Afscheidsnemende directeurs Marc Buytaert en Danny Van Royen op de vriendschapsdag van de eerstejaars op 14 juni 2019
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KNIPPEN EN PLAKKEN

“In 2002 kwamen wij als beste school uit de PISA-resultaten. We wisten uiteraard wel dat het goed zat bij
ons op school, maar of je nu eerste of tweede wordt, dat hangt misschien toch een beetje af van de vorm
van de dag. In elk geval, ons verhaal werd gretig opgepikt door de media en daar deden we uiteraard
een goede zaak mee. Toch was het een teken dat er een nieuwe wind door de school waaide.”
Algemeen directeur Marc Buytaert over goede score van onze school in PISA-onderzoek – zie blz. 8

“En vooral gedragen worden door het korps. Als het daar begint te wringen, moet je jezelf als
directeur in vraag durven stellen en bijsturen. Je bent tenslotte de leider die op het schild màg staan.
Maar als de manschappen gaan lopen, lig je als directeur het eerste in het zand.”
Pedagogisch directeur Danny Van Royen over de kracht van een personeelsteam – zie blz. 14

“Bij een ‘eenvoudige edoch voedzame maaltijd’ en een glaasje wijn discussieerden we over onderwijs,
verbeterden we de wereld en bouwden we vooral aan de onderlinge verstandhouding. We hadden er
vaak pedagogische begeleiders te gast, of internationale gasten… Heerlijke momenten!”
Oud-directeur Walter Roggeman over de heerlijke donderdagmiddagen samen met de collega’s – zie blz. 21

“We zijn geen werkgroep. De uitdagingen parkeren in een clubje met een handvol mensen die het dan
maar moeten doen, werkt niet. Een duurzame verandering realiseren in onze gewoontes pakken we
best SAMEN aan. Iedereen op school: onderhoudspersoneel, secretariaatsmedewerkers, mensen van
de catering, directie, alle leerlingen en leerkrachten, kortom iedereen die op school rondloopt, is
betrokken partij. “
Over het schoolproject Duurzaamheid – zie blz. 6
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SAMEN SCHOOL MAKEN

Maandag 18 februari in onze Collegekerk. Sébastien en Bernard, les chanteurs de Brel voor zesdejaars. Formidable! En ook deze keer: recht in de roos. De voorbereiding in de les Frans, de hulp bij
sommige chansons met een tekstprojectie, maar vooral de passie en kracht waarmee het Franse
duo de liederen en bezieling van Brel laten klinken laat niemand onberoerd. Virtuoos, gevoelig,
Breliaans! Een unieke ervaring voor onze zesdejaars in de Collegekerk. Dit jaar waren Sébastien en
Bernard voor de 25ste keer te gast in onze school. Op Brel en op deze fantastische artiesten zit geen
sleet, au contraire: ‘Quand on a que l’ amour’.

?Brel voor 6de jaar
Politiek debat voor 5de jaar =

Ook dit schooljaar werd er voor de leerlingen van het 5de jaar een politiek debat georganiseerd.
Geanimeerd, pittig, to the point. We blikken tevreden terug op een voormiddag politieke bewustmaking. Het politiek debat vormt het tweede deel van een tweeluik dat startte met ‘Politicus in de
klas’. Gedurende dit eerste deel gingen de politici tot in de klas. In een gesprek peilden de leerlingen naar de motivatie van de politicus, zijn engagement en lief en leed van zijn keuze. Inderdaad
‘zijn’; alle partijen vaardigden een mannelijke politicus af.

IN DEZE IC HOU
PENSIOEN BUYTAERT & VAN ROYEN

PENSIOEN BUYTAERT & VAN ROYEN

MARC BUYTAERT, ALGEMEEN DIRECTEUR MET PENSIOEN

de ‘fourniture’ doen: de verkoop van huiswerk

stelde eigenlijk maar één voorwaarde: de leerlin

When shall we three meet again?
In thunder, lightning or in rain?

papier en schriftjes. Nu had ik op een bepaalde dag
toch een straf gekregen. Ik moest een technische

gen moesten slagen voor het centrale eindexamen.
Voor de rest waren we vrij om te geven wat we wil

Exact 20 jaar gelden sprak Marc Buytaert tegen een groep argeloze vijfdejaars de woorden “Veel succes met de
examens en misschien heb ik jullie volgend jaar opnieuw”. Deze achteloos uitgesproken woorden vormden het
sluitstuk van zijn carrière als leerkracht. Nog eens 20 jaar later sluit hij de grote poort aan de Collegestraat 31
achter zich. Hoewel hij niet de man van het grote gebaar of van veel praatjes is, kunnen we dit niet even
achteloos voorbij laten gaan en nemen we uitgebreid de tijd om Marc het laatste woord te geven.

tekening twintig keer overtekenen. Toen Robert

den. Literatuur, muziek, film: je kon echt je passies

De Cauwer daar weet van kreeg, loste hij dat op
door de tekening twintig keer voor mij te stencillen.

botvieren en tegelijk de leerlingen verder brengen.

omslachtigere voorloper van de fotokopie. Het ge
beurde met inkt, dus mijn werk zag er net echt uit.

Het grote probleem was dat ik zeer slecht betaald
werd. Ik had immers geen major Engels behaald.

Probleem opgelost.”

In Vlaanderen maakte dat geen verschil uit, maar

Hoewel Marc acht uur wiskunde deed en

geen rechten opbouwen. Dan gebeurde er iets heel
eigenaardigs. Ik deed toen al vrijwilligerswerk in de

in Nederland verdiende je een pak minder en kon je
enorm hield van Frans, besloot hij in het laatste jaar om finaal niet voor burgerlijk ingenieur
of Romaanse te gaan en Germaanse filologie

Terwijl het in de verte de donder over Sint Niklaas rolt, schuiven we aan

te gaan studeren. De begin dit jaar overleden

de keukentafel. Exquise ansjovissen, een olijfje, een brokje kaas en uiteraard een heerlijk glaasje wijn. Echtgenote Lydia komt ook nog even langs.
Ook voor haar zijn het de laatste werkweken. Samen uit samen thuis: Marc

Ludo Van Ginneken, bijgenaamd de bokser,
speelde daarin een cruciale rol. “Hij gaf voor die

en Lydia waren jarenlang samen de motor van de Italiëreis. “Ik ben altijd
jaloers geweest op mensen uit het onderwijs. Het is hard werken, maar op het
einde van het schooljaar kan je ook echt een punt zetten. Je kan elk jaar na de
vakantie opnieuw beginnen. Als ik na de vakantie terugkom, ligt er steevast een
enorme berg werk.”
Initieel wilden we Marc enkele dilemma’s voorschotelen: lesgeven of directeur zijn, bier of wijn, Italië of Engeland ... Dat plan lieten we al heel snel
varen: Marc omarmt ze telkens beide. We starten daarom bij het begin. In
Nieuwkerken.

Leerling

tijd op een ongelooflijk moderne manier les. We
lazen dat jaar het stuk ‘Death of a Salesman’ en

besloot mijn kans te wagen.”

naar alle uithoeken van het Britse eiland: van

hij slaagde erin om met die tekst als kapstok lin
ken te leggen met cultuur, andere literaire teksten,

Marc startte met Nederlands in het tweede en

Kent naar Wales tot Schotland. Zo bleek hij de
geknipte man om het gezelschap rond oud-

grammatica ... Het leerplan lapte hij feestelijk aan

derde jaar. “Ik kreeg echter snel mijn kans in het

directeur Walter Roggeman te vervoegen en

zijn laars. Die aanpak was echt een eyeopener
voor mij. Ik maakte hem mijn voornemen kenbaar

vierde en het vijfde. Tot daar het goede nieuws. De
Superior besloot dat ik als germanist ook wel in

generaties leerlingen mee in te wijden in de geheimen van de Angelsaksische cultuur.

om aan de universiteit Engels te gaan studeren. In

staat zou zijn om wat Duits te geven. Ik wilde een

zijn onnavolgbare Antwerpse accent legde hij mij
één voorwaarde op. Ik moest in de vakantie na

beetje beslagen op het ijs komen, dus ik naar de
avondschool. Ik was wij wijze van spreken telkens

het zesde jaar minimum twee weken als au pair

één lesje voor op mijn leerlingen. Op zich was dat

is een veel recenter verhaal. We zijn inmiddels
in het jaar 2000 aanbeland: “Op dat moment
was Walter Roggeman net directeur geworden en

teren: ‘Hé die kan dat veel beter dan den Buytaert!’

ik adjunct. Twee directeurs op één reis vonden we

En ik moest die brave man gaan beoordelen! Mijn
loopbaan als leerkracht Duits was gelukkig van

een beetje vreemd. De superior had jarenlang de
Italiëreis geleid en door zijn pensioen was die plaats

korte duur.”

vacant. In onderling overleg beslisten we dat ik de

“Na een tijdje werd ik bij de superior ontboden. Dat

Italiëreis, die tot kort daarvoor exclusief voor de
Latinisten was voorbehouden, zou overnemen. Na

Na zijn studies in Leuven was er voor Marc maar

was natuurlijk met een bang hartje. Ik dacht echt

de ontelbare Engelandreizen waren mijn vrouw en

één objectief: in het onderwijs aan de slag gaan.
Als pas afgestudeerde leerkracht kreeg hij met-

dat mijn liedje op het College uit was, ik zou te ho
ren krijgen dat ik terstond buiten zou vliegen. Van

ik ook wel toe aan iets nieuws. Zij volgde al enkele
jaren uit interesse Italiaans.”

een de kans om enkele maanden op het ver-

tussen de stapels papieren op zijn bureau meldde

trouwde College aan de slag te gaan. Toch was
dat niet de échte start van zijn Collegecarrière.

hij mij echter dat ik titularis zou worden in het vijfde
jaar. Daar heb ik echt legendarisch mooie tijden

Buytaert. Dat was zonder zijn één jaar oudere kozijn gerekend, die al op

resse voor de Engelse taal en cultuur.”

Leerkracht

vond ik erg goed. Mijn titularis, Robert De Cauwer, trok samen met die laatste
en onze klas naar Aosta in de Italiaanse Alpen. Alleen met onze klas én met het
vliegtuig – achteraf gezien is dat nog steeds ongelooflijk dat dat toen kon. Zelf
was ik nooit verder geweest dan Cadzand. Het kostte mijn toenmalige titularis

Van Royen. “Va Roon”, wilde zeggen, op zijn echt Sint-Nikloas. Met de typische “oo” die je terugvindt in “ooge
boomen vange veel wint”. De naam Van Royen heeft wel invloed gehad op mijn leven. Vader Schack was van de
Knaptandstraat. Kende ne Van Royen uit de Blokmakerstraat? Ne schrijnwerker. Goeie stielman. Ook volgens mijn
nonkel die nog bij Van Royen in dienst is geweest. Brave mens, goeien baas. En als dat laatste in onze familie over
een middenstander werd gezegd, moest je over goeie papieren beschikken.

Dat Marc sinds vele jaren bekend staat als dé

wel genoeg om aan de vierdes les te geven, tot ik

lezen aan kinderen, leerde ik ontzettend veel meer

PENSIOEN BUYTAERT & VAN ROYEN

“Danny, Flandrien,
dichtbij leerlingen en leerkrachten”

man van de Italiëreis en liefhebber en kenner
van alle goede dingen uit de laars van Europa,

een stagiair op mijn dak kreeg. Toen hij de leerlin
gen in vloeiend Duits aansprak, hoorde ik hen fluis

dan ik op school had kunnen leren. Daar liggen
meteen ook de wortels van mijn passie en inte

PENSIOEN BUYTAERT & VAN ROYEN
DANNY VAN ROYEN, PEDAGOGISCH DIRECTEUR MET PENSIOEN

Vanaf 1985 raakte Marc betrokken bij het verhaal
van de eindreizen. Zijn passie voor Engeland
voerde Lydia en hem en later ook de kinderen

Als leerling in de lagere school was Marc best een goede leerling, maar

de verhalen van geschiedenisleerkracht Jos De Backer. Die man kon ongeloof
lijk vertellen, we keken en luisterden met open mond. Ook Marcel Van Buynder

Eindreiziger

job vrijkwam op het College. Geïnteresseerd vroeg

had hij erg veel last van astma, waardoor hij veel afwezig was. ‘In het College
gaat gij nooit meekunnen, gaat gij maar naar de VTS’, redeneerde vader

me, we hadden ook enkele uitstekende leerkrachten. In de eerste plaats waren er

De hoogdagen in Italië: met Lydia, Irène, Eric en François.

bibliotheek in Nieuwkerken. Op een dag vertelde
een jonge en nogal alternatieve germanist die er
wel eens vaker boeken kwam ontlenen, dat er een
ik hem hoe hij dat wist. ‘Ik word op het einde van
het jaar buitengesmeten,’ vertelde hij laconiek. Ik

naar Engeland gaan. Hij had gelijk. Door bij dat
Engele gastgezin gewoon maar boekjes voor te

het College zat. Na enig aandringen zwichtte Buytaert senior en ging het
richting Collegestraat. “Ik voelde mij er meteen thuis. Niet alleen de sfeer beviel

Ook de sfeer tussen de collega’s was uitstekend.

Voor de leerlingen die dat niet kennen: dat was een

– die een zus in Beveren had en af en toe langs mijn ouders in Nieuwkerken pas

De rest van het jaar vond hij werk op het Jan-

beleefd. Onze ‘reeksvergaderingen’ waren onverge

staan. Samen met zijn vrouw Lydia vormde Marc

seerde – heel wat overredingskracht om hen finaal over de streep te trekken en
mij mee te laten gaan ...”

seniuscollege in Hulst. Een allesbepalende ervaring: “Eigenlijk had ik daar wel willen blijven. De

telijk. Die waren een pak minder formeel dan van
daag en vonden altijd plaats bij iemand thuis. Ook

bijna 20 jaar lang de spil van deze reis: “Ik moest

sfeer daar was echt ongelooflijk. Leerlingen en leer

de partners waren uitgenodigd. Er werd lekker ge

Hoewel hij net als alle leerlingen de dagelijkse sleur met wat kattenkwaad
probeerde te doorbreken, was Marc ook toen al de goedheid zelve. “Ik was

krachten deden echt veel activiteiten met elkaar.

geten en soms stevig gedronken, maar tegelijk werd

een brave jongen. In mijn eerste jaar was ik echt het ‘bieken’ van mijn titularis

Barbecues, thé dansants: de grens tussen leerkracht
en leerling viel bij veel activiteiten helemaal weg.

er wel ernstig gebabbeld. Daar zijn banden voor
het leven gesmeed. Ik heb altijd met veel plezier in

[the teacher’s pet zouden ze in het Engels zeggen, red.]. Ik mocht op school zelfs

De collega’s waren er heel vrijgevochten. De rector

het vijfde les gegeven.”

Erik Bielen aan, die ik tot dan toe eigenlijk niet zo
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gekomen. Aan het eind van de humaniora was mijn keuze voor het leraar-

ren, jonge mensen, hun aandacht trekken op en doen openbloeien voor

En dan na de verplichte legerdienst het College binnengerold?
Ook mijn vrije tijd duwde me toen al richting onderwijs. In mijn topjaren
was er de voetbalploeg van de Scouts, nu nog de weekends met oudScouts. Ook leeftijdsgenoten en vrienden sinds jaren van bij de Scouts zijn
in het onderwijs gedoken: Luc Braem en Sander Van Acker bijvoorbeeld.

om de molen vanboven wat bij te stellen om dan met alle energie die hij in zijn

<<<

gebracht bij de zusters van de Berkenboom, maar op mijn rapportje stond
toch maar fijn ‘Sint-Jozef’ en vanaf het derde leerjaar ben ik dan naar hier

al die fantastische zaken die het leven op zoveel verschillende vlakken te
bieden heeft. Kan je mij één mooier beroep opnoemen?

gezag rook. Ah ja, dinges is daar ook baas hé? Is dat niet diene maat van onze

den, maar toen die af moest haken, klopte ik bij

lege. De eerste twee leerjaren van de lagere school heb ik dan wel door-

eigen enthousiasme en nieuwsgierigheid kunnen overbrengen op ande-

Ludwig? Nee pa, niet die van de Sint-Gillisbaan, maar de kleinzoon van die
schrijnwerker waar nonkel Karel nog bij gewerkt heeft. Ah ja. Even tijd nemen

nooit goed zou gekend hebben. In eerste instantie
zou Eric Balthau mijn compagnon de route wor

Eigenlijk heb ik voor de carrière in het onderwijs gekozen omdat ik doodeenvoudig niet veel anders kan. Mijn hele leven is bepaald door het Col-

schap al snel gemaakt, want voor mij was en is er niets mooier dan kiezen
voor mensen. Praten – ik ben steeds graag aan het woord geweest – en je

gezorgd ten huize Schack. Zeker tijdens de laatste levensjaren van vader Schack.

daar een heel nieuw team vormen. Op die manier
leerde ik collega’s kennen die ik anders misschien

door te hakken. En dan kiezen voor een leven in de zachte sector?

moet ne leraar zijn in ’t College. Ver van ons bed als trouwe Kasteelstratenaars.

Ha jongen, hoe is ’t nog op ’t school? Goed hé pa, met zo’n directie mogen we
niet klagen. Scoorde je altijd mee bij mijn vader, strijder tegen alles wat naar

“Op de top van Ben Lomond in Schotland met wijlen Nicole, en wijlen Jo
tussen copain Marc en mezelf in.”

Danny, waarom ben je eigenlijk leraar geworden? Velen zien in jou
een type moderne manager, steeds de kar van de vernieuwingen
trekkend, behoedzaam, maar ook in staat ingewikkelde knopen

Schrijnwerker Van Royen. Grootvader van ene Danny Van Royen. Ah ja, dat
Niet te verwarren met naamgenoot Danny Van Royen, jeugdvriend van mijn
jongste broer Ludwig. Wat uiteraard jaren later voor heel wat verwarring heeft

Het succes van Italië overvleugelde al snel de
Engelandreis, die kort daarna ophield te be-

Nieuwsgierigheid en enthousiasme
overbrengen

Meer dan collega’s
Lesgeven was toen wel anders dan nu, nietwaar?
Uiteraard. Geen rapportprogramma, geen internet, dus geen mail, geen
YouTube, geen Facebook, geen Instagram ... Handboeken alleen op papier.
Vaak nog zonder handleiding of ingevulde versie. Wie zijn leerstof kent,
moet dat toch zonder problemen kunnen oplossen zeker? En die handboeken moesten jàren meegaan. Nu is men soms al na een jaar of drie aan
totale vernieuwing toe.

fel afgetakeld lijf nog vond te beginnen aan de urendurende kleine geschiedenis
van de Blokmakerstraat en het ‘Tereken van voor de baan’.

Na het regentaat wou ik eerst nog verder studeren, maar onze proost bij
de Scouts en toenmalig provisor van SJKS, Jaak Denauw, had alles al voor
mij geregeld. “Danny, ik heb werk voor u, ge gaat dat en dat, daar en daar

gezin en ’s zaterdags ging ik sjotten met de oud-Scouts. En dat was het.

Na een dikke drie decennia Kasteelstraat kwam ik als vreemde eend in de bijt

geven”. Daar was niet veel tegen in te brengen en ook thuis vonden ze dat

En met dat gezin gingen we één keer per jaar op reis. Dat alles maakte dat

terecht in de geoliede machine van de eerste graad. Indringer in een groep die
al sinds jaar en dag mekaar kende. Een groep èchte vrienden. Die mekaar door

Ook het leven als leraar was helemaal anders dan nu. Er was ons werk, ons

ik het mij voorgestelde pad maar moest inslaan.

de band met collega’s ook heel sterk was. We waren meer dan collega’s.
Gezworen vrienden eigenlijk. Ook de kinderen zagen dat en plukten onbe-

en door kenden, maar ook mekaars kleine kantjes erkenden, hun gedacht tegen

En steeds graag les gegeven? Nooit van iets anders gedroomd dan

wust de vruchten van die hechte vriendschappen.

mekaar durfden te zeggen, maar toch steeds aan één zeel trokken: Bernard Hellin, Jo Hermans, Nicole De Cnyf, Marc Smet en ... Danny Van Royen.

schooltje spelen?
Toch ook met een kleine zijsprong naar de journalistiek. Ik deed in mijn

Maar al snel kwam er het leiderschap?

jonge jaren heel wat freelancewerk voor verscheidene kranten. Plots werd

Och, zoiets groeit vaak onbewust. De reekswerking bestond nog niet. Ti-

“Die ademt ’t College!”

mij een job aangeboden in een nieuwe groep die gevormd werd door

tularissen van de vierdes kwamen wel al sporadisch eens samen, maar dat
was meer om eens samen gezellig te tafelen. We zijn dan voorzichtig be-

En jaren later gaat Danny Van Royen van ‘t College met pensioen. Ik was blij dat

toenmalig nieuwslezer Etienne Van Den Berghe. Raar genoeg werd van
bovenaf plots beslist omwille van besparingen dat heel dat gedoe met die

ik al in mijne zetel zat toen die mail passeerde. Wat? Danny met pensioen? Dat
kan toch niet? Die gaat toch voortdoen tot zijn 65? Die mens leeft voor ’t Col-

nieuwe groep niet meer doorging en kon ik dus even door het zand kruipen om de superior te vragen of ik mijn job kon terugkrijgen. “Danny, ik

vallen en opstaan en in het begin met flink wat meer aandacht voor wat
de pot schafte dan voor het pedagogisch opzet, maar ik voelde dat ik van

lege, die ademt ’t College!

ben (een beetje) boos en blij tegelijkertijd”, was zijn antwoord en ik mocht

de collega’s mijn ding mocht doen. Op de duur werden de bijeenkomsten

snel weer voor het bord gaan staan. Dat was dus een ‘folieken’ dat amper

van de eerste graad te ruim, was efficiënt vergaderen moeilijk en zo kwam
er een opsplitsing in de verschillende jaren. Als ‘voorzitter’ van zo’n reeks

een maand heeft geduurd, maar het had mijn leven wel een compleet andere wending kunnen geven. In de krant – als freelance – en in Ic Hou heb

Superior De Smet, Walter Roggeman, Marc Buytaert, Danny Van Royen, de
mannen die gedurende de voorbije halve eeuw de lijnen van ’t College hebben

ik mijn schrijversei steeds kwijtgekund. Ik kreeg de kans om nieuw leven te

uitgezet, allemaal varen ze, of gaan ze – na jaren het beste van zichzelf voor
hun school te hebben gegeven – een andere koers varen. “Het kerkhof ligt vol

blazen in ons schooltijdschrift. Altijd knokken tegen de deadline. Meestal
in het weekend en in vakantiepriodes. Soms ook lastig en delicaat. Nie-

met onmisbare mensen”. Het is een gevleugelde uitspraak. Inderdaad. Onmisbaar? Waarschijnlijk niet. Maar missen? Zeker. Danny Van Royen, rots in de branding. ”Van Roon, dien oogen boom die waal wa wint durft vangen”.

Wie was hij, wie is hij en wie zal hij worden, zou
Paul Jambers zich afvragen. Ik ging aankloppen
en ging het hem vragen.

gonnen de mensen van de eerste graad samen te brengen. Dat lukte, met

werd je in die beginjaren niet voor je vele werk vergoed en moest je tegenstroom roeien. Ik heb er dan bij Walter Roggeman op aangedrongen
om dat werk te officialiseren en al die arbeid ook – hoewel erg mager – te
vergoeden met een uur. Veel werken voor weinig verloning, het is vaak dat

mand mag zich gekwetst voelen door wat in Ic Hou staat, was en is mijn

wat ons onderwijs rechthoudt. Als ik zie wat collega’s nu nog allemaal zo

devies. Véél werk, maar héél graag gedaan.

goed als voor niets doen en vooral graag willen doen ...
Er was ook de samenwerking tussen basis- en secundaire scholen die ik
mee op poten mocht zetten. Halftijds voor gewerkt. Wat niet makkelijk
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Fijne afsluiter
De afsluiter van deze duurzame dag was
een echte knaller! Dit was het moment

Camille Bourgeois 4Lb en Xhoana Memcaj 4GL

waarop alle leerlingen en leerkrachten eindelijk mochten genieten van culinaire versnaperingen en livemuziek die al dan niet

Duurzaamheid valt niet meer weg te denken uit onze hedendaagse samenleving: de discussies over klimaat en
vervuiling domineren de media en politiek, wat blijkt uit talloze krantenkoppen en partijstandpunten. Ook
het schoolleven raakte betrokken in het hele verhaal. Aangezien onze school ijvert voor een groene
schoolomgeving, tracht ze alle leerlingen en collega’s ‘warm’ te maken voor duurzaamheid. Dit jaar maakte de
klassieke wandeltocht voor Broederlijk Delen plaats voor een ‘duurzame’ dag, een initiatief van de werkgroepen
‘duurzaam College 20-21’.
Van het zoeken naar sponsors of het je mentaal
voorbereiden op een wandeltocht van 15 km

voor enkele leuke opdrachten, zoals fitnessen of
de boomhoroscoop aflezen.

ging wandelen langs trage wegen in Sint-Niklaas. 3SPW ging een sportievere uitdaging aan
op ’t Ster. Hoe kan het ook anders. Dankjewel

Een deel van de tweedes volgde dan weer professionele dansles onder het motto ‘Dance for
the climate’. 2MWTa en 2Lb pimpten hun fiets

voor jullie inzet!

