook nooit nodig ge-

weest.

De eerste pensioendagen
Linda stopte op 1 december met werken. Toen ik haar interviewde, had ze 

er dus al een tweetal weken pensioen op zitten. Op haar laatste werkdag 

werd ze verrast door de secretariaatscollega’s die allerlei zoetigheden ge-

bakken hadden en die haar man, dochters en zelfs een van de kleinkinde-

ren hadden kunnen strikken om haar mee in de bloemetjes te komen zet-

ten. De eerste pensioendagen verliepen eigenlijk zeer gewoon. Er was wel 

al meteen het plan om wat langer te blijven slapen, maar dat lukt tot hier 

toe toch nog niet heel goed. 

Tijdens het jaarlijkse kerstfeestje werd Linda nog eens extra verrast door 

haar vroegere collega’s met een uitstap naar Antwerpen (het plan was met 

de waterbus naar Antwerpen te varen, maar daar stak file op E17 een stokje 

voor). Het werd toch nog een leuke middag met een gegidste wandeling 

en een bezoek aan de kerstmarkt.

Binnenkort is Linda van plan om samen met Annette vrijwilligerswerk op 

te nemen in de Ark, het woonzorgcentrum in de Kalkstraat. Ze willen daar 

met hun tweetjes o.a. een breiclubje starten speciaal gericht op patiënten 

met dementie.

Ook in de KVLV is onze oud-collega nog steeds actief. Vroeger was ze voor-

zitster en nu is ze nog altijd bestuurslid van de afdeling van Temse-Velle. 

Een beetje jammer voor de parochiewerking dat de kerk op de Velle dit 

jaar gesloten werd, maar niettemin is er nog altijd veel te doen, zoals het 

jaarlijkse mosselfeest, de ziekenzorgdag en onlangs nog de kerstmarkt. Het 

is wel een beetje spijtig dat het moeilijk is om jongere dames naar de KVLV 

te halen. Ook de KLJ-werking vlakbij doet het zeer goed, maar meestal 

gaan de jongeren dan studeren in Gent en blijven ze daar, of elders waar 

ze de liefde gevonden hebben, hangen, zodat er weinig doorstroom is.

Een volgend plan is om zeker nog heel wat bootreizen te maken. Linda en 

haar man hebben al heel lang een boot. Vroeger hadden ze een motorzei-

ler, maar nu eentje met alleen nog een motor. De boot is gelegen tegen 

het eilandje Neeltje Jans, dat deel uitmaakt van de stormvloedkering van 

de Oosterschelde. De meeste tripjes die ze maken, doen ze dan ook op 

de Nederlandse binnenwateren. Dat is echt zalig. De haventjes waar je te-

rechtkomt, liggen vaak in het centrum van een stadje, zodat alles makkelijk 

bereikbaar is. Bovendien hebben zo ook steeds fietsen aan boord, zodat 

ze ook gemakkelijk de omgeving kunnen verkennen om van het natuur-

schoon te genieten.

De man van Linda is de grote planner. Als kroon op het werk zou hij graag 

tegen zijn 65ste verjaardag nog eens een grote reis maken naar Canada. 

Niet naar New York ofzo, want het is, zoals eerder vermeld, vooral de na-

tuur die de twee interesseert. Haar man kennende is dat kans dat die reis 

– hoewel nog een eindje in de toekomst – er effectief zal komen vrij groot. 

Linda heeft dus alvast nog enkele mooie zaken om naar uit te kijken!

Wij wensen onze oud-collega in elk geval veel voorspoed in de komende jaren. 

Met vier prachtige kleinkinderen in de buurt en enkele leuke plannen om te ge-

nieten van het leven, zal ze alvast niet veel tijd hebben om zich te vervelen!

MVL

Een andere kant van Linda

Zoals we allemaal wel al weten, is Linda een bezige bij. Ze werkte niet alleen met hart en ziel 

op het secretariaat van onze school, ze zette zich ook jarenlang in voor de KVLV (Katholiek  

Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen). Ze is zowat sinds mensenheugenis lid van de ver-

eniging en tot op heden maakt ze nog steeds actief deel uit van het bestuur. Zoals andere 

vrouwenbewegingen organiseert ook de KVLV vele activiteiten om haar leden geamuseerd en 

geïnteresseerd te houden. Zo gingen de vrouwen van KVLV Temse-Velle, waar Linda dus ook 

lid van is, een keertje met de tram vanuit Melsele naar Antwerpen voor een speciale bezinning. 

Zoals een goed bestuurslid zou doen, kocht Linda de tickets voor de andere vrouwen die mee-

gingen. Toen ze zich omdraaide, waren alle leden verdwenen, ze waren op de tram gestapt 

zonder te wachten op hun tickets ... Linda heeft dan maar de volgende tram genomen en zich 

goed kwaad gemaakt toen de zwartrijders haar in Antwerpen stonden op te wachten ...

Uitdaging: vind een nog heel erg jonge Linda op de foto tijdens een uitstap met KVLV.

Maïté Verstraeten 6LWIa 
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IM LUDO VAN GINNEKEN (° 1931 † 2019)

Erudiet en minzaam
Als een donderslag. Zo vernamen we de droeve mare van het over-

lijden van oud-collega-leraar, Ludo Van Ginneken. Voor twee jaar was 

Ludo nog op de nieuwjaarsreceptie; enkel guur winterweer hield hem 

weg vorig jaar. En dan plots, een dag na Driekoningen, 17 uur, een te-

lefoontje van zijn vrouw. Ludo Van Ginneken werkte op onze school 

van 3 september 1956 tot 31 augustus 1996.

We zijn er zeker van dat hij in die lange loopbaan vele leerlingen geïn-

spireerd heeft. Collega Marc Buytaert, een oud-leerling van Ludo ge-

tuigt: “‘Death of a Salesman’, ontrafeld in de les Engels. Onvergetelijk. 

Fragmenten van Marieken Van Niemeghen naspelen ... Berlin Alexan-

derplatz lezen tijdens het één uurtje Duits dat we hadden. Zonder 

Ludo had ik wellicht nooit Germaanse gedaan. Hij zette me aan om 

een maand in de vakantie naar Brighton te gaan, het duwtje dat mijn 

studiekeuze besliste.”

Ludo was decennia lang een baken in het eindjaar van onze school. 

Nederlands, Engels, Duits en klassenleraar in het eindjaar. Vakkennis en 

eruditie. Zonder veel poeha, met een ietwat gespeelde nonchalance, 

maar steeds goed voorbereid en nauwkeurig en juist. Die stijl gaf hem 

een bijzondere vorm van gezag. Leerlingen respecteerden hem.
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zijn geboren

20.04.2018 VICTOR, zoontje van Margriet en 

Tom Melens, kleindochter van Dirk De Waele 

(oud -secretariaatsmedewerker), petekind van 

Adriaan De Waele en neefje van Pieter-Jan 

De Waele (secretariaatsmedewerkers)

29.08.2018 FLAVIE, dochtertje van Tine 

Balthau en Nicholas Hendrickx, kleindochter 

van Eric Balthau (leraar)

21.12.2018 MONA, dochtertje van Niels 

De Maeyer (leraar) en Dorien Talboom

zijn gehuwd

27.10.2018 Jen Kegels (leraar en 

secretariaatsmedewerker) en Tinneke De Bock 

(lerares)

zijn overleden

19.06.2018 Saar, dochtertje van Tiny Torsy 

(lerares) en Pieter Van Rumst (leraar)

24.06.2018 mevrouw Suzanna Ferket (°1932) 

grootmoeder van Marco Tinck (2018, WEWIa1)

24.06.2018 mevrouw Godelieve Sierens (°1934) 

grootmoeder van Yarno Bomhals (6SPW)

10.08.2018 mevrouw Godelieve Ingels (°1934) 

grootmoeder van Paulien Vermeiren (6WEWIa2) 

en Emilie Winand (1Sc)

17.08.2018 mevrouw Greta Seghers (°1942) 

grootmoeder van Elias Albrechts (2Lc)

22.08.2018 mevrouw Maria Milliau (°1934) 

schoonmoeder van de heer Marc Buytaert 

(algemeen directeur)

27.08.2018 de heer Louis Heyninck (°1928) schoon-

vader van mevrouw Isabelle Snoeck (lerares)

12.09.2018 de heer Hugo De Keulenaer (°1949) 

grootvader van Stef De Troch (3Lc)

13.09.2018 de heer Hilaire Jonckheere (°1931) 

grootvader van Jeroen Jonckheere (6WEWIa2)

14.10.2018 de heer Stany Waelput (°1941) 

grootvader van Marieke Waelput (4ECb)

15.10.2018 de heer Albert De Witte (°1934) 

grootvader van Cédric De Witte (3SPWa)

17.10.2018 mevrouw Maria Claessens (°1923) 

grootmoeder van Lotte Waterschoot (1Le)

27.10.2018 de heer Peter Rombaut (°1952) vader 

van Eef Rombaut (oud-lerares) grootvader van 

Ella Dewaele (2018, 2MWTa)

02.11.2018 mevrouw Annie Huyghe (°1949) 

grootmoeder van Zenz De Wreede (4SPWa) en 

Xane De Wreede (2018, WEWIa1)

06.11.2018 de heer Victor Bracke (°1926) 

schoonvader van Rik Verniers (oud leraar) en 

grootvader van Katrijn (lerares) en Lien Verniers 

(oud lerares)

08.11.2018 de heer Gaby Melckebeke (°1931) 

grootvader van Bo Melckebeke (2MWSb)

09.11.2018 mevrouw Miet Troubleyn (°1938) 

stiefgrootmoeder van Xander Dhondt (2MWSb)

02.12.2018 de heer Tom Van den Broeck (°1993) 

broer van Dana Van den Broeck (6WEWIa2)

05.12.2018 de heer Luc Van Rumst vader van 

Pieter Van Rumst (leraar) en schoonvader van 

Tiny Torsy (lerares)

05.12.2018 mevrouw Vardush Khachatryan 

(1958) grootmoeder van Martin (6WEWIa2) en 

Milena Yenokyan (1Sb)

10.12.2018 de heer Aloys Van Puyvelde (1943) 

grootvader van Jana Van Puyvelde (6WEWIa2)

07.01.2019 de heer Ludo Van Ginneken oud-

leraar(1931) grootvader van Jana Van Puyvelde 

(6WEWIa2)

Familienieuws

IM LUDO VAN GINNEKEN (° 1931 † 2019)

Erudiet en minzaam
De ‘Italiareis’ voor de laatstejaars was onaf-

scheidelijk verbonden met Ludo. Genieten van 

kunst en cultuur, van lekker eten en drinken en 

van vriendschap; Ludo regisseerde vele jaren 

lang als een chef d’orchestre het geheel. Grazie 

mille, professore Van Ginneken. Velen hebben 

tijdens en na die reizen genoten van de anek-

dotes en wetenswaardigheden die hij uit zijn 

enorme geheugen met chirurgische nauwkeu-

righeid kon vertellen.

Hij stond boven de groep en het gewoel en 

anderzijds er helemaal tussen. Zo ook in het 

lerarenkorps. Ludo behoort in mijn herinnering 

tot een select groepje van leraars – waartoe 

ook Cyriel Coupé (dichter Anton van Wilderode) en Daniël De Smet (ere-

superior) behoorden – heren van stand waar je als piepjonge collega niet 

onmiddellijk een praatje mee maakte. Een zekere afstand en gereserveerd-

heid paste. Je wachtte geduldig tot de monumenten van de school lieten 

merken dat ze je opgemerkt hadden. Bij Ludo was dat echter anders. Vele 

collega’s hebben me in de loop van de jaren gezegd dat Ludo een van de 

eersten was die hen aansprak in het eerste jaar dat ze lesgaven op onze 

school. Als geen ander liet hij je voelen dat je welkom was en erbij hoorde. 

Samen met al die collega’s ben ik hem daar zeer dankbaar voor.

Wie Ludo gekend heeft, ziet hem misschien nog door de collegegangen 

schrijden. Steeds in vest – bordeaux, leek zijn voorkeur te hebben – met 

das én dikwijls met een fleurig ‘stoeverken’ in het borstzakje. Bruine boe-

kentas. Bijzonder bruin, neigend naar oker en met blinkende patine, re-

sultaat van jarenlang gebruik. Ik denk dat hij nooit een andere boeken-

tas gehad heeft. Een markante bril en haar dat steeds net gekamd leek.  

Chique.

Naargelang ik hem beter leerde kennen vond ik ook dat de vakken die hij 

gaf helemaal bij hem pasten. Ze zaten hem even gegoten als zijn kledij. De 

grondigheid en kordate nauwgezetheid van het Duits, het flegma en ‘yes, 

a real gentleman’ van het Engels én de bourgondische geneugten met 

Antwerps accentje van bij ons, het Nederlands.

Voor twee jaar was Ludo nog aanwezig op de oud-leerlingendag in oktober. 

De leerlingen van een jubilerend jaar wilden hun oud-klassenleraar er abso-

luut bij. Ze haalden hem op in Wijnegem en brachten hem veilig terug thuis. 

Het zegt veel over hun warme waardering voor hun oud-leraar. Ludo hield 

van het College, van de leerlingen en van de collega’s. En vice versa.

Namens de collegegemeenschap en vele generaties leerlingen en (oud-)

collega’s zijn we dankbaar dat hij leraar was aan onze school en het 

college leven nadrukkelijk kleurde in het tweede deel van vorige eeuw. 

 

We bieden aan zijn lieve vrouw Gritt en de familie onze oprechte deelneming 

aan en wensen hen sterkte bij dit afscheid.          DVR
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Afgelopen semester was weer een drukke tijd op het College. De leden van Ic Hou 

Jongeren hebben dan ook niet stilgezeten. Samen met een bijna volledig nieuwe 

kernredactie heb ik mijn beste beentje voorgezet. We hebben met ons allen hard 

gewerkt aan deze dertiende editie en het resultaat mag er wezen. Dit jaar bestaat 

de kernredactie uit tien leden: een recordaantal. Zo hebben we er een vaste fo-

tograaf, tekenares en striptekenares bij. Hun talenten zijn doorheen heel ons tijd-

schrift terug te vinden. Hopelijk zijn jullie nu al nieuwsgierig om te beginnen bla-

deren!

Laat ons van start gaan met CollegeCollage. Je kan er de avonturen lezen van 

Louise in IJsland, de belevenissen op de Abdijdagen, wat de nieuwe vakken bij Vrije 

Ruimte juist inhouden en nog veel meer. Daarna volgt opinie: een primeur. Dit jaar 

geen aparte artikels, maar één groot jongerendossier. Leerlingen van alle jaren en 

enkele leerkrachten werden geïnterviewd over onderwerpen die de gemiddelde 

Collegeleerling(e) aangaan: hobby’s, reizen, dromen ...  maar ook zwaardere on-

derwerpen als alcohol en drugs bleven niet onaangeroerd. Zeker de moeite waard 

om te lezen! Hierna is het tijd voor iets luchtigs: entertainment. Naast de spelle-

tjespagina met de grappige examenantwoorden, kan je ons volledig zelfgemaakt 

kwartet terugvinden. Telkens vier leerkrachten van hetzelfde vak (bv. Nederlands, 

Frans ...) zijn afgebeeld met bijbehorend cijfermateriaal over hun leeftijd, verste reis 

en humorgehalte ... Spelplezier gegarandeerd! De volgende in het rijtje is literatuur. 

Dit jaar een omvangrijke rubriek vol met poëzie, twee kortverhalen een aantal re-

censies en een prachtige strip. En last but not least: de rubriek sport. Hierin kom je 

meer te weten over het sporttalent op onze school, waaronder Fien De Grave die 

deelnam aan het WK tumbling en Tyani De Rycke die al meermaals ons land verde-

digde op verschillende WK’s schaken.

Om af te sluiten zou ik graag iedereen bedanken die heeft meegeholpen om van 

deze editie een pareltje te maken. Hoofdredacteur zijn, is meer werk dan ik had 

verwacht, maar ik doe het met veel plezier. Ik kijk al uit naar de volgende editie en 

wens jullie allemaal veel leesplezier toe.

Mara Claes 
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‘Dromen zijn er om nagejaagd te worden’ 
Abdijdagen in Orval 

Maïté Verstraeten 6LWIa 

Omdat de abdijdagen van de zesdejaars toch ieder jaar 
een unieke belevenis zijn, zal ik even voor jullie een 
snelle blik werpen op mijn drie dagen in de Abdij van 
Orval. Ikzelf ben met bijna heel mijn klas gegaan. 
Daarom verbleven we ook in een chalet dichtbij de  
abdij zelf. We hebben de abdijdagen zeker op een 
andere manier beleefd dan de anderen, maar dat 
betekent niet dat het minder leuk was!

Voor alle zesdejaars die besloten hadden om mee te gaan op abdijdagen 

konden de lessen op donderdagochtend op school niet snel genoeg 

gaan. Iedereen had namelijk enorm veel zin om te vertrekken naar zijn/

haar aangewezen abdij. Na het middageten was het dan eindelijk zover: 

we verzamelden in de kerk en vertrokken gepakt en gezakt met de bus 

naar Orval. Daar zouden we dan twee nachten doorbrengen in onze chalet 

en ons drie dagen inleven in het leven van de monniken. 

We waren nog maar net aangekomen, toen we al meteen voor de eerste 

keer naar de kerk moesten gaan voor de eucharistieviering. Na een uurtje 

in de kerk met gezangen, psalmen en gebeden (in het Frans weliswaar), 

kregen we allemaal wel al wat een hongergevoel in onze buik. Toen me-

neer Beyaert en mevrouw Gijsels ons vertelden dat we na de mis spaghetti 

gingen eten, waren we dan ook heel blij. Voor het eten installeerden we 

ons in onze kamers. Alle meisjes sliepen samen op één kamer en dat was 

hetzelfde voor de jongens. Nadat we ons geïnstalleerd hadden, konden 

we gaan eten. Althans, dat dachten we. De pasta stond al een hele tijd 

op het vuur, maar bleef maar steeds ongaar. Ondertussen was het wel al 

kwart voor acht. We hadden nog maar een kwartiertje om de spaghetti 

klaar te krijgen en dan op te eten  ... Daar zijn we dus niet in geslaagd. De 

avondviering van 20 uur hadden we dus gemist, maar onze borden waren 

wel leeggegeten. We sloten de avond gezellig af met een spelletje weerwol-

ven en een lekkere Orval in onze handen. Daarna kropen we in onze bed-

den, want de volgende dag moesten we vroeg opstaan voor de ‘vigiles’. 

Na een korte nachtrust gingen onze wekkers om 4.30 uur, zodat we om 5 

uur zeker in de kerk zouden zijn voor het eerste gebed van de dag. Hoewel 

er 20 monniken zijn in de abdij, waren er maar negen bij dit gebed aan-

wezig. Na dit gebed van toch wel 45 minuten keerden we allemaal terug 

naar onze chalet. We deden dit in stilte. Niet omdat het absoluut verboden 

was te praten, maar wel omdat we gewoon nog te moe waren om iets te 

zeggen. Bij de aankomst aan onze chalet besloten we dan ook allemaal om 

nog wat te slapen voor het tweede gebed om 7.30 uur. 

Iets voor 7.30 uur stonden we voor de tweede keer deze dag op. We gin-

gen naar de ‘lauden’ en na deze (iets kortere) mis konden we samen ont-

bijten. Na het ontbijt gingen we allemaal naar het domein rond de abdij, 

waar iedereen afzonderlijk even moest bezinnen over het concept ‘roe-

ping’. Na dit moment moesten we nog even wachten tot de abt, die ons 

wat meer uitleg zou geven over zijn leven voor zijn intrede in de abdij en 

over zijn huidige leven als abt, er was. We zijn veel interessante dingen te 

weten gekomen: wie welke taken uitvoert in de abdij, hoe de brouwerij en 

de kaasfabriek werken, maar ook persoonlijke zaken, zoals hoe hij het leven 

als abt ervaart. Hij vertelde iets wat me nog steeds is bijgebleven. Hij zei: 

‘Dromen zijn er om nagejaagd te worden, maar als je dromen niet nage-

jaagd worden, zijn het illusies en dat moet je vermijden.’ Hij vertelde zo ge-

passioneerd en geboeid dat we de tijd uit het oog verloren en we voor de 

tweede keer een mis misten. Geen middaggebed dus. 

Als middageten aten we fricandon met kriekjes en brood. Na het eten 

maakten we ons klaar voor een wandeling in de prachtige, bosrijke om-

geving van Orval. We passeerden zelfs de grens met Frankrijk! Op het 

einde van onze wandeling hadden we nog even tijd om op krachten te 

komen en iets lekkers te drinken in een tof cafeetje. Na dit gezellige mo-

ment gingen we weer naar de kerk om de eucharistie mee te volgen. Rond 

half 7 konden we genieten van lekkere croque-monsieurs. Na ons laatste 

avondmaal tezamen haastten we ons naar de kerk voor de ‘completen’, het 

laatste gebed van de dag. Deze viering vond ik persoonlijk de mooiste van 

allemaal. Tijdens de completen werd extra aandacht besteed aan Maria. 

Na het avondgebed ging iedereen wat zijn eigen weg: sommigen beslo-
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ten terug te gaan naar de chalet en anderen besloten om nog wat rond 

te dwalen op het prachtige domein rond de abdij. Rond half 10 kwamen 

meneer Beyaert en mevrouw Gijsels ons allemaal zoeken, omdat het tijd 

was om te verzamelen in de chalet. Na nog enkele spelletjes gespeeld te 

hebben, besloten we rond middernacht dan maar om te gaan slapen. 

’s Ochtends werd ons de keuze gegeven: we mochten oftewel opstaan om 

naar de mis om 5 uur te gaan of we mochten we blijven liggen in ons bed. 

Slechts twee van de 21 mensen hadden de moed om op te staan. De mis 

van half 8 woonden we daarentegen wel allemaal bij. Hierna ontbeten we 

weer. Na het ontbijt ontdekten we het domein van de abdij van Orval en 

bezochten we ook ruïnes van een ouder gebouw en enkele musea. We 

passeerden ook via het winkeltje, waar velen bier kochten voor thuis. Om 

half 12 was er dan de eucharistie. Deze keer was er wel veel volk en was 

de kerk bijna volledig gevuld. Na onze laatste misviering pakten we onze 

valiezen en ruimden we onze chalet op. Rond 13 uur gingen we naar een 

restaurant in de buurt waar we bijna allemaal spaghetti carbonara aten. 

Nadat onze magen gevuld waren, sprongen we de bus op en keerden we 

huiswaarts. We passeerden nog via de abdij van Chevetogne waar we een 

andere groep van onze school oppikten vooraleer we rond half 6 in Sint-

Niklaas aankwamen. 

HET ONZEVADER IN HET FRANS 
Notre père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal.

5 KEER BIDDEN OP 1 DAG 
5h00  Vigiles (nachtgebed)

7h30  Laudes (ochtendgebed)

12h00  Prière de midi (middaggebed)

17h30  Vêpres et Eucharistie (avondgebed) 

20h00  Complies (gebed bij de ingang van de nacht)

Abdijdagen in Brecht
Amber Van Goethem 6HW aan Steffi Van Goethem 6WEWIa2
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Hey sis

Dag 2 is begonnen. Dat betekent dat we om 4.30 

uur in de kerk moesten zitten voor de nachtwake. 

Daarna konden we gelukkig nog wat slapen tot 

half zeven, want om zeven uur was er weer een 

dienst met een communie (waar we een hostie 

kregen en wat wijn). Onze kamers zijn ofwel een-

persoons- of tweepersoonskamers. Ik kreeg de grote 

kamer met uitzicht op de binnentuin. In de kerk is 

het heel koud, dus mochten we onze jas aanhou-

den. Na de dienst van zeven uur aten we ons ontbijt 

in stilte. 

Ora et labora betekent dat ook wij moeten wer-

ken. We gingen aan de slag in de tuin van tien tot 

twaalf na eerst nog de dienst van half tien te heb-

ben bijgewoond. Na het werk was er weer een klein 

middaggebed dat een kwartier duurde. Er zijn in 

totaal zeven kerkdiensten, maar wij doen er maar 

zes mee. Drie van deze missen duren een kwartier. 