Educatie

en 2MWSa leerde een composthoop maken.
Een bezoek aan MIWA was weggelegd voor de
leerlingen van 2Lc, 2MWSc ging zwerfvuil ver-

ren. Zij gingen per klas naar een bepaald gebied
in Sint-Niklaas en haalden er zwerfvuil op. Het
doel was om het meeste aantal zakken te vul-

Als inleiding op de duurzame dag kregen alle
klassen een documentaire over duurzaam-

zamelen op school. Een mooie en doeltreffende
actie!

len. Het resultaat was impressionant. Deze actie
heeft duidelijk effect gehad op de leefomge-

heid voorgeschoteld tijdens het eerste lesuur.
Zo keken sommige leerlingen samen met hun
titularis naar een documentaire van Nic Baltha-

Verder gingen vier klassen uit het derde jaar
voor de werkgroep voeding aan de slag. Ze

Het vijfde jaar economie speelde in de ontmoe-

maakten lekkere vegetarische (én duurzame)
hapjes klaar voor de groepsactiviteit tijdens het
vierde lesuur. Het andere deel van het derde jaar

tingsruimte een spel rond de missie van ’20-’30.
Twee andere klassen kregen de opdracht om,
voor de verandering, veggie hapjes te maken.

was geen sprake dit jaar. In het kader van ‘duurzaam College’ organiseerden de werkgroepen
mobiliteit, afval, energie en voeding op 3 april
bij ons op school een duurzame dag, die in verschillende etappes verliep.

zar, anderen dan weer naar ‘Home’ van Yann
Arthus-Bertrand. Zo werden leerlingen geconfronteerd met actuele problematieken en
kregen ze meer inzicht in het belang van duurzaamheid en het optimale beheer van de na-
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Duurzaamheid, een nieuwe wind
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verzorgd werd door leerlingen. Eerst waren
de hapjes alleen beschikbaar met voedselbonnen, maar wegens de overvloed aan
hapjes konden we allen à volonté verder
eten. Ook werden de leerlingen opgeroepen om het duurzame charter te ondertekenen, om zo hun steun te betuigen aan
de duurzaamheidsdoelstellingen van onze
school. Verder werd iedereen warm gemaakt om een eigen beker of fles mee te
nemen, zodat het afval minimaal zou blij-

Het vierde had de grootste eenheid van alle ja-

ven. Aan sfeer ontbrak het niet en iedereen
maakte er een aangenaam lesuur van. Om
12:05 liep deze laatste activiteit op zijn ein-

tuur, zodat we allen later nog ten volle kunnen
genieten van de aarde.

We konden tot groot genoegen vast
stellen dat de eerste editie van duur
zame woensdag uitermate geslaagd
is. Leerlingen werden op een luchtige
manier ondergedompeld in een duur

cuisine met mr. Van Looy’. Erg toepasselijk, naar
onze mening. 5HW mocht voor de werkgroep
afval creatief aan de slag. Zij maakten een kunst-

zame wereld, wat contrasteerde met de
eerder politiek getinte klimaatprotes
ten elders in ons land. De vernieuwende

werk met PMD-materiaal. Van recyclage gesproken! De standen op de speelplaats inkleden met

aanpak van onze school heeft ervoor
gezorgd dat leerlingen dit thema posi
tief, maar met de nodige zorgen durven

Handen uit de mouwen
Tijdens het tweede en derde lesuur gingen alle
klassen effectief aan de slag in het kader van

Het overige deel van de vijfdes hield zich sportief bezig op ’t Ster.

duurzaamheid en werkten ze rond mobiliteit,
afval, energie en voeding.

benaderen. Deze actie heeft zeker haar
effect gehad en is wat ons betreft dus
zeker voor herhaling vatbaar ...

Na het middageten, waarbij iedereen kon genieten van een verfrissend drankje, werd de
groep verdeeld. Hierbij kon men kiezen tussen

Na deze drukke dag keerden de
leerlingen terug naar huis, alweer een
ervaring rijker.

6LWIa ten slotte wandelde naar een groenzone
en hield er een duurzame picknick. Smakelijk!

wandelen in Sint-Niklaas of ging naar de Ster
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zin te construeren. Het is lastig om een verbloemende formulering te
bedenken als het gaat om de taalvaardigheden die pijnlijk blootgelegd werden.
Van onze kant apprecieerden we het wel enorm wanneer er pogingen ondernomen werden om een gesprek aan te knopen, maar helaas beperkte zich dat tot basiskennis (jezelf voorstellen, het weer
omschrijven). Veel Nederlands werd er dus niet gesproken. Eigenlijk
hebben we tijdens de beide ontmoetingen Frans gesproken, terwijl
we in principe bij ons op school alleen Nederlands mochten hanteren.
Dat leidde soms tot frustraties, want we kregen vaak de opmerking “Je
mag geen Frans spreken” te horen. We vreesden nu eenmaal dat onze
gasten, als we Nederlands zouden spreken, misschien maar een deel
van onze gesprekken zouden meepikken.

strie bij de verschillende overheden.

zij waren heus niet de enigen! Ook 6WEWIa1
testten de fitness ter plekke uit. Helaas wilden
wel niet alle toestellen even goed meewerken.

de speelplaats door grote vlaggenlijnen met tshirts te maken. De rest van de eerstejaars ging

Nokia.

ven van de Belgische technologische
industrie. De organisatie verdedigt de
belangen van de technologische indu-

WIa2 onderzocht hoe het met het sorteergedrag van de Sint-Niklazenaar is gesteld. 6SPW
ging sportieve uitdagingen aan op ’t Ster, maar

logo’s voor het sorteren van afval. Handig! Het
feestje op het einde van de dag kwam natuurlijk
ook in zicht ... 1Tb verzorgde de versiering van

welbekende smartphone. Hierna deden we
een quiz, gevolgd door een rondleiding in het
bedrijf: een unieke blik achter de schermen bij

realitybrillen. Om de dag af te sluiten
kwam er nog een spreker van ‘Agoria’.
Agoria is de federatie van de bedrij-

bloembakken in mekaar knutselden, waren anderen bezig met mosgraffiti. 6HW genoot van
een leerrijk bezoek aan de Buurderij en 6WE-

klassen zijn. 1Le speelde een klimaatspel, geleid
door enkele zesdejaars. Proficiat aan de ‘Ewajalogang’, die de quiz wonnen! 1Ld ontwierp

Na een gezellige treinrit met gereserveerde
plaatsen, startte de voormiddag met een uitleg over de wiskunde die gebruikt wordt in de

verschillende opties: een bezoek aan het verkeerscentrum, een workshop over drones
of een kennismaking met virtual-

Tot slot volbrachten de zesdes tal van uitdagingen. Te veel om op te noemen! Waar sommigen

De activiteiten van het eerste jaar waren erg
uiteenlopend, des te meer omdat er zoveel

Op 19 februari brachten de klassen van het
6e jaar met 6 uur wiskunde of meer een

leven.

Meer dan genoeg lekkers voor het laatste deel
dus! Dit project kreeg de leuke naam ‘Haute

paletten, die taak nam 5WEWIb op zich, terwijl
sommige van hun jaargenoten, opnieuw voor
de verandering, de trage wandelingen deden.

Junesse Heyndrickx 6WEWIb

bezoek aan de Belgische vestiging van het
Finse telecombedrijf Nokia. De leerlingen
gingen een kijkje nemen in het bedrijfs-

de en rondden we deze fijne dag af.

ving in Sint-Niklaas!

Bedrijfsbezoek
Nokia
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Soms ontbrak er ook bij ons specifieke kennis over bepaalde onderwerpen. Zo is er bijvoorbeeld woordenschat over alledaagse, schoolse
dingen die in een les Frans toch weinig ter sprake komt: gaan eten
in de refter, een probleem hebben met je fiets ... We mogen dus zeker niet alleen met een beschuldigende vinger naar onze Franstalige
partners wijzen. Gelukkig hebben de leerkrachten ons geholpen bij
het uitdiepen van onze woordenschat en hebben we ook onze correspondenten op bepaalde momenten kunnen helpen met het verbeteren van hun Nederlands.
Ondanks het feit dat we allen wel konden vaststellen dat een grondigere kennis van de taal in de beide richtingen van de uitwisseling
een fijnere ervaring zou hebben gemaakt, hebben we toch heel veel
mooie herinneringen overgehouden aan dit project. Het ervaren van
deze moeilijkheden was ook leerrijk om ons in te leven in een arbeidssituatie die voor sommige Belgen dagelijkse kost is.
Uitwisselingen hebben niet alleen als doel leerlingen van
plaatselijke gerechten te laten proeven of bij monumenten te
poseren. Ze leren ons een diepgaandere les: het leven in een
steeds veranderende wereld is er niet altijd eentje van rozengeur
en maneschijn. We werden geconfronteerd met hindernissen
die elke Belgische burger ooit wel eens zal ondervinden en
een positieve instelling daarbij is belangrijk, zeker in een
maatschappij waar onder andere de politiek en verschillende
ideologieën zorgen voor een afname van eendracht. De
complexiteit van contact leggen zou niet mogen belemmeren
dat burgers over de (taal)grens heen elkaar beter leren kennen.
Daarom denk ik dat we uitwisselingen op school zeker moeten
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Waterijsjes
maken comeback

Yoghurtijs met bosbessen (recept van ‘Opa ’n Oma’)
Ingrediënten (voor 4 personen): 250 milliliter Griekse yoghurt, merg
van een ½ vanillestokje of twee theelepels vanillearoma, 1 eetlepel honing
en 100 gram bosbessen.

Fatima El Madani 3La en Maïté Verstraeten 6LWIa
Werkwijze: Roer eerst de yoghurt, de vanille en de honing goed door

Ach, waterijsjes, de trots van je lokale supermarkt.
Ze doen ons denken aan zon, zee, strand, krijsende
kleuters die iets te onhandig omspringen met hun
exemplaar en uiteraard de plakkerige narigheid die
tergend langzaam langs je vingers druipt. Na een
grillige winter maken ze weer hun jaarlijkse opmars
en vergaren ze in een razendsnel tempo populariteit
aan de kust, in pretparken en in de koelkast van het
gemiddelde gezin. Speciaal om jullie smaakpapillen
van de teleurstelling te behoeden, hebben wij een
welonderbouwd (lees: poging tot) onderzoek
gehouden naar deze befaamde ijsjes.

elkaar. Het mengsel mag best een paar minuutjes geroerd worden. Hoe
beter het gemengd is, hoe lekkerder de ijsjes later zullen zijn. Hard werk
wordt dus beloond! Schep vervolgens de bosbessen door het mengsel
heen. Vul ten slotte de ijsvormpjes met het mengsel en plaats deze voorzichtig in de vriezer. De ijsjes moeten nu opstijven in de vriezer. Dit kan een
tijdje duren. Enjoy!

Zelf waterijsjes maken?
Heb je toch geen zin om voorverpakte ijsjes naar binnen te werken? Niet getreurd! Ons hart gaat uit naar de doe-het-zelvers die
zo’n kant-en-klaar dessert met de nodige tegenzin verorberen.
Daarom volgen hiernaast drie recepten met 100% slaagkans!

Mango-passievrucht lolly’s (recept van ‘Dagelijkse Kost’)
Ingrediënten (voor 4 personen): 2 rijpe mango’s, 2 passievruchten, 1 dl
water, 1 limoen en bloemsuiker.
Werkwijze: Schil de mango’s en snij het vruchtvlees in stukken. Snij zeker
tot de grote pit en verzamel zoveel mogelijk vruchtvlees. Zo haal je het allerbeste uit de lekkere tropische vrucht en laat je niets van het stuk fruit
verloren gaan! Doe de stukken vruchtvlees van de mango’s in de beker

A-MERK
(Ola, gekocht in Delhaize)

B-MERK
(Gelatelli, huismerk van de Lidl)

Voor deze recensie waagde ik me aan Calippo’s: de subcategorie waterijsjes die meestal straal genegeerd wordt als men een alternatief heeft, wat

Eén groot verschil dat natuurlijk meteen opvalt, is de prijs. Je betaalt minder dan 3 euro voor hetzelfde aantal ijsjes als bij het vorige product, mits

eigenlijk een vreemd gegeven is, aangezien net deze ijsjes je handen behoeden van de plakkerigheid. Dit ijsje in kwestie is er eentje in cola-smaak
van het merk Ola. Het maakt je 85 calorieën rijker, die je kan kwijtspelen

natuurlijk de afwezigheid van een merkje. De verpakking leek op het eerste zicht vrijwel identiek aan de vorige en liet ook evenveel gruwelijke koude door. Het eerste grote verschil is toch wel de smelttijd: na nog geen 30

door 7 minuten en 43 seconden te hoelahoepen. Voor de fanatieke multitaskers onder ons kan je ook altijd proberen zowel te eten als te hoela-

seconden moest het ijsje al buigen voor de toorn van vader zon.

hoepen tegelijkertijd. Aarzel zeker niet om ons te laten weten hoe dat is
afgelopen!

Dit exemplaar smeert je bovendien de volle 99 calorieën aan. Die badboys
kwijtraken, betekent maar liefst 9 minuten doorbrengen met de hoelahoep. Ik denk niet dat het aangewezen is de multitasking-strategie ook

Het eerste wat opvalt aan het ijsje, is dat de verpakking vrij dun is, waardoor ik de kou van het ijsje tot in het diepste van mijn ziel kan voelen vriezen. Een tweede punt is weer dat het heel traag smelt. Na twee minuten

hier toe te passen, met het snelle smelten in het achterhoofd, maar als iemand zich toch geroepen zou voelen om een experimentje uit te voeren ...

kon ik het pas naar boven schuiven, wat eigenlijk iets goeds was, omdat
het betekende dat ik geen race tegen de klok moest voeren om te voor-

De smaak was ook wat minder aanwezig dan verwacht, maar als je rekening houdt met de prijs, valt het te begrijpen hoe dit komt. Verdere gevol-

komen dat ¾ van het ijsje veranderde in een met cola-smaak gemengde
knock-off versie van Loch Ness. De smaak bleef even prominent in het hele
ijsje, wat me aangenaam verraste. Ik zou het een goede 8,5/10 geven, met

gen waren natuurlijk logisch. Toen ik het ijsje ophad, zweefde er genoeg
gesmolten substantie in de bodem om een kleine vlinder in te verdrinken.
Al bij al zou ik het een 6/10 geven.

een klein rouwmomentje over mijn bevroren handen.

van de blender. Snij de passievruchten middendoor en lepel het vruchtvlees met pitjes in de beker van de blender. Mix het tropisch fruit een eerste keer. Voeg wat water toe en mix een tweede keer. Proef en bepaal of
je het mengsel zoeter wil maken met bloemsuiker of met limoensap voor
een dosis extra fruitige pit wil gaan. Dit fruitmengsel hoef je niet te zeven.
De pitjes van de passievruchten geven het ijsje een beetje textuur. Vul nu
de ijsvormpjes tot tegen de rand. Zet de lolly’s in de diepvries. Enkele uren
later kan je ervan genieten.
Tip: Wie zich graag aan een klein experiment waagt: je kunt de vormpjes
ook vullen met ¾ aardbei-yoghurt en ¼ mango-passievrucht. Minstens
even lekker!

Gin-tonic-ijsje (recept van ‘Flair’)
Dit ijsje is wettelijk gezien enkel voor 18-plussers. Maar ach, wie geeft daar
nu om? Van 1 gin-tonic-ijsje zal je heus nog wel niet omvallen ;-)
Ingrediënten (voor 4 personen): 125 ml gin, 250 ml tonic, 175 ml
limoensap en enkele schijfjes limoen.
Werkwijze: Meng de gin met de tonic en het limoensap. Snij de limoen

blijven stimuleren.

in dunne schijfjes. Doe in elk vormpje twee schijfjes limoen en giet daarna
de gemengde gin-tonic met limoen in elk vormpje. Vul tot de rand. Zet de
gevulde vormpjes in de diepvries en haal ze er na enkele uren uit. En nu
maar smullen!
Tip: Je kan in plaats van limoenschijfjes ook gebruik maken van sinaasappelschijfjes of komkommerstukjes.
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Tijger
flagrant elegant
oranje zonnegloed
glashelder water
weerkaatsing
parelend water
zwarte schichten
jagend verjagend
Tijger

Samengesteld door Camille Bourgeois 4Lb
Tekeningen Amber Van Goethem 6HW

Sprookjesland
Herfst
vleugjes vogel
vroeg in de morgen
maken kriskras symfonieën
in beeld en taal

Lente
kleuren huppelen
in het park
de eendjes ... nooit eentje alleen
kwaken een wondermooi gedicht
Zomer
dansende muggen
een waar spektakel
... en steeds opnieuw ...
orchestreren alle koeien mee
Camille Wellens – 4Wb
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Winter
blauwe reiger
krabbels, krullen, duizend kleine prullen
een pareltje kunst
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Camille Bourgeois – 4Lb

In glas
Wij
het meervoud van gebroken
ik sta achter mat glas
met achtergebleven momenten
nooit zal jij ervan weggaan
ik wil rennen maar vroeger houdt me vast
ik wil het glas breken
ik wil dat de scherven
samen met ons leed
verbrijzelen
ik wil een heldere spiegel van jou
om altijd liever van te houden.
Camille Bourgeois – 4Lb

Scherven
Jij was de lijm
die elk stukje
bij elkaar hield
Sommigen hadden scherpe punten
zelfs nu nog prikkend, pasten niet goed
anderen waren ronder, zachter
en elk vond zijn plaats in de puzzel

Oplader
hij is er voor elke soort
in alle kleuren van de regenboog
lang, kort, dik en dun
hij is de levensbron voor telefoon en laptop
ze kunnen weer enkele uren mee
het stopcontact is zijn beste vriend
die vriendschap kan niet meer stuk
verspreid in huis
iedereen die het ziet
maar als je hem nodig hebt
is hij er niet
Flore Voet – 5LMT (naar Rick De Leeuw)

Plots was heel de tube leeg
en ging elke kracht verloren:
je had je best gedaan,
het mocht niet baten
Nu valt alles uit elkaar
in stukken, breekt het, barst
het
en elk spoor van lijm
ooit bindend, lijkt
lang weg
Toch is aan elk stukje
zelfs kleintjes
lijm te zien.

3 kleuren
Stilte
een oorverdovende stilte
harmonie en vrede
een vorm van evenwicht
evenwicht in de natuur
actie maar ook geduld
snelheid maar ook traagheid
een nietsvermoedende prooi
richt zich starend op
en graast verder
een zorgeloosheid
maar toch op zijn hoede
trage flitsen van gele en zwarte
vlekken
onzichtbaar door het hoge gras
dichterbij komend en vastberaden
zakkend naar de grond
afwachtend tot het juiste moment
prooi schrikt op
tevergeefs
een heleboel rood
rood de kleur van bloed
3 kleuren blijven over
zwart
geel
rood
Warren Vanachter – 5WEWIa1

Chan(c)(g)es
Ik hou mij op
aan de herinneringen
die ik knoop,
aan (wan)hoop.
Ik klamp mij vast
sprankels.
Ik wil al je minieme deeltjes,
atomen
moleculen
voelen samensmelten
Met mij.
Ik wil het (terug).
Wat ik krijg is slechts
een blik van je lijf.
Maar ik
ik verlang naar blikken op alles van
mij
tot het diepste adertje
dat je maar vinden kan.
Laat jouw hart
en hetgeen dat gebroken is bij mij
communiceren.
Ik smeek om 1 gesprek
tussen hun 2.
Dat 1 kleine atoom dat nog
overschiet van mij,
kan uiten dat elk apart deel,
je met dezelfde liefde adoreert.
geef me nog een kans
Astrid Opsomer – 4Wb
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“We zijn niet de broer en zus van
vele woorden, maar ik weet dat hij
superfier is op mij”

Evelyne De Mey 5SPW

Een dagje zee
Zakken gepakt
Zwempak aan
Zonnecrème gesmeerd
Iedereen de auto in
Klaar om te gaan
Een uur vol spanning
En yes eindelijk daar
Net geen parking
Nog een toertje dan maar
Dan toch op het strand gekomen
Handdoeken verspreid
Wedstrijd naar het water
Snakkend naar verkoeling
Een dag vol plezier
Spelen in het zand
Om middernacht weer thuis
Maar toch verbrand
Flore Voet – 5LMT
(naar Rick De Leeuw)

Elias Van Extergem – 5LWIb
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Oud-leerlinge Silke Vanwynsberghe
wint de Beker van België!
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Blessures zijn helemaal niet leuk, maar het hoort
er wel bij.

Silke Vanwynsberghe is captain van KAA Gent Ladies
en maakt tevens deel uit van de Red Flames, de
vrouwelijke tegenhanger van de Rode Duivels.
Ze is 22 jaar oud en is oud-leerlinge van onze school.
Op paasmaandag veroverde ze met de KAA Gent
Ladies de Beker van België in het voetbal. Ik had
de eer haar te kunnen interviewen over deze
uitzonderlijke prestatie.

Vind je dat je voldoende ontwikkelings
mogelijkheden hebt gehad? En vind je dat
je genoeg hulp hebt gekregen om je doel te
bereiken?
Ik ben altijd zeer goed begeleid geweest, van
kleins af aan. Al de trainers die ik in deze 17 jaar
heb gehad, hebben me iets bijgebracht. Daarnaast hebben mijn ouders en familie me ook
vanaf dag één gesteund. Door deze begeleiding
en door hard te werken, ben ik de voetbalster
geworden die ik vandaag de dag ben.

Silke, je hebt met je team de Beker gewonnen. Hoe voel je je bij
deze prestatie?
Euforisch en heel fier! We hebben een mooi parcours afgelegd in de beker en zeer veel mooie dingen laten zien. Het is onze tweede Beker in drie
seizoenen, dus dat toont wel aan dat we een beetje een ‘bekerploeg’ zijn.
Er zit enorm veel kwaliteit en talent in ons toch wel jonge team. Dat we dit
bevestigd zien met een prijs, doet altijd deugd.
Nu je de Beker hebt gewonnen, wat is het volgende doel waar
je met je club naar toe wil werken?
Het ultieme doel is kampioen spelen, maar laat ons niet té hard van stapel
lopen en keihard blijven werken. Toch is dat zeker iets dat we op (korte)
termijn zouden hopen bij te schrijven op ons palmares. Kampioen worden
is trouwens nog nooit gelukt in de geschiedenis van de club, dus dat zou
een hele prestatie zijn.
Hoe is je voetbalavontuur eigenlijk begonnen?
Ik ben beginnen voetballen toen ik vijf jaar was bij KFC Vrasene. Mijn papa
was daar trainer en op een dag besloot hij me een keer mee te nemen
naar de trainingen. Blijkbaar vond ik het de eerste keren niet zo leuk, maar
ik heb toch doorgezet en kijk, 17 jaar later ben ik nog steeds bezig. ;-)

“Het is moeilijk om die ‘voetbal knop’
af en toe even uit te zetten”

Hoeveel uur per week spendeer je gemiddeld aan voetbal?
In een normale week trainen we zes keer en spelen we één wedstrijd. Op
maandag trainen we tweemaal en ben ik op de club van 13-18.30 uur. Op
dinsdag trainen we éénmaal van 20-22 uur gemiddeld. Woensdag ben ik vrij.
Donderdag hetzelfde stramien als maandag en vrijdag is het wedstrijddag.
Zaterdag ben ik terug vrij en zondag trainen we nog een laatste keer. Puur
naar trainingsduur en wedstrijdduur gekeken, spendeer ik gemiddeld 11 uur
aan voetbal (effectieve activiteit). Daarbij komen de uren op de club tussen
de twee trainingen door, de verplaatsingen naar de training en de uren voor
de wedstrijd als we op verplaatsing spelen. En niet te vergeten, de tijd die je
nog extra spendeert voor individuele ontwikkeling. Je bent er ook mentaal
constant mee bezig, het is moeilijk om die ‘voetbalknop’ af en toe even uit te
zetten. Uiteindelijk leef ik aangepast aan het voetbal.

Heb je in je carrière al vaak te kampen gehad met blessures?
En waren deze dan van korte of lange duur?
In mijn nog jonge carrière ben ik toch al een aantal keer geconfronteerd
geweest met blessures. Toen ik op mijn 16de op het punt stond de overstap van het jongensvoetbal naar het vrouwenvoetbal te maken, heb ik
mijn voorste kruisband gescheurd. Hierna volgde een revalidatie van negen maanden. In de daaropvolgende jaren heb ik nog drie keer mijn mediale meniscus gescheurd, met telkens een revalidatietijd van 2-3 maanden.
In 2016 heb ik de overstap gemaakt van Lierse SK naar KAA Gent en hier
ben ik, in de drie seizoenen dat ik hier nu ben, gelukkig gespaard gebleven
van ernstige blessures. Momenteel loop ik met een Walkerboot, omdat ik
een avulsiefractuur in mijn voet heb opgelopen tijdens een wedstrijd. Gelukkig is het niet al te erg, normaal gezien zou ik er snel vanaf moeten zijn.
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Is de prestatiedruk hoog of vind je dat dit
meevalt?
De prestatiedruk is tamelijk hoog, maar op dit
niveau hoort dat erbij. Je bent niet zomaar een
voetbalwedstrijdje in de tuin aan het spelen. Er
zit heel veel kwaliteit in de ploeg, de mensen
van de club en de supporters verwachten dan
ook dat dit eruit komt. Er worden goede resultaten van ons verwacht en we doen er dan ook
altijd alles aan om te winnen. Gelukkig keren de
supporters niet snel tegen ons, zoals je wel eens
hoort en ziet bij onze mannelijke collega’s. Denk
maar aan de supporters van Anderlecht die onlangs zo’n scène hebben gemaakt in een wedstrijd waardoor Anderlecht met 5-0 forfaitcijfers
verloor. Ook bij de mannen van KAA Gent ging
het in de play-offs (en eigenlijk heel het seizoen)
niet zo goed en dat zie je dan direct aan de reacties van supporters op sociale media. Dat is
wel jammer.
Heb je nog veel tijd over voor familie en
vrienden of andere vrijetijdsactiviteiten of
is je schema daar te vol voor?
De tijd die ik heb voor mijn familie en vrienden
is momenteel jammer genoeg zeer beperkt. We
moeten veel opofferingen maken voor onze
sport en dit hoort er zeker bij. Ik studeer revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de
UGent, wat ook zeer veel tijd vergt. Af en toe

probeer ik toch af te spreken met mijn vrienden,
maar vaak moet ik ook zeggen dat ik niet kan.
Idem dito bij familiefeestjes.
Ervaar je veel steun van je familie en
vrienden?
Zeer veel. Ik merk ook dat ze allemaal enorm
veel respect en bewondering hebben voor wat
ik doe. Zoals ik al zei, mijn familie en in het bijzonder mijn ouders hebben mij vanaf dag één
gesteund en ze zullen dit ook blijven doen. Mijn
ouders en mijn opa hebben al heel het land
doorgereisd om steeds bij mijn matchen te zijn
en vroeger ook om ervoor te zorgen dat ik overal geraakte. Onlangs speelde ik in Cyprus met de
Red Flames en is mijn mama speciaal naar daar
afgereisd om me aan het werk te zien!
Mijn vrienden vinden het jammer dat ik er niet altijd bij kan zijn, maar ze snappen ook dat dit voor
mij moeilijk is met zo’n druk schema. Ze volgen
me echter op de voet, net zoals mijn vriend. We
zijn ondertussen bijna vier jaar samen. Hij is degene die het dichtst bij mij staat en dus ook alles
van dichtbij ervaart. Hij zal het niet altijd zeggen,
maar ik weet dat hij enorm fier op mij is.
En dan heb je nog mijn broer (Jarne, 6MWE) die
er bijna elke wedstrijd is om me aan te moedigen. Dat is iets wat ik enorm apprecieer, we zijn
niet de broer en zus van vele woorden, maar ik
weet dat ook hij superfier is op mij en dat doet
me heel veel plezier, ook al laat ik dat niet altijd
merken.
Als we iets over voetbal horen in het nieuws,
gaat het vaak over het mannenvoetbel.
Wat is eigenlijk het belangrijkste verschil
tussen mannen en vrouwenvoetbal?
Je geeft het zelf al aan, een eerste groot verschil is de media-aandacht. Het mannenvoetbal wordt veel meer besproken in de media,
maar ik merk ondertussen wel dat er ook
steeds meer aandacht wordt geschonken aan
ons. Alles op zijn tijd! Het mannenvoetbal is
fysieker en sneller, maar qua techniek en voetbalinzicht moeten wij zeker niet onderdoen.
Nog een groot verschil is dat bij ons het voetbal nog meer puur is. We doen het omdat het
onze passie is en om plezier te maken, niet
voor het grote geld, want dat is er gewoon niet
in het vrouwenvoetbal.

Wat vind je van het feit dat mannelijke
voetballers meer betaald krijgen dan
vrouwelijke voetballers?
Ik vind dat er zeker wel een verschil mag zijn,
maar momenteel is dat verschil wel érg groot.
Hopelijk evolueert dit de komende jaren wat,
maar ik vrees ervoor dat we, zeker in België,
geen al te grootse dingen mogen verwachten.
Uiteindelijk ben ik op dit moment wel relatief tevreden over mijn persoonlijke situatie. Ik studeer
nog en alles wat ik kan verdienen met het voetbal is dus mooi meegenomen.
Heb je een persoonlijke sponsor of is hier
geen sprake van?
Neen, ik word niet gesponsord. Ik betaal mijn
voetbalschoenen en dergelijke dus nog altijd
zelf.
Ben je al eens in aanraking gekomen met
seksisme in het vrouwenvoetbal?
Vroeger, toen ik nog bij de jongens voetbalde,
gebeurde het wel eens dat ik tegenstanders of
supporters van de andere ploeg hoorde zeggen
“Oh, we spelen tegen een meisje, dat wordt een
makkie” of “Je laat je toch niet doen door een
meisje?”. Dat gaf me enkel nog meer motivatie.
Nu lees je op internet ook vaak nog reacties
zoals “Die vrouwen kunnen niet voetballen” en
dergelijke. Maar uiteindelijk trekken wij ons daar
niet te veel van aan. We doen gewoon wat we
graag doen en waar we goed in zijn.
Hoe vaak speelde je eigenlijk al voor de Red
Flames? Heb je ook daar de vooruitzichten
om een vaste waarde te worden en grote
tornooien te spelen?
Ik hoop in de nabije toekomst zo veel mogelijk
opgeroepen te worden. Dat zijn altijd leerrijke
ervaringen om mee te nemen en me zo verder
te kunnen ontwikkelen als voetbalster. Ik heb al
een aantal vriendschappelijke wedstrijden voor
de Red Flames mogen spelen en dat geeft me
toch altijd een fier gevoel. In september starten
we met de kwalificatiewedstrijden voor het EK
2021. Het doel is uiteraard om het EK te halen,
met deze groep zijn we dat aan onszelf verplicht. Momenteel ben ik geen vaste waarde in
de ploeg, maar ik heb zeker de ambitie om dit
ooit te worden en ik zal hier dan ook alles voor
doen. Maar alles op zijn tijd, hard werken wordt
altijd beloond!
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EDITORIAAL

Vaart wel!
Alle eerstejaars in het College pronken op hun klasfoto al vele jaren met ...
een boot: een oranje gummiboot met gele roeispanen.
De boot als metafoor voor ‘samen scheep gaan’ bij het begin van de humaniora. Op de vriendschapsdag op het einde van het eerste jaar is de
boot opnieuw van de partij: de herinneringen van het voorbije jaar krijgen
er een plaats in. Op de promotieplechtigheid van de zesdejaars wordt die
boot-foto eveneens opgediept. De reis ging zo snel, de matrozen veranderden danig!
Ik speel leentjebuur bij de eerstes en ... schaal de boot-metafoor op: onze
school, een uit de kluiten gewassen schip, de lange geschiedenis van de
school, een boeiende zeereis.

Generaties matrozen, luitenanten en kapiteins kwamen en gingen. Met de
jaren deemsteren zelfs de meest markante figuren weg. Het lot van iedere
sterveling.

Het schip liep 211 jaar geleden van stapel. Gebouwd op een werf waar
kwaliteitsmaterialen werden gebruikt. Dat was noodzakelijk, want de bemanning en kapiteins van het eerste uur werd het de eerste decennia van
de 19de eeuw niet makkelijk gemaakt. Het schip doorstond de storm. Er
gebeurden aanpassingen in de loop van de jaren: nieuwe technieken,
nieuwe inzichten, stilaan ook andere zeden en gewoonten, andere einders.
Halfweg de 20ste eeuw belandde – vooral door de democratisering van
het onderwijs – het schip in een stroomversnelling. Omstreeks die tijd
startte ook het getrouw bijhouden van een logboek. Het logboek werd Ic
Hou gedoopt. Een verwijzing naar Jan zonder Vrees’ ‘Ic Hou vol’. Ondertussen zijn we aan 108 edities toe. Inderdaad dus, Ic Hou ... vol.

Het schip bleef. En hoe. Het onderging stevige opfrisbeurten. Jawel, naar
vorm en inhoud. Het werd groter, kleurrijker, de bemanning ‘gevarieerder’.
Het kwaliteitsvaandel trachtten alle generaties hoog te houden.
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In de logboeken voel je de polsslag van het schoolleven; ze getuigen in
opmaak, onderwerpen, schrijfstijl en illustraties van de tijdsgeest waarin ze
tot stand kwamen. De ‘kroniekschrijvers’ zorgden ervoor dat kleine en grote verhalen werden opgetekend. Het logboek verbond de opvarenden,
hun familie aan de kade, maar ook de vele oud-bemanningsleden en oudzeelui. Polemieken werden vermeden. Een gemene sneer werd in een
eindredactie steevast geschrapt. Dit alles stond de autonomie van de scribenten niet in de weg. Schalks, een tikkeltje uitdagend, ... het kon, het kan.
De Ic Hou’s getuigen dat het Collegeschip anno 2019 in goede, erg goede staat is. Zeewaardig, met een uitstekende bemanning en nieuwe leiding én gemotiveerd om met zorg voor allen die meevaren het steven te
richten naar nieuwe horizonten. Met dat vertrouwen en die zekerheid de
loopbrug opwandelen naar de wal doet – na zoveel jaren op zee – iets
met een mens. Een mélange van tevredenheid en hele grote dankbaarheid voor alles wat schip en bemanning gaven en een tikkel weemoed
om wat voorbij is.
SJKS hou het vaandel hoog, laat Ic Hou er de getuige van zijn. Met een
knipoog naar jullie allen, een zwaaiende hand in de lucht: behouden vaart,
wind in de zeilen, een veilige koers, een boeiende reis.
Vaart wel!
Danny Van Royen
logboekschrijver
op 31 augustus 2019 aan de wal,
kapitein op rust : )
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ACTUA
VOORZITTER SCHOOLBESTUUR: HUGO DE HAUWERE

Deugddoend pensioen – Veel succes!
Beste leerlingen, beste ouders
In de loop van dit schooljaar bevestigden onze ervaren directeurs, dhr.
Marc Buytaert en dhr. Danny Van Royen, dat zij op het einde van het
schooljaar met pensioen zouden gaan. Wij zijn hen dankbaar voor de
vele jaren inzet voor onze school en wensen hen en hun echtgenotes een
deugddoend pensioen.

Uiteindelijk werd als algemeen directeur dhr. B. Jadoul geselecteerd, voor
de functie pedagogisch directeur 1-2-3 mevr. T. Torsy, voor de functie pedagogische directeur 4-5-6 mevr. I. Van Lemmens en voor de functie van
administratief directeur dhr. S. De Bock. Wij wensen hen alle vier alvast veel
succes in hun nieuwe functie!

Eind februari startten we met een grote sollicitatieronde. Het was een aangename verrassing zoveel kandidaten te zien reageren: 11 in totaal. Het
deed werkelijk deugd in eigen korps zoveel talenten en competenties aan
te treffen! Maar jullie zullen ook wel begrijpen dat niet alle kandidaten geselecteerd konden worden en dit ondanks hun gewaardeerde en gevarieerde vaardigheden!

De niet-geselecteerde kandidaten willen wij als schoolbestuur toch nog
heel speciaal extra danken voor hun deelname! Het siert hen meegedongen te hebben en verantwoordelijkheid opgenomen te hebben en met
hun vaardigheden zullen zij – met de blijvende steun en waardering van
de collega’s – hun professionele capaciteiten verder uitbouwen.
Onze leerlingen – om wie toch alles te doen is – zullen er wel bij varen!

Met de hogervermelde 11 kandidaten werden in totaal 17 interviews van
minimum 1 uur (en soms nog iets langer) gehouden met daarna telkens
een gedachtewisseling onder de zeven leden van het selectiecomité, dit
met respect voor de twee eeuwen College-geschiedenis en voor de visieteksten van onze school.

Het schoolbestuur wenst het nieuwe directieteam alvast veel succes. Hun
complementaire vooropleidingen en competenties vormen in elk geval de
sleutel tot succes!

ACTUA
NIEUW EN UITGEBREID DIRECTIETEAM ENTHOUSIAST VAN START OP 1 SEPTEMBER 2019

Veel succes en behouden vaart!
Sinds 2014 bestond het
directieteam van onze
secundaire school uit twee
personen. Het team was
samengesteld uit algemeen
directeur Marc Buytaert en
pedagogisch directeur Danny
Van Royen. Zij werden
bijgestaan door twee diensthoofden: Bernard Jadoul als
diensthoofd boekhouding en
beheer patrimonium en
Stefan De Bock als diensthoofd secretariaat.
Vanaf 1 september 2019
treedt een nieuw directieteam
aan. Deze ploeg bestaat uit
vier leden. Voor het eerst in
de geschiedenis van het
College maken dames deel uit
van het directieteam. We stellen u graag ons nieuw team
voor.

Mevrouw T. Torsy wordt pedagogische directeur 1-2-3. Na de opleiding wetenschappen-wiskunde (8u) haalde zij het diploma leraar secundair onderwijs – met onderwijsbevoegdheden wiskunde,
fysica en informatica – aan de toenmalige KaHo SintLieven (huidige Odisee). De laatste 14 jaren gaf zij les
wiskunde en fysica/wetenschappelijk werk in onze
school. Zij was actief als lid van de pedagogische
raad alsook van de schoolraad en was de STEMcoördinator binnen onze eerste graad. Binnenkort
studeert ze af als master in opleidings- en onderwijswetenschappen (Universiteit Antwerpen).
Mevrouw I. Van Lemmens wordt pedagogisch directeur 4-5-6. Aansluitend aan de opleiding
Latijn-Wiskunde werd ze licentiaat wiskunde aan de
Rijksuniversiteit Gent. Ze gaf 28 jaar wiskunde op
onze school. De laatste 20 jaar was ze actief in de cel
leerlingenbegeleiding. Haar verschillende vaardigheden kwamen tot uiting als zeer gedreven kracht
binnen het ICT-team, als reeksverantwoordelijke
(10 jaar lang) van het 5de jaar, als uurroosteraar en
Italië-begeleider.

De heer S. De Bock

wordt administratief directeur. Na de opleiding Latijn-Wiskunde
werd hij master geschiedenis aan de Universiteit
Gent. Gedurende 4 jaar onderrichtte hij geschiedenis aan onze leerlingen, alvorens bevoegd te
worden voor de administratie van onze secundaire school. Hij was ook vele jaren actief in het
jeugdwerk.

De heer B. Jadoul

wordt algemeen directeur. Hij is oud-leerling (Latijn-Wiskunde)
van onze school. Hij studeerde af als licentiaat
en meester in de economische wetenschappen aan de (wat nu heet) Université de Namur.
Daarna haalde hij een aanvullend diploma in de
sociale en culturele antropologie aan de KUL. Hij
was gedurende 3 jaar actief als business consultant, gaf 11 jaar les (economie en recht) en was
de laatste 6 jaren verantwoordelijk voor het financieel en infrastructureel beleid van onze lagere school, humaniora en internaat.
We wensen het nieuwe team veel succes!
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ACTUA

DOORDACHT, GESTAAG, DUURZAAM, REALISTISCH AAN DE SLAG

Duurzaam College 17-18-19-20-21 ...
Laat me snel uw verwarring weg
nemen: ‘Duurzaam College 20-21’
is de naam van het project om in
onze school te werken aan een
duurzame toekomst voor onszelf en
de komende generaties.
We gingen vorig schooljaar 2017-2018 van start
en keken rond waar de grote uitdagingen lagen.
We ontdekten pijnpunten waar we het beter
kunnen doen: rondslingerend afval, lichten die
ook na 16 uur blijven branden, computers die
’s nachts licht geven, een overvolle parking midden in de stad, fietshelmen en fluohesjes eerder
uitzondering dan regel, geen sprake meer van
‘gezonde middagen’ van weleer ...
Dit schooljaar 2018-2019 lanceerden we het project ‘Duurzaam College 20-21’. We willen actie
ondernemen rond vier thema’s: afval, energie,
mobiliteit en voeding.
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We zijn geen werkgroep. De uitdagingen
parkeren in een clubje met een handvol mensen die het dan maar moeten doen, werkt
niet. Een duurzame verandering realiseren in
onze gewoontes pakken we best SAMEN aan.
Iedereen op school: onderhoudspersoneel,
secretariaatsmedewerkers, mensen van de catering, directie, alle leerlingen en leerkrachten,
kortom iedereen die op school rondloopt, is
betrokken partij.
‘Duurzaam college 20-21’ is meer dan een
klimaatproject. Uiteraard schreeuwt het
klimaat om een andere aanpak. 2019 is hèt
jaar waar klimaatuitdagingen op de agenda
werden geplaatst. Die CO2 uitstoot moet naar
beneden, dat weten we ondertussen allemaal. Maar daar eindigt ons streven naar een
duurzame toekomst niet. Door samen te bouwen aan een gezonde werk- en leefomgeving
willen we ook onze onderlinge relaties duurzamer maken. In het streven naar een nette

school, tonen we ons respect voor elkaar en niet
in het minst voor de poetsploeg. Met minder
etensresten in de vuilbak na het middagmaal tonen we waardering voor al wie het heeft bereid.
Om te vermijden dat we blijven steken in beloftevolle woorden, ondertekenden vele betrokkenen de voorbije weken een engagementsverklaring. In dit charter formuleerden
we concrete doelstelling omtrent onze vier
thema’s. We lieten een grote afdruk maken van
de verklaring en hingen deze aan de muur in
de ontmoetingsruimte. Voor wie er langskomt,
is het een wake-up-call om werk te maken van
haar of zijn engagement.
Waarom 20-21? Duurzame veranderingen realiseer je niet op korte termijn. We geven eenieder
de tijd: niet één schooljaar, maar zelfs meerdere.
In het schooljaar 2020-2021 hopen we de doelstellingen te kunnen afvinken. We nemen de
tijd, maar stellen niet uit tot in de eeuwigheid ...

ACTUA
Hoever staan we vandaag
aan het einde van schooljaar 2018-2019?
Om te beginnen staat na Duurzame Woensdag, die we organiseerden
op 3 april, het project helemaal op de kaart. Met informatie, het nemen
van engagement en een enthousiaste slotmeeting hebben we iedereen
duidelijk gemaakt waar we met ‘Duurzaam College 20-21’ naartoe willen.
Genomen stappen:
< Met meer vuilnisbakken zowel in de klassen als in de gangen proberen
we het sorteren te bevorderen. Voor de critici: vanaf volgend schooljaar
willen we het afval ook gesorteerd laten ophalen!
< Overleg met de cateraar Scolarest resulteert in een proefproject om
minder plastics te gebruiken.
< Via de infoschermen zien we dagelijks dat onze zonnepanelen volop
energie produceren.
< Bij schilderwerken worden zoveel mogelijk biologische verven
gebruikt.
< In de ‘vrije ruimte’ en in ‘techniek’ organiseren we met leerlingen
onderzoeken naar het energiegebruik in onze school.
< Met de helmencampagne, fietscontroles en infosessies over de ‘dode
hoek’ sensibiliseren we rond veilig fietsen.
< Scolarest levert inspanningen om een vegetarisch alternatief onder de
aandacht te brengen.

Wat mogen we in het schooljaar 2019-2020
verwachten?

Samen veilig op weg

Daguitstappen Meerdaagse reizen
Van 8 tot 90 plaatsen
03 776 22 47

Evenementen Transfers Schoolvervoer
Liftbussen tot 60 plaatsen

www.tswl.be

info@tswl.be

BVBA Jos Smet en zonen - Entrepotstraat 20a, 9100 Sint-Niklaas

< Op dit ogenblik lichten we met een duurzame blik ons school
reglement door. Hier en daar zullen we enkele werkpuntjes verankeren
in duidelijke afspraken. Uiteraard met de nodige aandacht voor
stimuleren i.p.v. reguleren.
< We hopen volgend jaar meer herbruikbare drinkflessen, brooddozen
en brooddoeken te zien om zo van het gebruik van aluminiumfolie af
te geraken.
Dit zijn de zaken die we nu al weten, maar ongetwijfeld komen er nog
meer initiatieven.
We hebben nog een weg te gaan ... maar we hopen dat iedereen op onze
school zo stilaan naar zijn of haar dagelijks handelen gaat kijken door een
duurzame bril. Wordt vervolgd ...

• Je vindt er meer dan je zoekt •

PENSIOEN BUYTAERT & VAN ROYEN
MARC BUYTAERT, ALGEMEEN DIRECTEUR MET PENSIOEN

When shall we three meet again?
In thunder, lightning or in rain?
Exact 20 jaar gelden sprak Marc Buytaert tegen een groep argeloze vijfdejaars de woorden “Veel succes met de
examens en misschien heb ik jullie volgend jaar opnieuw”. Deze achteloos uitgesproken woorden vormden het
sluitstuk van zijn carrière als leerkracht. Nog eens 20 jaar later sluit hij de grote poort aan de Collegestraat 31
achter zich. Hoewel hij niet de man van het grote gebaar of van veel praatjes is, kunnen we dit niet even achteloos
voorbij laten gaan en nemen we uitgebreid de tijd om Marc het laatste woord te geven.
Terwijl het in de verte de donder over Sint Niklaas rolt, schuiven we aan
de keukentafel. Exquise ansjovissen, een olijfje, een brokje kaas en uiteraard een heerlijk glaasje wijn. Echtgenote Lydia komt ook nog even langs.
Ook voor haar zijn het de laatste werkweken. Samen uit samen thuis: Marc
en Lydia waren jarenlang samen de motor van de Italiëreis. “Ik ben altijd
jaloers geweest op mensen uit het onderwijs. Het is hard werken, maar op het
einde van het schooljaar kan je ook echt een punt zetten. Je kan elk jaar na de
vakantie opnieuw beginnen. Als ik na de vakantie terugkom, ligt er steevast een
enorme berg werk.”
Initieel wilden we Marc enkele dilemma’s voorschotelen: lesgeven of directeur zijn, bier of wijn, Italië of Engeland ... Dat plan lieten we al heel snel
varen: Marc omarmt ze telkens beide. We starten daarom bij het begin. In
Nieuwkerken.