De overige duren langer. 

Na het middaggebed aten we ons middageten in 

stilte, waarna we opnieuw aan het werk moesten. 

Mijn taak was om de dode takken te verslepen uit 

het bos. Daarna kregen we een vieruurtje en vrije 

tijd. Om 17.15 uur was er weer een dienst, ook wel de 

avonddienst genoemd. Deze mis vind ik het moei-

lijkst omdat ze wel 45 minuten duurt en er een ge-

bedsmoment is waarin het 15 minuten volledig stil is. 

Na het avondeten mochten we om 18.45 uur naar 

de kerk en bij wijze van uitzondering mochten we 

bij de zusters staan om te zingen. Normaal moe-

ten we op aparte stoelen aan de zijkanten van het 

altaar zitten. Zuster Katharina deed ons voor hoe 

je moest zingen. Het zinnetje ‘heer Jezus Christus 

zoon van God, ontferm u’ bleven we herhalen, 

maar het was heel hoog, dus het duurde wel even 

voor ons voordat het een beetje deftig klonk. 

De gebedsstilte van 19.00-19.30 uur duurde een half 

uur. Een half uur volledige stilte dus! Hierna begon 

de dagsluiting: de zesde en laatste dienst die we 

vandaag zouden bijwonen. Als afsluiter van de dag 

kregen we Westmallebier en vertelden we gezellig 

verhalen. Om 23.30 uur zijn we in ons bed gekropen 

om maar 4,5 uur te kunnen slapen. 

xxx Amber

Hey sis

Ik ben je een brief aan het schrijven vanuit de Abdij 

in Brecht. Om 15.15 uur zijn we hier aangekomen. 

Dus terwijl jij je klaarmaakt voor de laatste les van 

de dag, maken wij ons klaar om volgens de regels 

van de abdij te leven. 

Dit zijn onze richtlijnen:

• Je mag maar een paar plaatsen betreden. 

Je mag niet in het slotklooster binnengaan. 

• Op je kamer is het stil.

• Je gsm mag je alleen gebruiken in de 

binnentuin of op je kamer.

• Het zijn bezinningsdagen, dus er wordt geen  

 huiswerk gemaakt.

• Ora et labora

• Doe de zusters na in de kerk: als zij buigen, 

buig je ook, als zij staan, ga je ook staan.

• Tijdens het ontbijt/ avondeten in de kerk is 

 het stil.

Deze regels moeten we dus volgen. 

Toen we aankwamen, maakten we kennis met 

Zuster Theresa en hadden we een bezinningsmo-

ment waarbij we, terwijl er muziek opstond, eens 

moesten nadenken over de betekenis van foto’s en 

gedichten.

Daarna was het al 17.15 uur en hadden we kerk-

dienst. De kerk is heel somber, gewoon bakstenen 

met twee beeldjes: eentje van Jezus aan het kruis en 

eentje van Maria. De ramen zijn van gekleurd glas, 

wat de kerk wel een sprookjesachtige sfeer gaf. Na 

de kerkdienst was het meteen tijd voor het avond-

eten, dat ook in stilte verliep. 

Na het eten hadden we nog wat tijd om de tuin 

te verkennen en tegen 19.30 uur begon de laatste 

dienst van de dag, waarna de zusters om 20.00 uur 

gingen slapen. Wij, de leerlingen van het College, 

gaan eerst nog naar een documentaire over het 

klooster kijken, voordat we zelf ook gaan slapen.

xxx Amber

Hey sis 

Dag 3 in de abdij. Ik ben minder moe dan ik had 

verwacht, maar het was wel moeilijk om deze 

ochtend op te staan. Na de nachtwake die een half 

uurtje duurde, konden we weer in ons bed kruipen en 

zoals gisteren slapen tot de ochtenddienst van 7.15 

uur. Sommige leerlingen wilden niet meer slapen en 

maakten een wandeling of babbelden met elkaar. 

Vandaag was het een speciale dag: er zou namelijk 

een bruiloft in de abdij zijn. De eerste in de 68 jaar 

dat de abdij al bestaat. Maar eerst moesten we nog 

in stilte ontbijten en onze kamers opruimen. Nadat 

al onze valiezen gepakt waren, was het tijd voor 

de laatste dienst die wij hier zouden bijwonen in 

Brecht. We moesten niet meer werken. We hadden 

wel een bezinningsmoment waar we beschreven 

hoe we dit weekend ervaren hadden. 

We vonden het allemaal heel vreemd hoe je op zo’n 

manier kan leven. Zo is er een Zuster die al in Brecht 

verblijft van toen ze 15 jaar was. De meeste zusters 

wonen dus al 50-70 jaar in de abdij. We hadden 

daarna ons middagmaal dat deze keer niet in stilte 

verliep. De zusters vertelden ons dat ze begrijpen 

dat het eens leuk is om te praten tijden het eten. 

Daarna was het dan tijd voor de trouw. We moch-

ten de bruiloft zelf niet bijwonen, maar we konden 

erna wel de bruid en bruidegom zien. Zo zagen we 

alle zusters ook eens buiten de kerk. Hierna was het 

al tijd om naar huis te vertrekken, dus namen we 

ook de tijd om van iedereen afscheid te nemen.

Tot straks !

xxx Amber
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6HW in Huntingdon

Friendship is needed

For every human being

So be it today

Ik ben zowel de leerkrachten als mijn 

medeleerlingen enorm dankbaar.

Dit project was echt het hoogtepunt 

van mijn middelbare schoolcarrière.

“Het is toch makkelijk” zeggen ze dan

Maar één ding vergeten ze vaak

Namelijk dat ik het niet kan
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How can you call itthe London experiencewithout the damn rain

Voor velen van ons zijn onze eigen proble-

men het enige wat telt, zonder pardon,

maar wanneer je dan kijkt naar de anderen, 

verdwijnen ze plots als sneeuw voor de zon.

We kregen er een ander beeld van mensen met 

een beperking en daardoor weten we nu beter 

wat er zich in de wereld afspeelt.
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Studeren in Dinant: 
een uitwisselingsproject binnen onze school 
Jin Marsé 5LMT

Beeld je eens in dat je twintig dagen lang naar school zou gaan in Dinant.  
Je zou dan steeds in het Frans moeten communiceren én in het Frans 
onder wezen worden. Deze uitdaging zullen Ch(s zitten, samen aangaan.  
Ze zullen van 4 februari tot en met 1 maart 2019 in een gastgezin verblijven 
en naar school gaan in het Collège Notre-Dame de Bellevue. (nvdr. Na dit 
interview kwamen we te weten dat ook nog voor Wannes Baes (5LWIb) een 
gastgezin gevonden werd. Ook hij zal meegaan naar Dinant.)

De schoolweek zal steeds gevuld zijn met dezelfde lessen die de leerlingen 
ook in Vlaanderen krijgen zoals wiskunde, chemie, Nederlands  ... met als 
enig verschil de taal en de locatie. Hun entourage zal hen in het weekend 
niet moeten missen, aangezien ze dan terug huiswaarts keren. Tijdens deze 
periode zullen ze overigens vrijgesteld worden van alle taken die gegeven 
worden op onze school. Ze zullen echter wel testen moeten afleggen voor 
hun hoofdvakken na hun thuiskomst.

Voorlopig is de hoeveelheid concrete informatie over wat er zal gebeuren 
nog zeer gering, maar dat weerhield mij er niet van hen over hun 
verwachtingen bij deze uitdaging te interviewen. 

Allereerst zou ik graag willen weten wat 

jullie moesten doen om geselecteerd te 

worden. Er zijn immers maar drie leerlingen 

van de derde graad die de kans kregen deze 

uitdaging aan te gaan.

Charlotte: In feite waren er ook niet zoveel 

kandidaten voor dit project. Het enige wat wij 

moesten doen, was een sollicitatiebrief in het 

Frans schrijven.

Was het een geruststelling toen je hoorde 

dat er iemand zal meegaan die je al lang 

kent?

Charlotte: Ik vind het wel fijn dat mijn gezel-

schap een bekend iemand is, maar of ik echt ge-

rustgesteld was bij het horen van Victors naam? 

Dat valt te betwijfelen. (lacht)

Victor: Het gevoel is wederzijds. (lacht) Maar 

uiteindelijk maakte dat geen verschil voor mij. 

Ook al moest ik naar Dinant gaan met iemand 

totaal onbekend, ik zou dat nog steeds met 

evenveel plezier en enthousiasme doen. Het is 

tenslotte voor mijn eigen avontuur dat ik naar 

Dinant ga.

Charlotte: Daar ben ik het volledig mee eens!

Indien jullie elkaar in Dinant zouden 

ontmoeten op bijvoorbeeld de speelplaats 

of eens tussen twee lessen door, zijn 

jullie dan van plan om met elkaar in het 

Nederlands of in Frans te communiceren?

Victor: Daar is eigenlijk nog niet over gespro-

ken. Dat zien we dan wel.

Charlotte: Ik vermoed dat dat toch waarschijn-

lijk in het Frans zal zijn. Je bent dan zodanig in 

je ‘Franse bubbel’, dat dat Frans er onbewust 

uitvloeit.

Hebben jullie al contact gehad met jullie 

gastgezin?

Charlotte: Ik heb al contact gehad met Laurine, 

het meisje bij wie ik zal verblijven. We zijn vrien-

den op Facebook en hebben al enkele berich-

ten uitgewisseld.

Victor: Ik heb ook al contact gehad met het ge-

zin, maar nog niet met hun zestienjarige zoon, 

Pierre, zelf.
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Als afsluiter heb ik nog enkele kwesties die ik jullie even apart wil voorleggen.

Charlotte
Dit spreekt mij het meest aan aan dit project: 
Vooral de uitdaging en het zelfstandig reizen spreken mij echt aan. 

Bovendien praat ik graag in het Frans en vind ik het ook belangrijk 

om over voldoende kennis van deze taal te beschikken.

Hier kijk ik het meest naar uit: 
Ik kijk het meeste uit naar het ontmoeten van nieuwe mensen. Ook 

het ontdekken van een nieuwe omgeving en de verschillen tussen 

Vlaanderen en Wallonië LIJKEN me leuk.

Dit zal ik wellicht het meest missen:              
Waarschijnlijk zal ik mijn familie wel eens missen. Die heimwee zal 

echter wellicht niet zo sterk zijn, aangezien ik in het weekend tel-

kens terug naar huis zal komen.

Hier maak ik me toch een beetje zorgen over: 
Ik weet nu al dat het inhalen van de vakken hier op school een hele 

klus zal zijn. Gelukkig volgt de krokusvakantie vlak na dit project. 

Dan zal ik dus de tijd hebben om al het achterstallige werk te pro-

beren wegwerken. Uiteraard realiseer ik mij wel dat dit hoogstwaar-

schijnlijk een ongelooflijk drukke week zal worden.

Op deze manier zal ik zeker optimaal 
voorbereid zijn op dit avontuur: 
Ik ben niet van plan om veel voorbereidingen te treffen, maar op 

voorhand bellen en al wat contact leggen, lijkt me wel een goed 

idee.

Victor
Dit spreekt mij het meest aan aan dit project: 
Dit project lijkt mij ideaal om eens uit mijn comfortzone te treden 

en uiteraard ook om het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië 

eens te ontdekken. Daarenboven ben ik van plan om mijn fiets mee 

te nemen en mij op deze wijze onder te dompelen in de Waalse 

natuur.

Hier kijk ik het meest naar uit:                    
Ik kijk eigenlijk vooral uit naar het project in zijn geheel: de uitda-

ging, het ontmoeten van nieuwe mensen en natuurlijk het verbete-

ren van mijn Frans.

Dit zal ik wellicht het meest missen:         
Mijn kat, Toulouse.

Ga je je vrienden of familie dan niet missen?    
Hen ga ik natuurlijk ook wel missen, maar tegenwoordig bestaat er 

zoiets als social media. Bovendien kom ik elk weekend terug naar 

huis, hé.

Hier maak ik me toch een beetje zorgen over: 
Ik maak me soms zorgen over het feit of ik wel in staat zal om mij 

altijd goed te kunnen uitdrukken in het Frans in de eerste week.

Op deze manier zal ik zeker optimaal 
voorbereid zijn op dit avontuur: 
Wellicht ga ik voor het definitieve verblijf toch al eens op bezoek bij 

mijn gastgezin.

Bedankt, Victor en Charlotte, voor dit interview! Ik weet zeker dat jullie dat ongelooflijk goed gaan doen in Dinant.
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NAGNA DEFF? MAGNI FI REKK!
Maïté Verstraeten 6LWIa 

Afgelopen zomer ben ik 23 dagen 
op inleefreis naar Senegal 
geweest. Deze reis werd 
georganiseerd door Dwagulu 
Dekkente, een organisatie die al 
meer dan 20 jaar inleefreizen 
voor jongeren uit de derde graad 
secundair aanbiedt. Voor mij was 
het een rollercoaster aan 
emoties: leuke momenten, iets 
mindere dagen, confronterende 
gebeurtenissen, interessante 
gesprekken met jongeren daar ... 
het hoorde er allemaal bij! Om 
jullie een idee te geven van hoe 
zo’n inleefreis eruit ziet, heb ik 
hieronder een dagboek-
fragmentje weergegeven. 
Iedereen hield namelijk een 
dagboek bij om zijn ervaringen 
neer te schrijven. Ook kunnen 
jullie bij het artikel nog enkele 
foto’s terugvinden. 

‘7 juli 2018. Dag 7. Vandaag was een hele leuke 

dag. Er was een hele dag in het gastgezin ge-

pland, maar we hebben wel nog veel in groep 

gedaan. We zijn rond 7 uur opgestaan. Toch was 

ik al veel vroeger wakker, want in mijn gastgezin 

waren de leden al om 5 uur opgestaan om al-

lerlei huishoudelijke taken te doen. Nadat ik uit 

mijn muskietennet was gekropen en mijn kamer 

had verlaten, stond er ineens een geit aan mijn 

deur. Dat was wel even schrikken, ik dacht eerst 

dat ik nog niet goed wakker was. Nadat ik was 

opgestaan, ben ik mij gaan douchen. Allé, ‘dou-

chen’. Ik moest eerst naar de waterput gaan, om 

daar een emmer water te vullen. Dan ging ik 

naar de ‘badkamer’: een klein plaatsje met twee 

kamertjes: één met een klein putje dat dienst 

deed als WC en één met een iets groter putje 

en enkele bekers (om het water over je heen te 

gooien) dat dienst deed als douche. Het water 

was erg koud, maar wel verfrissend, want het 

was al heel warm ’s ochtends. Na het douchen 

heb ik me aangekleed en heb ik ontbeten. Ik 

kreeg (in tegenstelling tot sommige anderen 

van mijn groep die ’s ochtends rijst en vis van 

de dag ervoor als ontbijt eten) wel een echt ont-

bijt: stokbrood met choco! Na het ontbijt heb ik 

mijn kleren gewassen. Omdat ik hier drie weken 

ben en niet zo heel veel kleren bij heb, moet ik 

vaak wassen. Vandaag was de eerste keer dat ik 

waste in mijn gezin. Ik moest van Aminata (de 

mama van mijn gastgezin) drie tonnen klaarma-

ken: één met water en zeep, één met gewoon 

water en één zonder water om de kleren daarna 

in te leggen, alvorens ze aan de wasdraad op 

te hangen. Nadat ik mijn kleren gewassen had, 

gingen we met de taxi-moto’s naar de markt 

om eten te kopen. We kochten al de ingrediën-

ten voor onze maaltijd: rijst, vis en groenten. Dat 

kostte in totaal zo’n 1500 CFA, wat op ongeveer 

2,5 euro neerkomt. Daarna gingen we naar Villa-

ge Artisanale. Dat is precies een echt dorpje met 

hutjes met daarin allemaal handgemaakte sou-

venirs: van sleutelhangers en djembés tot hou-

ten vrouwenbeeldjes en binbins (kettingen die 

gedragen worden rond het middel, om de dra-

gers te beschermen tegen geesten). Ik heb daar 

wel flink wat moeten afdingen! Voor 5.500 CFA 

kocht ik een beeldje van een Afrikaanse vrouw, 

in plaats van voor 20.000 CFA. Na ons bezoek 

aan Village Artisale zijn we met de pick-up naar 

onze verblijfplaats gereden. We zaten met on-

geveer tien mensen achteraan in de bak, som-

migen in het midden en anderen op de rand 

van de auto. Dat is een heel avontuur: meestal 

bestaan de straten gewoon uit zand en aarde 

en de kans dat er ineens een schaap of een geit 

voor de auto staat, is ook groot. Aan verkeersre-

gels doen ze hier ook niet: de rotonde (die trou-

wens bestaat uit een hoopje afval als midden) 

langs de verkeerde kant oprijden of geen voor-

rang verlenen aan rechts, het kan hier allemaal. 

Toen ik thuis aankwam, was Aminata al bijna 

klaar met het eten te maken. We aten met heel 

het gezin (negen kinderen en één mama) uit 

één schotel met onze handen. Het lijkt leuk, en 

dat is het ook, maar het is best nog wel moeilijk! 

Het meeste valt gewoon uit je handen, maar zij 

hebben een speciale techniek om het eten op 

te rollen tot een bolletje. Na het middageten 

(dat we eigenlijk pas rond half drie aten, ze eten 

hier altijd heel laat) vertrokken we naar de rest 

van de groep om te gaan zwemmen. Normaal 

gezien ga ik altijd met de brommer of pick-up, 

maar deze keer ging ik te voet. Het was eigenlijk 

maar 15 minuten stappen, maar wij hebben er 

meer dan een uur over gedaan. Eerst passeer-

den we nog via de naaier: hij moest mijn maten 

opmeten om daarna dan een taille-bas voor mij 

te maken, dat is een deux-pièces, dus rok en bo-

venstuk. Na de kleermaker zetten we onze tocht 

verder, maar om de 5 minuten kwamen we wel 

langs het huis van een bekende van het gezin, 

waar mijn correspondent (iedere Belgische 

jongere krijgt een Senegalese jongere uit zijn/

haar gastgezin) dan stopte om me voor te stel-

len. Ze vinden het allemaal heel erg speciaal om 

een blanke te zien. Dat merk ik ook wanneer ik 

over straat loop: dan hoor ik kinderen ‘toubab’ 

roepen, wat blanke betekent. Wat me ook op-

valt, is dat de mensen hier elkaar niet zomaar 

voorbij lopen zonder een gesprek te voeren. 

Aan iedereen die ze tegenkomen en ook maar 

een beetje kennen, vragen ze ‘nagna deff?’ en 

antwoorden ze ‘magni fi rekk’. Dit betekent: ‘hoe 

is het’ en ‘het gaat goed’. Na iets meer dan een 

uur waren we dan toch op onze eindbestem-

ming. Daar moesten we nog even wachten op 

de anderen van onze groep. Ondertussen speel-

den we spelletjes zoals Uno, kaarten  ... maar ook 

traditionele spelletjes uit Senegal. We dronken 

ook lekkere thee. Toen iedereen aangekomen 

was, gingen we met z’n allen zwemmen. Dat 

was erg plezant, want het deed wel deugd om 

eens een verfrissende duik te nemen bij zo’n 

hete temperaturen. Na het zwemmen keerden 

we huiswaarts om eerst te eten en ons dan 

klaar te maken voor de ‘soirée culturelle’. Dat zijn 
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dansfeesten met live djembémuziek, eigenlijk een fuif van bij ons. Iedereen loopt daar opgekleed in tradi-

tionele kledij en ook de kinderen van de buurt komen kijken ... tot een plaatselijke ‘gardien’ hen wegjaagt 

natuurlijk! Bij dit soort feestjes wordt er een grote kring gevormd met alle mensen en dan gaat er om de 

beurt één iemand in het midden van de kring staan om zijn of haar danskunsten te showen. Met zo’n 

traditionele kledij aan, is het wel moeilijk dansen: de rok valt tot op de grond en het bovenstuk spant zo 

hard dat je amper kan ademen. Maar het was wel superplezant! Rond middernacht waren we allemaal 

stikkapot van de vermoeiende dag en keerden we naar huis. Deze keer ging ik wel met de brommer. Toen 

ik door de straten reed, zaten er nog veel mensen buiten. Dat snap ik niet zo goed. Ze gaan hier pas na 

middernacht slapen, maar staan wel al om 5 uur ’s ochtends op. Ze rusten natuurlijk wel veel doorheen 

de dag. Toen we thuis kwamen, maakte ik me klaar om te gaan slapen: ik kroop in mijn muskietennet en 

spoot nog wat DEET tegen de muggen, schreef in mijn dagboek terwijl ik mijn koplamp aanhad en viel 

ten slotte als een blok in slaap.’ 

Louise vanuit IJsland! 
Maïté Verstraeten 6LWIa 

Vorig jaar deelde Louise Cerpentier gewoon de 
schoolbanken met ons in 5LWIa, maar tijdens het 
eerste trimester van dit schooljaar zat ze niet meer op 
SJKS. Ze verbleef namelijk gedurende een trimester 
met AFS (Interculturele uitwisselingsprogramma’s) 
in ... IJsland! Speciaal voor ons maakte ze een kort 
verslagje van haar avonturen daar. Dat kunnen jullie 
hieronder lezen. 

‘In IJsland is het erg goed in september, buiten het weer, dat mocht nog 

net een beetje minder koud zijn. Akureyri, mijn dorp, is niet te groot en niet 

te klein. Er zijn twee cinema’s, twee middelbare scholen en een zwembad. 

Bijna iedereen kent elkaar hier. Over de taal ben ik iets minder enthousiast, 

nu begrijp ik waarom IJslands bekend staat als de moeilijkste taal om te le-

ren na Chinees. Hoewel veel woorden gelijkaardig zijn (zoals een waterkan 

‘kanna’ en een spiegel ‘spegill’), slaan sommige woorden nergens op. En de 

zinsbouw met de verschillende uitgangen maakt het er ook niet echt beter 

op  ... Op vlak van mijn gastgezin ben ik met mijn gat in de boter gevallen. 

Mijn ‘mamma’ is erg lief, mijn ‘pabbi’ maakt constant grapjes en mijn ‘systkini’ 

(één broer en één zus) stellen me aan veel mensen voor. Het huis is erg ge-

zellig en het duurde ook niet zo lang tot ik me er thuis voelde. 

Onze school en de school hier zijn wel erg verschillend: dat komt voor-

namelijk omdat ik niet in een klassensysteem zit. In mijn dorp zijn er dus 

twee middelbare scholen: MA en VMA. Ik zit op de laatstgenoemde. MA 

lijkt het meeste op ons Belgische systeem, heb ik gemerkt uit verhalen van 

de andere ‘skiptinemar’ (we zijn namelijk met 8 uitwisselingsstudenten in 

Akureyri dit jaar). VMA daarentegen is veel vrijer. Op de eerste schooldag 

mocht ik zelf kiezen welke vakken ik wou volgen en na het eerste trimester 

kunnen we kiezen om te veranderen of dezelfde vakken verder te volgen. 

Dit geldt ook voor de andere uitwisselingsstudenten in mijn school. Ik had 

verwacht dat het systeem meer gelijkend zou zijn. Je kan immers zelfs ko-

ken op school of voor kapper studeren. 

Bij chemie zien we beduidende cijfers en andere dingen die we op SJKS 

zien in het derde middelbaar. We hebben wel zes uur chemie per week. 

De meeste vakken hebben we hier namelijk heel vaak. Nu heb ik in plaats 

van 4 uur wetenschappen per week 18 lesuren: al duren de lesuren hier 

ook maar 40 minuten. Wiskunde heb ik 6 uur, net zoals in België. Verder 

volg ik hiking class, Duits, fysiologie, biologie, lifeskills en IJslands voor bui-

tenlanders. De lessen zijn wel chaotischer dan in België. Zowel gsm-ge-

bruik als eten en drinken zijn toestaan tijdens de lessen. Ook de klas verla-

ten om even te bellen of naar het toilet te gaan, 

kan. Zelfs echt vertrekken wanneer je het 

beu bent, behoort tot de opties. 