Leerling
Als leerling in de lagere school was Marc best een goede leerling, maar
had hij erg veel last van astma, waardoor hij veel afwezig was. ‘In het College
gaat gij nooit meekunnen, gaat gij maar naar de VTS’, redeneerde vader
Buytaert. Dat was zonder zijn één jaar oudere kozijn gerekend, die al op
het College zat. Na enig aandringen zwichtte Buytaert senior en ging het
richting Collegestraat. “Ik voelde mij er meteen thuis. Niet alleen de sfeer beviel
me, we hadden ook enkele uitstekende leerkrachten. In de eerste plaats waren er
de verhalen van geschiedenisleerkracht Jos De Backer. Die man kon ongeloof
lijk vertellen, we keken en luisterden met open mond. Ook Marcel Van Buynder
vond ik erg goed. Mijn titularis, Robert De Cauwer, trok samen met die laatste
en onze klas naar Aosta in de Italiaanse Alpen. Alleen met onze klas én met het
vliegtuig – achteraf gezien is dat nog steeds ongelooflijk dat dat toen kon. Zelf
was ik nooit verder geweest dan Cadzand. Het kostte mijn toenmalige titularis
– die een zus in Beveren had en af en toe langs mijn ouders in Nieuwkerken pas
seerde – heel wat overredingskracht om hen finaal over de streep te trekken en
mij mee te laten gaan ...”
Hoewel hij net als alle leerlingen de dagelijkse sleur met wat kattenkwaad
probeerde te doorbreken, was Marc ook toen al de goedheid zelve. “Ik was
een brave jongen. In mijn eerste jaar was ik echt het ‘bieken’ van mijn titularis
[the teacher’s pet zouden ze in het Engels zeggen, red.]. Ik mocht op school zelfs
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de ‘fourniture’ doen: de verkoop van huiswerk
papier en schriftjes. Nu had ik op een bepaalde dag
toch een straf gekregen. Ik moest een technische
tekening twintig keer overtekenen. Toen Robert
De Cauwer daar weet van kreeg, loste hij dat op
door de tekening twintig keer voor mij te stencillen.
Voor de leerlingen die dat niet kennen: dat was een
omslachtigere voorloper van de fotokopie. Het ge
beurde met inkt, dus mijn werk zag er net echt uit.
Probleem opgelost.”
Hoewel Marc acht uur wiskunde deed en
enorm hield van Frans, besloot hij in het laatste jaar om finaal niet voor burgerlijk ingenieur
of Romaanse te gaan en Germaanse filologie
te gaan studeren. De begin dit jaar overleden
Ludo Van Ginneken, bijgenaamd de bokser,
speelde daarin een cruciale rol. “Hij gaf voor die
tijd op een ongelooflijk moderne manier les. We
lazen dat jaar het stuk ‘Death of a Salesman’ en
hij slaagde erin om met die tekst als kapstok lin
ken te leggen met cultuur, andere literaire teksten,
grammatica ... Het leerplan lapte hij feestelijk aan
zijn laars. Die aanpak was echt een eyeopener
voor mij. Ik maakte hem mijn voornemen kenbaar
om aan de universiteit Engels te gaan studeren. In
zijn onnavolgbare Antwerpse accent legde hij mij
één voorwaarde op. Ik moest in de vakantie na
het zesde jaar minimum twee weken als au pair
naar Engeland gaan. Hij had gelijk. Door bij dat
Engele gastgezin gewoon maar boekjes voor te
lezen aan kinderen, leerde ik ontzettend veel meer
dan ik op school had kunnen leren. Daar liggen
meteen ook de wortels van mijn passie en inte
resse voor de Engelse taal en cultuur.”

Leerkracht
Na zijn studies in Leuven was er voor Marc maar
één objectief: in het onderwijs aan de slag gaan.
Als pas afgestudeerde leerkracht kreeg hij meteen de kans om enkele maanden op het vertrouwde College aan de slag te gaan. Toch was
dat niet de échte start van zijn Collegecarrière.
De rest van het jaar vond hij werk op het Janseniuscollege in Hulst. Een allesbepalende ervaring: “Eigenlijk had ik daar wel willen blijven. De
sfeer daar was echt ongelooflijk. Leerlingen en leer
krachten deden echt veel activiteiten met elkaar.
Barbecues, thé dansants: de grens tussen leerkracht
en leerling viel bij veel activiteiten helemaal weg.
De collega’s waren er heel vrijgevochten. De rector

stelde eigenlijk maar één voorwaarde: de leerlin
gen moesten slagen voor het centrale eindexamen.
Voor de rest waren we vrij om te geven wat we wil
den. Literatuur, muziek, film: je kon echt je passies
botvieren en tegelijk de leerlingen verder brengen.
Ook de sfeer tussen de collega’s was uitstekend.
Het grote probleem was dat ik zeer slecht betaald
werd. Ik had immers geen major Engels behaald.
In Vlaanderen maakte dat geen verschil uit, maar
in Nederland verdiende je een pak minder en kon je
geen rechten opbouwen. Dan gebeurde er iets heel
eigenaardigs. Ik deed toen al vrijwilligerswerk in de
bibliotheek in Nieuwkerken. Op een dag vertelde
een jonge en nogal alternatieve germanist die er
wel eens vaker boeken kwam ontlenen, dat er een
job vrijkwam op het College. Geïnteresseerd vroeg
ik hem hoe hij dat wist. ‘Ik word op het einde van
het jaar buitengesmeten,’ vertelde hij laconiek. Ik
besloot mijn kans te wagen.”
Marc startte met Nederlands in het tweede en
derde jaar. “Ik kreeg echter snel mijn kans in het
vierde en het vijfde. Tot daar het goede nieuws. De
Superior besloot dat ik als germanist ook wel in
staat zou zijn om wat Duits te geven. Ik wilde een
beetje beslagen op het ijs komen, dus ik naar de
avondschool. Ik was wij wijze van spreken telkens
één lesje voor op mijn leerlingen. Op zich was dat
wel genoeg om aan de vierdes les te geven, tot ik
een stagiair op mijn dak kreeg. Toen hij de leerlin
gen in vloeiend Duits aansprak, hoorde ik hen fluis
teren: ‘Hé die kan dat veel beter dan den Buytaert!’
En ik moest die brave man gaan beoordelen! Mijn
loopbaan als leerkracht Duits was gelukkig van
korte duur.”
“Na een tijdje werd ik bij de superior ontboden. Dat
was natuurlijk met een bang hartje. Ik dacht echt
dat mijn liedje op het College uit was, ik zou te ho
ren krijgen dat ik terstond buiten zou vliegen. Van
tussen de stapels papieren op zijn bureau meldde
hij mij echter dat ik titularis zou worden in het vijfde
jaar. Daar heb ik echt legendarisch mooie tijden
beleefd. Onze ‘reeksvergaderingen’ waren onverge
telijk. Die waren een pak minder formeel dan van
daag en vonden altijd plaats bij iemand thuis. Ook
de partners waren uitgenodigd. Er werd lekker ge
geten en soms stevig gedronken, maar tegelijk werd
er wel ernstig gebabbeld. Daar zijn banden voor
het leven gesmeed. Ik heb altijd met veel plezier in
het vijfde les gegeven.”

De hoogdagen in Italië: met Lydia, Irène, Eric en François.

Eindreiziger
Vanaf 1985 raakte Marc betrokken bij het verhaal
van de eindreizen. Zijn passie voor Engeland
voerde Lydia en hem en later ook de kinderen
naar alle uithoeken van het Britse eiland: van
Kent naar Wales tot Schotland. Zo bleek hij de
geknipte man om het gezelschap rond ouddirecteur Walter Roggeman te vervoegen en
generaties leerlingen mee in te wijden in de geheimen van de Angelsaksische cultuur.
Dat Marc sinds vele jaren bekend staat als dé
man van de Italiëreis en liefhebber en kenner
van alle goede dingen uit de laars van Europa,
is een veel recenter verhaal. We zijn inmiddels
in het jaar 2000 aanbeland: “Op dat moment
was Walter Roggeman net directeur geworden en
ik adjunct. Twee directeurs op één reis vonden we
een beetje vreemd. De superior had jarenlang de
Italiëreis geleid en door zijn pensioen was die plaats
vacant. In onderling overleg beslisten we dat ik de
Italiëreis, die tot kort daarvoor exclusief voor de
Latinisten was voorbehouden, zou overnemen. Na
de ontelbare Engelandreizen waren mijn vrouw en
ik ook wel toe aan iets nieuws. Zij volgde al enkele
jaren uit interesse Italiaans.”
Het succes van Italië overvleugelde al snel de
Engelandreis, die kort daarna ophield te bestaan. Samen met zijn vrouw Lydia vormde Marc
bijna 20 jaar lang de spil van deze reis: “Ik moest
daar een heel nieuw team vormen. Op die manier
leerde ik collega’s kennen die ik anders misschien
nooit goed zou gekend hebben. In eerste instantie
zou Eric Balthau mijn compagnon de route wor
den, maar toen die af moest haken, klopte ik bij
Erik Bielen aan, die ik tot dan toe eigenlijk niet zo

IC HOU JUNI 2019 9

<<<

PENSIOEN BUYTAERT & VAN ROYEN

Met Hugo, Jerome, Arthur en Axl.

Met Lydia in IJsland.

heel goed kende. Ook Isabelle Van Lemmens en
later Matthias Verougstraete vervoegden het team
dat jarenlang deze reis mee heeft gedragen en nog
steeds draagt. Uit deze reizen zijn sterke vriend
schappen gegroeid. Eerlijkheidshalve moet ik ook
zeggen dat mijn vrouw erg veel werk verzette: alle
administratie en financiën kwamen bij haar te
recht. En dat in de schaarse weken verlof die ze had.

van het schoolbestuur gesommeerd om aan de an
dere kant van de tafel te gaan zitten ...”

Ik heb die reizen altijd doodgraag gedaan. De band
die je met collega’s, maar vooral met leerlingen op
zo’n reis hebt, heb je niet op school. Het feit dat je
op een ongedwongen manier met leerlingen kan
omgaan, maakt het speciaal. Een beetje zoals op
dat college in Hulst.”

“De wind begon te keren. In 2002 kwamen wij voor
wiskunde als één van de beste scholen in Vlaande
ren uit het PISA-onderzoek. Dat heeft ons de nodige
positieve publiciteit bezorgd. Daarnaast was er ook
wel een stijlbreuk: Walter en ik stonden veel dichter
bij de leerlingen en vooral de ouders.

Adjunct-directeur

Na vijf jaar was de school zodanig gegroeid dat we
een eerstegraadsschool konden afsplitsen en een
derde directeur konden aanstellen. Op dat moment
kwam Danny mee aan boord.”

In de zomervakantie van 1999 raakte bekend
dat de superior met pensioen zou gaan. Provisor
Walter Roggeman zou hem opvolgen als eerste
lekendirecteur van het SJKS. Exact 20 jaar na
die zomer van 1979 besloot Marc om zijn kans
te wagen: “Ik stelde me al een poosje de vraag of
ik tot het einde van mijn carrière zou blijven lesge
ven. Daarnaast was ik al een tijd reeksverantwoor
delijke van het vijfde jaar en dus vertrouwd met het
organiseren en delegeren van taken. Toch was het
een beetje vreemd om na de vakantie ineens in een
andere rol te zitten. Een naaste collega kwam in zijn
plechtigste Nederlands aan mij vragen of hij een
halve dag vrijaf mocht hebben voor persoonlijke
zaken. Dat voelde wel onwennig. En bij mijn eerste
vergadering van het LOC, waarbij ik tussen mijn
vrienden ging zitten, werd ik door de afgevaardigde
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De eerste jaren na 1999 waren best uitdagend.
“We hebben ons moeten zetten.” Het aantal leerlingen belandde rond de eeuwwisseling op een
absoluut dieptepunt: amper 730. Zeven jaar later klokte het leerlingenaantal af boven de 1300.

Algemeen Directeur
“Als ik er zo even over nadenk, dan ben ik even
lang directielid als leraar geweest, dat is toch even
schrikken. Aan de andere kant herinner ik me wel
veel meer verhalen uit mijn leerkrachtenperiode.
Dat vertelt misschien toch iets over hoe anders di
recteur zijn is. Op een bepaald moment verwelkom
den we in september 18 nieuwe leerkrachten die
mijn kinderen hadden kunnen zijn. Op dat moment
dacht ik echt: ik word oud.
Tot Walter enkele jaren geleden vertrok, was ik
vooral bezig met leerlingenbegeleiding. Dat heb

ik heel erg graag gedaan. Vaak was ik meer coach
dan directeur. Op die manier heb ik ook veel ouders
leren kennen. Het was vaak lastig en soms ronduit
moeilijk, maar ik had het idee dat ik die leerlingen
echt vooruit kon helpen.
Toen Walter enkele jaren geleden naar Brussel ver
trok, was dat een gelegenheid om na 14 jaar leer
lingenbegeleiding iets anders te doen. Het is nooit
mijn ambitie geweest om algemeen directeur te
worden, maar Walter heeft me met raad en daad
bijgestaan. Zo heb ik in 2014 de handschoen opge
nomen. Er lagen veel moeilijke dossiers op de plank
waar we – Danny en ik – zelf niet voldoende thuis
in waren: financiën, patrimonium, wetgeving, ad
ministratie ... Daarom hebben we deze complexe
materie verdeeld over twee diensthoofden. De
perceptie ontstond misschien dat we van 3 naar 2
directeurs terugvielen, maar dat klopt niet volledig:
deze twee nieuwe functies vulden ons zeer goed
aan. En hoewel Danny en ik op persoonlijk vlak heel
andere mensen zijn, hebben we elkaar altijd blinde
lings kunnen vinden en deelden we elkaars visie op
onderwijs ten volle.
Het College is een ongelooflijke school met on
gelooflijk weinig problemen. Bij besprekingen met
andere scholen hoor ik heel andere verhalen. Wie
in het College werkt, mag in feite dankbaar zijn
om daar te werken. Ik heb heel veel respect voor
mensen die in een kleuterschool lesgeven of men
sen die in het Buitengewoon Onderwijs werken. Het
College is een fantastische school om te toeven. Ik
hoop dat leerlingen en leerkrachten dat ook zo er
varen!”

PENSIOEN BUYTAERT & VAN ROYEN
Meester van staat
Na 40 jaar lonkt het pensioen aan de horizon.

Wat je nog niet wist over de Engelandreizen ...

“Ik ga eerlijk zijn, ik begin op mijn leeftijd wel te
voelen dat ik wat veel geleefd word. Met het ouder
worden kan je dat minder goed af. Je na een hele
dag op school moeten opladen voor een avondlijke
vergadering, wordt lastiger. Nu gaat dat nog rede
lijk, maar in de winter, als het vroeg donker is, valt
dat echt tegen. Ik wil nu vooral gewoon zelf gaan
bepalen wat ik ga doen en weer meester worden
over mijn tijd.”

Wisten jullie dat Marc Buytaert van 1985 tot 1999 mee in het team begeleiders van de
Engelandreizen zat?

In ledigheid zal die tijd alleszins niet doorgebracht worden ...

Elk jaar vroeg François Smet bij de eerste warme maaltijd op het Britse eiland: “En, wat
gaan we drinken als aperitief?” Elk jaar keken we elkaar aan en knikten. Meer was niet
nodig. Ook dat was traditie: a schooner of dry sherry.

“Op het programma staan alleszins deftig Italiaans
leren en de zolder verbouwen bij mijn dochter. We
hebben nu vier kleinkinderen waarvan de oudste in
de tweede kleuterklas zit. Ik wil er graag écht voor
hen zijn. Als mijn zoon uit Antwerpen een ziek kind
had en dringend op zoek was naar oppas, moest
ik steevast antwoorden: ‘Het is spijtig, maar dat zal
vandaag echt niet gaan.’
Ik ga me in de komende jaren in geen geval met
de school bemoeien en geen zitje in een of andere
raad of vergadering bekleden. Dat betekent natuur
lijk niet dat jullie mij hier niet meer op tijd en stond
zullen zien passeren! Vrijwilligerswerk wil ik op ter
mijn wel gaan doen. En weer meer klassieke muziek
meepikken.
Eind juli gaat mijn vrouw ook met pensioen. We
kregen van de collega’s alvast een prachtige reis
cheque cadeau waar we ons een paar weken lang
niet mee zullen vervelen. Het begint bij mij te krie
belen om weer wat meer af te zakken naar good
old England en mijn oude passie opnieuw op te
nemen!”

De vaste kern bestond uit reisleider Walter Roggeman, François Smet, Hugo De Vos,
Marc Buytaert en ik. We hielden enorm van Engeland en zijn tradities en wilden onze
liefde voor dat soms toch wel rare eiland graag met onze eindejaars delen.
Ook wij hadden zo onze tradities. Zo werden ergens in januari de details van elke reis officieel vastgelegd bij een gezellig etentje ten huize Roggeman.

De kerngroep was bijzonder goed op elkaar ingespeeld, ieder nam zijn taak ter harte
zonder dat daarover gedebatteerd moest worden. Er was nooit ook maar de geringste
onenigheid.
Na de reis kwamen de leerlingen en reisbegeleiders ergens in mei op school samen. Er
werden dia’s en foto’s getoond, de leukste anekdotes werden uitgewisseld. En dan trok
de reisleiding traditiegetrouw naar huize Buytaert om, alweer bij een lekkere maaltijd,
de voorbije Engelandreis te evalueren en de volgende voorzichtig te plannen.
Walter was een puike organisator, Hugo bracht ons aan het lachen, François Smet was
onvergetelijk als onze thesaurier, maar Marc zal ik me blijven herinneren omwille van
zijn rustige vastheid. Hij zocht nooit het middelpunt van de belangstelling, drong nooit
zijn keuzes op, maar hij stond er en je wist dat je absoluut op hem kon rekenen.
Toen de Italiëreis een nieuwe reisleider nodig had, namen we node afscheid van Marc,
maar we wisten: onder zijn leiding zou ook die onvergetelijk blijven.
Eva De Schryver
Oud-lerares

En daarmee is de cirkel rond. Marc was niet alleen mijn titularis in het vijfde en leerkracht
Nederlands en Engels in het zesde en jarenlang
medestander in moeilijke leerlingendossiers,
maar bovenal een baken van rustige vastheid
en medemenselijkheid in deze soms gekke wereld. We’ll meet again ...
Maarten Van Looy en Bram Noens
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3 JUNI: AFSCHEID OP DE TONEN VAN ...

Blij dat je hier bent

Op maandag 3 juni werden onze afscheidsnemende
directeurs gedurende een ganse dag getrakteerd op
verrassingen. “Een fantastische dag, zo verrassend, zo
overweldigend”, getuigden ze beiden – heel dankbaar –
na afloop.
Na hun parade – een soort walk of fame – doorheen de lange gang met
allemaal applaudisserende leerlingen en leerkrachten volgde het slotakkoord op de speelplaats.
Skairo zorgde voor een danceact en een gelegenheidsband ging er flink
tegenaan. De bandleden: Pieter De Geest, Dirk Thielemans, Stijn Verhaeghe, Daan De prins, Jan Ongena, Pieter-Jan De Waele, Vincent De Meyer en
aan de knoppen Bert De Gendt en Wim Vandervreken.
Op de tonen van Deep Purple, Bløf en Queen werden de directeurs toegezongen. Dat bij dat afscheid hun echtgenotes, kinderen en kleinkinderen
deelden in de vreugde, maakte het afscheid nog persoonlijker en beklijvender.

Ter herinnering: de ‘lyrics’ made by Daan De prins en Pieter De Geest.
‘Smoke on the Water’ – Deep Purple
Marc en Danny
Het ga jullie goed!
‘Blij dat ik hier ben’ – ‘Zoutelande’ by Bløf ft. Geike Arnaert
Op de tonen van Deep Purple in een ver verleden
Lange haren voor de ogen, de enige reden
Van een vermoeden naar meisjes in de rangen
Toch greep ze haar kans en ontsproot het verlangen
Ontsproot het verlangen
En zo trok je naar hier om voorgoed te blijven
Je aarzelde niet, nam het krijtje ter hand
In sierlijke letters verscheen op het bord
Blij dat ik hier ben, blij dat ik hier ben
Je leerde haar kennen als jouw school, jouw College
Haar leerlingen komen, haar leerlingen gaan
Ze heeft het vermogen jou te blijven boeien
Blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
‘We will miss you’ – Queen
We will, we will miss you!

12 IC HOU JUNI 2019

PENSIOEN BUYTAERT & VAN ROYEN

FEBE EN CAMILLE AAN HET WOORD:

“Dankbaar om onze school zo fijn te maken”
Febe De Vuyst 4HW: “2019: het laatste jaar met onze directeurs. Allebei
hebben ze zich jaren ingezet voor onze school om te zorgen dat de leerlingen zich hier thuis voelden. Na een jaar hier te hebben gezeten, kan
ik toch zeggen dat de twee directeurs een positieve invloed hadden op
mij. Ze waren namelijk heel enthousiast over een uitwisselingsproject met
China waarin ik geïnteresseerd was. Op het einde van dit jaar heeft meneer
Buytaert alle informatie doornomen en heeft hij mij advies gegeven in verband met de vakken die ik eventueel zou moeten inhalen.
De grappige video’s om een boodschap van algemeen nut te brengen in
de loop van dit jaar, zorgden voor een connectie tussen directie en leerling. Dat maakt dat SJKS een hartverwarmende school is waar je veel plezier kunt beleven. Of het nu met een kleine schriftelijke boodschap is of
een flashmob, we willen onze dankbaarheid maar al te graag aan jullie tonen.“

Camille Bourgeois 4Lb: “Ik herinner me nog goed het allereerste jaar
op school. Infoavond, opendeur, inschrijven, start. De directeurs stonden
steeds zo dicht bij de leerlingen tijdens deze spannende periode. Ik voelde
me echt welkom op deze school. Vier jaar later is dat nog steeds het geval.
Meneer Van Royen heeft me erg gesteund met mijn poëzie. Als je ergens
een gedichtje ziet hangen, is dat zijn werk. Hij haalt het maximale uit elke
leerling. Het is zo fijn om te zien hoe je gewaardeerd wordt.
Ik kreeg dit jaar ook de kans om een duel te organiseren tussen de twee
directeurs. Je hebt bij zoiets niet eens het gevoel dat je aan het praten
bent tegen dé twee directeurs. Je bent er steeds erg op je gemak. Ik ken
geen andere school waar de directeurs eigenhandig de rapporten komen
uitdelen! Heel dankbaar ben ik, zijn wij allemaal, denk ik. Dankbaar voor dat
‘thuis’-gevoel. Dankbaar voor de uitleg over studiekeuzes, over evenementen. Dankbaar voor Skairo. Dankbaar om onze school zo fijn te maken.”

“Dank voor jaren richting geven”
De Ic Hou-redactie gaat in overdrive: werkelijk de hele Collegegemeenschap wil een woordeke placeren in het schoolblad ten afscheid van de
heren Buytaert en Van Royen.
Meneer Van Royen betekent voor mij vooral zelf lesgeven in het College van Sint-Niklaas. Toen zijn, normaliter sterke, ruggengraat het liet afweten, trad ik in zijn voetsporen. Hartelijk en professioneel ontvangen door Nicole De Cnyf, Jo Hermans en Marc Smet, toentertijd met Danny het
cement van het eerste jaar. Waar het goed is, blijf je graag en zo hoop ik nog vele jaren door de lange gang van zijn school te dwalen richting
interessante lessen en geïnteresseerde leerlingen.
Wat zal ik me nog herinneren van meneer Van Royen? Een alomtegenwoordige aanwezigheid op vergaderingen, een mening, een creatieve
hand in menig activiteit, een onuitputtelijke bron, maar bovenal een directeur met een buitenmaatse boon voor zijn leerkrachten en leerlingen.
Meneer Buytaert betekent voor mij vooral mijn klas mennen. We traden op in tijden van ongehoorzaamheid, ontevredenheid, teleurstelling of
milde tegenstand. Hij vertolkte het boze gezag en ik mocht (heel fideel van meneer Buytaert) de good cop spelen. Samen verzoenden we zo
meerdere malen leerlingen met leerkrachten met ouders met leerlingen en terug! We bewaren de vierde economische voor altijd in ons hart.
Wat zal ik me herinneren van meneer Buytaert? Een fietshelm met daaronder kleinzoon Axl, uren deliberatiepret, een andere mening, een fel gesmaakte Italiaanse eindreis, een onuitputtelijke bron, maar bovenal een directeur waarbij ik me op mijn gemak voelde.
Dank voor jaren richting geven aan een school in dagelijkse verandering: jongens, later meisjes, korte rokken, later korte broeken, Stem, geen
Stem, bakken talent, knokken voor veel punten, te weinig punten, oudervergaderingen, leerlingenparlementen, groene school, brossen voor de
bossen, zonnepanelen, dubbel glas en nu nog een herbestemming voor de Collegekerk. Dat zullen we zelf moeten doen! Fijne tijd tegemoet.
Eresaluut.
Vera Goossens
Leerkracht Nederlands – klassenlerares
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DANNY VAN ROYEN, PEDAGOGISCH DIRECTEUR MET PENSIOEN

“Danny, Flandrien,
dichtbij leerlingen en leerkrachten”
Van Royen. “Va Roon”, wilde zeggen, op zijn echt Sint-Nikloas. Met de typische “oo” die je terugvindt in “ooge
boomen vange veel wint”. De naam Van Royen heeft wel invloed gehad op mijn leven. Vader Schack was van de
Knaptandstraat. Kende ne Van Royen uit de Blokmakerstraat? Ne schrijnwerker. Goeie stielman. Ook volgens mijn
nonkel die nog bij Van Royen in dienst is geweest. Brave mens, goeien baas. En als dat laatste in onze familie over
een middenstander werd gezegd, moest je over goeie papieren beschikken.
Schrijnwerker Van Royen. Grootvader van ene Danny Van Royen. Ah ja, dat
moet ne leraar zijn in ’t College. Ver van ons bed als trouwe Kasteelstratenaars.
Niet te verwarren met naamgenoot Danny Van Royen, jeugdvriend van mijn
jongste broer Ludwig. Wat uiteraard jaren later voor heel wat verwarring heeft
gezorgd ten huize Schack. Zeker tijdens de laatste levensjaren van vader Schack.
Ha jongen, hoe is ’t nog op ’t school? Goed hé pa, met zo’n directie mogen we
niet klagen, scoorde je altijd mee bij mijn vader, strijder tegen alles wat naar ge
zag rook. Ah ja, dinges is daar ook baa,s hé? Is dat niet diene maat van onze
Ludwig? Nee pa, niet die van de Sint-Gillisbaan, maar de kleinzoon van die
schrijnwerker waar nonkel Karel nog bij gewerkt heeft. Ah ja. Even tijd nemen
om de molen vanboven wat bij te stellen om dan met alle energie die hij in zijn
fel afgetakeld lijf nog vond te beginnen aan de urendurende kleine geschiedenis
van de Blokmakerstraat en het ‘Tereken van voor de baan’.
Na een dikke drie decennia Kasteelstraat kwam ik als vreemde eend in de bijt
terecht in de geoliede machine van de eerste graad. Indringer in een groep die
al sinds jaar en dag mekaar kende. Een groep èchte vrienden. Die mekaar door
en door kenden, maar ook mekaars kleine kantjes erkenden, hun gedacht tegen
mekaar durfden te zeggen, maar toch steeds aan één zeel trokken:
Bernard Hellin, Jo Hermans, Nicole De Cnyf, Isabelle Snoeck, Marc Smet en ...
Danny Van Royen.

“Die ademt ’t College!”
En jaren later gaat Danny Van Royen van ‘t College met pensioen. Ik was blij dat
ik al in mijne zetel zat toen die mail passeerde. Wat? Danny met pensioen? Dat
kan toch niet? Die gaat toch voortdoen tot zijn 65? Die mens leeft voor ’t Col
lege, die ademt ’t College!
Superior De Smet, Walter Roggeman, Marc Buytaert, Danny Van Royen, de
mannen die gedurende de voorbije halve eeuw de lijnen van ’t College hebben
uitgezet, allemaal varen ze, of gaan ze – na jaren het beste van zichzelf voor
hun school te hebben gegeven – een andere koers varen. “Het kerkhof ligt vol
met onmisbare mensen”. Het is een gevleugelde uitspraak. Inderdaad. Onmis
baar? Waarschijnlijk niet. Maar missen? Zeker. Danny Van Royen, rots in de bran
ding. ”Van Roon, dien oogen boom die waal wa wint durft vangen”.
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Wie was hij, wie is hij en wie zal hij worden, zou
Paul Jambers zich afvragen. Ik ging aankloppen
en ging het hem vragen.

PENSIOEN BUYTAERT & VAN ROYEN
Nieuwsgierigheid en enthousiasme
overbrengen
Danny, waarom ben je eigenlijk leraar geworden? Velen zien in jou
een type moderne manager, steeds de kar van de vernieuwingen
trekkend, behoedzaam, maar ook in staat ingewikkelde knopen
door te hakken. En dan kiezen voor een leven in de zachte sector?
Eigenlijk heb ik voor de carrière in het onderwijs gekozen omdat ik doodeenvoudig niet veel anders kan. Mijn hele leven is bepaald door het College. De eerste twee leerjaren van de lagere school heb ik dan wel doorgebracht bij de zusters van de Berkenboom, maar op mijn rapportje stond
toch maar fijn ‘Sint-Jozef’ en vanaf het derde leerjaar ben ik dan naar hier
gekomen. Aan het eind van de humaniora was mijn keuze voor het leraarschap al snel gemaakt, want voor mij was en is er niets mooier dan kiezen
voor mensen. Praten – ik ben steeds graag aan het woord geweest – en je
eigen enthousiasme en nieuwsgierigheid kunnen overbrengen op anderen, jonge mensen, hun aandacht trekken op en doen openbloeien voor
al die fantastische zaken die het leven op zoveel verschillende vlakken te
bieden heeft. Kan je mij één mooier beroep opnoemen?
En dan na de verplichte legerdienst het College binnengerold?
Ook mijn vrije tijd duwde me toen al richting onderwijs. In mijn topjaren
was er de voetbalploeg van de Scouts, nu nog de weekends met oudScouts. Ook leeftijdsgenoten en vrienden sinds jaren van bij de Scouts zijn
in het onderwijs gedoken: Luc Braem en Sander Van Acker bijvoorbeeld.
Na het regentaat wou ik eerst nog verder studeren, maar onze proost bij
de Scouts en toenmalig provisor van SJKS, Jaak Denauw, had alles al voor
mij geregeld. “Danny, ik heb werk voor u, ge gaat dat en dat, daar en daar
geven”. Daar was niet veel tegen in te brengen en ook thuis vonden ze dat
ik het mij voorgestelde pad maar moest inslaan.
En steeds graag les gegeven? Nooit van iets anders gedroomd dan
schooltje spelen?
Toch ook met een kleine zijsprong naar de journalistiek. Ik deed in mijn
jonge jaren heel wat freelancewerk voor verscheidene kranten. Plots werd
mij een job aangeboden in een nieuwe groep die gevormd werd door
toenmalig nieuwslezer Etienne Van Den Berghe. Raar genoeg werd van
bovenaf plots beslist omwille van besparingen dat heel dat gedoe met die
nieuwe groep niet meer doorging en kon ik dus even door het zand kruipen om de superior te vragen of ik mijn job kon terugkrijgen. “Danny, ik
ben (een beetje) boos en blij tegelijkertijd”, was zijn antwoord en ik mocht
snel weer voor het bord gaan staan. Dat was dus een ‘folieken’ dat amper
een maand heeft geduurd, maar het had mijn leven wel een compleet andere wending kunnen geven. In de krant – als freelance – en in Ic Hou heb
ik mijn schrijversei steeds kwijtgekund. Ik kreeg de kans om nieuw leven te
blazen in ons schooltijdschrift. Altijd knokken tegen de deadline. Meestal
in het weekend en in vakantiepriodes. Soms ook lastig en delicaat. Niemand mag zich gekwetst voelen door wat in Ic Hou staat, was en is mijn
devies. Véél werk, maar héél graag gedaan.

“Op de top van Ben Lomond in Schotland met wijlen Nicole, en wijlen Jo
tussen copain Marc en mezelf.”

Meer dan collega’s
Lesgeven was toen wel anders dan nu, nietwaar?
Uiteraard. Geen rapportprogramma, geen internet, dus geen mail, geen
YouTube, geen Facebook, geen Instagram ... Handboeken alleen op papier.
Vaak nog zonder handleiding of ingevulde versie. Wie zijn leerstof kent,
moet dat toch zonder problemen kunnen oplossen zeker? En die handboeken moesten jàren meegaan. Nu is men soms al na een jaar of drie aan
totale vernieuwing toe.
Ook het leven als leraar was helemaal anders dan nu. Er was ons werk, ons
gezin en ’s zaterdags ging ik sjotten met de oud-Scouts. En dat was het.
En met dat gezin gingen we één keer per jaar op reis. Dat alles maakte dat
de band met collega’s ook heel sterk was. We waren meer dan collega’s.
Gezworen vrienden eigenlijk. Ook de kinderen zagen dat en plukten onbewust de vruchten van die hechte vriendschappen.
Maar al snel kwam er het leiderschap?
Och, zoiets groeit vaak onbewust. De reekswerking bestond nog niet. Titularissen van de vierdes kwamen wel al sporadisch eens samen, maar dat
was meer om eens samen gezellig te tafelen. We zijn dan voorzichtig begonnen de mensen van de eerste graad samen te brengen. Dat lukte, met
vallen en opstaan en in het begin met flink wat meer aandacht voor wat
de pot schafte dan voor het pedagogisch opzet, maar ik voelde dat ik van
de collega’s mijn ding mocht doen. Op de duur werden de bijeenkomsten
van de eerste graad te ruim, was efficiënt vergaderen moeilijk en zo kwam
er een opsplitsing in de verschillende jaren. Als ‘voorzitter’ van zo’n reeks
werd je in die beginjaren niet voor je vele werk vergoed en moest je tegenstroom roeien. Ik heb er dan bij Walter Roggeman op aangedrongen
om dat werk te officialiseren en al die arbeid ook – hoewel erg mager – te
vergoeden met een uur. Veel werken voor weinig verloning, het is vaak dat
wat ons onderwijs rechthoudt. Als ik zie wat collega’s nu nog allemaal zo
goed als voor niets doen en vooral graag willen doen ...
Er was ook de samenwerking tussen basis- en secundaire scholen die ik
mee op poten mocht zetten. Halftijds SJKS, halftijds SGSN. Wat niet makke-
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lijk was, want soms moest ik bij de verschillende partners ook een verschillend petje opzetten. En ook soms tegen de geest van mijn eigen school
adviseren. Niet vergeten dat er vroeger niets van overleg bestond tussen
basisscholen en secundaire scholen. Dat waren nu eenmaal twee verschillende werelden die mekaar niet kenden, laat staan zich iets van mekaar
aantrokken. We hebben met dat overleg toch iets in gang gezet binnen de
Scholengemeenschap.

Directeur
Op naar het directeurschap. Is dat zo fantastisch, directeur zijn?
Ja. Plots was er het idee van directeur van een op papier afgesplitste eerstegraadsschool. Er kwam een directiefunctie bij en een pak meer lesuren
voor de ganse school. Een win-winsituatie. Ik heb er niet voor moeten solliciteren. Lesgeven vond ik al fantastisch, maar directie bleek zeker even
interessant. De job heeft me de kans gegeven een bredere kijk te krijgen
op veel problemen en hete hangijzers en heeft me – zo voel ik het toch
aan – als mens rijker gemaakt. De media zouden eens op het idee moeten
komen een camera te installeren op de schouder van een directeur. TopTV zou dat opleveren en veel begrip voor het dagdagelijks schoolleven.
Variatie verzekerd. Vaak op een halve dag van enorme hoogtes tot peilloze
dieptes. Van een collega die met een waanzinnig goed idee afkomt tot
een leerlinge die bij het ontbijt te horen heeft gekregen dat haar ouder
gaan scheiden.
Ik had het geluk om goeie leermeesters te hebben. Mensen die er niet alleen
flink tegenaan konden gaan, maar ook wel eens even op de rem konden gaan
staan. Geen tafelspringers. Morgen is er ook nog een dag. En school is soms
ook maar school, hoe boeiend het vaak ook is. Mannen als superior Daniël De
Smet, Walter Roggeman en Marc Buytaert die ideeën hebben die soms tegen
de stroom ingaan, maar die ervoor blijven gaan. Die weten dat het de ja-knikkers niet zijn die de wereld veranderen.
Wat ook belanrijk is? Beseffen dat je gedragen moet worden door het korps.
Als het daar begint te wringen, moet je jezelf als directeur in vraag durven stellen en bijsturen. Je bent tenslotte de leider die op het schild màg staan. Maar
als de manschappen gaan lopen, lig je als directeur het eerste in het zand. En
soms moet je ook door dat zand durven kruipen. Durven toegeven dat je fout
bent geweest. Da’s moeilijk en dat moet je leren met vallen en opstaan, maar
dat wordt door je mensen erg gewaardeerd. Jezelf blootgeven, je kwetsbaar
opstellen, we doen het allemaal te weinig. Leerling, ouder, leraar, directeur.
Ik had het geluk dat ik in het directieteam kon rekenen op collega’s die
me ook steunden in moeilijke momenten. Niet iedere dag is er een wawgevoel. Er waren ook moeilijke, triestige momenten. Zie je ons daar staan
op die foto op de vensterbank? Jo (Hermans), Nicole (De Cnyf) en Marc
(Smet) en ik. Reken er nog Michel (Vergauwen) bij voor de ploeg die de
eerste uitwisseling met Portugal trok in 1990. En wie blijft er nog over?
Marc en ik. Dan ben je maar wat blij dat je naast een directeur werkt die de
situatie kent, je de spreekwoordelijke schouder om uit te huilen biedt en
collega’s hebt die je oppeppen. We leven hier met jonge mensen en die
staan wel eens stil, maar niet te lang.
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Aandacht voor professionaliseren
Het leven is levenslang leren. Ook voor een directeur?
Ik heb enorm veel opgestoken uit gesprekken met leerlingen, ouders en
collega’s. Voor de leerlingen was ik vaak het luisterend oor in hun leerlingenraden, veelal van de allerjongsten tot de bijna gediplomeerden. Ik
vond het belangrijk erg bereikbaar te zijn; mijn deur stond steeds open.
Voor de collega’s probeerde ik ook aanwezig te zijn op elke reeksvergadering en ervoer ik dikwijls wat het is om in de wind te staan. Van een zacht
briesje tot een stormwind. Tevens was ik de vertegenwoordiger van ‘de directie’ op de vele vakvergaderingen. Gas geven en af en toe eens op de
rem gaan staan. Graag en met volle goesting nieuwe wegen bewandelen,
geruggesteund door wat je opstak op bijscholingen en je eigen gezond
verstand.
Ik heb buiten de school echt genoten van de talrijke bijscholingen. Die
worden niet door pannenkoeken gegeven, hé. Dat zijn meestal mensen
die je aan het denken zetten en met huiswerk weer naar je werkplek sturen. Daarom had ik het ook zo graag dat leerkrachten met drie of meer op
bijscholing trokken. Met drie kan je nu eenmaal makkelijker goeie ideeën
overbrengen bij de collega’s. Idem voor de congressen van de scholengemeenschap. Dat was enorm verrijkend voor de job. Je ontmoette er niet
alleen mensen uit hetzelfde directieschuitje, er werd ook steeds gezorgd
voor boeiende sprekers. Dat alles zorgde er immers voor dat we bij de laatste doorlichting een dikke pluim kregen voor ons nascholingsplan en onze
schoolvisie. We werken niet voor de pluimen, laten we wel wezen, maar
het doet deugd. Professionalisering van directie en leerkrachten maakt de
school – het leven – beter.

Leraars staan centraal
Laat je de school nu niet verweesd achter?
Bijlange niet. Onze school is gezond. Zowel van binnen als naar de buitenwereld toe. De grote structuren zijn gezet. Uiteraard zal een en ander
veranderen, er zullen andere accenten gelegd worden en nieuwe mensen zullen moeten leren vlot in te spelen op steeds sneller komende vernieuwingen. Maar ik heb er het volste vertrouwen in. De leerlingen zijn de
hoofdrolspelers, de leerkrachten staan centraal in dat proces. En ons korps
mag er best wezen, absoluut. Ook zij zullen een passend antwoord blijven
geven op de vraag van ouders naar authenticiteit, iets wat onze school al
meer dan 200 jaar kan bieden. Ouders vragen van een school om hun kinderen veel te leren, zodat ze later sterk staan in een steeds meer eisende
wereld. De school en de leerkrachten moeten de leerlingen prikkelen, uitdagen, confronteren met nieuwe zaken en inspireren. Doen nadenken en
helpen in de groei naar ‘humanior’ worden.

Met Nina op de Plaza Mayor in Salamanca.

Met (v.l.n.r.) Sem, Zita, Lili, Lars, Torah, Stan en Mona.

Ik wil zo graag de wereld zien

Soepel omgaan met grootste plannen

En nu: pensioen. Het grote zwarte gat?
Ik begin pas nu stilaan te beseffen dat mijn pensioen er nu echt wel met
rasse schreden aan zit te komen. Maar ik heb me nog nooit verveeld, dus
denk – hoop – ik dat het nu ook wel zal meevallen. Als kind was ik al ne
prutser, steeds met vanalles bezig. En dat is blijven duren. Dankzij mijn
nieuwsgierigheid kan ik me in tal van zaken verdiepen.

En op sportief vlak? Ga je in het peloton van wielertoeristen
‘die met zijn stadsveloken’ blijven?
Eerst wat kilo’s vermageren. Gelukkig gaat dat bij mij nogal snel. Dan de
fietsfysiek weer op punt zetten en dan misschien wel eens een echt serieuze tocht maken. Met een fietsmaatje. Of twee. We zien wel, want op
mijn leeftijd moet je soepel kunnen omgaan met grootse plannen. Dat
heeft mijn tamelijk recent verleden me wel geleerd. Eén gezondheidsknauw en alle plannen liggen aan diggelen.

Uiteraard ga ik reizen. Nu het nog kan. Als je de 75 voorbij bent, wordt dat
lastig, hé. We hebben erg lang samen met onze kinderen gekampeerd in
gans Europa. De voorbije tien jaar hebben Nina en ik grote reizen buiten
Europa gemaakt. Nu plannen we vakantiereizen samen met de gezinnen
van onze kinderen. We zien wel wat er allemaal nog komt. Zoals al zoveel
jaren ga ik ook straks tijdens het Hemelvaartsweekend stappen met vrienden. Tradities moet je in ere houden. En de druivenpluk eind september in
Portugal moet ik ook eens meegemaakt hebben.
Ik ben een nachtmens: zelden kruip ik voor middernacht in mijn bed. Ik
kan dan genieten van de stilte van de nacht met een goed boek of een
goed stukje muziek. Stilte is voor mij een zegen. Gaan wandelen met
vrienden, luidop schaterlachen, maar ook gedurende een uur niets zeggen
tegen mekaar. Weten dat ge ‘overeenkomt’. Of een uur lang stilzitten op
een bergtop. Genieten van het uitzicht en je gedachten hun gang laten
gaan.
Misschien ga ik wel schrijven? Welke richting dat zal uitgaan, weet ik nu
nog niet. Misschien wel iets met reisverhalen, fictie en fotografie ...

Of dan maar wat rustig bij ’t vrouwke zitten thuis? Patatje schillen?
Muurke behangen?
Dat eerste wel. Ik kook graag thuis. Ik sta op nog slechts één module van
mijn koksdiploma. Voor dat tweede, de klusjes in huis, moet je mij niet aanspreken. Mijn onhandigheid is bijna legendarisch (en ook wat gecultiveerd).
Nee, zelfs ne nagel kan ik niet recht in een muur kloppen. Gelukkig heb ik
daar onze Stijn voor. Dat is de man met de twee rechterhanden in de familie.
En de school? Gaan we je hier nog vaak terugzien?
Ook dat weet ik niet. Ze hebben hier mijn nummer, hé. Als ze bellen, zal
ik graag opnemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe ploeg het
goed gaat doen. Geef ze de tijd en de ruimte. Wij hebben die ook gekregen.
Gelukkig?
Ik ben een gelukkig man. Laatst zijn we veertig jaar gelukkig getrouwd,
we hebben nog onze vier ouders, drie toffe kinderen met fijne partners
en zeven schatten van kleinkinderen en een trouwe vriendenkring. En op
professioneel vlak heb ik hier – samen met velen – de kans gekregen een
steentje te mogen verleggen. Het leven kan schoon zijn, hé? Wat moet ne
mens nog meer hebben? Toch?

En daarmee gaat een boegbeeld van het College met verdiend pensioen. 12 jaar leerling, 26 jaar leraar en 15 jaar directeur, 53 jaar College.
Bedankt Danny, Flandrien, stoere krijger van vele veldslagen. Het zal je ongetwijfeld goed lukken je ook de komende jaren niet te vervelen.
Herman Schack
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REACTIES GESPROKKELD IN DE EERSTE EN DE TWEEDE GRAAD

Lang leve de consuls, Marcus en Dannius
Soms lijken jullie wel op Romeinse consuls, altijd
met twee.
Jullie beslissen de dingen, maar laten jullie altijd
door de leerkrachten/magistraten adviseren.
Jullie zorgen er telkens weer voor dat de ‘Pax
Collegum’ bewaard blijft.
Jullie bedelen de soldij/de rapporten met een
schouderklopje voor de heroïsche daden.
Jullie blijven echter niet hoog op jullie troon/
bureau zitten, maar lopen door de gangen om
het volk/ de leerlingen te groeten.
Jullie vergroten en verbeteren het rijk/de school
zodat het een fijne plek wordt om in te leven.
Jullie zorgen dat iedereen hier op school iets te
zeggen heeft. Dat is pas echte democratie!
Jullie zorgen voor genoeg ‘Panem et circenses’
om het volk tevreden te houden.
Jullie werken samen, als een team, niet als een
dictator.
Lang leve de consuls, Marcus en Dannius!!!
2GL

Toen ik hier voor het eerst op school aankwam,
wist ik nog niet dat er twee directeurs waren. Iets
daarna hoorde ik dat u op pensioen zou gaan en
dus bezig was aan uw laatste jaar. Op het einde
van de show van Skairo had ik door dat ook
meneer van Royen op pensioen zou gaan.
Meneer, u heeft ervoor gezorgd dat wij hier op
school vele dingen, interessante dingen, konden leren in een fijne omgeving. Dat is eigenlijk
toch de bedoeling van een directeur: zorgen
dat de kinderen op een goede manier dingen
kunnen bijleren. U deed dat geweldig! Geniet
van uw pensioen.

Beste Meneer Buytaert
Hartelijk dank voor de open houding en
flexibiliteit. Wij waarderen enorm de moeite die
u deed. Wij stelden het ook zeer op prijs dat u
steeds bereikbaar was met altijd een gepast
woordje klaar. Wij wensen u veel voldoening in
de nieuwe projecten die zich ongetwijfeld al
aanbieden.
2GL

Meneer Van Royen
Moedig
Respectvol
Volmaakt
Aardig
Nice
Raadgever
Overtuigend
Yolo
Enthousiast
Nooit negatief
Meneer Van Royen. Hij is Moedig en Respectvol,
Volmaakt en Aardig. Hij is Nice, een Raadgever
en Overtuigend. Hij denkt Yolo!
Altijd Enthousiast en Nooit negatief!
Meneer geniet van uw pensioen!

Bedankt voor al die jaren,
Waarin jullie onze school in goede banen leidden,
Waarin jullie elke leerling hielpen,
Waarin jullie verschillende acties opgezet hebben.
Het resultaat daarvan is er: een prachtige school
voor iedereen.

Wij danken jullie hartelijk voor het uitdelen van
onze (bij de meeste leerlingen hopelijk) prachtige rapporten en om de school te ordenen
met de leerkrachten zodat wij, leerlingen, ons
best kunnen doen op school en goed kunnen
werken in een mooi, proper lokaal. En ik wil
jullie ook bedanken om op school het milieu
en het klimaat te helpen en acties te doen voor
goeie doelen, ik vind het fijn om te beseffen dat
ik op een school mag zijn die om het klimaat
geeft. Ik denk dat iedereen de uitstap naar Gent
zeker ook heel leuk vond!
In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor de
inzet en ik hoop dat jullie veel geluk tegemoet
gaan in jullie verdere leven.

3LB

2MWSD

1Ta

Bedankt om altijd de moeite te doen om onze
rapporten uit de delen en een compliment of
tips erbij te geven, ook voor alle keren dat u ons
met een glimlach goeiemorgen gewenst hebt.
1Tb

Meneer Van Royen
Ik vind het fantastisch dat u, directeur van onze
grote school zo een persoonlijk contact heeft
met leerlingen. Dank u wel voor uw schitterende jaren als directeur, we zullen u nooit
vergeten!
2La

Als het moment van de waarheid voorbij is
(rapportuitdeling), geven jullie ons altijd een
complimentje of stellen jullie ons gerust.
Als jullie iets uitleggen, zijn jullie altijd heel
vriendelijk en bemoedigend.
Ook al kennen jullie ons niet allemaal persoonlijk, toch hebben wij het gevoel dat jullie ons
allemaal belangrijk vinden.
Bedankt voor alles en wij wensen jullie nog veel
succes met jullie verdere leven.
4Wa

We zitten in het 1ste jaar en we gaan bijna naar
het 2de jaar. We vinden het dus heel spijtig dat
we jullie maar een jaar als directeuren gehad
hebben, want jullie zorgden voor ieder van ons
alsof we jullie eigen kinderen waren. Als we een
probleempje hadden, hielpen jullie ons direct.
Jullie zorgden dus echt goed voor ons. En dat
hadden wij al van de eerste schooldag door.
Jullie hebben ons toen zeer goed ontvangen.
Dus,na zoveel jaren goed voor de school gezorgd te hebben, hebben jullie wel een vakantie verdiend. We wensen jullie dus nog een lang
en gezond leven. We zullen jullie missen!
1Tb

Stonden jullie er elk jaar
Van jong tot oud
Vertrouwden jullie op de leerkrachten,
leerlingen,
maar vooral op elkaar
Het begin van de finale
Het einde van de show
Het schooljaar is bijna voorbij
Jullie waren topdirecteurs
Allebei
1La

Chère direction, nous vous souhaitons une
très agréable retraite et nous vous souhaitons
également une excellente santé, de la part de
tous les élèves de 1LD

Steeds probeerden jullie de perfectie na te streven en zwoegden jullie om deadlines te halen.
Nu kunnen wij terugblikken op jullie als fantastische directeurs. Een fijn pensioen gewenst.
2La

Dank u dat jullie ons altijd lieten lachen tijdens
het uitdelen van onze rapporten terwijl wij
allemaal bibberend en vol stress op onze
plaatsen zaten. Dank u om ons altijd moed toe
te spreken. Dank u voor de toffe uitwisseling
naar Dinant, meneer Van Royen. Het was fijn
dat u erbij was! Veel plezier en succes met jullie
welverdiend pensioen!