Voetbalgekte dan. Ofwel zijn IJs-

landers helemaal gek van hun 

nationale ploeg, ofwel boeit het 

hen totaal niet. Terwijl een Waal-

se uitwisselingsstudente meer 

dan 5 uur met haar gastgezin 

(in het midden van een school-

week) naar Reykjavik reed, keken 

de meesten van mijn vrienden en 

familie hier niet eens naar de match te-

gen België. Ikzelf heb de match tegen Zwit-

serland dan maar op mijn computer gekeken. 

De match tegen België heb ik samen met Lena, een Spaanse AFS’er, mijn 

gastmama en mijn Belgische vlag gekeken. Mijn papa (de echte, Belgische) 

is wel naar IJsland afgereisd voor de match met een spandoek met ‘Hier is 

papa, Lou’ op. Spijtig genoeg heb ik het niet gezien. Het enige wat mijn 

gastgezin zei na het IJslandse verlies, was dat ik terug naar België mocht 

gaan nu. Gelukkig was dat maar een grapje.’

Zoals jullie wel konden lezen in bovenstaand verslag 
van Louise, had ze het in IJsland enorm naar haar zin. 
Toch kijken we er allemaal naar uit om haar terug 
op school te verwelkomen en nog meer spannende 
verhalen te horen! 





Private en Openbare werken
Industriebouw, woningbouw
Scholen, Vernieuwbouw, ...
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Nieuwe vakken bij Vrije Ruimte
Mara Claes 5LMT

In de derde graad hebben we sinds een aantal jaren ‘Vrije Ruimte’. Om de twee weken op woensdag, kunnen 
leerlingen klas- en jaaroverschrijdend gedurende twee uur aan het werk gaan in één of twee modules naar keuze. 
Dit jaar hebben de leerlingen van de derde graad opnieuw kunnen kiezen uit een groot aanbod van verschillende 
projecten. Er zijn enkele modules verdwenen, maar hiervoor zijn weer andere projecten in de plaats gekomen. 
Vijf nieuwe vakken hebben we erbij gekregen: energie, recht, hart voor elkaar, breinbrekers en een inleefreis 
naar Cambodja. Hieronder een toelichting.

Energie
De semestermodule ‘energie’ is een project dat wordt gegeven door me-

neer Maes. Met zijn lessen heeft hij twee doelen voor ogen. Een eerste 

doel is bewustwording en aandacht voor de klimaatverandering. Om dit 

te bereiken, nodigde meneer Maes een klimaatcoach uit op onze school. 

Deze coach gaf gedurende twee lesuren uitleg over de maatschappelijke 

uitdagingen van de klimaatverandering. 

De leerlingen konden ook zelf aan de slag. Met de interactieve webappli-

catie ‘My2050’ mochten ze hun eigen scenario creëren voor een koolstof-

arme maatschappij tegen 2050. 

Tijdens de lessen erna werkten de leerlingen rond en met ‘de energiekof-

fer’. Deze koffer bevat materiaal om energiechecks uit te voeren voor de 

verlichting, het sluipverbruik (sommige toestellen gebruiken ook energie 

zonder dat ze gebruikt worden), de ventilatie en de centrale verwarming 

op school. 

“We werken in deze module met vier groepen. Elke groep stelt een onder-

zoeksvraag op over zijn thema en verzamelt gedurende veertien dagen 

meetresultaten. Daarna verwerken de leerlingen deze resultaten en stellen 

ze een verslag op waarin aanbevelingen voor de school opgenomen zijn”, 

aldus meneer Maes. Dit is dan ook de tweede doelstelling: met de instru-

menten van de energiekoffer tot concrete voorstellen komen om zuiniger 

met energie om te springen in onze school.

Recht
Het vak ‘recht’ wordt een semester lang gegeven door meneer Reynhout. 

Tijdens zijn lessen bestuderen de leerlingen het rechtssysteem, leren ze 

over wie wat doet tijdens een proces en over de verschillende soorten 

rechtbanken. 

Om al deze theorie eens in de praktijk mee te maken, gingen ze op bezoek 

bij de rechtbank van Gent. Hier werden de leerlingen rondgeleid door 

een advocaat en mochten ze zelfs verschillende zaken bijwonen. Achteraf 

moesten ze hierover een filmpje maken.

Ook is er tijdens de lessen een ex-gedetineerde zijn ervaringen over het 

rechtssysteem in België komen delen. Hij schetste zijn verhaal en vertelde 

over het leven in de gevangenis. Achteraf werden er veel verschillende vra-

gen gesteld. Een boeiende ervaring!

Als kers op de taart speelden de leerlingen zelf een assisenzaak na, met al-

les erop en eraan. Het resultaat hiervan is te zien op de foto.
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Hart voor elkaar
‘Hart voor elkaar’ is een jaarmodule, waarbij twintig leerlingen verdeeld in 

vier groepen aan de slag gaan onder leiding van meneer Clarysse en me-

vrouw Janssens. Het project bestaat uit twee luiken. Enerzijds zoekt elke 

groep een bijzondere persoon voor wie ze een wens willen vervullen. An-

derzijds gaan de leerlingen zelf op zoek naar een hulporganisatie uit de 

omgeving van Sint-Niklaas. 

Tijdens een van de eerste lessen is er een spreekster langsgekomen van 

de organisatie ‘Make a Wish’. Mevrouw Linda Maes heeft aan de hand van 

een presentatie uitgelegd wat zij juist doet om kinderen te helpen en in de 

watten te leggen. 

De leerlingen hebben tijdens de lessen daarna in hun groepjes besproken 

welke personen zij graag zouden willen helpen/verwennen. Vervolgens 

hebben zij één persoon uitgekozen en deze persoon gecontacteerd. De 

mogelijke wenspersonen zijn langsgeweest in onze school en tijdens een 

interview is dan besproken welke wens de groepjes voor hen zouden kun-

nen vervullen. Vanaf januari zijn de groepjes begonnen met de voorberei-

ding om deze wens zo goed mogelijk te realiseren. De deadline hiervoor is 

eind april.

De groepjes hebben ook zelfstandig enkele hulporganisaties moeten con-

tacteren. Dit bleek moeilijker dan verwacht. Dezelfde organisaties kwamen 

dikwijls bovendrijven en niet alle organisaties uit de buurt zijn even happig 

om leerlingen te ontvangen. Uiteindelijk heeft iedere groep een organisa-

tie gevonden en zijn de groepjes al een keertje langs geweest. In maart 

gaan de leerlingen er dan actief meewerken.

Breinbrekers
Het project ‘breinbrekers’ wordt een semester lang begeleid door me-

vrouw Boeykens, mevrouw Reygaert en mevrouw Rotthier. Hierbij ont-

werpen de leerlingen in groepjes van vier hun eigen escape room. Bij een 

escape room word je in een ruimte opgesloten en moet je samen met je 

teamgenoten aan de hand van puzzels en raadsels een uitweg zoeken.

<<<

Tijdens de eerste les hebben de leerlingen zelf kunnen ervaren welke raad-

sels, opdrachten enz. er zoal zijn. Daarna zijn ze zelf aan de slag gegaan. Elk 

groepje heeft een thema met bijpassende raadsels/opdrachten bedacht. 

Tijdens de lessen erna is er gebrainstormd, geschilderd en zijn er dingen 

in elkaar geknutseld om dan uiteindelijk alles samen te brengen tot een 

echte escape room.

Er zijn escape rooms gemaakt voor de leerlingen uit de eerste, tweede en 

derde graad. Ook de leerkrachten hebben hun eigen uitdaging gekregen.

Na de kerstvakantie hebben de leerlingen na al hun harde werk eindelijk 

hun escape rooms kunnen laten uittesten. Een week lang hebben leerlin-

gen van alle jaren de kans gekregen om van de escape rooms te genieten 

voor een kleine bijdrage. De opbrengst hiervan gaat rechtstreeks naar een 

goed doel. 

Op het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen van het tweede se-

mester eveneens de kans om hun escape rooms te laten uittesten door de 

medeleerlingen. 

De  Cambodjaploeg
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De inleefreis naar Cambodja
De ‘inleefreis naar Cambodja’ is een jaarmodule onder leiding van me-

vrouw Inghels. Cambodja ligt in Zuidoost-Azië en telt ongeveer 16 miljoen 

inwoners. Het is een van de armste landen uit Azië en lijdt dan ook onder 

een economische crisis. De laatste jaren is de economische groei echter 

fors toegenomen en de armoede vermindert geleidelijk aan. Ook toerisme 

is aan een opmars bezig en daar wil onze school graag een handje bij hel-

pen.

Vorig jaar werd aan mevrouw Inghels gevraagd, toen zij bij de Chambok-

gemeenschap logeerde, of zij hen zou willen helpen door Engelse les te 

geven. De lokale bevolking van Chambok doet aan ecotoerisme, maar het 

ligt vrij afgelegen. De inwoners zouden graag Engels leren om hun web-

site te kunnen verbeteren en beter met de toeristen te kunnen communi-

ceren. Zo zouden ze hun ecotoerisme beter kunnen ontwikkelen en meer 

toeristen kunnen lokken.

Mevrouw Inghels vond dit een geweldige opportuniteit en legde het 

voorstel meteen voor aan de directeur. De inleefreis naar Cambodja was 

een feit.

De leerlingen zijn in twee groepen verdeeld van telkens twaalf personen. 

De eerste groep wordt begeleid door mevrouw Dejonghe, oud-lerares 

Frans op onze school en mevrouw Inghels zelf. Zij blijft ter plaatse voor de 

tweede groep, die wordt begeleid door haarzelf en mevrouw Van Caeken-

berghe. De twee reizen overlappen deels, zodat de leerlingen elkaar ter 

plaatse een dag zien. Zo kunnen ze alvast enkele ervaringen uitwisselen.

De leerlingen verblijven in een homestay bij de lokale bevolking in groep-

jes van vier à vijf personen, waar ook voor hen zal gekookt worden. Dit be-

tekent dat ze niet in een Nederlandstalige of Engelstalige omgeving zullen 

logeren en volledig zullen ondergedompeld worden in de Cambodjaanse 

cultuur. Tijdens de vrije momenten bezoeken de groepen toeristische trek-

pleisters zoals Angkor Wat, de Killing Fields enz. De verplaatsing gebeurt 

met een echt Cambodjaans busje. Een heel avontuur!

Om dit alles te kunnen laten doorgaan, is er natuurlijk geld nodig. Daarom 

heeft elke leerling al een som geld betaald, verdiend door vakantiewerk. 

Verder zullen er acties worden georganiseerd op school, in groepjes en in-

dividueel. Zo worden er handgemaakte kaartjes verkocht, koekjes gebak-

ken enz. Er is zelfs een GoFundMe opgestart voor iedereen die deze actie 

wil steunen. Op deze manier zijn er verscheidene kanalen om een steentje 

bij te dragen, zodat deze gemotiveerde groep alles op alles kan zetten om 

de Chambokgemeenschap zo goed mogelijk te helpen.
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Junior Journalist
wedstrijd 2019

Ook dit jaar zetten meerdere leerlingen van onze 
school zich in voor de Junior Journalist-wedstrijd van 
het Davidsfonds. Het thema van deze editie was 
‘Meesterschap’. De wedstrijd is verdeeld in leeftijds-
categorieën om alle leerlingen een eerlijke kans te 
geven. Xhoana Memcaj uit 4GL hoorde bij de laureaten 
van de tweede graad in de categorie ‘verhalen’ en Julie 
Moens uit 5LWIb mocht een prijs in ontvangst nemen 
bij de ‘opiniestukken’ van de derde graad.

Rubens pornografisch?
Julie Moens 5LWIb

Hoewel ik geïnteresseerd ben in kunst, 

had ik, voordat ik dit opiniestuk schreef, 

nog nooit van ‘project Vlaamse meesters’ 

gehoord. Met dit project maakt Toerisme 

Vlaanderen dit jaar en de volgende twee 

jaren volop reclame voor ons Vlaamse 

kunsterfgoed. Zo zet het Vlaamse 

topschilders zoals Rubens, Breugel en de 

gebroeders van Eyck extra in de kijker om 

meer kunstliefhebbers naar Vlaanderen te 

lokken. De toeristische dienst van 

Vlaanderen doet dat onder andere door 

promofilmpjes, advertenties, enz. te 

posten op het internet. 

Ook op Facebook verschenen er 

advertenties van kunstwerken om 

Facebookgebruikers uit het buitenland 

aan te trekken. Nu gebeurde er iets bizars: 

telkens wanneer een kunstwerk met 

naakte personages geplaatst werd, 

verdween het binnen de kortste keren van 

de site. Facebook weigerde de blote dames 

van Rubens te vertonen, omdat die 

volgens de sociale media-instelling 

onfatsoenlijk en pornografisch waren. Is 

deze censuur overdreven of niet? Is het 

geoorloofd om ontklede kunst in reclame 

af te beelden? Hier zal ik in dit opiniestuk 

verder op ingaan.

 

Onwetendheid
Eerst en vooral getuigt de censuur van de so-

ciale netwerksite niet van veel kennis. Naakt zit 

ingebakken in onze Westerse kunst. Sinds de 

kunst in de klassieke oudheid, bijvoorbeeld bij 

de Grieken en de Romeinen, werd naaktheid 

een vast begrip. Het stond symbool voor de 

schoonheid en had meestal geen erotische be-

doelingen. Tijdens de renaissance en de barok 

kregen mythologische personages het privilege 

om te worden ontkleed. Er werden dus veel 

schilderijen uitgebracht met daarop ongeklede 

goden, godinnen en mythische figuren. 

Grote iconen in de westerse kunstgeschiede-

nis werden door Facebook overigens zomaar 

gecensureerd: kunstenaars zoals Peter Paul Ru-

bens, hét bekendste voorbeeld van een barok-

schilder, Pieter Breugel, die het collectieve ge-

voel van Vlaming zijn als enige in zijn soort kon 

weergeven en Jan van Eyck, één van de Vlaamse 

primitieven, door wie Vlaanderen bekendheid 

heeft gekregen over de hele wereld, werden 

geweigerd.

Publiciteit
Toerisme Vlaanderen hoopt natuurlijk ook zo 

veel mogelijk toeristen aan te trekken. Door de 

Facebookban zou het toerisme veel buitenlan-

ders uit Europa, die geïnteresseerd zijn in ons 

befaamd Vlaams cultureel erfgoed, kunnen 

mislopen. Sociale media zijn vandaag de dag 

immers het populairste kanaal om informatie op 

te verspreiden. Men verwacht tegen 2020 een 

opkomst van maar liefst drie miljoen kunstfa-

naten die voor een serieuze opbrengst moeten 

zorgen.

 

Westerse cultuur
We leven bovendien in een Westerse samen-

leving: het zou triestig zijn als we die niet meer 

kunnen tonen zoals ze is en niet meer kunnen 

delen met de rest van de wereld. Waar gaan we 

naartoe als Jezus met een doek rond Zijn mid-

del, getoond op ‘De kruisafneming’ van Rubens 

(een bekend beeld van Jezus zoals op zoveel 

kruisbeeldjes) al verwijderd wordt op Facebook. 

Een Jezusbeeld onder de noemer aanstootge-

vend en onfatsoenlijk? Wat hebben de Amerika-

nen trouwens te beslissen over onze Europese 

cultuur?

Artistieke vrijheid
Net zoals er zoiets als dichterlijke vrijheid be-

staat, bestaat er ook ‘artistieke vrijheid’. Een kun-

stenaar is toegelaten te doen wat hij wil. Kunst is 

subjectief. Er zijn mensen die de ‘Rock Strangers’ 

van Arne Quinze in Oostende als afzichtelijk 

beschouwen. Je moet als kunstenaar niet altijd 

willen geven wat het publiek en de tijdsgeest 

verlangen. Mogelijk vinden mensen uit de toe-

komst de ‘Rock Strangers’ heel erg creatief. Als je 

alleen maar losse strepen wil verven als schilder, 

doe dat dan. Schilders hebben alle recht om  

blote mensen weer te geven.
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Pornografisch
De definitie van pornografie is volgens Wikipedia: ‘Pornografie, ook 

wel afgekort tot porno, is het weergeven van menselijk seksueel ge-

drag met het doel om seksuele opwinding te creëren.’ Haal je nu bij-

voorbeeld hetzelfde voorbeeld als een paar alinea’s hierboven voor de 

geest: ‘De kruisafneming’ van Jezus. Of neem de Venus van Willendorf. 

Of de billen en borsten van de Cherubijnen van Rubens. Je snapt on-

middellijk dat de frase ‘seksuele opwinding’ van Facebook niet altijd 

even toepasselijk is.

Rubens op Facebook
Hoe verliep het verhaal ten slotte verder nadat Facebook de ongekle-

de schilderijen van Rubens bleef verwijderen? Wel, bij Toerisme Vlaan-

deren gaven ze blijk van hun ongenoegen: ze publiceerden in juli een 

filmpje van de ‘Facebookpolitie’ in het Rubenshuis. Hierin worden 

bezoekers met een social media-account door de Facebookagenten 

weggeleid van taferelen waar onbedekte figuren op afgebeeld staan. 

Je kan deze inmiddels veel bekeken video met als titel: ‘Social media 

doesn’t want you to see Rubens’ paintings’ op YouTube opzoeken. De 

toeristische dienst van Vlaanderen stuurde ook een boze brief naar 

Mark Zuckerberg. Facebook reageerde later dat naakt van kunstwer-

ken in gewone posts geen enkel probleem is. Het zijn de advertenties 

die strengere regels moeten verduren. 

Op 24 september heeft de sociaalnetwerksite haar regels voor recla-

meboodschappen met blote kunstwerken aangepast: in haar adver-

tentiebeleid staat nu eindelijk dat naaktheid van beelden en schilde-

rijen is toegestaan. Denkend aan alle argumenten die ik hierboven heb 

genoemd, vind ik dit een goede beslissing. 

Facebook moet ten eerste weten hoe naakt is betrokken bij de Wes-

terse kunst: het heeft een beduidende rol gespeeld in de Europese 

kunstgeschiedenis. Naar mijn mening mag het sociaal netwerk mees-

terlijke kunstenaars, zoals Rubens, niet simpelweg censureren. Verder 

vind ik dat het rekening had mogen houden met de impact van het 

project voor de cultuurbeleving in een regio als Vlaanderen. Daaren-

boven meen ik dat we onze Westerse cultuur in al zijn aspecten moe-

ten kunnen tonen. Tot slot is volgens mij ook de vrije keuze van de 

kunstenaar om ongeklede mensen te kunnen weergeven van groot 

belang en ben ik van oordeel dat niet alle kunst met naakt erin mag 

veralgemeend worden tot pornografisch.

Ik vond de censuur daadwerkelijk overdreven en ik ben van mening 

dat het geen taboe mag zijn om ontklede kunst in reclame af te beel-

den. Mijn mening over afbeeldingen met seksueel expliciete inhoud 

die niets met kunst te maken hebben, is dan weer een heel andere 

kwestie. Bij Facebook zijn die trouwens nog steeds verboden, maar 

vanaf nu bestaat er wel een kans dat jij ondertussen een naakte Ru-

bens in een advertentie op je Facebookpagina zal zien passeren  ...
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Onuitgesproken mening
Xhoana Memcaj 4GL 

Hij schudde de as van zijn Barclay-sigaret in een kristallen asbak en blies 

een wolk in zijn kamer, die eerder iets weghad van een bibliotheek dan 

van een doodgewoon salon. Naast hem prijkte een stapeltje toetsen 

over de Franse Revolutie en trouw bij zijn linkerhand stond zijn glaasje 

cognac, dat schitterde door het sprankeltje maanlicht dat via de ramen 

was binnengeglipt. Het was vrijdag en alweer was Richard Wilson in die-

pe gedachten verzonken: zijn reputatie wankelde en dat kon hij niet ver-

kroppen. Richard was al leraar geschiedenis aan het ‘Roosevelt High’ te 

Boston voordat Reagan en Gorbatsjov elkaar voor het eerst een hand ga-

ven. Zijn collega’s waarschuwden hem elke koffiepauze voor de ‘Seven-

ties Bende’, maar toch wuifde hij die weg net zoals hij zijn sigarettenrook 

nu wegjoeg. Hoe kon een stelletje tieners zijn imago zo toetakelen? Ri-

chard dronk het laatste slokje Hennessy op en schoof zijn stoel achteruit, 

wandelde naar zijn boekenkast en gleed met zijn vingertop over de Aca-

demic American encyclopedieën. Hij leek niet te vinden wat hij zocht. 

Richard kon zijn frustraties niet wegstoppen, evenmin als zijn schaamte 

voor dinsdag 7 oktober 1986.

Als een minnares die heimelijk cadeautjes ontvangt van haar verboden 

geliefde, zo werd ook Massachusetts door de herfst overladen met warme 

dagen. 7 oktober was een van die geschenken, maar Richard zou later zijn 

neus optrekken voor de inhoud. Zoals gewoonlijk wandelde hij om stipt 

8 uur – met zijn rechtervoet – door de grote houten poort. Richard was 

redelijk vroeg, dus maakte hij niet al te veel lawaai in de gangen. Hij telde 

altijd de trappen; het waren er welgeteld 56 tot aan de derde verdieping. 

Direct rechts glinsterde de deur van het geschiedenislokaal, dat hij als zijn 

eigen territorium beschouwde. Op zijn gemak draaide hij de sleutel in het 

slot, dat wel aan vervanging toe was, en betrad zijn lokaal zoals een koning 

zijn paleis betreedt. Bij het binnenwandelen liet hij zijn ogen over het bord 

glijden: het was nog stoffig van de vorige dag. Richard nam de spons en 

veegde hitsig de kleine krijtdeeltjes weg. Daarna nam hij plaats achter zijn 

houten tafel en laadde zijn tas uit. Hij hoorde de leerlingen toestromen, 

ook al was de bruine deur van het lokaal gesloten. Er verscheen een flau-

we grijns op zijn gezicht. Hij stond op en deed de deur open om de eer-

ste leerlingen binnen te laten. Het duurde niet lang voordat iedereen, op 

één iemand na, binnen was. Richard sloot net de deur achter Helena, een 

meisje van Griekse origine, en zijn hand rustte nog op het handvat toen 

Timothy Walters, leider van de ‘Seventies’, het lokaal zonder enig onge-

mak binnenviel. Richards ijzige ogen zochten naar een reden in de bruine 

kijkers van Timothy, maar die hield zijn gezicht strak in de plooi, nodigde 

zichzelf uit om te gaan zitten en hing zijn leren jas op zijn stoel. Richard 

overwoog nog om hem een preek te geven, maar hij zou hem op het ein-

de van de les wel aanspreken. Hij begon zijn les met een inleidingsvraag: 

wat betekent politieke stabiliteit voor jou? Er rees een hand op uit de hoek 

van het lokaal; het was die van Benjamin Montgomery, een meeloper van 

Timothy. 

“Ja, Benjamin?” vroeg Richard.

“Politieke stabiliteit houdt in dat ministers bekwaam zijn in hun bevoegdheid”, 

antwoordde Benjamin met een redelijk monotone stem. 

“Beargumenteer”, vervolgde Richard volgens zijn standaard ondervragings-

patroon, terwijl hij afwezig uit het raam keek. 

“Ziet u, meneer, waarom was onze vorige minister van Volksgezondheid zelf geen 

dokter? Vindt u niet dat ministers gestudeerd moeten hebben voor zo’n postje?”

Richards blik versprong naar die van Benjamin en hij was ergens onder de 

indruk dat diens mond nu eindelijk iets zinvols zei, maar anderzijds was hij 

ook met verstomming geslagen: hij kon maar geen antwoord verzinnen. 

Benjamins vraag was niet ondoordacht. 

“Meneer, heeft u me verstaan?” vroeg Benjamin met een valse glimlach. Hij 

was ervan op de hoogte dat Richard Wilson niet door één deur kon met 

de Democraten. Hij was altijd de eerste om argumenten tegen zijn funda-

mentele denkgenoten te weerleggen, maar op dit moment was Cicero, 

zijn alter ego, nergens te bespeuren. De klas leek haar eenheid te verlie-

zen en Richard beval om stilte, maar niemand gehoorzaamde hem nog: 

iemand was erin geslaagd om ‘Sir Wilson’ een eerste steekwonde toe te 

brengen. Hij voelde zich als een onbeschermde koning tijdens een schaak-

spel en dat gevoel werd versterkt door het schaakbordachtige patroon 

van de vloer. Haastig pikte hij een andere leerling uit de groep om een 

antwoord te geven op zijn vraag. Struikelend over zijn woorden sprak hij 

Christopher Carter, het laatste lid van de bende, aan. De klok tikte onver-

biddelijk verder. Christopher viel terug op Benjamins woorden. 

“Meneer, sinds wanneer heeft u geen mening over politiek?” vroeg Christopher 

om Richard nog eens een slag toe te dienen.

“Het zijn binnenkort weer verkiezingen, knul. Nu is het tijd voor mij om mijn 

politieke overtuigingen wat voor mezelf te houden”, probeerde Richard uit te 

brengen, hoewel allen zich realiseerden dat de volgende verkiezingen pas 

in 1989 gehouden zouden worden. 

“Meneer, die  ...” Christophers poging om verder te gaan, werd onderbroken, 

want Richard zette zijn leerlingen aan het werk door een bundel uit te de-

len die ze tegen de volgende les af moesten hebben. Zo eindigde de les 

ook; in een gespannen stilte die oneindig leek. Richard wachtte elke les op 

het juiste moment om zijn reputatie te heroveren, maar die kwam niet; ze 

bleef verder afbrokkelen  ...

Hij ging weer aan zijn tafel zitten en begon de stapel toetsen te verbete-

ren. Hij voelde een onweerstaanbare drang om de ‘Seventies’ een onvol-

doende te geven, maar hij wist dat hij daardoor enkel meer water in het 

zinkende schip zou krijgen. Tijdens het neerpennen van zijn commentaren 

kreeg hij echter een geweldig idee. Ook dat moest dringend opgeschre-

ven worden. Ministers hoeven niet speciaal gediplomeerd te zijn voor dat 

postje. Zolang politici aandacht schenken aan de stem van het volk en hun 

logisch denkvermogen inzetten voor maatschappelijke vraagstukken, dan 

zouden we als natie een heel eind verder komen  ...
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FAVORIETE ...?

Welke hobby’s hebben jullie allemaal? 

Tine: Ik doe aan dansen. Ik dans bij Ritmica. 

Amber: Ik heb zelf niet zo veel hobby’s, maar ik zwem wel 

heel graag. Dat is niet in clubverband, maar meer op mezelf. 

Hoeveel tijd spenderen jullie aan dansen en 

zwemmen? 

Tine: Ik dans twee dagen in de week, in totaal ongeveer 

5 uur. 

Amber: Ik ga twee keer in de week zwemmen, telkens 

een uurtje. 

Is het soms moeilijk om school en hobby’s te 

combineren?

Tine en Amber: Eigenlijk valt dat goed mee, alleen op 

woensdag valt het soms moeilijk te combineren. In de 

examens is het sowieso ook niet echt mogelijk om onze 

hobby’s nog uit te oefenen. We moeten dus wel eens iets 

opofferen voor school, ja  ...

Hierbij vinden jullie ook de resultaten van de enquête 

in het vijfde jaar. De vraag luidde als volgt: “Hoeveel tijd 

spendeer je gemiddeld per week aan activiteiten als 

sport, jeugdbeweging en muziekschool?”

Muziekstijl? 

Marthe: Rock 

meneer Van Royen: Pop

Band en artiest? 

Marthe: Guns ’N Roses, Foo Fighters en Tamino 

meneer Van Royen: Foo Fighters en Alicia Keys

Acteur en actrice? 

Marthe: Hugh Grant en Audrey Tautou 

meneer Van Royen: Jason Statham en Halle Berry 

Vakantiebestemming? 

Marthe: Zweden 

meneer Van Royen: Portugal 

Boek? 

Marthe: ‘En uit de bergen kwam de echo’ van Khaled 

Hosseini 

meneer Van Royen: Ik ben niet echt zo’n boekenwurm 

is. Ik denk dat ik mijn laatste boek las voor een boek-

bespreking in de middelbare school.

Film en serie? 

Marthe: Call me by your name en Professor T. 

meneer Van Royen: The Fast and the Furious en Friends 

Eten? 

Marthe: Pindakaas 

meneer Van Royen: Pasta 

Sport? 

Marthe: Klimmen 

meneer Van Royen: Snowboarden 

HOBBY’S
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Gaan jullie vaak op reis? Naar welke landen zijn jullie 

zoal gegaan en wat is jullie verste reis? 

Rosalie: Ik ga meestal op reis binnen Europa, maar mijn ver-

ste reis was naar Tanzania. 

Mevrouw Wauters: Ik ga heel vaak op reis, vooral naar 

Spanje en Frankrijk dan. Mijn verste reis was naar Australië, 

daar zat ik voor maar liefst drie maanden! 

Meneer Reynhout: Ik probeer jaarlijks een reis binnen 

Europa te doen en tweejaarlijks een verre reis. Twee jaar 

geleden trokken we naar de VS voor twee maanden. Dat 

was een ongelooflijke reis. We huurden een mobilhome 

en reden het land door. Ik heb er 9.000 km gereden en 13 

staten doorkruist. Vooral de westkust blijft me bij. Califor-

nia is een prachtige staat. De route langs de Stille Oceaan 

van Santa Barbara naar Santa Cruz was prachtig, maar ook 

New York en San Francisco waren hoogtepunten. In Florida Keys 

leerde ik (een beetje) duiken, wat ik sindsdien ben blijven doen. 

Wat zijn jullie plannen qua toekomstige reizen? 

Meneer Reynhout: In de paasvakantie trekken we naar Japan. Ik 

kijk daar enorm naar uit. Met mijn twee zoontjes van één en vier jaar 

wordt dat niet evident, maar als we ons wat aanpassen aan hun 

tempo, komt dat wel goed. 

Wat is je beste herinnering aan de laatste 

vakantiebestemming waar je bent geweest? 

Mevrouw Wauters: Afgelopen zomer was ik in Spanje. We 

zaten met wat vrienden op het strand aan de zee en nadat 

we nog wat gesurft hadden, zaten we nog gezellig bij elkaar 

met wat gitaarmuziek. Eigenlijk gewoon de zon, surfen, mu-

ziek en vrienden herinner ik me nog. 

Jéromine: Mijn laatste reis was naar Kroatië en daar maakte ik 

een leuke boottocht. 

Rosalie: Mijn beste herinnering was ook een boottocht! Ik was 

weliswaar niet in Kroatië, maar wel in Sardinië.

DROMEN

REIZEN

Wat is je grootste droom ...?

Odysseas: Een wereldreis maken met mijn beste vriend uit Griekenland.

Lasolas: Een bekende en zeer goede voetballer worden.

Roshtat: Op dit moment wil ik enkel slapen. (lacht)

Dag: Ik zou later graag de garage van mijn ouders overnemen. 

Laure: Ik wil later gewoonweg gelukkig zijn en niets tekortkomen in mijn leven. 
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GELD

ALCOHOL
SEKS

DRUGSANGSTEN

Krijg jij zakgeld en hoeveel 

is dit dan? 

Dag: Ik krijg geen zakgeld, 

maar als ik iets nodig heb, kan ik 

het zonder problemen vragen 

aan mijn ouders.

Elke: Ik krijg 50 euro per maand. 

Hier moet ik dan wel alles mee 

betalen. 

Wat vind jij een goed bedrag als zakgeld?

Elke: Ik ben wel tevreden met mijn 50 euro. Ik heb nog nooit onder-

vonden dat dit te weinig is. 

Geef jij veel geld uit?

Elke: Over het algemeen geef ik niet zo veel geld uit. Ik geef niet echt 

veel geld uit aan shoppen, maar soms wel aan feestjes. Ik spaar ook 

wel redelijk veel. Mijn ouders zeggen soms zelfs dat ik wat meer geld 

zou mogen uitgeven (lacht).

Hoe vaak drink jij alcohol?

Anneli: Ik drink meestal alcohol op vrijdag, wanneer ik op de KLJ ben. Daar-

naast drink ik ook regelmatig op zaterdag, als ik naar een feestje ga. Thuis 

drink ik enkel cava of wijn bij speciale gelegenheden zoals een familiefeest. 

Heb jij al eens een ‘black-out’ gehad door een overmaat aan alcohol?

Anneli: Ja, dit heb ik al gehad, maar ik denk dat ik niet de enige ben die 

dit al eens heeft meegemaakt. Als mijn vrienden me erover vertellen, 

dan komt het wel altijd terug. Door die ‘ervaring’ heb ik wel mijn lesje 

geleerd, al is dat natuurlijk ook niet het einde van de wereld. 

Wat vind jij van wachten tot het 

huwelijk?

Marieke: Persoonlijk vind ik dit een 

beetje ouderwets, niet meer van deze tijd.

Hoe lang vind jij dat een koppel samen 

moet zijn alvorens ze seks hebben? 

Marieke: Ik denk niet dat je daar een 

bepaalde tijd op kunt plakken. Dit komt 

vanzelf wanneer beide personen in de 

relatie er klaar voor zijn. Die periode ver-

schilt zeker wel van koppel tot koppel.

Is er ooit al eens drugs aan jullie 

aangeboden? 

Sigrid: Neen, er is nog nooit drugs aan 

mij aangeboden.

Fleur: Aan mij ook nog niet. 

Wat is jullie mening over 

drugsgebruik? 

Fleur: Ik vind het niet slim om drugs te gebruiken, omdat het onge-

zond is en je misschien rare dingen gaat doen wanneer je iets ge-

bruikt hebt. Er is ook een grote kans dat je eraan verslaafd geraakt. 

Kennen jullie mensen die drugs gebruiken en hoe staan jullie 

hier tegenover?

Sigrid en Fleur: Ja, we kennen enkele personen. Mensen die soft-

drugs gebruiken kunnen we nog enigszins begrijpen, maar we zou-

den het zelf niet doen.

Wat is (naar jouw mening uiteraard) 

de meest absurde angst?

Indy: Ik denk xenophobie. Of nu ja, de 

angst voor mensen, om het zo te zeggen. 

Waar zijn jullie bang voor?

Amber: Voor insecten in het algemeen 

ben ik wel bang. 

Dag en Laure: Voor spinnen!!
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TYPISCH  ...

OUDERSWat vinden jullie 

typerend aan...?

 ...het vrouwelijke 

geslacht?

Emelie en Sibylle: De meeste meisjes die wij kennen, koesteren bij-

na allemaal alleen maar stille haat. Die drukken ze dan weer uit door 

roddelen, wat toch wel een beetje typisch is voor vrouwen. 

Irene: Vrouwen denken toch ook wel wat meer na als je hen verge-

lijkt met mannen, vind ik persoonlijk.

 ...het mannelijke geslacht?

Fried’l: Hun agressiepeil ligt zeker hoger dan bij vrouwen, maar dat 

zal aan het testosterongehalte liggen, zeker?

Laure: De jongens van onze leeftijd vind ik soms een beetje irritant, 

ze zijn heel wild, maar dat komt, denk ik, omdat ze later volwassen 

worden dan wij. 

Wat is iets dat jullie niet snappen aan het andere geslacht? 

Anoniem: Vrouwen zijn vaak te veel bezig met hun uiterlijk, zeker op 

deze leeftijd. Ik denk ook dat vrouwen het té belangrijk vinden om 

populair te lijken op sociale media. Maar wat ik het minst begrijp, is 

waarom ze per se met twee of meer naar het toilet gaan. Wat doen 

ze met twee dat ze niet alleen kunnen? 

Robbe: Ze zeggen dat ze niets hebben om aan te doen, maar dan 

hangt hun hele kast vol kleren.

Amer: Dat ze altijd met een groep naar het toilet moeten gaan, en 

het feit dat ze openlijk over hun regels durven praten.

Wat is het grootste verschil tussen jou en je ouders?

Rémy: In tegenstelling tot mijn ouders, spreek ik graag eens af met 

vrienden. Zelf vinden ze dat ik dit te vaak doe en halen dan ook altijd 

het welgekende ‘toen ik jong was-argument’ aan. Ik zeg niet dat mijn 

ouders asociaal zijn, zeker niet, maar er zit tussen ons een groot ver-

schil op dat vlak. 

Vind jij dat het klopt dat jongeren altijd vervreemden van hun 

ouders?

Rémy: Persoonlijk denk ik dat het een vrij onvermijdelijk verschijnsel 

is tijdens het proces van opgroeien, maar ik denk dat dit wel over-

waait met de jaren. Echt volwassen worden en beseffen dat je er 

ergens echt alleen voor staat, zal het waarschijnlijk heel aanlokkelijk 

maken toch nog dat duwtje in de rug van je ouders op te gaan zoe-

ken. Of althans, dat is wat ik denk.

Wat snappen ouders niet dat voor ons heel vanzelfsprekend is?

Rémy: Sociale media, zonder twijfel. Het is dan ook iets waar ouders 

over het algemeen niet mee zijn opgegroeid. Maar het beeld dat 

sommige ouders van sociale media hebben, doet me soms toch wel 

een wenkbrauw optrekken. 

Ouders: Ben je blij met je ouders? Heb je soms ruzie met je ouders?

Dag: Ik ben heel blij met mijn ouders, ik heb eigenlijk zelden ruzie 

met hen. 

Laure: Ik zie mijn ouders wel graag, maar heb toch vaak discussies. 

KLEDIJ EN TRENDS 
OP SCHOOL

Wat waren de trends een paar jaar 

geleden en hoe zijn die veranderd? 

Elise: Ik denk dan meteen aan de broeken 

in alle kleuren: van geel tot groen en fluo. 

Dat werd toen echt wel door iedereen ge-

dragen en was ook echt in. Wat de trends 

van nu betreft, denk ik vooral aan losse broe-

ken, vaak ook iets korter dan de gewone lengte. 

Maar ook gebreide truien zie je vaker en vaker. 

Luna: Ja inderdaad, losse broeken zijn nu wel 

echt in. Maar ook sneakers, vaak witte van Adi-

das, zie je hier heel vaak op school. 

Meneer Verougstraete: Wat mij het meeste 

opvalt, en dan vooral bij meisjes, is het feno-

meen van ‘flanking’: 

ook al is het enorm 

koud, toch een stuk-

je enkel laten zien. 

Ook schoenen met 

dikkere zolen zijn 

terug helemaal in als ik kijk 

naar de leerlingen van mijn klas. Dat was al 

iets van in de jaren ’90. Voor de rest: het om-

plooien van broeken, kapotte broeken met 

gaten in, sportschoenen ... Wat de jongens 

betreft: velen dragen jeansbroeken met sport-

schoenen en sportsokken, en dan nog het 

liefst hoog opgetrokken. 

Kan je zelf je kledij kiezen? Heb je je eigen 

stijl of volg je de rest? 

Dag: Ik mag zelf kiezen wat ik aantrek en heb 

volledig mijn eigen stijl ontwikkeld. 

Laure: Ik mag zelf mijn outfit uitkiezen, maar 

volg wel de modetrends en wat er op school 

zoal verandert. In dat opzicht volg ik de rest 

wel. 
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SCHOOL
Doe je mee aan Skairo en heb je zin in 

de shows?

Carolien: Ja, ik doe mee en ik heb er heel 

erg veel zin in, want ik doe mee aan de 

koppeldans. Dit is een mooie afsluiter van 

het zesde jaar.

Silke: Ik doe mee en ik heb er ook echt 

veel zin in!

Welk thema voor Skairo vond je tot nu 

toe het leukste?

Silke: Ik vond het thema van vorig jaar wel 

leuk, omdat je de liedjes dan eens op een 

andere manier hoort dan dat je gewend 

bent.

Paulien: Reis rond de wereld!

Voor welk vak heb je het meeste 

huiswerk?

Carolien: Voor mijn taalvakken, aangezien 

ik moderne talen doe.

Paulien: Voor Latijn.

Voor welk vak moet je het meeste 

studeren?

Carolien: Aardrijkskunde.

Willem: Geschiedenis.

Hierbij vinden jullie opnieuw 

de resultaten terug van de 

vragenronde die aan het 

vijfde jaar werd gesteld. De 

vragen waren: ‘Hoeveel tijd 

spendeer je gemiddeld tij-

dens de week aan notities 

in orde brengen, samenvat-

tingen maken en studeren 

of inoefenen van leerstof?’ 

en ‘Hoeveel tijd stop je ge-

middeld per week in digitaal 

schoolwerk (Smartschool, 

typen van verslagen, op-

zoekwerk  ...) ?’

MUZIEK

FAMILIE

Naar welk soort muziek luister je het meest?

Silke: Ik luister naar pop of rap.

Lotte: Ja, ik luister ook naar pop. 

Ga je vaak naar concerten?

Willem: Nee, vooral naar fuiven.

Silke: Ja, ik ga wel graag eens naar een concert. 

Lotte: De laatste tijd steeds meer en meer. 

Wie is je favoriete artiest en wat is 

je lievelingsnummer?

Silke: Mijn lievelingsnummer is ‘Losing It’ van Fisher.

Lotte: Shawn Mendes is mijn favoriete artiest en ‘Fal-

lin All in You’ is mijn lievelingsnummer.

Hoeveel broers en/of zussen heb je en kom je 

goed overeen met hen?

Carolien: Eén zus en ja, meestal komen we wel goed 

overeen.

Silke: Ik heb een broer. Soms hebben we wel eens 

discussies, maar we kunnen wel veel plezier hebben 

samen.

Xander: Ik heb geen broers of zussen; ik ben dus 

enig kind. 

Hoeveel kinderen wil je later en waarom?

Carolien: Ik wil later twee kinderen, omdat ik één 

kind maar eenzaam vind. Drie kinderen lijkt mij dan 

weer te druk.

Silke: Ik weet nog niet of ik kinderen wil, maar als ik 

er wil, dan wil ik er twee. Ik denk dat enig kind zijn niet 

zo leuk is.

Xander: Twee kinderen omdat ik één kind te weinig 

vind en drie kinderen te veel.
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UITGAAN

POLITIEK

Hoeveel keer per maand ga je uit?

Matthias: Ik ga twee à drie keer per maand uit.

Xuxa: Ongeveer één keer per maand.

Margaux: Ik ga ook ongeveer één keer per maand uit.

Hoe geraak je thuis na het uitgaan? 

Xuxa: Meestal met de auto, maar als het dichtbij is te voet of met de 

fiets.

Willem: Ofwel met de auto, ofwel met de fiets.

Margaux: Ik word altijd gebracht en weer opgehaald door mijn ou-

ders.

Hoe geraak je aan geld voor het uitgaan, wie betaalt het?

Xuxa: Ik betaal het zelf met het zakgeld dat ik krijg van mijn ouders.

Willem: Ik krijg telkens ongeveer 20 euro van mijn ouders.

Margaux: Mijn ouders betalen telkens als ik uitga, ik krijg dan onge-

veer 20 euro.

Drink je alcohol als je uitgaat?

Willem: Ja, op een feestje drink ik wel eens een glas

Volg je de Belgische politiek?

Valérie: Ja, het interesseert me wel en ik kijk dan ook re-

gelmatig naar het nieuws en volg ook mee via sociale 

media.

Hannah: Tot dit schooljaar eigenlijk niet echt, maar bij 

de lessen geschiedenis dit jaar is het echt nodig om 

van de Belgische politiek op de hoogte te zijn. Daar-

om weet ik er nu toch iets meer over.

Denk je dat je genoeg kennis hebt over politiek?

Hannah: Nee, er valt nog heel veel te leren, zeker omdat het zo’n in-

gewikkeld systeem is hier in België.

Dorien: Ik heb het gevoel dat ik er wel wat van af weet, vooral over 

de ideologie bij iedere partij en over de kopstukken. Maar ik weet 

lang niet hoe alle systemen zoals coalities en dergelijke tot stand ko-

men.

Heb je al een idee op wie je gaat stemmen als je 18 bent?

Valérie: Ja, ik denk het wel, maar dat kan uiteraard nog veranderen 

tegen dat ik effectief mag gaan stemmen.

Hannah: Ongeveer, maar ik geloof dat dit wel beïnvloed wordt door 

je ouders.

Dorien: Ik heb nu nog niet echt een idee, omdat ik zelf nog niet echt 

beslissingen moet maken die een directe invloed zullen hebben op 

mijn leven. Ik vermoed wel dat ik zal stemmen op een centrale of eer-

der rechtse partij.

SCHOOLSYSTEEM 
Als jullie één ding zouden kunnen veranderen aan het systeem 

hier op school, wat zou dat dan zijn?

Luna: Ik ben wel blij met onze school en ik zou niet echt iets dras-

tisch wijzigen, maar ik zou het wel leuk vinden om tijdens de middag 

naar buiten te mogen. Veel andere scholen staan dit namelijk toe en 

dat lijkt me heel leuk.

Meneer Verougstraete: Ik zou ervoor zorgen dat elke klas onder-

richt krijgt over Kunst en Cultuur. Er zijn namelijk klassen die het vak 

esthetica niet krijgen in de derde graad. Dat is spijtig.
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VRIENDEN

LGBT COMMUNITY
(Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual) 

Hoeveel goede vrienden heb je?

Matthias: Zeker en vast genoeg, maar het is 

moeilijk om er een exact aantal op te kleven.

Margaux: Er zijn vijf vrienden tegen wie ik 

echt alles kan zeggen.

Willem: Ik heb twee echt goede vrienden.

Hannah: Ik denk dat ik maximum acht goe-

de vrienden heb.

Wat betekent vriendschap voor jou?

Margaux: Vriendschap is wederzijds respect, 

een goede communicatie, elkaars humor be-

grijpen, kortom: op dezelfde golflengte zit-

ten.

Xuxa: Persoonlijke dingen kunnen vertellen 

aan elkaar, elkaar kunnen vergeven en ver-

trouwen en vooral veel plezier maken samen.

Hannah: Vriendschap is volgens mij een re-

latie die gebouwd is op wederzijds vertrou-

wen. Respect hebben voor de personen met 

wie je open kan communiceren.

Wat maakt iemand jouw beste vriend 

of vriendin?

Matthias: Dat is iemand die me nooit in de 

steek zou laten.

Margaux: Iemand die volledig op dezelfde 

golflengte zit als ik, iemand die voor mij aan-

voelt als familie en waar ik me thuis bij voel.

Willem: Iemand waar je zeer goed mee over-

eenkomt en waar je alles tegen kan zeggen, 

die naar jou luistert en jij naar hem of haar.

Hannah: Een persoon die ziet dat ik nood 

heb aan een gesprek, die niet me niet veroor-

deelt en me altijd een luisterend oor biedt.

Geloof jij het idee van een best-friend-

forever? Of kunnen vriendschappen 

komen en gaan?

Matthias: Vriendschappen kunnen zeker 

vervagen, maar dan moet je je wel afvragen 

hoe dat komt. Ik geloof zeker dat mensen 

voor altijd bevriend kunnen blijven.

Xuxa: Ik ben er zeker van dat ook hele goede 

vriendschappen kunnen overgaan. Het is niet 

omdat de vriendschap overgaat, dat ze daar-

voor nooit echt is geweest. Iedereen veran-

dert en zo kunnen mensen nu eenmaal uit 

elkaar groeien.

Hannah: Ik geloof dat vriendschappen kun-

nen komen en gaan, maar niet bij iedere 

vriendschap. Je hebt vriendschappen waar-

van je weet dat ze niet voor altijd zijn. Maar 

je hebt er ook waarvan je weet dat ze gaan 

blijven.

Wat denken jullie van de lgbt+ community?

Joke: Ik vind dat allemaal dik oké. 

Bo: Ik denk dat het goed is dat het taboe hierrond eindelijk eens doorbroken wordt. Het is 

ook belangrijk dat mensen die anders geaard zijn, worden aanvaard en worden gerespec-

teerd. 

Amer: Ik heb helemaal geen problemen met hen, maar ik heb wel het gevoel dat ik automa-

tisch afstand zou nemen. Figuurlijk dan. 

Kook je soms zelf? 

Valérie: Nee, maar ik wil het in de toe-

komst zeker wel leren!