Onze beide directeurs, rechtvaardig maar toch
oh zo verschillend dat ze waren. Op een heel
andere manier hadden jullie beide karaktertrekken die sterk naar voor kwamen.
Zo was meneer Van Royen eerder iemand waar
de meeste jongens (of meisjes, maar die zijn
natuurlijk altijd braver ;-) ) wel een beetje schrik
voor hadden om naar toe te gaan als ze iets
mispeuterd hadden. Hij durfde wel eens
iemand stevig aan te pakken. Daarna relativeerde hij het gelukkig ook wel met een grapje.
Hij kende al zijn medecollega’s goed en
begroette hen dan ook met een glimlach.
Ook deed hij veel moeite om de leerlingen te
kennen, hoewel dit een moeilijke opdracht is,
aangezien wij zo’n grote school hebben.
Meneer Buytaert was eerder wat zachter. Hij
zei ons al snel dat we ons niet zo hoefden te
bekommeren over onze resultaten, maar meer
moesten genieten van het leven en ons vooral
moesten leren ontwikkelen in deze harde
wereld (wat natuurlijk ook een hele mooie
boodschap is).
Als opa van zijn kleinkindjes zien alle leerlingen
hem vaak in een zorgende en lieve functie. Dit
verwacht je niet onmiddellijk van de directeur
en dat is mooi om te zien. Hij vervulde zijn voorbeeldfunctie ook door altijd met de fiets naar
school te gaan op een veilige manier.
Hoewel jullie ons met onze rapporten en onze
bijhorende stress hebben durven peste(n),
wensen wij jullie hier en nu dan toch het allerbeste.
Geniet van jullie welverdiende pensioen!

Beste meneer Van Royen

3WSa

Na lang werken eindelijk op pensioen! Veel tijd
nu om te spenderen met familie en vrienden ...
Hopelijk blijven jullie nog lang gezond!
Geniet ervan!
4SPWb

4SPWa

Bedankt voor al die jaren
Waarin jullie onze school in goede banen leidden,
Waarin jullie elke leerling hielpen,
Waarin jullie verschillende acties opgezet hebben.
Het resultaat daarvan is er: een prachtige school
voor iedereen.
3LB

Wij zijn niet altijd de braafste leerlingen en
misschien hebben wij jullie soms grijs haar
bezorgd. ;-)
Toch zijn wij jullie dankbaar voor jullie inzet voor
deze school!
We hebben jullie uiteindelijk niet zo goed
gekend of we zagen jullie vooral op ‘serieuze’
momenten zoals bij het bedelen van de rapporten, besprekingen ... Dat vind ik wel jammer,
want jullie zien er wel sympathieke mensen uit!
Dus bij dezen: kom in de toekomst gerust eens
op bezoek in de klassen, maar bovenal wensen
wij jullie een deugddoend pensioen!
3SPWb

4WA

4HW

Een pensioen ... dat is ongetwijfeld iets om van
te genieten. Dus geniet ervan!
Bedankt voor de grappige YouTube-filmpjes!
We wensen jullie veel geluk in dit nieuwe
hoofdstuk van het leven!

Jullie waren twee directeurs met het hart op de
juiste plaats: altijd rechtvaardig en menselijk.
We wensen jullie dan ook nog veel succes toe
in jullie verdere leven, met kinderen en klein
kinderen! Hopelijk gaan jullie nog veel gezonde
en sportieve jaren tegemoet!

Vanaf vandaag mag u na zovele jaren verdiend
op pensioen. Vanaf nu kan u elke dag genieten
van wat het leven u nog zal bieden. Misschien
vraagt u zich af, meneer Van Royen:
“Hoe moet ik het nu zonder al mijn lieve leerlingen rooien?
Hoe kan ik me in godsnaam nu nog verder
ontplooien?
Moet ik nu al mijn ambities overboord of het
helemaal over een ander boeg gooien?
Me inschrijven voor landelijke schaak- of dartstoernooien?”
Welnee!
We weten dat u niet zal rotzooien.
U zal zeker wel iets uitvlooien.
Want, pensioen, dat is doen wat u wil, wanneer
u dat wil.
Een mooie tijd gewenst, meneer Van Royen.
3Lb

Ik ken beide directeurs vooral van de keren
dat ze de rapporten kwamen uitdelen. Als je
rapport in orde was, dan feliciteerden ze je en
spoorden ze je aan om zo verder te doen, maar
ook wanneer het eens wat minder was, bleven
ze positief en gaven ze je advies om er voor
te zorgen dat het de volgende keer beter zou
zijn. Ik heb beide directeurs altijd ervaren als
vriendelijke en ook rechtvaardige directeurs en
wil ze dan ook bedanken voor de de vele jaren
goede leiding aan onze school.
3Lc

Samenstelling S.H.
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“Met een glimlach aanmoedigen”

Uitstekende acteerprestatie!

Elke beslissing die we tijdens het leven nemen, definieert ons, tekent
ons pad, de koers die we varen.

Meneer Buytaert,

Kiezen om directeur te zijn impliceert veel verantwoordelijkheid en
volledige toewijding. Hoewel het weinigen gegeven is, was directeur
Van Royen altijd beschikbaar voor wie het nodig had.
Ik herinner me nog dat hij, toen ik aankwam op het College, niet aarzelde om me met open armen te ontvangen en om me aan te moedigen om mijn best te doen. Altijd met een warme glimlach op zijn gezicht. Hij bood me onvoorwaardelijke steun, zelfs toen ik het niet had
verwacht. Ongetwijfeld was dat ook het geval bij vele anderen.
De koers die hij op deze school gevaren heeft, was er een om elke
leerling vooruit te helpen. Ik veronderstel dat dit traject, net als een
rivier, niet altijd gelijkmatig geweest is; nu eens turbulent, dan weer
kalmer. Maar ik weet zeker dat hij altijd wist hoe hij de stroom moest
overwinnen.
Nu zijn we aan het einde van zijn reis, die leidt naar een zee van mogelijkheden en verdiende rust. Ik denk dat hij met trots kan terugkijken
en kan nadenken over de tocht die hij heeft gemaakt. Hij mag trots
zijn op deze jaren aan het hoofd van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie.

op 1 september 2014 begon u samen met meneer Van Royen
aan een nieuwe uitdaging. U deed dat goed. Doorheen ons
verdere leven kunnen wij ons u herinneren als iemand die
dicht bij de leerlingen stond. Het meest bekende voorbeeld
hiervan is voor elke SJKS-leerling ongetwijfeld de motivatiespeech vlak voor de examenperiodes. Op die momenten
toonde u ons waar iedere leerling naar zoekt: geloof. U geloofde in onze capaciteiten! Natuurlijk moeten we ons ook realiseren dat uw job niet altijd rozengeur en maneschijn is geweest. U heeft ongetwijfeld vele leerlingen moeten straffen
en problemen moeten oplossen. Een moment dat ik nooit zal
vergeten, is het moment waarop we voor het internationaal
project een promofilmpje moesten maken voor de school en
dat u daar heel graag aan wou meewerken. Uw uitstekende
acteerprestatie en uw enthousiasme bezorgden ons later ook
nog een goed cijfer voor die opdracht!
Bedankt!
Cis Vermandel 6 HW

Joseph Saes Vera 6HW

Goede raad
“Inspraak en verantwoordelijkheid”
Wij, leerlingen van het vijfde jaar, willen u, meneer Van Royen, graag bedanken voor uw
jarenlange inzet en toewijding aan onze school. Als pedagogisch directeur heeft u er
mede voor gezorgd dat alle leerlingen van onze school worden klaargestoomd voor de
toekomst. U was steeds zeer betrokken bij de belangen van de leerling.
Als leerling kregen we inspraak en verantwoordelijkheid. Dit gaf ons de kans om ons
verder te ontplooien en te groeien. Na al die jaren van hard werken, is het tijd om de
schoolpoorten achter u dicht te slaan en terug te blikken op een boeiende en mooie
carrière. Leerplannen verwezenlijken, het leiden van een bruisende school, maar ook de
puberende tieners bedaren, behoren nu definitief tot het verleden.
Er rest nu enkel nog het klassieke slot, maar daarom niet minder cliché: bedankt! Bedankt voor al deze mooie jaren op deze school. Bedankt om ons steeds te helpen ontwikkelen als persoon. Bedankt om van deze school een school te maken die een thuisgevoel biedt. Het enige wat u nu nog te doen staat, is genieten van de welverdiende
rust. Kwaliteit voor de toekomst is verzekerd!
Lotte Hellin 5 LMT
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“Er is een tijd van komen en er is een tijd
van gaan.” Dit oeroude spreekwoord is vandaag helaas weer van toepassing. Meneer
Buytaert, onze directeur, zal zijn mooie College verlaten en de fakkel doorgeven aan
(jong) nieuw geweld. Altijd goedlachs en
goedgezind, altijd een luisterend oor voor
de wensen en verzuchtingen van de leerlingen.
Het was het waard om op u te mogen
wachten op de rapportuitreiking, waar u
steeds klaarstond met goede raad. Iedere
leerling kon op elk moment bij u terecht
en kon een beroep doen op uw jarenlange
ervaring in het onderwijs.Wij hebben u
graag gezien, zoals de meeste leerlingen op
school. Wij wensen u nog veel geluk in uw
verdere leven. Geniet volop van uw welverdiende pensioen en denk eraan: het leven
begint nu pas!
Marylène De Man 5LWIb en Victor
Demuynck 5 GWIb

PENSIOEN BUYTAERT & VAN ROYEN
OUD-DIRECTEUR WALTER ROGGEMAN

“Ons driemanschap?
Gouden dagen,
heerlijke momenten”
De grote vakantie van 1999 was nochtans op de
gewone manier begonnen. Na het afsluiten van het
vorige schooljaar tijdens de eerste week van juli kon
ik de boeken dicht doen tot begin augustus. Op 10
juli kreeg ik echter een telefoontje van kanunnik
Georges Stuyts (8 mei 1926 – 30 december 2018). Hij
deelde mij mee dat superior Daniël De Smet na 25
jaar directeurschap met pensioen zou gaan.
Directieteam 2008

De superior zou op 26 november 65 worden en we hadden gedacht dat
hij dat schooljaar nog zou afwerken. Als ‘provisor’ (nu adjunct-directeur)
had ik sinds Pasen 1985 met mijn oud-leraar Latijn heel goed samengewerkt. Nu mocht ik hem opvolgen van 1 augustus 1999 af.
Maar dan moest er in volle vakantie – wat overhaast – een nieuwe adjunctdirecteur gezocht worden. Alle personeelsleden werden over de vacature
ingelicht ... per brief. De toenmalige, wijze voorzitter van het schoolbestuur, eerwaarde heer Hubert Van den Braembussche vond het beter dat ik
niet zou deelnemen aan de selectiecommissie, want als nieuwe directeur
moest ik ook met de niet-verkozen kandidaten goed kunnen samenwerken, maar ik mocht wel mijn fiat geven eens zij gekozen hadden, want de
goede samenwerking binnen het directieteam vond hij ook uiterst belangrijk.

Met Marc
Marc Buytaert werd mijn opvolger. Ik kende hem al goed, want sinds 1985
ging hij met ons elk jaar tijdens de paasvakantie mee op de eindejaarsreis naar Engeland. Het klikte goed. Op veel vlakken hadden we dezelfde
smaak en gelijklopende opvattingen.
In het nieuwe directieteam verdeelden we de taken in onderling overleg.
Marc was naast leraar Nederlands en Engels ook al enkele jaren ‘groene leraar’. Ja, zo werd de leerlingenbegeleider in die tijd genoemd! Het lag dus
voor de hand dat Marc ook als adjunct de leerlingenbegeleiding zou opvolgen. Daarnaast nam hij – naast een aantal andere taken – ook nog een
zeer belangrijke taak van de superior over: het beheer van de wijnkelder! Ik
kan getuigen dat hij dat zeer goed gedaan heeft.
Die eerste jaren waren uitdagend. Mede door de rampzalige branden van
april 1994 en de bouwperikelen de jaren erna, was ons leerlingenaantal gedaald tot 732 met amper 125 leerlingen in het eerste jaar. De nieuwbouw
was ondertussen wel klaar. In het weekend van 17 tot 19 maart 2000 werd
hij feestelijk geopend.

In december 2001 werden de resultaten van PISA2000 bekend gemaakt.
Het Laatste Nieuws kopte: ‘Klein Seminarie in Sint-Niklaas beste school van
het land.’ We hadden inderdaad van 124 deelnemende scholen de hoogste score gehaald. In november 2002 mochten Marc en ik deel uitmaken
van de Vlaamse delegatie op het driedaagse internationale PISA-symposium in Berlijn.
Samen op reis gaan, hebben we nog vaak gedaan, niet alleen in schoolverband, maar ook privé als vrienden met dezelfde belangstellingen en dezelfde – gastronomische – smaak ...

Met Marc én Danny
Jaar na jaar groeide ons aantal leerlingen spectaculair: niet minder dan 243
leerlingen in het eerste jaar op 1 september 2002. Daardoor hadden we de
mogelijkheid om op 1 september 2004 administratief een eerstegraadsschool af te splitsen. Danny Van Royen werd er door het schoolbestuur als
directeur aangesteld. In 1999 was hij door het schoolbestuur voor het ambt
van adjunct als zeer goede tweede gerangschikt. Daarom vond het schoolbestuur het vanzelfsprekend hem nu als directeur aan te stellen zonder vacantverklaring. Op die manier werd onnodige spanning vermeden.
Danny kende ik ook al zeer lang. Tijdens mijn eerste jaar als leraar (1973-74)
gaf ik Engels in zijn klas. Hij wist zijn leraar Frans, Luc de Trazegnies, en mij
te overtuigen een eindejaarsreis naar Parijs te organiseren voor de ‘modernes’, want tot dan hadden enkel de ‘Latijnses’ een eindreis, naar Italië. Op
een of andere manier klikte het toen al en dat is zo gebleven tot vandaag.
Na zijn lerarenopleiding keerde Danny terug naar zijn College als leraar Nederlands, geschiedenis en godsdienst; vrij vlug was hij de drijvende kracht
in het eerste jaar (en tweede jaar) en later ook halftijds als brugfiguur tussen basisonderwijs en secundair onderwijs in onze scholengemeenschap
Sint-Nicolaas.
<<<
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We spraken onder ons drieën af dat we als één directieteam voor de hele
school zouden optreden. We herverdeelden onze taken in onderling overleg. Marc behield de leerlingenbegeleiding en zeker ook het beheer van
de wijnkelder ... Danny nam onder meer de hele schoolorganisatie, de
website en communicatie op zich.

Bij een ‘eenvoudige edoch voedzame
maaltijd’
We overlegden als we dat nodig achtten, maar iedere donderdagvoormiddag hadden we alleszins vast directieoverleg en ’s middags spraken
we in de priesterrefter af met de collega-directeur van de basisschool
(Lucien Naudts en later Luc Braem) en met de verantwoordelijken van het
internaat (Gentil Poppe en Patrick Dhaenens zaliger). Bij een ‘eenvoudige
edoch voedzame maaltijd’ en een glaasje wijn discussieerden we over onderwijs, verbeterden we de wereld en bouwden we vooral aan de onderlinge verstandhouding. We hadden er vaak pedagogische begeleiders te
gast, of internationale gasten ... Heerlijke momenten!
Op 9 mei 2008 bestond onze school tweehonderd jaar. Dat zou een heel jaar gevierd
worden. Danny stimuleerde en coördineerde de vele initiatieven. Onder zijn redactie
kwamen de jubileumbox en het jubileumboek tot stand. Het hele korps werkte zeer
actief mee. De activiteiten waren stuk voor
stuk een succes.
Ook de jaren nadien liep het met ons triumviraat gesmeerd. We waren meer dan collega’s: drie vrienden die zich samen inzetten
voor hun school en die daarnaast meeleefden met het wel en wee in ieders gezinsleven, die iedere grote vakantie samen met de
echtgenotes een daguitstap organiseerden.
Een heerlijke tijd waaraan ik met veel genoegen terugdenk.
Op 28 augustus 2014 kwam er plotseling een einde aan dat driemanschap
doordat ik ingegaan was op vraag om raadgever onderwijs te worden van
minister-president Geert Bourgeois, twee jaar voor mijn pensioengerechtigde leeftijd.
Nu, vijf jaar later, gaan Marc en Danny met pensioen.

DIRK VAN HAEVERMAET,
COÖRDINATOR BASO VAN SGSN
BIJ AFSCHEID DANNY VAN ROYEN

“Bruggen bouwen
tussen basis
en secundair”
Dirk Van Haevermaet is in opdracht van de scholen
gemeenschap verantwoordelijk voor het uitdiepen
en optimaliseren van de BaSo-werking: de samen
werking tussen BAsisonderwijs en Secundair Onder
wijs. In die functie zit hij ook de vergaderingen voor
van de Stuurgroep BaSo. Op de vergadering van
21 mei wuifde Dirk onze collega Danny Van Royen
uit. Enkele fragmenten uit zijn toespraak.

...
We nemen jaarlijks afscheid van één of meer mensen uit deze stuurgroep.
En dan vraag ik een applausje. Terecht, uiteraard. Maar daar houden
we het dan meestal bij.
Vandaag echter nemen we afscheid van de man die deze Stuurgroep
op de kaart heeft gezet. Bijna 20 jaar lang heeft Danny mee vorm gegeven aan deze werkgroep. We mogen hem zeer terecht een pionier
noemen in het Vlaamse onderwijslandschap.

...
Ik leerde Danny (toen nog lang geen directeur) kennen toen ik als
snotneus in het eerste jaar op het College zat. Ik kreeg Nederlands van
Mijnheer Etienne De Hauwere, toen ook mijn titularis. In het klaslokaal
naast ons werd het vak godsdienst onderwezen door een gedreven,
jonge collega: Mijnheer Van Royen.
Ik herinner mij Mijnheer Van Royen nog (toen al) als een knappe en
verzorgde jongeling (weliswaar enkele kilo’s lichter), dynamisch en
(vooral!) daadkrachtig. We spreken over begin jaren ’80 van de vorige
eeuw ... Op een dag werd onze les Nederlands opgeschrikt door een
geweldige plof, een doffe knal in het klaslokaal naast ons. Mijnheer
Van Royen had in zijn religieuze geestdrift (zo werd verteld onder leerlingen) het bord van de muur gesleurd. Dat was nog eens wat! Een leraar die de infrastructuur van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie sloopte .

...
Jaren later zag men in hem de geknipte man om de overgang van Basis naar SO in goeie banen te leiden. Danny stond aan de wieg van
een overlegorgaan dat elk jaar opnieuw de overstap regelt van bijna
2000 kinderen in het Waasland. Deze BaSo-stuurgroep is (weet ik vrijwel zeker) een unicum in Vlaanderen, iets waar vele SG’en enkel van
kunnen dromen ....
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Collega-directeurs CDSG
nemen afscheid van
Marc en Danny
Het was je missie om de muur tussen basis en secundair te slopen en
bruggen te bouwen tussen de beide niveaus. Ook je bijzondere affiniteit met de 1B-leerling is mij meermaals opgevallen.

...

Op het comité van directies scholengemeenschap
(CDSG) op 4 juni 2019 namen de collega directeurs
van de andere Sint-Niklase scholen afscheid van hun
collega’s. Lies D’hollander van Portus richtte het
woord tot Marc; Peter Coupé van Heilige Familie
sprak een afscheidswoord voor Danny. Uit die
toespraken publiceren we graag enkele fragmenten.

Je was als BASO-coördinator werkelijk een pionier. Deze Stuurgroep
ontsproot aan jouw brein. Zo ook de infoavonden en het adviesformulier. Ze bewijzen nog steeds hun waarde. Er was in de beginjaren
ook een zogenaamde ‘kerngroep’, eveneens door jou in het leven geroepen ....
Je hebt veel meer dan één steen verlegd!

...
Ik moet toegeven dat ik het in het begin niet makkelijk vond om een
vergadering voor te zitten met uitsluitend beleidsmakers, mannen en
vrouwen met sterren en strepen, én daartussen dan ook nog de ‘founding father’. De lat lag hoog!

...
Al die tijd heb je mee gewaakt over de filosofie en de spelregels die je
18 jaar geleden zelf had geïntroduceerd, echter op een zeer discrete
en faire manier.

...
De voorbije jaren heb ik je in enkele persoonlijke ontmoetingen leren
kennen als een warme man die er niet om maalt om ook zijn kwetsbare kant te tonen. Ook als een zeer gewaardeerde collega: welbespraakt, met een eigen mening, die vaak luid werd verkondigd. Een
man waarmee men aan de gesprekstafel rekening moest houden!

...
Danny ging de discussie niet uit de weg. Integendeel, hij zocht ze
soms op, denk ik ...
Je durfde (heel af en toe) ook wel eens uithalen, maar je bleef immer
correct en je respecteerde consequent de gemaakte afspraken, ook al
sneed je daarmee (weliswaar meestal niet te diep) in het vlees van de
eigen school

...
Dankjewel Danny! Je mag het loslaten nu. We wensen je nog vele gezonde jaren samen met al je geliefden. Het ga je goed!
Namens de BASO-Stuurgroep,
Dirk

Gevoel voor rechtvaardigheid, aimabel man
Marc Buytaert, eminence grise van het CDSG ...
Voor mij en vast voor velen hier aanwezig ben je al een eeuwigheid aan
het College verbonden en was het trio Walter, Marc en Danny gedurende
enkele decennia het gezicht, het hart en het brein van het College. Met
jouw afscheid en dat van Danny begint een nieuw tijdperk voor SJKS.

...
Een goeie 10 jaar geleden leerde ik je kennen toen mijn zoon in het eerste jaar zat bij jullie en ik lid werd van de ouderraad. Jullie waren met z’n
drieën steeds paraat en luisterden zeer geduldig en aandachtig naar alles
wat de mama’s en de papa’s te zeggen hadden. Als mama kwam je toen
voor mij reeds over als een vriendelijke en begripvolle man. Een man tegen
wie je iets kon zeggen en die je ernstig nam. Een prima eerste indruk dus

...
Je bent lang verantwoordelijk voor de leerlingenbegeleiding geweest en
nam het hele palet verantwoordelijkheden heel ernstig. Je had de aanpak
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van de leerlingen (en ouders) volledig onder de knie. Je was jarenlang begeleider (of zelfs organisator en gids) van de eindreis en wou er ook op die
manier voor de leerlingen zijn.

...
En toen stak ik de Schelde over en werd ik lid van het CDSG. De mannen
van het College waren altijd samen van de partij. Jij straalde ruste uit, hoewel het beeld van de op zijn gsm trommelende Marc wel op ons netvlies
zal kleven. Welke sites je toen bezocht zal voor ons altijd een raadsel blijven. Je ging niet vaak in discussie (waarom ook als het niet nodig was) en
je was toen al ‘een aimabele man’. Geen woord te veel, to the point en no
nonsense. Al snel merkte ik weer dat het gevoel voor rechtvaardigheid, het
opkomen voor de zwakken geen loze woorden zijn voor jou. Jullie sprongen mee in de boot voor de OKAN-leerlingen en namen het radicaal op
voor hen .... De samenwerking met jou en Danny en vroeger Walter was
voor Greet en mij met of zonder taart of etentjes steeds aangenaam. Je
harmonieuze stijl maakte van jou een goed teamlid. Toen Walter jullie in
2014 plots verliet, nam jij zijn directeurssjerp over en verhuisde je van bureau. Plots verschoven je taken en verantwoordelijkheden. En naar van wat
ik er van kon zien, lukte dat aardig.
Je psychologisch inzicht kwam ook hier weer goed van pas. Het personeel
met zijn besognes en verzuchtingen, rechten en plichten nam meer van
je tijd in beslag. De laatste jaren als directeur deelde je vele verantwoordelijkheden met Danny. Als duo waren jullie naar ons gevoel heel complementair. Naast de uitbundige, optimistische, vrolijke Danny kon jij je
analytische, bedachtzame, rustige zelf zijn. Naar Houffalize, op conclaaf,
je was steeds van de partij. Ontmoetingen van mens tot mens waren dan
ook echt mogelijk met jou. En dan was er steeds de sprankel in je ogen
wanneer je over je kleinkinderen sprak, ons trots hun foto’s toonde. Ik denk
dat ik namens iedereen mag zeggen, je hebt het goed gedaan, je kan je
school in schoonheid achterlaten je was een aangename collega. Je verdient het van je rol als opa te gaan genieten en ... wanneer je de school
helemaal achter je kan laten, denk nog eens aan ons voor wie de fin de
carrière nog niet in zicht is en ... hopelijk ontmoeten wij elkaar nog hier en
daar. Wij zullen in ieder geval nog vaak aan je denken. Het ga je goed.
Lies

Collegeboy en trouwe vriend, met open vizier
Beste Danny
Een donderslag bij heldere hemel of was het eerder “de zon die je plots
in je hart liet” toen je op een zonnige morgen een paar maand geleden
naar school fietste? De melding van je pensionering kwam alleszins onverwachts! Anders dan bij Marc, die al een hele tijd geleden zijn afscheid aankondigde. Hoewel, laat ons duidelijk zijn: “Afscheid nemen bestaat niet!”