Willem: Bijna nooit.

Dorien: Nee, ik kook nooit zelf. Soms 

warm ik wel een lasagne op in de oven, 

maar dat is natuurlijk niet koken.

Wat is je favoriete gerecht?

Willem: Mijn favoriete gerecht is kalkoen 

met gebakken appel. Ik zou het elke dag 

kunnen eten! 

Margaux: Dat is een moeilijke. Ik denk 

een klassieke ovenschotel met spinazie, 

gemaakt door mijn mama.

Dorien: Het is misschien een cliché, maar 

er is niets beter dan Belgische frietjes!

Vind je dat je gezond en evenwichtig 

eet?

Valérie: Over het algemeen wel, maar ik 

zou misschien nog iets meer groenten en 

fruit kunnen eten.

Willem: Ik vind gezond eten heel be-

langrijk, maar af en toe eens iets onge-

zonds mag natuurlijk wel.

Margaux: Nee. Ik drink te weinig water 

en heb geen structuur in mijn eetpa-

troon.

Dorien: Neen, ik eet absoluut niet ge-

zond en evenwichtig. Ik eet vaak twee 

keer per week frietjes, één keer pizza en 

één keer spaghetti, dus heel gezond en 

evenwichtig kan je dat niet noemen.

Zou je ooit overwegen om vegetariër 

te worden?

Willem: Neen. Ik vind vlees te lekker en je 

hebt die vitamine B12 ook nodig.

Margaux: Ja. Nu nog niet, aangezien 

mijn mama kookt en ze niet alleen voor 

mij een andere maaltijd zou klaarmaken. 

Wanneer ik ouder ben, zou ik het wel 

overwegen, of misschien het eten van 

vlees beperken tot één keer in de week.

Dorien: Ik eet meestal niet zo graag 

vlees, dus als ik vegetariër zo moeten 

worden, zou ik dat zeker geen probleem 

vinden. Maar ik geef wel toe dat een 

goed stukje vlees soms toch ook wel echt 

kan smaken.

ET
EN
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SOCIALE MEDIA 

Hoe vaak ben je bezig met sociale media? 

Pieter-Jan: Nooit enorm lang, maar eerder 

als tijdverdrijf. Als ik er een tijd op zou moeten 

plakken, zou ik anderhalf uur per dag zeggen. 

Joke: Ongeveer twee uur per dag denk ik. 

Post je veel op sociale media? 

Pieter-Jan: Nee, totaal niet. Met geluk post 

ik één keer per twee jaar, maar ik denk dat de 

meeste mensen wel vaker posten. (lacht)

Joke: Ik post ook echt niet veel. 

Julie: Ik verander wel soms mijn profielfoto, 

maar voor de rest ook niet echt. 

Hebben je ouders sociale media? 

Pieter-Jan: Ja, die hebben het allebei, maar 

eerlijk gezegd, boeit dat me niet zo veel. 

Joke: Neen, die hebben dat niet. 

Julie: Mijn vader heeft Facebook en ik heb 

hier eerlijk gezegd geen problemen mee.

UITGAAN
Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Meneer De Beleyr: Ik speel heel graag toneel. Ik doe dit als free-

lancer, dus ik heb al bij verschillende toneelgezelschappen ge-

speeld. Ook aan het schooltoneel werk ik ieder jaar mee. Daarnaast 

studeer ik momenteel ook voor leerkracht Nederlands en gods-

dienst. 

Eloïse: Als ik in mijn vrije tijd niet bezig ben met mijn hobby’s, 

dan kan je me altijd in de zetel vinden met een goede serie of 

een goed boek. Daarnaast luister ik ook graag naar muziek en 

oefen ik ook vaak mijn stukken voor piano, maar dat houdt dan 

weer verband met mijn hobby’s. 

Hoeveel uur per week spendeert u aan deze hobby?

Meneer De Beleyr: Ik ben zo’n 12 uur per week bezig met 

toneel. Dit is vrij veel, maar ik haal er heel veel genot uit. 
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Collegekwartet
Tekenaars: Maïté Verstraeten 6LWIa (A), Roxanne Cools 6LWE (B), Marthe Engelen 6LMT (C), Fatima El Madani 3La 
(D), Steffi Van Goethem 6WEWIa2 (E), Manon Champagne 6WEWIa2 (E) en Julie Moens 5LWIb (F)

SPELREGELS EN SPELUITLEG 
Het spel kan gespeeld worden vanaf 2 spelers:

1 Schud de kaarten en verdeel ze gelijkmatig onder de spelers. 

2. Elke speler houdt zijn/haar kaarten voor zich, zodat de andere spelers zijn/haar eerste kaart niet kunnen zien. 

 De volgorde van de kaarten mag niet gewijzigd worden.

3. De jongste speler mag beginnen. Hij/zij kiest een categorie op zijn/haar kaart en zegt wat de waarde ervan is. 

4. De andere spelers controleren de waarde op hun kaart binnen dezelfde categorie. De speler met de hoogste waarde komt nu aan de beurt. 

5. De kaarten van de spelers die de afgelopen ronde verloren hebben, worden onder het hoopje van de winnaar gelegd. 

6. Als de waarden bij twee spelers gelijk zijn, nemen die spelers de volgende kaart en zeggen ze wat de waarde van diezelfde categorie is. 

7. Het spel gaat verder tot een speler alle kaarten verzameld heeft. 

Met deze kaarten kun je natuurlijk ook het klassieke spel om kwartetten te verzamelen, spelen (vanaf minimum 3 spelers). 
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STICKERS
Grootte ± 7cm hoog x 6 cm breed 
Drukkleur: groen 350c
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De emoeoorlog, een bizar verhaal 
Joseph Javier Saes Vera 6HW

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog ontvingen veel Britse en 
Australische soldaten een stuk land in West    -Australië, waar ze een 
boerderij startten. Hierdoor werd het gebied een welvarende regio. 
Helaas begonnen de graanprijzen te dalen en voelden de boeren zich 
steeds minder comfortabel toen 1929 (en de Grote Depressie) naderde.

Alsof wereldwijde economische problemen 

niet voldoende waren, naderde een aanzienlijke 

populatie van emoes steeds vaker de gewas-

sen van deze boeren. Uiteindelijk begonnen ze 

onherstelbare schade aan de gewassen aan te 

richten. Bezorgd over de situatie van de boeren 

die vanwege de lage tarweprijzen al op de rand 

van een crisis leefden, besloot de Australische 

regering om een campagne te lanceren die de 

emoes uit de regio moest verdrijven. Geadvi-

seerd door de veteranen van de oorlog die de 

regio cultiveerden, besloot de regering om 

voertuigen met machinegeweren te sturen om 

de strooptochten van de vogels te voorkomen. 

Deze campagne bood de mogelijkheid om zich 

zowel te verzoenen met de boeren als om haar 

strijdkrachten op te leiden als om het vogelpro-

bleem gemakkelijk op te lossen. 

Op 2 november 1932 begon ‘de oorlog’. Hoewel 

slechts een kleine militaire macht ingezet werd 

(oorspronkelijk slechts twee voertuigen met au-

tomatische machinegeweren), werd de opera-

tie door de Australische publieke opinie al snel 

‘Emu War’ genoemd. Men verwachtte dat het 

opruimen van duizenden vogels wel een paar 

dagen zou duren en dat men hun huiden en ve-

ren zou kunnen gebruiken om de economische 

situatie van de boeren te verbeteren. Maar de 

situatie was niet zo eenvoudig als de soldaten 

aanvankelijk dachten. Toen ze een groep van 

50 emoes aantroffen, kwamen er moeilijkheden 

bovendrijven: de kudde was in meerdere klei-

nere groepen verdeeld, wat de missie een pak 

moeilijker maakte. De soldaten konden slechts 

15 van de 50 dieren doden. 

Op 4 november vond de troep eindelijk een 

grote kudde van ongeveer duizend vogels. Ze 

wisten geruisloos te naderen, maar toen ze het 

vuur openden, vluchtte de kudde in angst en als 

klap op de vuurpijl blokkeerde het machinege-

weer. Slechts 12 emoes vielen door de kogels. 

Het aantal dode vogels werd op dat moment 

tussen de 50 en de 500 geschat en de operatie 

werd geannuleerd vanwege de inefficiëntie er-

van. De oorlog was echter nog niet voorbij. 

Bij een tweede offensief na de terugtrekking 

kwamen opnieuw duizenden emoes in de regio 

aan. De boeren, die wanhopig waren, vroegen 

opnieuw om overheidssteun. Slechts 11 dagen 

na de eerste operaties arriveerden nieuwe ma-

chinegeweren in de regio, maar de emoes leken 

beter voorbereid dan ooit. Volgens majoor G. P. 

W. Meredith (commandant van de operatie): “Als 

we een militaire divisie zouden hebben met het 

weerstandsvermogen van deze vogels,       zou 

deze het tegen elk leger in de wereld kunnen 

opnemen. Ze waren in staat machinegeweren te 

bedienen met de onkwetsbaarheid van een tank. 

Net als de Zoeloes”. Ondanks de inspanningen 

van de troepen, werden verschillende voertui-

gen vernield en de emoes leken alle aanvallen te 

weerstaan. Bij elke aanval werden nauwelijks tien-

tallen slachtoffers gemaakt, waardoor de inspan-

ningen van het leger uiterst inefficiënt waren. 

Uiteindelijk werd de operatie – ondanks het aan-

dringen van de boeren – opnieuw geannuleerd. 

De boeren vroegen opnieuw om hulp aan de 

regering, maar die weigerde nieuwe troepen te 

sturen door het voortdurende falen. Als com-

pensatie werd een beloningssysteem ingevoerd 

voor boeren die emoes doodden dat uiteinde-

lijk succesvol bleek: meer dan 50.000 emoes 

werden neergeschoten in een periode van 

6 maanden in 1934. 

Uiteindelijk werden de emoes toch 

verslagen, maar niemand zal de dag 

vergeten waarop deze dieren Australische 

troepen en machinegeweren compleet 

belachelijk maakten.
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Dites-moi la vérité, 
s’il vous plaît
Xhoana Memçaj 4GL

Leerkrachten zijn de draaimotor van onze school (en zo ook van 
de maatschappij). Vandaar dat het imago van een leerkracht on-
berispelijk is, maar heb je ooit stilgestaan bij de gênante momenten 
die je leerkracht wiskunde of geschiedenis ooit heeft meegemaakt? 
Voor dit artikel hebben we meneer Van Wambeke, leraar Frans in  
de 2de en 3de graad, aan de leugendetector gelegd. Hij vertelde 
3 gebeurtenissen waarvan slechts één echt gebeurd is. Kan jij 
ontdekken welke?

GEBEURTENIS A
Op een zonnige maandagnamiddag gaf meneer Van Wambeke les aan 4Wb. Het had die mid-

dag stevig geregend, vandaar dat hij zich wel stevig moest vasthouden aan de trapleuning van 

het F-gebouw om niet uit te glijden. Eenmaal boven realiseerde meneer Van Wambeke dat hij de 

luistertoetsen vergeten was in de leraarskamer. Hij maande zijn leerlingen aan om naar boven te 

gaan en haastte zich snel naar het B-gebouw, maar struikelde over de laatste trede van de trap. 

En dat in het zicht van zijn leerlingen  ...

GEBEURTENIS B
Leerlingen zijn zeer nieuwsgierig en dat zal meneer Van Wambeke wel ondervonden hebben 

toen zijn beide duimen omzwachteld waren. Doordat leerlingen meteen begonnen te specule-

ren, besloot meneer Van Wambeke ze van hun twijfels te verlossen. Een paar dagen ervoor was 

hij rustig aan het wandelen in de Stationsstraat en zag hij dat een kat op het punt stond van een 

gebouw te vallen. Aangezien meneer Van Wambeke een goed hart heeft, zette hij zich schrap 

om de kat op te vangen en dit met succes. Helaas bedankte de kat hem op een zeer onvriende-

lijke manier door zijn duimen open te bijten  ...

GEBEURTENIS C
Wie ooit eens om 10.10 uur langs de Calfac passeert, ziet het meteen: al die leerkrachten die 

samen gezellig een koffietje drinken (met een koekje?) en met elkaar een babbeltje slaan. Een 

doodgewoon tafereel denk je, maar helaas was het meneer Van Wambeke zijn dag niet. In een 

verhitte discussie met zijn collega’s over een spellingshervorming die de accenten in het Frans 

wilde afschaffen, nam meneer Van Wambeke in een onbewuste reflex zijn kopje koffie vast. He-

laas was dat nog zo heet dat hij het meteen liet vallen, waardoor hij de schoenen van meneer 

Van Looy ongewild een “poetsbeurt” gaf. 

Zo zie je maar dat leerkrachten, net zoals wij, ook maar mensen zijn die 
wel eens iets onaangenaams meemaken, dus probeer het nodige geduld 
op te brengen voor je leerkracht als hij/zij eens een mindere dag heeft! 
Je weet immers nooit wat er zich vijf minuten voordien op school heeft 
afgespeeld  ...

(Het juiste antwoord: B)

Grappige 
antwoorden 
op de examens
Jin Marsé 5LMT, Julie Moens 
5LWIb en Fatima El Madani 3La

Indien we een enquête zouden 
afnemen met de vraag: “Hoe 
ervaar jij de examenperiode?”, 
zouden de resultaten naar ons 
vermoeden zeer divers zijn. 
Sommigen associëren deze 
periode met nachtelijke stress en 
een race tegen de beperkte tijd, 
terwijl anderen tijd in overvloed 
hebben. Met andere woorden: 
Iedereen ervaart de proefwerken 
anders. Toch hebben alle soorten 
leerlingen één ding zeker 
gemeenschappelijk: ze ervaren 
het allemaal als zwaar én veel. 
Dan is het uiteraard niet 
onoverkomelijk dat er tijdens het 
proefwerk zelf wel eens 
kortsluiting ontstaat in het hoofd 
van enkele leerlingen. Het gevolg 
hiervan zijn soms zeer komische 
antwoorden.

<<<

Uit het examen geschiedenis van 
het zesde jaar:
vraag: Wie was Tito?

antwoord: Hiro Tito was keizer van Japan tij-

dens de Tweede Wereldoorlog.

duiding: Josip Broz, bijgenaamd Tito, was een 

Joegoslavisch politicus die van 1953 tot 1980 de 

president van Joegoslavië was. ‘Hiro Tito’ is niet 

terug te vinden in de geschiedenisboeken.

vraag: Wat is een inciviek?

antwoord: geen idee, maar het is alleszinds 

geen compliment.

duiding: eerlijkheid wordt gewaardeerd, maar 

toch is dit antwoord alleszins incorrect.
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In Iran werd een nieuwe oliechèque aangewor-

ven door de geallieerden...

i.p.v. In Iran werd een nieuwe sjah (Perzisch 

woord voor koning) aangesteld door de gealli-

eerden  ...  

Een grappige anekdote uit 
het tweede jaar:
Ik deed examentoezicht bij de leerlingen van 

2Lc die aan hun examen aardrijkskunde bezig 

waren. Een leerling had een groot probleem en 

stelde me volgende vraag: “Hoe kan ik nu weten 

waar Nancy woont?”

Het ging natuurlijk over de stad Nancy die 

moest teruggevonden worden in de atlas.

Uit het examen Nederlands van 
het vijfde jaar:
Enkele Latinisten waren er duidelijk van over-

tuigd dat de veldtocht van Hannibal de wereld 

veranderd heeft: “In deze tekst besprak de au-

Het duel: 
mr. Buytaert vs. mr. Van Royen
Camille Bourgeois 4Lb

Twee geschikte leerkrachten vinden voor het alom 
gekende duel: altijd een uitdaging! Met het afscheid 
van mr. Buytaert in zicht, konden we echter de kans 
op een strijd tussen de twee directeurs, die zo lang 
samenwerkten, niet zomaar aan ons voorbij laten 
gaan. Samen met Silke Cerpentier bedacht ik enkele 
leuke opdrachten om te kijken wie van de twee zich 
de primus inter pares mag noemen. Natuurlijk wisten 
we al op voorhand dat ze allebei hun job zeer goed 
doen, ongeacht wat de uitslag zou worden  ...

Dat we meer als één spelronde zouden maken, stond als een paal boven 

water. Maar wat zijn nu juist de vaardigheden van een goede directeur? 

Wat moesten we testen? We kwamen uit bij deze drie skills. Een directeur 

moet zijn leerkrachten zeer goed kennen. Dat bracht ons meteen bij het 

eerste spel: raad de leerkracht. Daarnaast moet hij zich uiteraard te allen 

tijde goed kunnen verwoorden. Deze spreekvaardigheid testten we in het 

spel ‘zeg eens euh!’, naar analogie met het VIER-programma. Een directeur 

moet ten slotte kunnen omgaan met stress, het dobbelspel Yahtzee zou 

hen de nodige stress bezorgen! 

teur de olifantensoort die veel voorkwam in de 

Alpen.”

We weten ook allemaal dat een vertaling van 

een Middelnederlandse tekst wel eens de mist 

in kan gaan, maar volgende tekst op je examen 

aantreffen is toch enigszins bevreemdend voor 

een leerkracht: “Welke bevindingen overkwa-

men mij in mijn bedstee op donderdagnacht?”

Er was ook nog de opdracht om een zin te vor-

men met volgende woorden zodat de beteke-

nis ervan duidelijk werd. Sommigen interpre-

teerden dit als een creatieve schrijfopdracht.

vraag: emeritus

antwoord: Met zijn emeritus raapte de elevas 

het voedsel van de grond.

duiding: ‘Emeritus’ betekent ‘rustend, gepensi-

oneerd’; een ‘elevas’ is een olifant die wordt be-

sproken in ‘Der Naturen Bloeme’ van Jacob van 

Maerlant.

vraag: lemma

antwoord: Ik had twee lemma, of ik ging naar 

huis, of ik bleef nog even in de stad. Het was 

een echt dilemma.

duiding: Een lemma is een woord dat verklaard 

wordt in een woordenboek.

Uit het proefwerk aardrijkskunde 
van het vijfde jaar:
vraag: Waar op aarde ben je als je, nadat je 

opeenvolgend 50 km zuidwaarts, 50 km west-

waarts en 50 km noordwaarts gegaan bent, te-

rug op je vertrekpunt bent uitgekomen?

antwoord: Verdwaald

vraag: Illustreer met een duidelijke figuur dat 

de lengte van een dag in zonnetijd langer duurt 

dan in sterrentijd! Hoeveel verschil zit hiertus-

sen? 

antwoord: vier minuten

bijvraag: Hoe kom je hieraan?

antwoord: Dit stond zo in mijn cursus.
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Test zelf je kennis over het leerkrachtenkorps. 
We geven jullie een aantal vraagjes die we 
ook aan onze directeurs voorlegden. Wie hoort 
bij welke omschrijving? 

1 Ze geeft Frans in de hogere jaren en je zal haar nooit op platte 

schoenen zien. 

2 Deze wiskunde- en aardrijkskundeleerkracht voor het 2de en 3de 

jaar heeft elke dag een ander koosnaampje voor zijn leerlingen. 

Dat maakt hem niet minder streng!

3 Ze geeft natuurwetenschappen en biologie en wenst ons elke dag 

een heel mooie morgen. Het is de zacht aardigste leerkracht van 

het College. 

4 Wiskunde én Engels geven? Deze leer kracht kan het! 

5 Deze leerkracht heeft de langste blon de haren van het College en 

geeft Nederlands.

6 Hij studeerde af als bio-ingenieur en is een nieuwe leerkracht 

op onze school. 

7 Hij is de jongste leerkracht informatica. 

8 Citaat: “Vlei u neder!”

1. Raad de leerkracht
Voor dit spel stelden we 14 vragen op. De directeurs moesten aan de hand 

van een (al dan niet gedetailleerde) omschrijving raden om welke leer-

kracht het ging. Om te mogen antwoorden, moesten ze zo snel mogelijk 

op de bel drukken. Er werd razendsnel gebeld. Ik had mijn vraag nog niet 

goed en wel gelezen of één van de twee wist al meteen om wie het ging. 

Enkel om mevrouw Inghels te raden hadden ze net iets meer tijd nodig. 

De strijd ging gelijk op, aan het einde stelden we vast dat we nog geen 

winnaar hadden! 

2. Zeg eens Euh! 
Wie het VIER-programma kent, weet al meteen waarover ‘Zeg eens Euh!’ 

gaat. De twee directeurs moesten een minuut lang praten over een 

schoolvak. Daarnaast mochten ze geen euh zeggen, geen verboden 

woord uitspreken en niet naast de kwestie beginnen praten. Wij speel-

den wel niet met beurtwissels, maar zouden bij elke fout een punt van het 

maximum aftrekken.

Mr. Van Royen mocht starten en werd een minuut lang op de rooster ge-

legd, terwijl hij moest praten over ‘Nederlands’. Als verboden woord trok 

hij ‘maar’. In volle concentratie wist hij de test compleet foutloos af te leg-

gen: een hele prestatie! Mr. Buytaert trok ‘Engels’ en ‘worden’. Hij kwam tij-

dens de minuut een paar keer in nauwe schoentjes. Het woord ‘worden’ 

is blijkbaar zeer moeilijk te vermijden. Toch kon ook hij foutloos blijven en 

tien punten scoren. Dat bracht ons weer op een gelijke stand!

3. Yahtzee
De naam van dit dobbelspel klinkt je waarschijnlijk bekend in de oren. Hier 

gaat het om concentratie en je niet laten doen door de zenuwen! Aan de 

directeurs werd de opdracht gegeven om het spel, waarin je zo snel mo-

gelijk een bepaalde combinatie dobbelstenen moet behalen, te winnen. 

Zo konden ze vijf punten verdienen en zich dus onderscheiden als beste 

directeur! 

Deze ronde was beslissend. Yahtzee scheen echter geen makkelijk spel. 

Het was, zoals voorzien, zeer zenuwslopend en nu bleek dat beide di-

recteurs hier soms wat moeite mee hadden  ... Na wat gezeur en gevloek 

vonden ze uiteindelijk toch hun draai in het spel. Mr. Buytaert had minder 

geluk met zijn dobbelcombinaties. Hij was altijd net dat tikkeltje te laat om 

mr. Van Royen voor te zijn. Deze ronde werd dus overduidelijk door die 

laatste gewonnen. Hij kreeg vijf punten bij en bekroonde zichzelf zo tot de 

winnaar van het duel. Proficiat! 

Dankjewel aan beide directeurs om deel te nemen aan dit uiterst 

spannende duel! Eigenlijk zijn jullie allebei winnaars: jullie heb-

ben hier bewezen dat jullie de drie vaardigheden die een goede 

directeur rijk moet zijn, absoluut bezitten. Proficiat! 
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Spelletjes
Verbind alle punten met vier rechte lijnen 

die niet gescheiden zijn.

Tip: een breed perspectief is een goede zaak.

Verbind alle punten met drie rechte lijnen 

die niet gescheiden zijn.

Tip: wiskundigen zullen wellicht gruwen van 

deze oplossing.

Doolhof

Raadsels
1 Als je een lege 5 literfles en een lege 3 literfles hebt 

en ongelimiteerde toegang tot water, hoe kun je dan 

exact 4 liter water afmeten?

2 In een weide staat een perenboom. In deze boom 

hangen peren (vrij logisch toch). Even later steekt er 

een sterke wind op en hierna liggen er geen peren op 

de grond, maar hangen er ook geen peren in de boom. 

Hoe is dat precies mogelijk?

Antwoorden:
1) Vul de 5 literfles. Giet deze hierna over 
in de 3 literfles. Leeg de 3 literfles. Giet de 
overgebleven 2 liter van de 5 literfles in 
de 3 literfles. Vul nu de 5 literfles weer. 
Giet nu het water van de 5 litefles in de 3 
literfles tot deze vol is. Er is nu 4 liter over 
in de 5 literfles.
2) Er hangt nog 1 peer in de boom en er 
ligt 1 peer op de grond... Geen peren dus.
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In de voetsporen van
Anton van Wilderode
Camille Bourgeois 4Lb

Acht dichteressen van het College stuurden in het 
voorjaar van 2018 hun gedicht op voor de AvW-
wedstrijd en vielen in de prijzen. We kunnen nu echt 
wel stellen: onze school is poëzie! 