...
Danny studeerde af in 1975 aan het College. Dat wil zeggen dat hij op het
einde van ‘The summer of sixty-nine’ daar aan zijn humaniora begon .... De
meesten onder ons waren toen nog niet of nauwelijks geboren en Danny
werd al “kwaliteitsvol voorbereid op de toekomst!” Hadden ze in het College
een lerarenopleiding gehad, hij was er in 1975 allicht gebleven, maar neen
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dus: hij moest even op verplaatsing. En zie: hij keerde daarna terug naar het
College om er voor altijd – tot einde dit schooljaar dus – te blijven.

...
Het bevoorrechte rekruterings-oog van de Superior? Scoutsproost Jacques
Denauw? Of zijn oud-leraar Walter Roggeman? Danny’s aanwerving bleek
een schot in de roos! Ze waren daar blij met Danny én Danny met hen. Hij
smeedde blijvende banden met de collega-titularissen en zij deelden menige vakanties . Het zou hem zwaar vallen als later zijn goede vrienden Jo
en Nicole uit dit gezelschap hem ontvielen. Want Danny is niet alleen een
joviale sfeermaker maar ook een trouwe vriend. Danny werd ook hoofdvakbondsafgevaardigde op het College, bewijs dat hij kon rekenen op ruimere sympathie, vertrouwen en waardering van de grote groep collega’s.
Het was ook in die tijd dat ik zag hoe Danny als journalist voor enkele kranten er nogal vaak in slaagde om ’t College in de gazet te krijgen. We keken
daar vanuit onze ‘bevriende school’ met belangstelling en – ik geef toe:
een tikkeltje afgunst! – op toe ... Kort na de oprichting van de scholengemeenschap werd Danny halftijds ‘brugfiguur’ én pionier basis-secundair.
Ik leerde hem toen beter kennen. In september 2004 kwam Danny in het
directieteam van het College, lid van het triumviraat met Walter en Marc.
Danny nam onder meer de hele schoolorganisatie, de website en jawel, de
communicatie op zich. En als directeur werd hij dus ook lid van het CDSG.
Vanaf toen trokken we samen naar Houffalize met de directies van het bisdom en op conclaaf met het CDSG.

...
Ik behoud de beste herinneringen aan de – dikwijls nachtelijke – gesprekken tijdens die meerdaagses. Want het dient gezegd: Danny was dan wel
een echte Collegeboy met een onvoorwaardelijk engagement voor zijn
school, maar hij was ook zeer loyaal naar de collega’s binnen het CDSG
toe, altijd met open vizier! En hoe stevig de discussies soms ook waren,
tegen het einde van de avond kwamen we altijd overeen! Ik herinner me
ook nog niet zo lang geleden de vele aangename vergaderingen die we
hadden in de werkgroep conclaaf: zang- en andere stondes die we organiseerden, maar ook de sterke inhoudelijke invulling waar we aan werkten.
Een conclaaf zal niet meer hetzelfde zijn zonder jou! Natuurlijk respecteren we je keuze, maar we weten toch ook zeker dat “je Duvel nog niet
dood is”. En we zullen nog tijd maken om eens bij te praten en iets leuks
te doen! Maar neem nu eerst maar de tijd voor jezelf en voor andere ‘rollen’, zoals die als ‘familieman’ voor je vrouw en kinderen en als ‘vava’ voor
je zeven kleinkinderen! We wensen je een goede gezondheid; je weet uit
ervaring hoe belangrijk dat is! Wellicht komt er dan wat tijd voor reizen in
Europa of daarbuiten: een aanvulling van vroegere reizen naar China, Peru,
Bolivië, Botswana, Israël, Iran, Tibet, enz.

...
Bedankt Danny voor al wat je voor ons persoonlijk en voor dit CDSG betekende. Ik zeg je geen vaarwel mijn vriend ... Het ga je goed!
Peter

PENSIOEN BUYTAERT & VAN ROYEN
BESTUUR OUDERCOMITÉ NEEMT OOK AFSCHEID – 7 JUNI 2019

“De kritische vriend van de school”
Het werkjaar van het oudercomité wordt zoals de traditie het wil afgesloten met een diner in de junimaand.
Dit jaar had die laatste (smakelijke) ‘vergadering’ een extra dimensie. Immers, niet alleen nam het oudercomité
afscheid van de directeurs Marc en Danny, maar tegelijk was de vierkoppige bestuursploeg van ons oudercomité
ontslagnemend.
Voorzitter Marc De Vleeschhouwer sprak in een spitsvondig dankwoord
zijn waardering uit voor zijn medebestuursleden en de samenwerking met
de school. Marc Buytaert zette zijn collega Danny Van Royen op pad voor
een korte terugblik en dankwoord. Bloemen, ‘bewerkt druivensap’ en applaus bezegelden de toespraken en onderstreepten de dankbaarheid.
“Beste ouders van leerlingen van onze school
Toen Walter Roggeman in ‘99 de fakkel overnam van de superior en samen
met Marc directieteam vormde, vroeg hij me om als leraar regelmatig de
vergaderingen van het oudercomité bij te wonen. Toen ik 15 jaar geleden
zelf tot het directieteam toetrad, kreeg ik ‘oudercomité’ in mijn takenpakket. Ik heb van de betrokkenheid bij het oudercomité de voorbije 20 jaar
geen spijt. Au contraire, ik hou er vele goede herinneringen aan over.
In de loop van al die jaren zagen we voorzitters en bestuursploegen
komen en gaan. In een ver verleden Lieven, Betty, Willem ... tot Marc voor
enkele jaren de fakkel overnam.
< De stijl en aanpak waren in al die jaren telkens anders, de agenda’s van
de vergaderingen ook.
< In die beginjaren werd één gedeelte van de vergadering gevuld door
mededelingen van de directie en een ander deel was ... klachtenbank.
< Legendarisch waren de voorvergaderingen bij een van de bestuursploegen, waarbij ik ‘s avonds verwacht werd en er steevast koffie en
koekjes werden geserveerd. Walter en Marc hebben me er dikwijls mee
geplaagd. “Gaat ge weer koekskes eten?”
< Het was in het pre-email-internettijdperk. Met papier op tafel. De postbode bezorgde het verslag.

Missietekst onder de loep
Ondertussen zijn de tijden en het schoolleven veranderd en ook de vergaderingen van het oudercomité. Op vraag van de directie werd gezocht
naar oudercomitévergaderingen waarbij de klachtenbank erg beperkt
bleef, maar waar er tijd en ruimte was voor een actueel discussieonderwerp.
Met de huidige bestuursploeg onder leiding van Marc De Vleeschhouwer
kreeg dit nog een extra verfrissende duw: frases uit de visie-missietekst
van de school werden vooraf door de bestuursploeg kritisch onder de
loep genomen en op de vergadering uitgebreid besproken. Een verfrissende aanpak die leidde tot boeiende samenkomsten.

Het ledenaantal bleef in al die jaren min of meer hetzelfde: met wat goede
wil een gemiddelde van 15 aanwezigen op de vergaderingen.
Dat is weinig en veel tegelijk. Een school met ouders van 1200 kinderen ...
anderzijds, veel oudercomité’s van scholen in de omgeving kunnen hun
ledenaantal op de vingers van één of twee handen tellen.

Vanuit een warm hart
Een constante in de werking van ons oudercomité is de ‘freedom of
speech’. Ouders én directie konden steeds zichzelf zijn op de vergadering
en alles kon en kan gezegd worden. En superbelangrijk ... in een heel vertrouwvolle en constructieve sfeer. In een tekstje enkele jaren geleden formuleerde ik de rol van het oudercomité als volgt: “Ze zijn onze kritische
vriend. Ze kijken nauwkeuriger en leggen de vinger soms op de wonde,
maar steeds vanuit een warm hart. Ze zijn samen met het ganse team van
professionele onderwijsmensen de eerste supporters van onze school.
Niet verwonderlijk, ze vertrouwen hun oogappels aan ons toe.”
In deze context is het vanzelfsprekend dat we het oudercomité naar waarde schatten. Ze wijzen soms op die blinde vlekken in onze schoolorganisatie; ze fomuleren lastige vragen die ons nopen tot heldere standpunten
en/of bijsturingen. We hebben dit als directie steeds als erg waardevol ervaren. Het oudercomité, toetssteen voor wat er op til is in het onderwijs, in
het schoolleven.

IC HOU JUNI 2019 25

<<<

PENSIOEN BUYTAERT & VAN ROYEN
Dat het oudercomité kan rekenen op de steun
van vele ouders bewezen de vele vrijwillige bijdragen waarnaar in het begin van het schooljaar werd gevraagd. De oc-kas was in vele
gevallen de uiterst praktische sponsor van onvoorziene uitgaven. Het sponsoren van een bus,
de aankoop van STEM-materiaal, enz. Voor al die
tussenkomsten welgemeende dank!!

Boeiende sprekers
Een sterk punt in de werking van ons oudercomité is de uitnodiging van een boeiende rij
van interessante sprekers. Van Manu Keise, over
rouw, tot Erhan Demirci met een try-out van
een grappige conference. De absolute topper
van de laatste jaren: Dominique Roos over pubers en de bijhorende besognes voor ouders en
kinderen. Een eivolle Calfac!
Beste ouders, op onze infovergaderingen en
oudervergaderingen zijn telkens heel veel ouders aanwezig. De ouderbetrokkenheid op onze
school is erg groot. Daar zijn we erg blij om. Het

oudercomité – en zeker met de drive en inhoud
van de laatste jaren – krikt die ouderbetrokkenheid naar een hoger niveau. Niet verwonderlijk
dat de doorlichtingsteams die onze school in de
loop van de voorbije 20 jaar over de vloer kreeg
dit opmerkten en als markant pluspunt aanstipten. Een pluim op jullie hoed.
Ik merk het aan enkele gezichten ... deze speech
begint lang te duren ... Klopt. Ik rond af met ...
een beknopt, maar heel belangrijke laatste deel.

Dankjewel
De avond is immers heel bijzonder. Niet alleen
nemen wij, Marc en ik, eind augustus afscheid
als directieteam, maar ook de volledige bestuursploeg van ons oudercomité zal een facelift ondergaan. Sta me daarom toe om de leden
van de huidige bestuursploeg namens Marc en
mezelf heel expliciet te bedanken voor vele jaren inzet. Alexandrina Verhofsteede als bezorgde mama, steeds enthousiast en vanuit haar beroepsloopbaan door zorg in onderwijs gebeten;

Anja Daelman, rustige, getrouwe secretaris met
tussen het geschrijf door attente opmerkingen;
Ilse en Peter D’hondt, vele jaren inspirerende en
enthousiaste meedenkers, mee-werkers en Marc
De Vleeschhouwer, baken van rust. Trefzeker,
beheerst, maar to the point. Een voorzitter waar
ieder oudercomité en iedere schooldirectie jaloers op is.
Lieve mensen van het afscheidnemend bestuur,
maar ook alle ouders hier aanwezig, mag ik jullie
namens Marc en mezelf en ons volledige personeelsteam bedanken voor jullie engagement.
We nemen samen afscheid, verlaten het College
in rustig water. We vertrouwen er samen met
jullie op dat nieuwe krachten de fakkel zullen
overnemen. Kwaliteit voor de toekomst in het
vaandel.”
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LIEF EN LEED

Familienieuws
zijn geboren

zijn overleden

11.02.2019 ARTHUR, zoontje van Maarten
Balthau (stafmedewerker SG) en Elise
Vercauteren, kleinzoon van Eric Balthau (leraar)
16.02.2019 SUZANNE, dochtertje van
Anne-Mie Verbeke (lerares) en Benedikt
Martens, zusje voor Johannes
28.02.2019 RAPHAËL, zoontje van Thibault
Heyninck en Melissa Van Ruyskensvelde,
kleinzoon van Isabelle Snoeck (lerares)
19.04.2019 GUST, zoontje van Jascha Baltussen
(OKAN leerkracht) en Eline Droushoudt

14.01.2019 de heer Jozef Bonné (1937)
grootvader van Tuur Bonné (4HW)
24.01.2019 de heer Eugène Bral (1952)
grootvader van Lowie Bral (1Sb)
28.01.2019 de heer Rene Van Ombergen (1931)
grootvader van Fien Van Ombergen (1Ld)
29.01.2019 mevrouw Liliane Commissaris (1951)
grootmoeder van Arne (6WEWIb), Emma (4Lc)
en Janne Wauters (1Le)
04.02.2019 grootvader van Esmée Van Aerde
(3HW)
08.02.2019 de heer Michel Zaman (1936)
grootvader van Jenthe Zaman (1Tb)
10.02.2019 mevrouw Maria Michielsens (1925)
grootmoeder van Lien Vingerhoeds (3HW)
11.02.2019 mevrouw Rachelle De Bock (1919)
grootmoeder van Lieselotte Van Laere (6LWE)
20.02.2019 mevrouw Magdalena Van Hijfte
(1931) grootmoeder van Annabel Vertommen
(6EMT)
21.02.2019 de heer Kamiel De Cock (1933)
grootvader van Lynn Van Overtvelt (6MWE)
21.02.2019 de heer Albert Serverius (1926)
grootvader van ??? Yasmin Cauwenbergh ???
(1Ld)
14.03.2019 de heer Erik Geyskens (1943)
grootvader van Pauline Geyskens (1Lc)
20.03.2019 Mathieu, vlinderkindje van Merel
Braem (kleuterleidster) en Joery Loots, kleinkind
van Patrick Braem (leerkracht) en Bernadette
De Cock (kleuterleidster)
03.04.2019 de heer Rudy Baert (1943) vader van
Erika Baert (leerkracht), grootvader van Sibylle
(1Ld), Michelle (6WEWIa2) en Nicholas Kochuyt
(6LWE-’18)
20.04.2019 mevrouw Bernice Depaepe (1938)
grootmoeder van Kobe Van Gestel (2MWSb)
16.05.2019 mevrouw Yvonne Vockerick (1937)
grootmoeder van Delphine Claes (5EWIa)
26.05.2019 de heer Noël Decouttere (1936)
grootvader van Mathieu Thysman (2Lb)

zijn gehuwd
27.04.2019 Annelies Droessaert (lerares) en Jan Van Roy
13.04.2019 Jolien Orye (lerares) en Jasper Lauwers
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V    rwoord
Het is zover: het schooljaar 2018-2019 zit er op. Het drukke tweede semester is afgerond, de
stressvolle examenperiode is eindelijk gepasseerd. Nu rest er enkel nog één ding: ontspannen en genieten van die deugddoende extralargevakantie. Misschien wel met Ic Hou in de
hand? Want ook de Ic Hou Jongerenredactie heeft weer hard gewerkt dit semester. Zo hebben alle redacteurs hun uiterste best gedaan om van deze editie een topeditie te maken, en
met succes! Ons tijdschrift is weer overladen met prachtige foto’s, kwaliteitsvolle teksten en
indrukwekkende tekeningen.
Zo staat CollegeCollage vol met leuke foto’s van o.a. de Dag van de Beeldeducatie, de prikbordpagina, de leukste outfits van Skairo, enz. Ook het dossier over oud-leerlingen is een
must om te lezen! Opinie telt deze keer twee stevige opiniestukken en een vermakelijke
column. Ook de nodige recensies mogen natuurlijk niet ontbreken. Zo wordt de cd van
meneer Verhaeghe onder de loep genomen, leren we welke waterijsjes het lekkerste zijn
en zelfs hoe we ze kunnen maken. Heerlijk! Bij entertainment reizen we terug in de tijd en
vinden we een aantal klasfoto’s van leerkrachten terug. Het verbinden van anagrammen
met de juiste naam en beschrijving van leerkrachten en de zoektocht naar het Ic Houmannetje zorgen voor het nodige spelplezier. Kan jij hem spotten? Bij literatuur kunnen
we twee kortverhalen en twee pagina’s vol poëzie lezen en kunnen we een strip en een
fotoroman bewonderen. Voor de sportliefhebbers onder ons is de rubriek sport ook weer
van de partij. Zo telt deze editie zowel een exclusief interview met Nina Derwael als met
Silke Vanwynsberghe! Zeker lezen zou ik zeggen.
Zoals jullie zien, is het weer een goedgevulde editie geworden. Ik zou dan ook graag iedereen willen bedanken die dit schooljaar heeft meegewerkt aan de Ic Hou, in het bijzonder
meneer Van Looy die elk jaar opnieuw bereid is om een groot deel van zijn tijd te spenderen aan de creatie van dit tijdschrift en het begeleiden van alle medewerkers. Zonder jullie
allemaal hadden we dit uitstekende resultaat nooit kunnen behalen. Ik ben dan ook erg
trots dat ik dit schooljaar hoofdredacteur mocht zijn en de kans kreeg om met zoveel gemotiveerde mensen samen te werken. Het was soms wel eens een rollercoaster van emoties: teleurstelling, frustratie, onbegrip, maar ook blijdschap, trots en euforie. It’s all part of
the job. Vooral als de deadlines naderen ... ; ) Het was hard werk, veel werk, maar vooral leuk
werk. Ik heb het dan ook heel graag gedaan en ik heb enorm veel bijgeleerd, van communicatie tot het schrijven zelf. Vol trots geef ik de fakkel door. Ik ben er zeker van dat mijn
opvolger het minstens even goed zal doen. En ik? Ik blijf volgend jaar deel uitmaken van de
kernredactie en kijk nu al uit naar de volgende edities!
Mara Claes
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Studeren in Dinant: zij deden het!

Jin Marsé 5LMT

In de dertiende editie van Ic Hou was in een interview te lezen hoe Charlotte De Witte (5LWIb) en Victor
Demuynck (5GWIb) uitkeken naar het uitwisselingsproject met het Collège Notre-Dame de Bellevue in Dinant.
Later werd ook bevestigd dat er een gastgezin voor Wannes Baes (5LWIb) gevonden was. Hij mocht dus ook mee.
Tijdens de lesdagen in februari zat het drietal op de Waalse schoolbanken, tijdens het weekend verbleven ze even
terug in hun vertrouwde omgeving hier in Vlaanderen. Gedurende de periode van de uitwisseling werden ze
vrijgesteld van alle taken en toetsen die toen gegeven werden op onze school, na hun thuiskomst echter moesten
ze wel enkele inhaaltesten afleggen. Ondertussen zit hun Waalse avontuur, dat van 4 februari tot en met 1 maart
2019 liep, er dus op en luisteren we graag naar de belevenissen die ze daar hebben meegemaakt.

Charlotte

Victor

Gedurende de maand februari verbleef ik in Dinant. Ik ging daar vier weken
naar school, samen met twee jongens uit mijn klas: Victor en Wannes.
De eerste zondagavond hebben we daar samen met mijn ouders gegeten
en zo was ik gerustgesteld, want het was heel gezellig. De eerste schooldag werden we rondgeleid door de leerkrachten Nederlands die het project begeleidden. Het viel me direct op dat de school erg groot was. De
schooldagen gingen snel voorbij, want de lesperiodes duurden steeds anderhalf uur, waardoor we maar vier vakken per dag hadden.
Mijn gastgezin had twee dochters, een in het zesde middelbaar en eentje in het vijfde leerjaar. Met hen beide kwam ik zeer goed overeen. Hun
mama werkte terwijl wij op school waren en zo hadden we veel tijd om
leuke dingen te doen samen. Zo gingen we die woensdag naar een
zwembad, net over de grens. En zo was de eerste week al voorbijgevlogen.
Vrijdag gingen we voor het eerst met de trein terug naar huis. Dit was een
heel traject met veel overstappen, maar we geraakten veilig thuis. Omdat
we een verlengd weekend hadden, gingen we pas maandagavond weer
terug met de trein. Op school ging alles vrij goed. Over het algemeen lag
het tempo wat lager dan hier in Sint-Niklaas, waardoor het makkelijker was
om te volgen. Ik had het meeste schrik voor wiskunde, maar dit bleek wel
mee te vallen, omdat wij die leerstof al eens gezien hadden.
Hierdoor had ik veel vrije tijd ’s avonds. Ik praatte veel met mijn gastgezin
en leerde de buurt beter kennen. Er vielen vaak lessen weg en omdat mijn
gastgezin niet ver van school woonde, gebeurde het vaak dat ik alleen
naar school wandelde. Dit was heel anders dan hier; ik wandelde door een
bospad dat flink omhoog en omlaag ging. Die week trok ik er met Laurine,
mijn oudste ‘zus’, op uit om Dinant te bezoeken. We bezochten de Citadel,
waar Dinant bekend voor staat.
Ondertussen merkte ik dat mijn Frans steeds beter en beter werd. Iedereen
was bereid te helpen als er eens iets was dat moeilijker ging en al snel trok
ik volledig mijn plan. Laurine was zelf een paar maanden in Vlaanderen naar
school geweest en om haar Nederlands een beetje bij te houden, spraken
we geregeld vijf minuten Nederlands. Zo vlogen de weken voorbij.
Ik bezocht ook nog Namen, maakte een klimaatmars mee en amuseerde
me vooral heel erg. De treinreizen waren elke week een avontuur en het
was niet ongewoon dat we vertraging hadden of op een verkeerde trein
stapten, maar we geraakten elke week weer thuis.
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijn leerkrachten en de
directie te bedanken voor deze mooi opportuniteit. Wat een onvergetelijke ervaring!

De ontvangst bij mijn gastgezin was heel erg hartelijk. Ik had ze enkele weken op voorhand al eens leren kennen, waardoor ik me er meteen thuis voelde. Florence, Jean, Pierre en Pauline zorgden ervoor dat ik niets tekortkwam.
Het leukste vak op school vond ik sport. We speelden steeds wedstrijdjes
voetbal of basketbal en hierdoor konden we de andere leerlingen beter leren kennen en konden we ons bijgevolg wat meer integreren in de groep.
Ook de andere vakken, zoals wiskunde of Engels, waren leuk om eens in
een andere taal te volgen.
In Sint-Niklaas volg ik de richting Grieks-wiskunde (optie 8 uur) en het was
dan ook de bedoeling dit in Dinant voort te zetten. Helaas was dit niet altijd
mogelijk, aangezien men in het Collège Notre Dame de Bellevue niet helemaal hetzelfde systeem hanteert als hier bij ons. Daarnaast was de leerkracht
Grieks ziek en deze zou niet meteen terug kunnen komen, waardoor ik, samen met Charlotte en Wannes, opnieuw Latijn heb gevolgd. Verrassend genoeg was mijn kennis van het Latijnse vocabularium en de grammatica nog
niet helemaal verdwenen en kon ik de lessen vrij goed meevolgen.
In de laatste week van ons verblijf zijn we met de volledige derde graad
naar de mis geweest in het centrum van Dinant. Op het einde van de mis
zong iedereen de eigen hymne van de school luidkeels mee, wat zorgde
voor een heel familiale en vriendschappelijke sfeer.
Tijdens mijn verblijf in Dinant heb ik geprobeerd de leerstof van mijn
hoofdvakken systematisch bij te houden en dat is me ook goed gelukt,
hoewel men toch niet mag onderschatten hoe zwaar het is leerstof op je
eentje te verwerken, zonder in de les gezeten te hebben.
Na de krokusvakantie, toen we opnieuw in Sint-Niklaas school volgden,
moesten we enkele testen afleggen. Vooraf was afgesproken dat we voor
onze hoofdvakken (in mijn geval Grieks en wiskunde) tussen de krokus- en
de paasvakantie een toets zouden afleggen. Voor andere vakken konden
we dit met de leerkracht onderling bespreken, maar waren er minder verplichtingen.
Bij mijn terugkeer was het toch even terug aanpassen aan de Vlaamse
schoolsfeer van het College. Het verschil tussen de twee scholen is heel
groot, ondervond ik. Van organisatie tot grootte tot sfeer tussen de leerlingen en ga zo maar door.
Al bij al kan ik besluiten dat het een heel toffe ervaring was en dat mijn
Frans toch wel een pak verbeterd is. Ik ben blij dat ik deze uitdaging ben
aangegaan en heb eigenlijk gemerkt dat ik het College van Sint-Niklaas
toch wel gemist heb!
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Oxford:
een driedaagse om niet snel te vergeten!
Maïté Verstraeten 6LWIa
Donderdagavond 28 maart was het eindelijk zover: met een beperkte groep van ongeveer 30 leerlingen
vertrokken we allen met een portie volle goesting naar één van de meest bekende universiteitssteden van
Groot-Brittannië: Oxford. Omdat deze driedaagse toch zeker de moeite waard was, willen we jullie onze leuke
verhalen en activiteiten niet onthouden. Hieronder een verslag!