Afgelopen voorjaar was het weer zover: “Willen jullie meedoen aan de 

AvW-wedstrijd en een gedicht opsturen?” Voor het allereerste jaar besloot 

ik dan maar iets op te sturen, in de hoop dat ik misschien iets kon winnen. 

Veel verwachtte ik er niet van. De wedstrijd was best grootschalig en de 

kans dat mijn gedicht de jury kon bekoren, achtte ik eerder klein. Ik was 

dan ook erg verrast toen er een brief in de bus zat: “U schreef een van de 

beste vijf gedichten uit uw leeftijdscategorie.”

De AvW-wedstrijd is opgedeeld in verschillende categorieën, gebaseerd 

op leeftijd en leerjaar. Dit jaar was er ook een categorie met inzendingen 

uit Zuid-Afrika. Gedichten in het Afrikaans lezen: een echte aanrader! 

Op de prijsuitreiking herkende ik meteen enkele gezichten van op school. 

Wat leuk om te zien dat poëzie leeft op het College! Na een woordje van 

de organisator, Rob Baetens, begon het echte werk. Een lange opsomming 

van genomineerden die hun prijs mochten ophalen. Lachende gezich-

ten van kinderen en ouders, flitsen, smartphones en applaus. Na dit alles 

werden telkens de beste gedichten per categorie voorgelezen. Het was 

natuurlijk ook spannend om de rangschikking te weten te komen. Ik be-

haalde de tweede plaats en was zo blij! Ik kreeg eveneens veel leesgenot 

toegewenst, want het boekenpakket dat ik kreeg als prijs was enorm.

Bij dit artikel vindt u de gedichten die werden ingezonden door 

leerlingen van onze school en een ereplaats behaalden.

Vogelvrij podium

Klaar voor de vlucht?

Voor mij de eindeloze diepte van de afgrond

Een krop in de keel

Een licht gevoel in de maag

De wereld lijkt wel stil te staan

En toch tikt de tijd ongenadig verder

Ik voel nog eenmaal aan het masker

Het masker op mijn gezicht

Tot ik plotseling ben verlicht

Het publiek wacht

En wacht

Het tromgeroffel in mijn ribbenkast verzacht

De kolkende rivier in mijn aderen stilt

Ik doorbreek de drukkende stilte en spring

En word de held van mijn eigen verhaal

Het doek valt

De toeschouwers veren recht

Als opvliegende spreeuwen in het veld

Applaus

Myra Van Emelen – 4GL

Mijn haar waait in de zinnen alsof ze de woorden zijn

de klanken in m’n handen strelen de horizon

m’n tenen tekenen de wolken op het blauw van de zee

op het strand begluur ik de zonnende leestekens

en op de dijk bewonder ik de grote gebouwen

lijkend op hoofdletters als 3 olifanten boven op elkaar.

Zo begint mijn boek, mijn wereld, mijn verhaal.

Elise De Clercq – 3HW



IC HOU FEBRUARI 2019 75

ICHOU JONGEREN LITERATUUR

Gedoemd

geroezemoes

hart als moes

klappende handen en 

bonkende harten

licht uit 

licht aan

licht bruist 

licht vult de zaal

Stilte

doek dicht 

doek te licht

open, wil gaan lopen

hart hevig

handen bevig, klevig

ogen rood

ziel ontbloot

Angst 

euforie

wie bangst

atychifobie

snel over, gelover

doek valt 

avond valt

Terug in doem

Indy De Mulder – 4La 

Waaiende bomen

vallende blaadjes

dansen om me heen

storm in mijn hoofd

vette regendruppels

kletsen tegen me aan

een koude wind

blaast alles weg

mijn zorgen versmelten

met de duisternis

mijn ziel

herleeft

Elisa Mulier – 3La

Soms vliegt de leugen

Door de nacht

En kruipt de schaduw

Van wat ooit liefde was

En ondertussen 

Laat ik tranen achter

Op het lange lijdenspad

Zodat ik de weg nog terugvind

Naar het geluk achter mij

En de regenboog wordt mist

En de wind schreeuwt

‘De tijd is om’

Eén blik achter mij

En ik weet het

Het is niets

Camille Bourgeois – 4Lb

Een heerlijk gevoel

stroomt door mijn lichaam

Een gloed

van pure zonnewarmte

Een prachtige regenboog

getoverd door regen en zon

Daar kwam hij dan

mijn droomprins

In één straal ging hij voorbij

weg met dat heerlijk gevoel

Maïté Spildooren – 3Lc

zon

elke dag opnieuw

’s avonds als de zon vergaat

in een zee van liefde

en de maan verschijnt

zie ik hoe jij kijkt naar de sterren

die diep in mij zeggen

hoe mooi het wel niet is

Marie-Julie Van Eeckhoudt – 3Lc
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Bladeren vallen één voor één

verkleuren zacht het bos

een intieme ontmoeting

Camille Wellens – 4Wb

Niet meer 

Dit verlangen kust je wonden

Dit helend mysterie tintelt omheen je veel te zachte huid

Onomwonden vrijheid

Ruist door je bloed

Smachtend naar verlossing

Je ademt 

Nog

Je ademt de laatste wanhoop

Het laatste beetje ‘jij’ uit

In deze leegte gevuld met opgedroogde tranen

Kerf je mijn letters in

je pols, wit als sneeuw

Jouw bloed was het mijne

Het sijpelt uit je verlangens

je wereld,

uit jou

en mij

Glijdend door jouw golven

Vind ik jou

Ik proef het rood van je lippen

van je bloed

Je spreekt niet meer 

kan niet meer

Je bent nu zo dicht bij mij

Maar ik ben je voor altijd verloren

Camille Bourgeois – 4Lb

Als de wolken donsveertjes niezen

en de bomen hen niet kunnen opvangen

Als de planten zich verlaten voelen

Als de goudgele gloed ons niet meer verwarmt

Als de vogeltjes zingen om nootjes

Als takjes glinsteren zoals glashelder kristal

Als ik jouw voetsporen zie in het witte gras

Dan weet ik  ...

Dat het winter is

Emma Van Wijk – 4Lb

Veilige havens

zijn stille waters

die je met open armen ontvangen

golven wiegen gedroogde tranen

de kreek bewoont gedachten

voor affectie is er altijd een zee van tijd

veilige havens

Camille Wellens – 4Wb
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Leeg

Leeg was zij

Verloren zocht zij

Vond zij

vond zij hem

gered was zij

Maar even leeg

Marthe Engelen – 6LMT
Geen verliefdheid

zo weet ze

dit komt voort uit wat

de ander

teweegbrengt

Zo is dit

enkel verwilderd enthousiasme

niet wetend tot wie al haar liefde te richten

Wat als? is haar vraag

nooit luisterend naar het antwoord

Esther Van Esbroeck – 5LWIb

de muren in mijn hoofd, ik haat ze

ze zijn dik

mijn lichaam wordt warm, gloeit

ik probeer te bewijzen dat roekeloosheid geen kwaad kan

maar ik bots tegen de kracht van de muren

Marthe Engelen – 6LMT (stiftgedicht)

Ik ben je kwijt

aan een zee van sterren

dwalend in mijn hoofd

en toch

je bent er nog 

diep vanbinnen

waar je altijd zal zijn

ik vergeet je niet

jij mooie ster

mijn grootste verdriet

Kaat De Block – 1La 

traag licht valt

ik blader door het verleden

een beeld

vol gaten

het licht houdt ze samen en

verblindt

Marthe Engelen – 6LMT 

(stiftgedicht)

Zo jong

ze wil leven

te jong

ze wil zweven

op dromen waarvoor

ze naïef genoeg is ze te geloven

angst

voor teleurstelling en gemis

zo heeft ze moeite

de niet geplande toekomst

zonder waarborg te vertrouwen

Esther Van Esbroeck – 5LWIb

Geen scherm houdt mij 

weg van jou

Wij zijn één

Ik in jouw handen

zwijg van daken

dwars door muren

straal om je heen

Overal bij je

mijn houvast

Nooit meer alleen

Anoniem
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Ergens waar je niet wil zijn - Brecht Evens 
Julie Moens 5LWIb

De artistieke graphic novel ‘Ergens waar je niet wil zijn’ betekende de grote doorbraak voor de Vlaamse 
striptekenaar Brecht Evens. Door zijn vernieuwende, experimentele stijl maakte hij voor het eerst 
naamsbekendheid in de internationale stripwereld.

Het verhaal begint bij Gert, een grijze muis. Hij vormt een groot contrast met Robbie, een im-

mens populaire feestganger uit disco Harem. Gert organiseert een klasreünie, maar er heerst 

een doodse stemming, omdat Robbie er niet is. Gert probeert grapjes te maken om de sfeer 

wat op te vrolijken, maar slaagt niet in zijn opzet. Wat volgt zijn ongemakkelijke gesprekken 

en stiltes die het centrale thema van dit verhaal verduidelijken: niet iedereen is in de wieg 

gelegd om populair te zijn. De gasten druipen tot slot af, want Robbie komt uiteindelijk niet 

opdagen op het feest. 

Verder in het verhaal maken we kennis met Noemie, een jonge vrouw die na een breuk op 

zoek is naar nieuwe liefde, maar zich verliest in wilde avonturen met Robbie. De onbezorgde 

Robbie leidt de lezer door het uitgaansleven. Deze losbandige nachtwereld is echter een vals 

toevluchtsoord dat slechts tijdelijk verlichting biedt, waarin de twijfels en onvervulde dro-

men van Gert en Noemie naar het einde toe meer naar bovenkomen. 

Je wordt tijdens het verhaal met een aantal vragen geconfronteerd. Moet je populair pro-

beren zijn of eerder opgaan in de massa? Deze graphic novel bevat naast illustraties van het 

uitgaansleven ook melancholische observaties van dagelijkse besognes zoals naar de kapper 

gaan, solliciteren, geplet worden in de metro, uitgaan  ...

Dit beeldverhaal heeft een unieke, expressieve stijl die niet overeenstemt met die van de tra-

ditionele strip. Deze graphic novel kan je overigens moeilijk als ‘strip’ bestempelen: zo wor-

den grafische hulpmiddelen als kaders en tekstballonnen weggelaten en vloeien tekeningen 

en tekst naadloos in elkaar over. De auteur gebruikt geen strakke lijnvoering. Alles wordt 

wazig geïllustreerd met kleurrijke, geaquarelleerde tekeningen. Hij mengt zijn kleurtinten al 

schilderend op de pagina. Dit doet hij volgens mij omdat het verhaal zich voornamelijk in 

het nachtleven afspeelt en daar de contouren niet altijd zichtbaar zijn. De omgeving wordt 

alleen getekend als ze er toe doet. Zo worden bijvoorbeeld – wanneer Noemie en Julie kle-

ren passen – alleen maar de kledingstukken getekend. Je merkt dat de auteur zich alleen 

wil beperken tot de elementen die belangrijk zijn. Dialogen worden realistisch en herkenbaar 

weergegeven, waardoor het boek tegelijkertijd ontzettend grappig en pijnlijk is. 

Na publicatie in 2009 oogstte dit boek direct veel succes. Het ontving de eerste Willy Van-

dersteenprijs, kreeg veel positieve feedback op het Internationaal stripfestival van Angoulê-

me en werd genomineerd voor een Eisner Award, een befaamde Amerikaanse stripprijs. 

Kortom, deze graphic novel is zeker aan te raden voor een wat ouder publiek van 

graphic novel- en stripliefhebbers die openstaan voor eens wat anders dan de 

klassieke strip. Voor jongere lezers vind ik dit boek echter minder geschikt we-

gens sommige ‘onzedelijke’ scènes. 
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Kaat De Block: een hart voor poëzie
Camille Bourgeois 4Lb

In juni van het afgelopen jaar gaf ik mijn functie als kinderstadsdichter van 
Sint-Niklaas door aan Kaat De Block (1La). Ik werd in contact gebracht met haar 
prachtige schrijven (zie kaderstukjes) en popelde daarna om haar nog eens te 
ontmoeten en haar enkele vragen te stellen.

Hoe heb je je eerste maanden als 

kinderstadsdichter al ervaren?

Ik vond het tot nu toe al een ‘mega-ervaring’! Je 

leert ontzettend veel bij op korte tijd door de 

professionele begeleiding die je krijgt. Ik vind 

het echt geweldig dat ik het mag doen. 

Wat vond je tot nu toe de leukste opdracht? 

Naar welke opdracht in de toekomst kijk je 

nog uit?

Ik vond het schrijven van een gedicht voor Sin-

terklaas al één van de leukste opdrachten. Je 

kan je er helemaal in uitleven. Ik weet nog niet 

exact wat het najaar allemaal brengt voor mij, 

maar ik sta al te popelen voor opdrachten zoals 

jeugdboekenmaand! 

Welk genre gedichten schrijf je het liefst 

in je vrije tijd? 

Welk thema staat meestal centraal?

Ik schrijf echt alle soorten gedichten. Soms gaat 

het over iets abstracts, maar dat hoeft zeker niet 

altijd. Schrijven is in het algemeen één van mijn 

grootste passies en het is echt een deel gewor-

den van mijn leven nu. Als er iets vastzit, moet 

ik dat gewoon kunnen neerpennen. Het maakt 

niet uit waarover het gaat. 

Hoe lang schrijf je al gedichten? Heb je 

je talent ‘per toeval’ ontdekt tijdens de 

opdracht voor de deelname op school?

Ik schrijf al gedichten sinds het tweede leerjaar 

ongeveer. Toen we met de school allemaal zou-

den deelnemen, vond ik dat natuurlijk geweldig, 

maar ik had nooit verwacht dat ze mij echt zou-

den uitkiezen. Het kwam als een zeer aangena-

me verrassing!

Hoe bevalt het leven op het College je?

Het is uiteraard wennen aan die nieuwe school-

banken, de plots zo grote school en terug de 

allerkleinste zijn. Gelukkig heb ik een toffe klas 

met mevr. Van Haegenbergh als titularis. Ze 

vangt ons goed op en begeleidt ons bij de gro-

te stappen die we moeten zetten nu we in het 

middelbaar zitten. Desondanks vind ik het me-

gaspannend en leuk op het College.

Wordt er op school tijdens de lessen 

Nederlands voldoende aandacht besteed 

aan poëzie, vind je?

Zo’n les hebben we nog niet gehad, maar ik 

hoop wel dat het nog komt in de toekomst. We 

zijn nu nog bezig met de ‘basis’ van het Neder-

lands. Hopelijk komt die poëzie er snel aan. Ik 

kijk er al naar uit!

Als prijs heb ik echter ook een workshop po-

ezie gekregen voor mijn hele klas, daar heb ik 

al enorm veel zin in. Ik hoop zo dat de rest van 

mijn klas ook interesse zal krijgen in poëzie. 

Heb je nog hobby’s naast poëzie?

Ja. Ik dans, speel piano en zit in de Chiro. Ik vind 

het allemaal even leuk! 

Een bezige bij dus met een hart 
voor poëzie en kunst! Dank 
je wel voor dit interview. Ik 
wens je nog veel succes met je 
kinderstadsdichterschap en bij 
alles wat de toekomst je nog mag 
brengen!

Berlijnse muur
oost of west
vrij zijn of gevangen
vluchten naar de andere kant
gescheiden van de rest
je leven wagen
verwijderd van elkaar
door de wraak van een ander
door een paar onnozele stenen

ik zit op een plein

benen als houvast

gevangen in mezelf

niemand tot last

 
er gebeurt iets

iets dat je niet gelooft

ik kijk en zie een stip

een stipje hoop

komt steeds dichter en dichter

een ballon met een kaartje erom:

‘droom je grootste dromen

en knoop ze eraan’

met de wind laat ik hem gaan

een hand op mijn schouder, een lief gebaar

ik sluit mijn ogen en denk

onbetaalbaar
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Het Lot 
Eline Penneman 5LWIa

Men zegt wel eens dat bepaalde dingen voorbestemd zijn, dat het Lot het zo wou. Ik vond dat altijd maar onzin, 
maar niets was minder waar. Want mocht men een boek over mij schrijven, dan zou de titel waarschijnlijk met 
dikke, zwarte letters ‘Verraad’ schreeuwen.

Mijn voeten schuifelden verloren over de grond van de lange gang die mij 

naar mijn klaslokaal voerde. God, kwam er maar een einde aan deze dag! 

Iemand stootte mijn schouder aan en ik keek op in het gezicht van Merlijn. 

“Waarom zo somber, Gwen? Het is een gloednieuwe dag en alles kan ver-

anderen.” Ik zuchtte. Merlijn, de eeuwige optimist, keek vrolijk voor zich uit. 

Alsof er ooit eens iets zou veranderen op deze school die zich hield aan de 

oude regels. Alsof de hiërarchie op deze school ooit zou veranderen. De 

sterksten regeerden hier. Terwijl ik verderliep naast hem, vermeed ik alle 

oogcontact. Dat kon immers verkeerd worden opgevat. Natuurlijk liep ik 

recht tegen de enige kerel waar niemand tegen zou willen lopen.

De reus die voor me stond, draaide zich langzaam om. Ik stamelde een 

paar verontschuldigingen. “Het spijt me  ...” “Wie denk jij dat ik ben dat je 

tegen me mag praten?” Ik trok mijn neus verontwaardigd op en vervloekte 

onmiddellijk mijn onvermogen om mijn gezicht in de plooi te houden. 

“Wat zei je daar?” Mijn gezicht kleurde knalrood. “Ik zei helemaal niets ...” “Ik 

bedoel: wat deed je met je gezicht?” Inwendig vervloekte ik mijzelf nog 

iets meer. “Geen idee, ik zie namelijk mijn eigen gezicht niet ...” “Neen, in-

derdaad. Dat is een last die alleen wij moeten dragen. Ga nu maar uit mijn 

weg!” Dat laatste kwam uit Mordreds mond als een gegrom van een wild 

dier, een duidelijke bedreiging aan mijn adres. Ik had zin om iets gemeens 

terug te zeggen, maar voordat ik mijn mond kon opendoen, duwde ie-

mand Merlijn en mij uit elkaar waardoor ik op de grond viel.

Merlijn vloog langs de andere kant tegen iemand op. Hij sloot tijdens de 

val zijn ogen en wrikte dan één oog open om angstig naar boven te kun-

nen kijken. Een behoorlijk kwaad en knap gezicht keek op hem neer. “Wat 

denk jij dat je aan het doen bent?” vroeg Arthur King geïrriteerd. “Eh, niets 

belangrijks  ...”, stotterde Merlijn onhandig. “Ja, dat is wel duidelijk.” Hij gaf 

Merlijn een por waardoor die weer struikelde en naast mij op de grond te-

rechtkwam. 

Een hand verscheen in mijn blikveld en ik keek op in het gezicht van Lance 

Lot. Hij glimlachte vriendelijk en trok me terug rechtop. Nadat hij ook Mer-

lijn van de grond had geraapt, gaf hij mij mijn rugzak terug. Merlijn pakte 

hem voor mij aan, want ik had het veel te druk met kwaad te staren naar 

degene die ons omver had geduwd. Morgana le Fay, de verwende halfzus 

van Arthur King die nu rond Mordreds nek hing alsof ze alle lucht uit zijn 

longen wou zuigen. Ik gluurde even opzij en kon nog net zien hoe Arthur 

zijn neus optrok, terwijl hij naar het stel keek. Het hinderde hem dat ze 

voor zijn locker stonden. 

Een vriendschappelijk klopje op mijn rug deed mij opveren van schrik. Ik 

was even vergeten dat Lance nog steeds naast me stond. Op dat moment 

besloot hij om zich bij zijn beste vriend te voegen en het kluisje naast 

dat van Arthur open te trekken. Merlijn viel uit naar Morgana: “Kon je niet 

om ons heenlopen ofzo?Te veel gevraagd?” Ik kneep mijn lippen stijf op 

elkaar en wachtte gespannen af. Ze draaide zich overduidelijk geërgerd 

om. Mordred keek kwaad op, maar bij hem was dat waarschijnlijk eerder 

omdat iemand zijn vrijpartijtje had onderbroken. “Wie denk je wel niet dat 

je bent?” siste ze kwaad tussen haar tanden door. “Leuk dat je het vraagt. 

Ik ben beleefd en wat ben jij?” “Oh, god  ...” “Denk je dat je grappig bent?” 

“Misschien wel. Jij bent het in elk geval niet  ...” Ik kromp meer en meer in el-

kaar. “Jij bent toch dat weeskind dat geadopteerd is door het schoolhoofd, 

niet? Hoe denk je dat hij zal reageren als mijn vader een klacht indient te-

gen zijn zoon? Zullen we het uitproberen?” Merlijns gezicht werd lijkbleek 

en hij zette een grote stap naar achter. “Dat dacht ik al”, zei ze tevreden. 

Morgana draaide zich om en liep terug naar haar vriendje. Lance schudde 

zijn hoofd en Arthur keek strak naar zijn locker alsof er ieder moment een 

goudstaaf in kon verschijnen. Nadat het koppel om de hoek was verdwe-

nen, draaide hij zich om. Hij keek mij rechtstreeks aan en in zijn ogen zag 

ik een zachte emotie. Hij schraapte zijn keel en keek opeens heel verlegen. 

“Ik wil ... Zouden jullie misschien naar mijn feestje willen komen deze vrij-

dag? Mijn ouders zijn niet thuis en  ... ik  ...” Merlijn maakte een raar geschokt 

geluidje. Lance trok verbaasd zijn wenkbrauwen op. Mijn mond viel zowat 

open en ik stotterde onhandig bij het uitbrengen van de eenvoudige klan-

ken in het woord ‘ja’.

Ongemakkelijk keek ik vanaf de muur naar de dansende menigte. Het huis 

van de Kings hing vol antieke zwaarden, dolken, schilden en wandtapijten. 

In de reusachtige keuken die aan de nog grotere woonkamer hing, stond 

een grote, antieke, ronde, houten tafel. Ze zag er verweerd uit, maar was 

op een prachtige wijze gegraveerd. Op dat antieke stuk stonden bakken 

bier en sterke drank opgestapeld alsof het de meest doodgewone zaak 

van de wereld was. Morgana draaide al de hele avond obsceen rond Mor-

dred en wierp zo nu en dan een argwanende blik in onze richting. Lance 

stond drank uit te gieten voor de gasten en Arthur was nergens te beken-

nen. Ik draaide me opzij om iets tegen Merlijn te zeggen en merkte toen 

pas dat hij was verdwenen. Geweldig, deze avond kon niet meer stuk. 

Ik ging op zoek naar Merlijn en dwaalde een beetje door het huis terwijl ik 

berichtjes naar hem stuurde om te vragen waar hij uithing. Mijn aandacht 

werd getrokken naar een deur die op een kiertje stond. Ik duwde haar 

iets meer open en zag hem staan. Opgelucht duwde ik de deur volledig 
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open en wou juist zijn naam roepen toen hij zich omdraaide. Het was niet 

Merlijn die daar stond. Ik struikelde naar buiten en liep tegen een tafeltje 

aan. Een dolkje dat aan de muur hing viel naar beneden. Ik hief mijn hand 

op om het tegen te houden. Een hand greep mijn arm en trok me aan de 

kant, waarna de persoon zich bukte en de dolk uit de vloer loswrikte. “Niet 

te veel tegen dingen oplopen, die dolken zijn behoorlijk goed geslepen 

door mijn vader.” Een glanzende grijns lichtte op in het gedimde licht van 

de gang. “Sorry. Het was niet mijn bedoeling.” Ik maakte aanstalten weg 

te gaan. “Hé, wacht! Was  ... was je naar iemand op zoek?” Ik draaide mij op 

mijn hakken om. “Eigenlijk wel. Ik was op zoek naar Merlijn. Heb jij hem ge-

zien?” Er verscheen een frons op zijn gezicht. “Die zag ik daarnet. Hij stond 

met Nimue Lake te praten.” “Oh”, was het enige dat ik kon uitbrengen. “Is 

er een probleem?” “Nee, hij was alleen mijn lift naar huis vanavond.” “Ik wil 

je wel brengen als je nu al wilt vertrekken.” “Ik weet het niet  ...” “Wat niet?” 

“Of ik ga blijven.” “Blijf!  ... Alsjeblieft?” Die vreemde smeekbede bracht 

me even uit mijn evenwicht, maar ik knikte en volgde hem een kamer in. 

“Hier is het iets rustiger. Wil je iets drinken?” Hij opende een minikoelkast 

en keek mij uitnodigend aan. “Heb je spuitwater?” Hij keek even verbaasd, 

maar gaf me daarna een flesje aan. Ik knikte dankbaar. Hij kwam naast me 

zitten op het bed waarvan ik zo een vermoeden had dat het van hem was. 

Hij keek me een lange tijd aan. “Wat?” vroeg ik. “Niets, alleen had ik dit mis-

schien iets beter kunnen aanpakken.” “Wat kunnen aanpakken?” “Ik  ... ik wil 

je graag beter leren kennen. Als je dat niet erg vindt?” Ik keek waarschijnlijk 

geschokt, want hij werd knalrood en wreef gegeneerd door zijn haar. “Je  ... 

je wilt míj beter leren kennen?” Hij knikte en werd nog roder. Ik was in shock. 

Ik had gedacht dat hij me nog nooit had opgemerkt op school. Stiekem was 

ik al bijna twee jaar door hem geïntrigeerd, maar ik had nooit gedacht dat 

hij hetzelfde zou voelen. “Vergeet wat ik heb gezegd. Het was niets.” “Nee!” 

Hij keek geschrokken op. “Ik bedoel: ik wil jou ook beter leren kennen.” Zijn 

gezicht klaarde duidelijk op en hij glimlachte breed. 

Na een lang gesprek vonden zijn lippen de mijne. Ik ging zo op in onze 

kus dat ik de deur niet eens zag openzwaaien. Merlijn en Nemue wierpen 

een ontstelde blik naar binnen. Arthur maakte zich los en werd knalrood. Ik 

keek beschuldigend naar Merlijn. Hij grijnsde als antwoord.

De weken kropen voorbij en het nieuws verspreidde zich als een lopend 

vuurtje op school: Arthur King had een relatie met de doodgewone Guine-

vere. Morgana paradeerde nog steeds naast Mordred door de gangen en 

nam iedere gelegenheid te baat om mij het leven zuur te maken. Merlijn 

en Nemue werden verliefd. Lance was nog steeds een goede vriend, maar 

hij leek minder opgewekt dan vroeger als hij in ons gezelschap was. We-

ken werden maanden en maanden werden een jaar  ...

Er was die dag een grote Footballwedstrijd. Lance en Arthur deden alle 

twee mee. Alles liep heel gewoontjes en Merlijn, Nemue en ik zaten op 

de tribunes de spelers toe te juichen. Beneden bij de cheerleaders stond 

Morgana Mordred aan te moedigen. Camelot High was aan de winnende 

hand. De bal was bij Arthur die hem doorpaste naar Perceval, Percy voor 

de vrienden. Hij ving hem handig op en speelde hem verder. De bal sneed 

door de lucht in de richting van Lance. Juist op het moment dat hij de bal 

zou vangen, werd hij onderuit gehaald door twee linebackers. Hij bleef 

doodstil liggen. Ik schoot meteen overeind en liep naar het veld. De dok-

ters werden er bijgehaald en Lance werd van het terrein gedragen op een 

brancard, waarna de wedstrijd verder ging. 

In het ziekenhuis zat ik naast Lances bed. Arthur was naar de training. Hij 

opende zijn ogen langzaam. “Guinevere? Gwen?” Hij probeerde rechtop te 

gaan zitten en ik sprong naar hem toe om hem te helpen. “Ik ga de dokter 

halen.” “Wacht! Niet doen.” Ik keek hem vertwijfeld aan, maar ging terug 

zitten. “Wat is er gebeurd?” Ik vertelde het hele verhaal en hij zuchtte diep. 

“Ik voel me zo een kluns.” “Je had bijna een gebroken nek! Je bent geen 

kluns!” Hij lachte en keek me een tijdje aan. Voor ik iets kon zeggen of doen 

duwde hij zichzelf omhoog en kuste hij me. Geschrokken deinsde ik terug, 

waardoor ik uitgleed en half op hem belandde. Terwijl ik probeerde recht 

te krabbelen, hoorde ik een geschokt kreetje. Ik draaide me vliegensvlug 

om. Morgana stond in de deuropening met haar smartphone in de hand. 

Het brandende lichtje van de camera was als een beschuldigend, rood-

gloeiend oog. Achter haar stond Arthur. Hij draaide zich om en verdween. 

Ik rende achter hem aan. Toen ik beneden kwam, liep hij juist de deur uit. 

Ik duwde de glazen deuren open en hij stapte de straat op zonder te kij-

ken. Ik riep, hij keek om en de autoremmen knarsten. ‘Te laat’, gonsde door 

mijn hoofd. 

Zo zou je dus kunnen zeggen dat mijn naam mijn Lot had voor-

speld. Men zegt toch altijd: “Nomen est omen.” Mijn verraad te-

genover Arthur stond in de sterren geschreven.
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Gewoon nr. 21
Pauline Langhendries 6WEWIb

34 dagen, zo lang zitten we al in deze bunker. 

Niet wetend waarom en waarom juist wij hier 

zitten. Op een dag werden we wakker in het ge-

zelschap van 21 mensen waarvan voor ieder van 

ons 20 onbekenden en 1 familielid. Net zoals op 

deuren, staat op ieder van ons een nummer ge-

tatoeëerd. Het staat op de achterkant van onze 

nek in dikke, zwarte cijfers: 21. Nummer 21, dat 

ben ik. Mijn tweelingbroer Laurens is nummer 

22. Wij zijn de laatsten van de rij. Iedere dag 

opent de lift met daarin een nieuwe opdracht. 

Indien we hierin slagen voor de lift dichtgaat, 

gaat ons leven in de bunker met hetzelfde aan-

tal gegijzelden verder. Indien we falen, verdwijnt 

één van ons. ’s Avonds gebeurt met hem/

haar wat je je ergste vijand zelfs niet toewenst. 

Wanneer iedereen in zijn kamer ligt, weergal-

men door de koele bunker de klanken van pijn, 

marteling, dood en alles wat daartussen zit. We 

spelen dit spel nu nog maar met 12. We hebben 

dus reeds 10 gruwelavonden met bijbehorende 

nacht achter de rug. De kwestie die ons allen 

bezighoudt, staat in de centrale ruimte op de 

muur geschreven.

Ik ben één van jullie. Laat je je zwakte zien, 

dan zal dit het laatste zijn wat je laat zien ...

Vermoord mij en je gaat vrij.

- Nr. X -

Om iets voor twee komt Laurens steeds naar 

mijn kamer, omdat we weten dat ieder moment 

het laatste kan zijn. We zijn nu hechter dan we 

ooit geweest zijn. Wanneer de klok twee uur 

slaat, zal het spel weer beginnen. We zitten ze-

nuwachtig op bed wanneer de knarsende lift-

deuren openen als oude fabriekspoorten. Alle-

maal staan we er in een mum van tijd. Vandaag 

is de opdracht geen ingewikkelde constructie 

ontrafelen of op zoek gaan naar een verborgen 

code in de kamer. Vandaag ligt er voor het eerst 

een simpel blaadje papier op de grond.

Hij die mij maakt, wil me niet hebben. 

Hij die mij koopt, zal mij niet gebruiken. 

En hij die mij gebruikt, zal het niet weten. 

Wat ben ik?

Vandaag gaat het spel anders dan normaal. 

Deze keer zal ik niet kiezen wie ons verlaat 

indien we falen. Deze keer zijn jullie het  ... Bij 

ieder antwoord moet ook een naam staan. Is 

jouw antwoord correct, dan geldt je stem op 

de persoon die weg moet en heb jij immuniteit. 

Iedere persoon zonder immuniteit die een stem 

krijgt, verlaat het spel. Vanavond nog.

Veel speelplezier.

 - Nr. X -

Ik haat deze sfeer. Je voelt de vlijmscherpe blik-

ken op je lichaam branden. Een mens is niet 

gemaakt voor dit soort concurrentie, maar de 

afgelopen 34 dagen hebben ieder van ons ge-

vormd, of beter gezegd vervormd. Angstig zit ik 

op mijn bed, urenlang denkend over het raadsel 

dat zich steeds herhaalt in mijn hoofd, maar ook 

aan de mensen die we reeds hebben verloren. 

En dan is het er plots. Het hersenspinsel dat me 

het antwoord voorschotelt, als een ober in een 

restaurant. Zo makkelijk en voorspelbaar, maar o 

zo ondenkbaar. Snel klad ik mijn antwoord neer. 

Mijn slachtoffer: nr. 8. Dominantie wordt nu een-

maal niet geapprecieerd in dit spel. Ik steek mijn 

antwoord in luchtkoker nr. 21 en ga onmiddellijk 

naar Laurens zijn kamer.

20.00 uur. De lift sluit en ik kruip in mijn bed. 

iedereen weet wat er hierna gebeurt. Een tien 

minuten durende opsluiting in onze kamer. 

Wie er daarna niet meer uitkomt, is voorgoed 

weg. Nog nooit zijn deze minuten zo ang-

stig geweest, wetend dat praktisch iedereen 

met een fout antwoord vannacht zijn kreten 

zal laten weergalmen door de bunker. “Fuck, 

Fuck, Romanie waar ben je in godsnaam mee 

bezig?!”mompel ik tegen mezelf. Ik hoor op de 

achtergrond de lift opengaan en vervolgens: 

gegil. Zo veel verschillende soorten geschreeuw 

na elkaar van mensen die worden meegeno-

men naar weet ik veel waar. Ik probeer het aan-

tal bij te houden: 4,5,6,7,8? Nee, dat kan toch 

niet?! Sluitende liftdeuren. Laurens, alsjeblief ... 

laat het Laurens niet zijn. Ik zit snikkend op mijn 

bed, wachtend tot onze kamers zich weer zul-

len openen. Nu pas besef ik hoe bijzonder het 

is dat ik hier nog altijd zit en dus geen stem 

gekregen heb of ... immuniteit heb. De deuren 

openen en al snel zie ik Laurens zijn zoekende 

blik in de gang. Voor het eerst in een maand tijd 

voel ik een klein beetje geluk. Snel kijk ik om me 

heen, maar de enige die hier verder nog staat, 

is Francis ... 

Nu zijn we nog met drie. Francis nr. 8, Laurens nr. 

22, en ik nr. 21. Wetende dat er één mol in het 

spel is, wordt het voor Laurens en mij in een 

fractie van een seconde duidelijk wat we moe-

ten doen. En dat wordt het ook voor Francis. 

Met drie wisselen we veelbetekenende blikken 

uit. Hoe moet je iemand vermoorden zonder 

nuttige voorwerpen? Alles wordt namelijk met 

de lift gebracht en terug meegenomen. Borden, 

bestek, glas, kuismiddel  ... We hebben niks. De 

spanning is te snijden en uiteindelijk is het Lau-

rens die nr. 8 met een ferme klap op de slaap 

buiten bewustzijn slaat. Ik reageer met een 

dierlijk instinct en draai zijn nek om, zoals men 

in films doet. Ik ben me er niet van bewust dat 

hiervoor niet al te veel kracht nodig is. KRAK. Dit 

is het, ik  ... ik heb hem onbewust, intuïtief, eigen-

handig vermoord. Plots begin ik te snikken als 

een gek. Niet wetend hoe ik dit ooit allemaal zal 

kunnen plaatsen. 

Ik zit hier tegenover de lift, wachtend tot deze 

opengaat. Geen tijdsbesef meer, gewoon wach-

ten tot de lift opengaat om terug vrij te zijn. 

Steeds weer denkend aan de zin ‘vermoord mij 

en je gaat vrij’. Laurens zit naast mij en ik denk 

dat in zijn hoofd ongeveer hetzelfde rond-

spookt. En dan gebeurt het. Het geluid van de 

knarsende deuren. Ik strompel naar de lift met 

op de achtergrond het geluid van Laurens die 

opstaat. Neen. Dit meen je niet, weer een blad  ...

Nr. 21, helaas, je had het fout en liet je zwakte 

zien  ... Je kent het verhaal. Nu is het antwoord 

niet ‘doodskist’, maar ben jij het die hierin zal 

heengaan.

- Nr. 22 -

Ik voel een mes in mijn rug, letterlijk. Ik kijk over 

mijn schouder en zie de grijns die ik al jaren ken. 

De grijns van jaloezie. Maar dit onmenselijk ex-

periment had ik nooit verwacht van hem, mijn 

spiegelbeeld. Ik voel de lucht wegtrekken uit 

mijn longen die zich vullen met bloed. Maar wat 

het meest pijn doet, is dat ik het had moeten 

weten. Ik had deze 20 andere levens na dag 1 

kunnen redden als ik gewoon mijn eigen, gru-

welijke tweelingbroer had verraden. 
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Filmrecensie - Ikiru
Joseph Saes Vera 6HW

“How tragic that man 
can never realize how 
beautiful life is until he is 
face to face with death.”

Achtergrondinformatie
Ikiru is een dramafilm uit 1952, geregisseerd door Akira Kurosawa. Het 

verhaal duurt 143 minuten, hoewel er ook een verkorte versie van 123 mi-

nuten bestaat. Het script is geschreven door Kurosawa zelf, Shinobu Ha-

shimoto en Hideo Oguni.

Korte inhoud
Kanji Watanabe is een ambtenaar, die al 30 jaar op dezelfde afdeling werkt. 

Zijn leven is behoorlijk saai en eentonig, hoewel hij vroeger altijd passie en 

gedrevenheid had. Dan ontdekt hij plots dat hij geen jaar meer te leven 

heeft wegens maagkanker. Na zijn eerste depressie begint hij voor het 

eerst in meer dan 20 jaar echt te leven. Vervolgens realiseert hij zich dat 

zijn beperkte tijd niet alleen dient om het leven ten volle te leven, maar 

ook om iets zinvols achter te laten.

Mijn mening
Watanabe heeft lang alleen voor zijn werk en voor de opvoeding van zijn 

zoon geleefd. Zijn job schenkt weinig voldoening en zijn zoon heeft zich, 

ironisch genoeg, door gebrek aan begrip voor de situatie, van Watanabe 

gedistantieerd. Dit zorgt ervoor dat onze protagonist zich al lang uit het le-

ven heeft teruggeschrokken, met nauwelijks nog gevoelens of wilskracht. 

Watanabe drijft op routine: we zien vaak hoe hij zijn zakhorloge tevoor-

schijn haalt om de uren af te tellen. Hij is met andere woorden meer dood 

dan levend.

Het uitgangspunt van het verhaal lijkt simpel. In feite kunnen we bijna zeg-

gen dat het een Japanse adaptatie van A Christmas Carol van Dickens is. 

De manier waarop Kurosawa de gebeurtenissen vertelt, is volgens mij het 

belangrijkste in deze film. 

Elk element dat op het scherm verschijnt, getuigt van een groot meester-

schap. Hij vestigt bijvoorbeeld onze aandacht op een bewegend kralen-

gordijn, terwijl een aantal stelletjes danst op een feestje. Zo creëert hij een 

contrast met het statische van de mensen. Hij timet ook goed, hij weet 

hoe lang een scène moet duren om een bepaald gevoel op te roepen bij 

de kijker. Hij respecteert dat verdriet een traag ritme heeft en dat een korte 

conversatie op één nacht meer betekenis kan hebben dan sommige jaren. 

De manier waarop hij de werkelijkheid portretteert, is echter datgene wat 

mijn aandacht het meest heeft getrokken, hoe ironisch en paradoxaal het 

leven soms kan zijn. Een groter besef van onze sterfelijkheid kan ertoe aan-

zetten om een vollediger en authentieker leven te leiden. Toch is deze film 

niet depressief: Kurosawa weet hoe hij de situatie moet gebruiken om te 

variëren tussen wat grappig is en wat reflectief is. Iets wat andere regis-

seurs ook hebben geprobeerd (Bv. Inside Llewyn Davis, Coen Brothers), 

maar waarbij ze niet dezelfde kwaliteit bereikt hebben.

Conclusie
Ik zou nog kunnen uitweiden over het einde van deze film en hoe Kuro-

sawa zo indruk probeert te maken op de kijker, meer kunnen vertellen over 

de cinematografische taal die hij gebruikt om de personages te prijzen en 

te vernederen, kunnen vertellen dat hij geïnspireerd is door De dood van 

Ivan Iljitsj van Tolstoi... Ik ga dit echter niet doen. Ik wil namelijk zelf geen 

al te lang verhaal voorschotelen. Het is beter dat mensen de film bekijken 

zonder al te veel voorkennis, zoals ikzelf ook heb gedaan. 

Dit is een film die op het eerste gezicht misschien wat vreemd en oud lijkt. 

Toch stel ik voor dat je op een rustige dag als je alleen bent (ik denk niet 

dat het een familiefilm is) deze film eens huurt. Mocht je hem alsnog saai 

vinden, laat dit jou er dan niet van weerhouden hem over een paar jaar 

nog eens te bekijken. Het is zonder overdrijven een film die levens ver-

andert, een film die zijn titel ‘Leer om te leven’ (ikiru is het Japanse werk-

woord voor leven) eer aandoet. 

Beoordeling
êêêêê



RUBRIEK

84 IC HOU FEBRUARI 2019

ICHOU JONGEREN LITERATUUR



IC HOU FEBRUARI 2019 85

ICHOU JONGEREN LITERATUUR



RUBRIEK

86 IC HOU FEBRUARI 2019

ICHOU JONGEREN LITERATUUR

Schooltoneel: De Storm
Stijn Vandewiele 5WEWIa2

William Shakespeare. Eén van de 
meest gekende schrijvers 

allertijden. Zijn meest bekende 
werk is zonder twijfel Romeo en 

Julia, een toneelstuk dat vier 
eeuwen later nog altijd verfilmd 

en gespeeld wordt. Deze Engelse 
toneelschrijver, dichter en acteur 
schreef nog vele andere bekende 

en ietwat minder bekende 
stukken: Macbeth, Hamlet, 

Othello, King Lear  ... en ‘The 
Tempest’. The Tempest of ‘De 

Storm’ werd dit jaar op 18, 19 en 
20 januari gespeeld door 

leerlingen en leerkrachten van 
Carolus en SJKS in de 

Stadsschouwburg te Sint-Niklaas.

HET VERHAAL
De trotse hertog van Milaan, Prospero, wordt samen met zijn 3-jarige 

dochter, Miranda, verbannen naar een klein eiland door Prospero’s valse 

en jaloerse broer Antonio. Op het eiland leert Prospero na meerdere jaren 

met magie omgaan. Hij wordt ook gediend door een geest genaamd Ariel, 

die door Prospero van de gemene heks (en de vorige koningin van het ei-

land) Sycorax gered werd. De zoon van Sycorax, de Kalibaan, is een vuile 

en misvormde geest die Prospero eerst dient en helpt, maar die uiteinde-

lijk Miranda en haar vader verafschuwt. Prospero kan aan de hand van zijn 

magie de twee geesten controleren en allerlei fenomenale gebeurtenissen 

veroorzaken. Prospero weet dat zijn broer langs zal varen samen met Alon-

so, Gonzalo, Ferdinand, Trinculo, Stephano en Sebastiano en veroorzaakt 

op magische wijze een storm die de hele bemanning verdeelt in vier groe-

pen en laat aanspoelen op Prospero’s eiland. 

De eerste groep is die van Trinculo en Stephano, twee dronkaards die de 

Kalibaan als goden beschouwt met ‘hemels vocht’. De Kalibaan slaagt erin 

de twee mannen te overtuigen om Prospero te vermoorden. Ferdinand, 

de kroonprins van Napels, strandt alleen en ontmoet de prachtige Miran-

da. Ze worden op het eerste zicht verliefd, maar Prospero maakt zich zor-

gen dat Ferdinand niet geschikt is voor zijn kostbare dochter. In het derde 

subplot maken Antonio en Sebastiano een plan om de koning van Napels 

en zijn raadgever, Gonzalo, te vermoorden, zodat Sebastiano de nieuwe 

koning van Napels kan worden.

Al deze verhalen door elkaar zorgen voor een toneelstuk waarbij je je constant 

afvraagt wat er gebeurt met de andere groepen. Zeker het bekijken waard.

DE CAST
De hoofdrol (Prospero) wordt gespeeld door Marthe Engelen van 6LMT uit 

SJKS. Ik vroeg aan haar om haar ervaringen dit jaar kort samen te vatten in 

een tekstje. Dit was haar antwoord:

“Meedoen aan het schooltoneel is echt een geweldige kans om nieuwe 

mensen te leren kennen en samen iets te creëren waar je trots op kan zijn 

en waar je veel voldoening uit haalt. De onverwachte vriendschappen, alle 

hilarische insiders, repeteren, repeteren en nog eens repeteren, gestrest 

fluisteren in de coulissen, applaus in ontvangst mogen nemen... Dat is 

waar je het voor doet. Voor mij is het nu de tweede keer dat ik meedoe 

en ik ben opnieuw echt dankbaar dat ik dit geweldige, maar toch ook wel 

vermoeiende avontuur weer mag beleven. Want kom, bestaat er een beter 

gevoel dan nog nahijgend, verblind door de spots hand in hand met je 

vrienden een daverend applaus in ontvangst te mogen nemen?”

Sibel Goetstouwers (leerlinge uit Carolus, 7de jaar) die de rol van Gonzalo 

speelt, heb ik ook geïnterviewd om te weten wat haar ervaringen zijn na 3 

jaar in het schooltoneel. Dit is wat zij te zeggen had:

“Meedoen met het schooltoneel is niet enkel wat acteren of dansen. Het is 

een stap zetten in duizend verschillende, mooie herinneringen. Je krijgt de 

toneelkriebels, doet mee en voor je het weet ontmoet je mensen waar je 

een sterke band mee opbouwt, die een groot deel van je leven innemen, 

die je meenemen in de verdere toekomst en waarmee je later terugkijkt 

op die mooie, leuke tijd. Want daar draait het om: de toffe, unieke sfeer die 

je nergens anders beleeft. De warme band met de groep die steeds ster-

ker wordt en de spanning die je met hen deelt. De gezellige repetitieavon-
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den, aftellend naar de drie meest onvergetelijke dagen. Het gaat allemaal 

heel snel. Voor je het weet, sta je op het podium, krijg je een staande ova-

tie en is het allemaal weer voorbij. Dan volgt er nog een exclusieve after-

party waar er gedanst, gelachen en gefeest wordt, maar waar er soms ook 

een klein of groot traantje wordt gelaten. En waar je dan al denkt aan de 

reünie die er ook staat aan te komen. Na vele kussen en knuffels is het dan 

weer tijd om te gaan, om de dag erna weer aan de schoolpoort te staan.”

Ikzelf speel ook mee in het stuk. Ik vertolk de rol van Ferdinand, de kroon-

prins van Napels. Dit is de eerste keer dat ik in het schooltoneel meespeel. 

Voor ik begon, wist ik niet echt wat ik moest verwachten, maar ik kan eer-

lijk zeggen dat ik trots ben op het resultaat tot nu toe. Dankzij de cast heb 

ik veel gelachen en dankzij de regisseur, Do, heb ik veel bijgeleerd tijdens 

de repetities. Het grootste probleem dat me nu nog te wachten staat, is 

dat ik – hoewel ik zeer graag op het podium sta – toch snel plankenkoorts 

ervaar, maar stress blijkt gezond te zijn! 

Donderdag 18 oktober ben ik naar de voorstelling ‘Niets’ van gezelschap De Nwe Tijd gaan kijken in de 
Stadsschouwburg te Sint-Niklaas. Ik probeer hier kort te schetsen hoe ik deze voorstelling ervaren heb.

Recensie ‘Niets’
Carolien D’haese 6LMT

De twee acteurs en drie actrices beginnen zonder decor en attributen op 

het podium. Er is ‘niets’. Ze maken woordgrapjes met ‘niets’, spreken het 

publiek rechtstreeks aan en lijken niet echt in het stuk te zitten. Dit komt 

nogal bevreemdend over. Het duurt wel een half uur voordat ze starten 

met het spelen van het eigenlijke verhaal over Pierre Anthon, een jongen 

die de klas verlaat en in een pruimenboom gaat zitten, omdat hij vindt dat 

niets van betekenis is.

De vijf acteurs spelen klasgenoten van Pierre Anthon die hem het tegen-

deel proberen te bewijzen door een ‘berg van betekenis’ te maken. Dit 

loopt echter uit de hand en de offers worden steeds groter ... De centrale 

vraag in dit stuk is: “Wat maakt het leven zinvol?” En het antwoord dat hier 

wordt gegeven is heel donker en negatief.

Gaandeweg gebruiken de makers muziek en rook om de spanning te 

doen stijgen en dit heeft zeker effect. Terwijl een van de actrices een offer 

aan het brengen is, vallen de anderen plots uit hun rol en betwisten ze of 

deze actie al dan niet geloofwaardig is. Ik vind dit totaal onnodig, aange-

zien de magie van het verhaal dan even helemaal wegvalt. Na een lange 

discussie besluiten de acteurs om het stuk toch verder te zetten. 

Wanneer het stuk eindigt, vallen de acteurs weer uit hun rol en bespreken 

ze wat ze als personage beter hadden kunnen doen. Dit vind ik dan weer 

helemaal niet storend, maar net origineel. Zo wordt er ook een positieve 

boodschap meegegeven en wordt het heftige verhaal toch een beetje ge-

relativeerd.

Algemeen kan ik zeker stellen dat ‘Niets’ een echte aanrader is. Het stuk 

wordt gespeeld met een verrassende insteek en het heeft een originele 

verhaallijn.
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Bike and run 2018 
Steffi Van Goethem 6WEWIa2 en 
Benjamin De Cock 6SPW

Ook dit jaar tekende onze school present voor 
de wedstrijd ‘Bike and run’. Hieronder vind je een 
kort verslag.

‘Bike and run’ is een wedstrijd waarbij twee leerlingen zo snel mogelijk sa-

men een parcours van 3 km moeten afleggen. De ene fietst terwijl de an-

dere loopt. Als duo beslissen ze zelf wanneer ze onderling wisselen, zolang 

ze maar samen over de eindstreep geraken. Deze wedstrijd wordt al 16 

jaar georganiseerd en ook dit jaar was onze school aanwezig. Leerlingen 

uit alle jaren kregen de mogelijkheid om deel te nemen. Zoals gewoon-

lijk vond deze duowedstrijd plaats op recreatiedomein De Ster. Naast onze 

school namen ook de Broeders, Da Vinci en Sint-Carolus deel. In totaal stre-

den meer dan 200 paren om de medailles.

 

Benjamin De Cock vertelt: “In de richting Sport-Wetenschappen ben je 

verplicht om van de partij te zijn; ik deed dit jaar voor de vierde keer mee. 

Samen met mijn looppartner Ruben De Saegher (6SPW) wonnen we voor 

de tweede keer op rij in de reeks 3de graad. Al was het dit jaar wel wat 

spannender dan vorig jaar: de concurrentie was veel groter. Deze kwam 

vooral uit onze eigen school: het podium werd volledig ingenomen door 

leerlingen van SJKS! De omstandigheden waren dit jaar ook gunstiger: een 

droog parcours en het weer was perfect om te lopen. Als leerlingen van 

de derde graad moesten we wel meer dan twee uur wachten voor we zelf 

konden lopen. Ook op de prijsuitreiking was het even wachten, waardoor 

veel leerlingen hun medaille spijtig genoeg niet zelf konden ontvangen, 

omdat ze al naar huis waren vertrokken. 

Ik vind ‘Bike and run’ heel leuk, omdat je je sportprestatie kunt vergelijken; 

niet alleen met schoolgenoten van jouw leeftijd, maar ook met die van 

leerlingen van de verschillende scholen. Het is wel fijn dat deze competitie 

duidelijk maakt dat het niveau dat we op onze school behalen bij het spor-

ten toch vrij hoog ligt.”

We willen natuurlijk alle leerlingen die het goed gedaan hebben 

nog even in de bloemetjes zetten. Daarom vinden jullie In het 

kaderstukje een lijst met alle sporttalenten van het College die dit 

jaar een prijs mochten ontvangen!

Gouden medaillewinnaars

Sarah Jadoul en Oona Baert – 1La

Charlotte Penneman en Arwen Otterlei – 2La

Joni en Lara Vermander – 3SPWa en 4SPWa

Jens De Vos en Wart De Kersgieter – 4SPWb

Lotte Arens en Lena Van Heue – 6SPW

Ruben De Saegher en Benjamin De Cock – 6SPW

Zilveren medaillewinnaarsEmiel Penneman en Senne Hannaert – 1LaMilan Pauwels en Thomas De Bosscher – 2MWSbLaura Bruggeman en Kaat Allegaert – 4SPWaEmma Smet en Eline Verschueren – 5WeWib
Evelyne De Mey en Kato Van Bastelaer – 5SPW en 6SPWVictor Foubert en Basile Raskin – 5SPWThomas Balliauw en Jeroen Wittoeck – 6SPW

Bronzen medaillewinnaars

Lien Verheyen en Ara Rooms – 3SPWb

Thomas Van Cotthem en Loïc Verbeke – 3Lc en 3WTa

Viktor De Jonghe en Toon De Cleen – 4SPWa

Wassim Ouhammou Taouni en Yarno Bomhals – 6SPW

Winnaars Bike and Run
Xhoana Memçaj 4GL
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Volleybal 
Xhoana Memcaj 4GL 

Ook dit jaar veroverden onze volleyballers en volleybalsters medailles in 
de schoolcompetitie: beide schoolploegen zijn provinciaal kampioen! 
Hieronder vinden jullie de resultaten terug. 

De meisjes

In de provinciale voorronde behaalden onze 

medeleerlingen de eerste plaats met volgende 

resultaten: 

De jongens 

Ook de jongens wonnen goud op provinciaal 

niveau. Zij moesten echter geen voorronde spe-

len. De resultaten:

In de provinciale finaleronde veroverde onze 

meisjesploeg, zoals jullie al weten, eveneens de 

eerste podiumplaats:

Leden: Fleur Van Kemseke (3SPWa), Luna Massy 

(3SPWa), Valérie Debière (4Lc), Margot Vriesacker 

(4Wa), Laura Bruggeman (4SPWa), Emma Lan-

noey (5WEWIa2), Nelle Van Riet (5WEWIa2) en 

Lotte Arens (6SPW)

Leden: Timo en Jorre Santy (4SPWb), Joren Ren-

ders (4SPWb), Kyan Vercauteren (4SPWb), Gorik 

Van Lierop (5WEWIb1), Jens Eeckhaoudt (6LWIb), 

Emiel Thibaut (6EMT), Arne Moonen (6SPW) en 

Arthur Van den Bosch (6WEWIb)

SJKS - Broeders: 2 - 1 (25-21, 22-25, 15-13)

SJKS - H. Familie: 2 - 0 (25-21, 25-22)

SJKS - H. Familie: 2 - 1 (23-25, 25-21, 15-12)

SJKS - M. Kwatrecht Wetteren: 2 - 0 

(25-20, 25-15)

SJKS - Scheppersinstituut Wetteren: 2 - 0 

(25-14, 25-8)

SJKS - Oscar Romero Dendermonde: 2 - 0 

(25-18, 25-21)

SJKS - Broeders Sint-Niklaas: 2 - 0 

(25-18, 25-9)

SJKS - OLV College Zottegem: 2 - 0 

(25-20, 25-18)

MOEV: 
de opvolger 
van SVS                  
Xhoana Memcaj 4GL

Sedert dit schooljaar wordt de SVS (Stichting 

Vlaamse Schoolsport) opgevolgd door MOEV. 

Met een vernieuwd beleidsplan wil MOEV 

“scholen Motiveren en Ondersteunen met heel 

veel Expertise op een Vernieuwende manier die 

de nodige vitaliteit uitstraalt in het Vlaamse on-

derwijs.” Vandaar dus het acroniem!

Het doel van deze organisatie is de jeugd zoveel 

mogelijk te laten bewegen, steunend op het 

principe dat een gezonde levensstijl van ontzet-

tend belang is voor de ontwikkeling van jonge-

ren. MOEV is van mening dat scholen de plek bij 

uitstek zijn om aan onze gezondheid te werken 

en om een fittere levensstijl te promoten. 

De aanpak van het bewegingsbeleid op scholen 

is onmisbaar om de doelen van MOEV te reali-

seren. De school kan zelf werken vanuit drie in-

valshoeken. Als eerste kan ze een beroep doen 

op de methodiek ‘Sport beweegt je school’. Ten 

tweede kan ze vanuit ondersteunende werk-

vormen dit beleid nastreven. Tot slot zijn er ook 

nog de aanbevelingen betreffende preventie 

van sedentair gedrag (manieren om niet te lang 

stil te zitten dus) om mee aan de slag te gaan. 

Deze drie invalshoeken zijn de kern van dit ver-

nieuwde beleidsplan, dat veel in petto heeft 

voor de komende generaties schoolgaande 

leerlingen. 

Meer informatie kan je terugvinden op: 

https://www.moev.be/
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Schaken: geen doorsnee sport

Als we aan sport denken, dan valt 
schaken soms wel eens uit de 
boot. In volgend interview maak 
je kennis met Tyani De Rycke 
(2MWTb), een ervaren schaakster 
die ondanks haar jonge leeftijd 
reeds meermaals de Belgische 
kleuren heeft verdedigd op een 
wereldkampioenschap. Ik maak 
meteen van de gelegenheid 
gebruik om even de aandacht te 
vestigen op de charmes van deze 
sport.

Hallo, Tyani. Kan je je even voorstellen voor 

we aan het interview beginnen?

Ik heet Tyani en ik ben 13 jaar oud. Ik zit in 

2MWTb en ik schaak al 5 jaar. 

Hoe is je schaakcarrière begonnen?

Het is allemaal begonnen toen ik in het derde 

leerjaar zat. Mijn vader schaakt ook en hij is bo-

vendien de voorzitter van de schaakclub LSV-

Chesspirant. Zo ben ik er ook ingerold. Eigenlijk 

ben ik hier vrij laat mee gestart. Er zijn verschil-

lende schakers op mijn niveau die toch wel wat 

eerder begonnen zijn met schaken dan ik.

Je beoefent een best bijzondere sport.  

Hoe reageer je op mensen die neerkijken 

op schaken?

Ik vind dat best wel jammer: schaken vergt heel 

veel concentratie en inzicht. Je mag dat zeker 

niet onderschatten.

Wie/wat is je motivatie om je zo hard in te 

zetten voor deze sport?

Vooral mijn resultaten motiveren me om verder 

te doen. Het geeft je altijd een ‘boost’ om door 

te zetten als je van een volwassene of van een 

betere schaker wint. 

Laten we even overgaan naar het WK 

in Griekenland. Hoe heb je je daarop 

voorbereid?

Omdat ik geselecteerd werd, kreeg ik een trai-

ner van de bond (n.v.d.r.: vzw KBSB). Elke och-

tend of avond werd ik bij hem verwacht en 

analyseerden we hoe ik een partij het beste kon 

aanpakken. Zo’n sessie duurde ongeveer één 

uur per dag.

Hoe was je ervaring tijdens de schaak-

wedstrijden zelf?

Het was een heel leerrijke ervaring! De meeste 

partijen speelde ik tegen betere schakers. Af 

en toe heb ik wel eens gewonnen (bescheiden 

lach), dus ik ben echt wel blij. Als ik verloor, dan 

leerde ik uit mijn fouten. Zo wist ik waar ik de 

volgende keer op moest letten.

Wat was je resultaat?

Ik heb een 4.5/11 behaald, helaas dus net niet 

de helft. Daarom ben ik toch niet helemaal te-

vreden.

Wat vond je van de concurrentie en vanwaar 

kwam ze vooral?

Mijn tegenstanders waren echt wel heel sterk. 

Het niveau op het WK was duidelijk hoger dan 

het niveau in België. De meeste concurrenten 

kwamen uit Rusland, maar de andere tegenspe-

lers kwamen echt van overal. Zo heb ik ook te-

gen Spanjaarden gespeeld.

Wie heeft je gesteund tijdens 

heel deze belevenis?

Mijn vader is mijn grote steun. Hij heeft me ook 

vergezeld op het WK.

Hoe verliep je vlucht naar Griekenland?

Naar mijn mening niet zo vlot: eerst moesten 

we naar Limburg rijden en vanuit Limburg naar 

Duitsland om daar dan mijn vlucht te halen naar 

Griekenland. Vliegen is nu eenmaal niet mijn 

ding.

Zie je het zitten om ons land nog eens 

verdedigen in de toekomst?

Ja, ik denk het wel. Dit is al de derde keer dat 

ik het doe. Ik hoop dat ik zeker nog voor België 

mag uitkomen.

Nu nog een vraag die we onszelf ooit wel 

eens gesteld hebben: heeft deze sport 

je al voordelen opgeleverd op vlak van 

schoolwerk/concentratie?

Ja, eigenlijk wel. Ik ervaar school en schaken als 

hetzelfde, want ik krijg van beide zaken wel wat 

stress. Hoe meer je het doet, hoe beter je ermee 

leert omgaan. Ook bij wiskunde kan ik soms 

vlotter overweg met een bepaalde oefening.

We wensen je nog veel succes met 
je schaakcarrière Tyani!  
Dank je wel voor dit interview!

Xhoana Memçaj 4GL
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Turntalent Fien De Grave (4Lb) mocht in november naar het WK tumbling in Sint-Petersburg (Rusland) gaan. 
Ze zette daar een heel straffe prestatie neer, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar club (Turnkring 
Volharding in Berchem). Dit was namelijk de allereerste keer dat een turnster van deze club de Belgische 
driekleuren verdedigde op een WK. Na haar avonturen zocht ik Fien op en polste ik naar de ervaringen die ze 
in Rusland heeft opgedaan.

Fien De Grave: talent van de bovenste plank!
Camille Bourgeois 4Lb

Hoe lang doe je al aan tumbling? 

Vanwaar de passie en de specifieke keuze?

Ik turn al vanaf mijn drie jaar, maar ik ben pas in 

het vijfde leerjaar met tumbling begonnen. Ik 

ben opgegroeid met turnen: het interesseerde 

me altijd al. Voor tumbling moet je heel explo-

sief zijn en veel kracht in je benen hebben: de 

overstap van toestelturnen naar tumbling ging 

echter makkelijk voor mij. 

Wat vind je zo leuk aan tumbling? 

Het is echt leuk om te kunnen ‘vliegen’ over de 

mat. Je voelt je zo vrij! Het is ook een prestatie 

om een nieuw element te bereiken. Daar haal je 

enorm veel voldoening uit. Het is ook gewoon 

al heel lang een passie van mij!

Lukt het om school te combineren met 

turnen op hoog niveau? 

Het is uiteraard zwaar om de twee te combine-

ren, maar ik doe het graag. Op school houden 

leerkrachten er rekening mee dat ik vaak moet 

gaan turnen. Het is vooral belangrijk om goed te 

plannen wanneer je wat gaat doen. 

Welke herinnering aan het WK gaat je 

zeker bijblijven?

Alles was enorm daar: de zaal, het talent van de 

tegenstanders ... Alles was overweldigend. De 

groep was tof en het was in het algemeen een 

fantastische ervaring. Ik zal de hele trip blijven 

onthouden. Dat nemen ze me nooit meer af!

Ben je tevreden over je prestaties daar?  

Had je het beter of minder goed verwacht?

Vooral het feit dat ik daar mocht zijn, was al een 

hele prestatie. Ik ging naar het WK zonder ver-

wachtingen, gewoon om te tonen dat ik dat 

plekje had verdiend. Het kon beter: ik ben he-

laas gevallen in de tweede reeks. Ik denk echter 

dat ik zeker tevreden mag zijn dat ik de 28ste 

plaats heb behaald van de 39 kandidaten op 

zo’n grootschalige wedstrijd!

Hoe was het niveau van de kandidaten 

algemeen in Rusland? 

Het niveau lag erg hoog. Zeker de gymnasten 

uit Rusland en Amerika, die veel langer en in-

tensiever trainen dan wij, presteerden buitenge-

woon goed.

Wat zijn je ambities voor de toekomst? 

Ik hoop dat ik ons landje nog meermaals mag 

verdedigen op zo’n wedstrijd, maar dat zijn 

zorgen voor later. Ik werk eraan om mijn niveau 

nog te verhogen door veel te trainen. Er is zeker 

nog marge om te groeien. 

Nog enkele laatste woorden? 

Ik wil heel graag de personen die altijd in mij 

blijven geloven en mij altijd blijven steunen een 

keer bedanken. En nog een belangrijke les: je 

moet vooral plezier hebben in wat je doet, an-

ders houd je het niet vol!

Bedankt voor het interview! We 
wensen je nog heel veel succes in 
je turncarrière, Fien! 
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Hockey op hoog niveau
Xhoana Memçaj 4GL

Dag Jill. Vooraleer we beginnen, kan je je 

even voorstellen?

Ik ben Jill Van Bauwel, 17 jaar oud en ik zit in het 

zesde jaar Sportwetenschappen. Vroeger speel-

de ik hockey bij de Rapid Hockey Club Temse, 

maar nu ben ik lid van Gantoise in Gent. Ook 

speel ik voor het Belgische U18 hockeyteam.

Vanwaar je interesse voor deze sport?

Al sinds mijn zesde speel ik hockey. Het is een 

sport die in de familie zit. Mijn moeder, tantes, 

neven enz. spelen allemaal hockey en ook ik 

heb de microbe te pakken gekregen. 

Je zal het waarschijnlijk wel druk hebben. 

Hoe vaak train je per week? Valt zo’n drukke 

bezigheid te combineren met school?

Ik train 3 keer per week met mijn club geduren-

de twee uur en dan nog één keer per week met 

de nationale ploeg. Voorlopig valt mijn school-

werk redelijk goed te combineren met hockey. 

Het is wel een kwestie van goed plannen.

Om op nationaal niveau te spelen moet je 

wellicht een en ander opofferen. Aarzelde je 

om lid te worden van de nationale ploeg?

Neen, want ik heb veel vrienden daar. Toch zal 

het wel wat moeilijker worden eenmaal ik ver-

der ga studeren aan de universiteit, maar dat 

zijn zorgen voor later.

Hoe geraakte je geselecteerd voor de 

nationale ploeg?

Eerst werd ik door mijn club aanbevolen en 

daarna werd ik gescout door het nationale team 

tijdens de selectiedagen.

Heb je al enkele trofeeën gewonnen met je 

club?

Vroeger hebben we vaak gewonnen, maar met 

mijn nieuwe team is het voorlopig nog strijden 

om de Belgische titel.

Heb je plannen om mee te doen aan de 

Olympische Spelen in Tokyo in 2020?

Nee nog niet, maar het is wel een droom die ik 

koester.

Je zal vast een zeker een idool hebben in de 

hockeywereld. Naar wie kijk je op?

Ik kijk erg op naar Alix Gerniers. We zitten samen 

in dezelfde ploeg en we zijn ook allebei aanval-

lers. Het is fijn om te kunnen leren van iemand 

voor wie je zoveel bewondering hebt.

Dit was al onze laatste vraag. 
Dankjewel, Jill om tijd vrij 
te maken voor dit interview. 
We wensen je nog veel succes met 
je sportcarrière!

Dat hockey populair is in ons land vergt geen uitleg sinds de overwinning van de Red Lions op het WK. Maar wist 
je ook dat een van onze medeleerlingen uitblinkt in deze sport? Maak kennis met Jill Van Bauwel (6SPW), lid van 
de nationale U18 hockeyploeg. 
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Sport is niet altijd ‘Sport’ 
Wannes Baes 5LWIb

De Zweedse termen ‘sport’ en ‘idrott’ kunnen gebruikt worden om nu-

ances uit te drukken waar we in het Nederlands slechts één woord voor 

hebben. Ook al is dit voorbeeld misschien minder bekend dan het verhaal 

over de sneeuw, vanuit het vak Vrije Ruimte deed ik onderzoek naar het 

verschil tussen beide woorden die in onze taal alle twee vertaald worden 

met ‘sport’. 

In het Nederlands kunnen we een zeer brede waaier aan activiteiten klas-

seren onder de term ‘sport’. We denken vaak enkel aan de populairste fy-

sieke topsporten waarover zo goed als alle artikels in de krant onder de 

rubriek ‘sport’ geschreven worden. Bekende voorbeelden zijn: tennis, voet-

bal, basketbal, wielrennen, etc.

Op school wordt met ‘sport’ wel vaker de verzameling aan activiteiten 

die we tijdens Lichamelijke Opvoeding beoefenen bedoeld zoals dans, 

handbal, badminton, etc. Toch kreeg het vak Lichamelijke Opvoeding niet 

voor niets zijn specifieke naam. ‘Sport’ is immers nog breder dan enkel de 

lesonderwerpen van L.O. Het betreft ook denksporten zoals schaken, ca-

fésporten zoals darten en biljarten, vrijetijdssporten zoals vissen en berg-

wandelen en gaat van frisbee en bungeejumping tot bowling. 

Zoals de Engelsen op opmerkelijk veel verschillende manieren kunnen uitdrukken dat het regent, van motregen 
tot stortbuien, kunnen ook de Eskimo’s op tientallen verschillende wijzen zeggen dat het sneeuwt. Hoewel wij 
enkel onderscheid maken tussen sneeuw en hagel, zien de Eskimo’s een groot verschil binnen sneeuw zelf. Ze zijn 
in staat al die verschillen makkelijk te benoemen. De taal past zich aan en ontwikkelt zich zelfs volgens de 
plaatselijke belangen en interesses van de bevolking. Taal is mooi en flexibel. In deze tekst wil ik het hebben over 
een andere opmerkelijke illustratie van dit gegeven.

Het Zweedse woord ‘sport’ komt perfect overeen met deze uitgebreide 

verzameling aan disciplines met focus op een competitie. Dit woord om-

vat in tegenstelling tot ‘idrott’ alle sporten. ‘Idrott’ is slechts een selectie 

uit die waaier aan sporten. Hierbij gaat het om de sporten die een fysieke 

uitdaging vormen zoals lopen, zwemmen, basketten, korfballen, etc. Ook 

activiteiten waarbij tactiek in groepsverband van belang is, horen echter 

bij deze term. Sporten zonder fysiek of tactisch aspect kunnen niet wor-

den geclassificeerd onder de ‘idrott’. ‘Sport’ is dus een hyperoniem voor 

het hyponiem ‘idrott’. 

Omdat het verschil in betekenis in praktijk slechts 
minimaal is, worden de twee woorden in Zweden vaak 
door elkaar gebruikt in een gesprek. In werkelijkheid is 
het zelfs voor de Zweden niet vanzelfsprekend dat de 
woorden strikt juist worden gebruikt: ze overlappen 
wat in betekenis. Er is sprake van een nuance, waarbij 
‘sport’ de overkoepelende term is en ‘idrott’ een 
deelverzameling is.

Infovergadering
WAT NA HET ZESDE LEERJAAR?

vrijdag 10 mei 19 uur

Openschooldag
zaterdag 11 mei  

van 13.30 tot 17.30 uur



  Ingelijst

Op het einde van vorig schooljaar werden de leden 
van het oudercomité die afscheid namen in de bloe-
metjes gezet.  De voorzitter en de directie bedankte 
hen voor jarenlange inzet.

Het oudercomité ... de kritische vriend van het school-
leven en gewaardeerde sponsor van tal van projecten. 
Een overzichtje van de gesponsorde projecten van de 
voorbije jaren: helmencampagne, schooltoneel, lezing 
Koen Baeten, Stemproject, WOI-project, ondersteu-
ning bij uitstap musical en MTB-weekend, lezing Ilse 
Cornu, interface streamer fysica, zitbanken aan de 
feestzaal, stand-up comedy Irhan Demirci en onder-
steuning projecten vrije ruimte.

DVR

Dankjewel oudercomité 