Dag 1: 28 februari

Dag 2: 1 maart

16u05. De bel gaat. Na een lange schooldag (we keken allemaal reikhalzend
uit naar het einde ervan), haalden we onze valiezen uit de Collegekerk en
stapten we – onze ouders uitzwaaiend – op de bus. Na een rit van een dikke
drie uur kwamen we eindelijk aan in Duinkerke, waar we bijna onmiddellijk de
boot namen richting Dover. Aangezien we pas om 16 uur in Sint-Niklaas konden vertrekken, arriveerden we bijgevolg ook pas laat in Engeland. Omdat we
ook nog een beetje problemen hadden bij de douane in Engeland, vertraagde onze heenrit. We kwamen rond middernacht aan in ons Youth Hostel, dat
er tot onze grote verbazing heel proper en gezellig uitzag. Daar werd vlotjes
de kamerverdeling gemaakt, aangezien we allemaal zo snel mogelijk in onze
bedjes wilden kruipen.

De eerste volledige dag startten we met een typisch ‘English
breakfast’, net zoals alle andere dagen: gebakken spek, bonen en eieren. De samenstelling klinkt inderdaad niet heel
appetijtelijk, maar toch smaakte het ons allemaal. Na het
ontbijt namen we de stadsbus richting Oxfordshire, waar we
een bezoek brachten aan ‘Blenheim Palace’, het geboortehuis van Winston Churchill. Na het geleid bezoek daar hadden we met ons klein groepje dat het programma van de
talen volgde, ook nog een uurtje vrij, dat we zelf konden invullen. Wij zijn eerst naar de ‘Harry Potter-tree’ geweest, die
in de film ‘Harry Potter en de Orde van de Feniks’ te zien is.
Daarna gingen we naar de ‘maze’, een redelijk groot doolhof
waarin we meermaals onze weg kwijtraakten.
Na het middageten bezochten we Abingdon School, één
van de meest bekende jongensscholen in Engeland. Daar
kregen we een interessante rondleiding van een laatstejaarsstudent, die ons wat meer vertelde over het dagelijkse
leven op zijn school. Onze eerste indruk was verbluffend:
imposante gebouwen, enorm grote grasvelden en bijzonder modern ingerichte klaslokalen en gangen. Er waren ook
verschillende gebouwen per vak: zo was er een eigen kunstafdeling, een afdeling waarin de wetenschapsvakken waren
gevestigd, een afdeling voor geschiedenis, enzovoort. Naast
fenomenale klassen zagen we ook de uitgebreide sportfaciliteiten zoals een eigen zwembad, verschillende voetbalvelden, gymzalen ... Kortom: we stonden perplex! Op het
einde van ons bezoek bleven we nog in de Engelse sfeer
en konden we genieten van de typische ‘tea with scones’,
wat we natuurlijk wel lustten. Als laatste woonden we een
‘evensong’ bij: een ingetogen, meerstemmige koorzang, gebracht door een prestigieus koor van studenten en volwassenen. Dat vond ik persoonlijk een hele mooie afsluiter van
onze eerste volledige dag!
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Dag 4: 3 maart

Dag 3: 2 maart
Na ons ontbijt werden we onderverdeeld in kleinere groepen en trokken we er met een gids
op uit. Die leidde ons rond doorheen de gezellige straten van Oxford, de imposante gebouwen
en de typische cultuur. Ze vertelde over het ontstaan van de stad, over de naam Oxford, over
de vele colleges die we daar kunnen vinden ... Het was een aangename voormiddagwandeling
waarbij we onder andere ‘Magdalen College’, ‘Oxford University’, ‘Hertford College’ en ‘University Church of Saint Mary the Virgin’ passeerden.
Na deze wandeling konden we tijdens het middageten even uitrusten. We moesten echter ook
terug op krachten komen, want in de namiddag speelden we een literair spionagespel. Oxford
is tenslotte toch dé stad van vele schrijvers, niet? Denk maar aan grote namen als Oscar Wilde,
Lewis Carroll, Tolkien ... Maar Oxford is ook de setting van heel wat verhalen: Alice in Wonderland, Harry Potter, Inspector Morse ... Daarom was dit spionagespel zeker heel toepasselijk! We
werden onderverdeeld in duo’s en kregen per duo een T-shirt met daarop een letter. Daarnaast
kregen we ook een bundel met vragen die we doorheen het spel moesten oplossen. De bedoeling was dat je niet door een ander team gezien werd, anders verloor je punten! Na een
drietal uur gespeeld te hebben, was er eindelijk een winnend team: Luna Bombeke en Kato De
Wilde. Zij kregen als prijs maar liefst twee Oxford-University-truien.
Zelf zat ik bij de enkelingen die ’s avonds, na het avondeten, ook naar de voorstelling gingen
van komiek Rich Hall. Aangezien hij van het Amerikaanse platteland komt en dus wel redelijk
‘plat’ spreekt, konden we niet alles begrijpen wat hij zei. We waren echter wel mee met de grote lijnen, en de liedjes die in zijn optreden verwerkt zaten, brachten ons in de juiste, aangename
sfeer. Toch weer een geslaagde dag!

De laatste dag hebben we niet meer zo
veel bezocht, maar toch was het wel allemaal de moeite. De talengroep ging na
het ontbijt naar het ‘Shakespeare’s Globe
Theatre’ in Londen: een replica van het
oorspronkelijke ‘Globe Theatre’. Het oorspronkelijk gebouw werd in de tijd van
Elizabeth I vaak gebruikt als theaterzaal
en er werden onder andere stukken van
Shakespeare in opgevoerd. Terwijl de wetenschappers hun tijd doorbrachten in
het ‘Science Museum’, kregen wij een uitgebreide uitleg over het (cultureel) leven
in de tijd van Shakespeare, dat ons werd
verteld door een enthousiaste gids.
Na ons bezoek kregen we een paar uurtjes vrij voor ons avondmaal. Daarna kregen we de kans om een afvaart op de
Thames mee te maken, waarbij we eigenlijk heel veel pareltjes van Londen vanuit
de boot konden ontdekken. We stapten
af in Greenwich, waar we natuurlijk de
Meridiaan van Greenwich wel moésten
gezien hebben. Hoewel ik moet zeggen
dat het niet zo heel veel voorstelde, ben ik
toch blij dat ik kan zeggen dat ik daar ben
geweest! Na deze twee hoofdactiviteiten
was het programma van de dag al bijna
voorbij: we namen opnieuw de bus, dan
terug de boot naar Calais en dan weer de
bus naar Sint-Niklaas. Rond middernacht
kwamen we moe, maar voldaan terug aan.
Een meer dan geslaagde vierdaagse!
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Köln

Speakers’ Corner
Charlotte De Poortere 6MWE

Op 26 april gingen wij, de laatstejaars Moderne Talen,
een dag naar Keulen. In onze richting krijgen de
leerlingen elke week drie uur Duits. Hoog tijd dus om
samen met mevrouw Huber, meneer Moens en
mevrouw Verschueren naast onze lessen ook eens
een dagje praktijkervaring op te doen.
De dag begon met mijn vervloekte wekker die om 5 uur luid begon te biepen. We moesten al om 6 uur in de Hofstraat zijn, waar we allemaal nog
slaperig verzamelden. Iedereen sliep verder op de bus, daarom voelde de
rit van drie uur niet erg lang aan. Eenmaal gearriveerd in Keulen waren we
klaar voor actie. We kregen nog even tijd om wat lekkers te kopen en bezochten daarna de beroemde en indrukwekkende Dom.
Na dit bezoek werden we verdeeld in drie groepen. Aan de hand van een
app moesten we naar bepaalde locaties gaan en daar raadsels oplossen. De
groep die de meeste punten kon verzamelen na de zoektocht van drie uur,
won uiteindelijk een grote zak snoep.
Dan was het tijd voor de lunch: we kregen redelijk lang vrij, maar moesten
wel na ons middagmaal een zelfgekozen activiteit doen en hierover dan
later op school een spreekbeurt geven. Mijn groepje koos voor het chocolademuseum. We werden er helemaal hongerig van, het zag er allemaal zo
lekker uit!
Hierna maakten we een boottocht op de Rijn. Varen met een prachtig
uitzicht en het zonnetje dat eindelijk van achter de wolken kwam piepen.
Echt genieten! En dat genieten ging nog even door, want we bezochten
ook nog de kermis die ietsje verderop aan de gang was.
Als afsluiter gingen we met z’n allen iets typisch Duits gaan eten. De
schnitzel en de braadworst zijn wellicht de twee meest bekende Duitse
gerechten. Superlekker, zelfs voor een moeilijke eter zoals ik. Hierna was
het jammer genoeg tijd om met de bus terug naar Sint-Niklaas te rijden,
waar we om 23 uur moe maar vrolijk aankwamen.
Ondanks het vroege opstaan en het niet al te goede weer zal deze
dag in Keulen toch voor altijd een mooie herinnering blijven. Allen
dahin!
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Jacob De Waal 6MWE
Op vrijdag 22 maart was het zover: de jaarlijkse
speecheswedstrijd tijdens de Engelse dag. Alle
zesdejaars staken de handen uit de mouwen om dé
speech van het jaar neer te zetten. Het werd ook dit
jaar een moeilijke keuze voor de jury, maar na een
lange discussie bereikten ze volgende consensus:
Alexander Canetta (6LWIa) werd de winnaar van deze
editie. Wij stelden hem enkele vragen.
Alexander, zoals onze zesdejaars al konden horen, ging jouw speech
over een zeer opmerkelijk onderwerp. Zou je dit nog eens kort
kunnen schetsen en ons kunnen vertellen hoe je op dit idee kwam?
Ik heb ervoor gekozen om mijn speech te houden over vrouwenbesnijdenis. Dit is inderdaad een ongewoon onderwerp, zeker in vergelijking met
de andere redevoeringen in mijn klas, maar toch heb ik hier nog geen
minuut spijt van gehad. Dit onderwerp raakte mij voor de eerste keer na
een reportage over vrouwenbesnijdenis in Guinee. Toen tijdens Engels
werd gevraagd een speech te schrijven, was ik al snel overtuigd dat dit een
mooi resultaat kon opleveren.
Kreeg je na de speech nog opmerkingen van medeleerlingen,
leerkrachten of de directie? Had je zelf de indruk dat jouw speech
echt mensen choqueerde?
Ja, bij sommige mensen heeft mijn speech wel wat teweeggebracht. Vrouwenbesnijdenis is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp, maar ik vind
niet dat we zulke onderwerpen uit de weg moeten gaan. In zekere zin was
choqueren ook de bedoeling van mijn redevoering. Verschillende leerlingen hebben mij naderhand ook laten weten dat ze wel waren aangedaan
door mijn speech.
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Een dagje Brussel
Jolien Lammens 1Lc, Amélie Dedoncker 1Lc
Op dinsdag 22 januari gingen de leerlingen van het
eerste jaar op uitstap naar Brussel. Alle leerlingen
bezochten het Jubelparkmuseum en brachten daarna
ofwel een bezoek aan de VRT, het Muziekinstrumenten
museum of Technopolis.

Het Jubelparkmuseum
In het Jubelparkmuseum werd een rondleiding gegeven door een gids. Hij
wist iedereen te boeien met verhalen over het Oude Egypte. We zagen o.a. een
grafkapel met hiërogliefen die het leven toonden van Neferirtenef, een schrijver uit het Oude Rijk. Ook werden er verschillende kunstvoorwerpen getoond
zoals vazen, sieraden en standbeelden. We konden eveneens perkamentrollen
en sarcofagen bewonderen.

VRT

Je won de speecheswedstrijd, had je dit zelf verwacht?
Waarom wel/niet?
Nee, dit had ik eigenlijk niet verwacht. Er waren heel veel goede
speeches, dus de concurrentie was sterk. De verrassing toen mijn
naam alsnog werd afgeroepen, was dus des te groter.
Als winnaar van de speecheswedstrijd ben jij de beste aan wie
we deze vraag kunnen stellen. Welke tips zou jij geven om een
goede speech te schrijven?
Ten eerste is het belangrijk dat je een onderwerp kiest dat je écht bezighoudt. Daarbij is het volgens mij ook belangrijk om je speech eenvoudig te houden en moeilijke woorden te verduidelijken. Als laatste
zou ik iedereen ook zeker aanraden om tijd te investeren in het vinden van een goede oneliner: dat blijft iedereen bij.

De leerlingen die naar de VRT gingen, namen een kijkje in de studio’s van Ketnet, De Zevende Dag, Het Weer en Het Journaal. Er werd onder meer uitgelegd
welk soort belichting er gebruikt wordt om een mooi beeld te verkrijgen. We
mochten ook de camera’s waarmee gefilmd wordt van dichtbij bestuderen.

Het Muziekinstrumentenmuseum
De leerlingen die het Muziekinstrumentenmuseum bezochten, waren ook zeer
enthousiast. Ze mochten er verschillende instrumenten bespelen en konden
de instrumenten ook aan de binnenkant bekijken. Er werd veel bijkomende uitleg gegeven over de verschillende soorten piano’s en de werking ervan.

Technopolis
De laatste groep leerlingen bezocht Technopolis. Daar werden twee soorten
workshops aangeboden, waaruit er eentje gekozen kon worden.
De eerste workshop ging over de verzonnen verdwijning van een meisje dat
Amélie heette. Amélie werd teruggevonden, maar het enige spoor dat er gevonden werd, was een stukje plastic. Aan de hand van het onderzoek van de
sporen achtergelaten op dat stukje plastic, konden de leerlingen de dader vinden.
In de tweede workshop werd er gewerkt met een prototypebox. Hierbij kregen de leerlingen de instructie om een opdracht uit te voeren zonder enige
handleiding. Door allerlei proefjes te doen en wetenschappelijke experimenten uit te voeren, moesten ze bepalen hoe ze de taak uiteindelijk tot een goed
einde zouden brengen.
’s Avonds keerden alle leerlingen tevreden terug naar huis. Ze konden terugblikken op een leerrijk dagje geschiedenis, cultuur, kunst en wetenschap.
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Het Schot van Sarajevo:
een blik achter de schermen
Eline Penneman 5LWIa
Al enkele jaren wordt er door en voor de vijfdejaars het ‘Schot van Sarajevo’ georganiseerd. Dit als inleiding op
de uitstap naar Ieper en als start van de periode waarin er o.a. tijdens geschiedenis, maar ook tijdens andere
vakken extra focus wordt gelegd op de Eerste Wereldoorlog. Aangezien ik zelf die dag meedeed aan één van
de acts, neem ik jullie graag mee achter de schermen.
In de week van 29 april tot 5 mei speelden alle
repetities en Het Schot zelf zich af. De eerste
repetities waren op dinsdag 30 april vlak na
schooltijd. Meneer De Meyer legde aan alle
deelnemers uit wat er ging gebeuren en op
welke manier. De technische ploeg, die bestond
uit Eline Baert (5LWIa), Lien Valepyn (5LWIa) en
Claudia Van Damme (5LWIa) testte ondertussen
de verlichting, het geluid en liet ons de PowerPoint zien.
Daarna werd ons gevraagd om achter de schermen van het podium plaats te nemen. Eén voor
één brachten de leerlingen (een stukje van) hun
act. De technische ploeg kon op deze manier
het geluid, de muziek en de belichting uittesten en regelen. Dit was zeker niet gemakkelijk,
er waren een aantal technische mankementjes

en alles moest nog geprogrammeerd worden.
Nadat iedereen geweest was, werd de groep
opgesplitst en kon elke act eens volledig gerepeteerd worden.
Donderdag 2 mei was het dan eindelijk zover.
Om acht uur werden alle leerlingen die deelnamen in de kerk van de school verwacht. Sommigen oefenden nog vlug een keer en dan werd
er ons gevraagd om stil plaats te nemen. Onze
medeleerlingen kwamen de kerk in.
Achter het podium steeg de spanning. Iedereen
fluisterde zachtjes, zodat de leerlingen in de kerk
ons niet konden horen. Als iemand van ons een
dringende boodschap moest doen, moest die
vlug voorbij de opening die het podium van
de backstage scheidde, lopen, zodat hij/zij niet

opgemerkt zou worden. De meesten liepen ook
gebogen om niet boven het muurtje tussen de
deelnemers en het publiek uit te komen.
Mevrouw Callewaert opende de voorstelling, gevolgd door Bram en Giulia die een stuk
brachten op piano en cello. Tijdens de voorstelling wisselden leerkrachten en leerlingen elkaar
mooi af. Er werd uitleg gegeven over (chemische) wapens, het Kerstbestand, er werd een toneelstuk opgevoerd en muziek en zang vulden
de kerk.
Achter de schermen waren mijn handen en
voeten er ondertussen wel bijna afgevroren. De
verwarming in de kerk was stuk. Gedurende de
twee shows voelde ik mij net een soldaat die
zich moet warmen door onder zijn jas te kruipen om het een beetje warm te krijgen. Twee
shows lang was het nerveus afwachten in spanning om op te moeten, maar de opluchting en
euforie na mijn optreden was steeds groot.
Het Schot was ondanks de kou een uitzonderlijke en zeer interessante ervaring voor mij als
deelnemer en ik hoop dat ons publiek er ook
van heeft genoten!
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Dag van de Beeldeducatie 5de jaar

Jin Marsé 5LMT

We schrijven maandag 21 januari 2019. Na het eerste lesuur worden de leerlingen van het vijfde jaar begeleid
naar De Casino om er gedurende het derde en vierde lesuur de populaire film ‘Dunkirk’ te aanschouwen.
Dit in het kader van de Dag van de Beeldeducatie: naast kunnen lezen, schrijven en luisteren, is kritisch
kunnen kijken immers van groot belang om de maatschappij volledig te begrijpen. Tijdens de tweede halve
dag, dinsdagnamiddag 22 januari, werd er in het vijfde jaar vooral gewerkt rond fotografie.
Maandagvoormiddag maakten we kennis met een debuterende Harry Styles als
Alex in ‘Dunkirk’. Deze film werd dinsdagnamiddag besproken tijdens één van de
drie sessies rond beeldeducatie. Naast de
filmbespreking kwamen er ook persfotografen langs die over hun beroep kwamen
praten met de vijfdejaars. De derde sessie
bestond uit twee delen: eerst werd er een
theoretische uitleg gegeven over fotograferen met de smartphone. Het tweede deel
van deze boeiende sessie was wat actiever:
de vijfdejaars werden op pad gestuurd in
onze school. Elk groepje had de opdracht
gekregen om een foto te maken volgens
een bepaalde fotografietechniek. De beste
foto van iedere groep werd – na bewerking
door de groepsleden – beoordeeld door
drie leerkrachten en de beste tien werden
geselecteerd.
Uiteraard vallen de winnaars van deze wedstrijd in de prijzen! Ziehier eerst de plaatsen
vier tot tien in willekeurige volgorde. Daarna volgt de top drie met daarbij telkens de
commentaar van de leerkrachten. Geniet
van volgende beelden, de top tien van het
fotografietalent van onze vijfdes:
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Derde plaats
Opgave: kijkrichting, door Henri (5WEWIa1),
Hendrik (5WEWIb2) en Pieter (5WEWIa1)
‘Een originele interpretatie van de opgave. Het lijkt
bijna een abstract schilderij, door het dominante
vlak op de voorgrond (trouwens schitterend van
kleur!). Achteraan rechts bemerken we onscherp
een menselijke gestalte. Dankzij de nabewerking
staat het allemaal wat rechter en is het hout scherper. Storende elementen zijn weggesneden.’

Tweede plaats
Opgave: fotograferen met de lensball, door Alex (5LWE), Arno (5LWE),
Evelyne (5SPW) en Pauline (5MWE)
‘We kregen enkele toffe resultaten binnen
met de lensball. Deze werd onze topper,
door de op het eerste zicht nonchalante,
spontane compositie. Niets is natuurlijk
minder waar. De foto werd iets donkerder
gemaakt bij de nabewerking, zodat de
focus nog meer op de bal komt te liggen.
Ook de kleuren zijn zeer mooi.’

Eerste plaats
Opgave: indirect fotograferen,
door Tim (5WEWIb1) en Zeno (5WEWIb1)
‘De foto is beslist beter geworden door een doordachte keuze in de nabewerking. Vooral het licht
is feller gemaakt, en de scherpte (alsook onze aandacht) ligt nu vooral op het midden. De symmetrie
maakt het een boeiend gegeven: het werk lijkt wel
in tweeën gespleten. Ook het feit dat de foto zichzelf niet meteen prijsgeeft, maar dat wat langer
kijken vereist is, maakt het resultaat echt de moeite
waard.’
Zeno en Tim mogen zich op de dag van de rapportuitreiking en de oudercontacten aanmelden bij mevrouw Van Caekenberghe om
hun verdiende prijs op te halen. Zij winnen beide een setje handige, universele opzetlensjes voor de smartphone: een fisheye lens,
een 0,67 wide lens, een 0,4 wide lense én een macrolens!

PS “Schitterende foto’s; heel knap werk. Proficiat aan leerlingen én begeleidende leerkrachten.”
D. Van Royen
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Duurzaamheid, een nieuwe wind
Camille Bourgeois 4Lb en Xhoana Memcaj 4GL
Duurzaamheid valt niet meer weg te denken uit onze hedendaagse samenleving: de discussies over klimaat en
vervuiling domineren de media en politiek, wat blijkt uit talloze krantenkoppen en partijstandpunten. Ook
het schoolleven raakte betrokken in het hele verhaal. Aangezien onze school ijvert voor een groene
schoolomgeving, tracht ze alle leerlingen en collega’s ‘warm’ te maken voor duurzaamheid. Dit jaar maakte de
klassieke wandeltocht voor Broederlijk Delen plaats voor een ‘duurzame’ dag, een initiatief van de werkgroepen
‘duurzaam College 20-21’.
Van het zoeken naar sponsors of het je mentaal
voorbereiden op een wandeltocht van 15 km
was geen sprake dit jaar. In het kader van ‘duurzaam College’ organiseerden de werkgroepen
mobiliteit, afval, energie en voeding op 3 april
bij ons op school een duurzame dag, die in verschillende etappes verliep.

Educatie
Als inleiding op de duurzame dag kregen alle
klassen een documentaire over duurzaamheid voorgeschoteld tijdens het eerste lesuur.
Zo keken sommige leerlingen samen met hun
titularis naar een documentaire van Nic Balthazar, anderen dan weer naar ‘Home’ van Yann
Arthus-Bertrand. Zo werden leerlingen geconfronteerd met actuele problematieken en
kregen ze meer inzicht in het belang van duurzaamheid en het optimale beheer van de natuur, zodat we allen later nog ten volle kunnen
genieten van de aarde.

Handen uit de mouwen
Tijdens het tweede en derde lesuur gingen alle
klassen effectief aan de slag in het kader van
duurzaamheid en werkten ze rond mobiliteit,
afval, energie en voeding.
De activiteiten van het eerste jaar waren erg
uiteenlopend, des te meer omdat er zoveel
klassen zijn. 1Le speelde een klimaatspel, geleid
door enkele zesdejaars. Proficiat aan de ‘Ewajalogang’, die de quiz wonnen! 1Ld ontwierp
logo’s voor het sorteren van afval. Handig! Het
feestje op het einde van de dag kwam natuurlijk
ook in zicht ... 1Tb verzorgde de versiering van
de speelplaats door grote vlaggenlijnen met tshirts te maken. De rest van de eerstejaars ging
wandelen in Sint-Niklaas of ging naar de Ster
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voor enkele leuke opdrachten, zoals fitnessen of
de boomhoroscoop aflezen.
Een deel van de tweedes volgde dan weer professionele dansles onder het motto ‘Dance for
the climate’. 2MWTa en 2Lb pimpten hun fiets
en 2MWSa leerde een composthoop maken.
Een bezoek aan MIWA was weggelegd voor de
leerlingen van 2Lc, 2MWSc ging zwerfvuil verzamelen op school. Een mooie en doeltreffende
actie!
Verder gingen vier klassen uit het derde jaar
voor de werkgroep voeding aan de slag. Ze
maakten lekkere vegetarische (én duurzame)
hapjes klaar voor de groepsactiviteit tijdens het
vierde lesuur. Het andere deel van het derde jaar

ging wandelen langs trage wegen in Sint-Niklaas. 3SPW ging een sportievere uitdaging aan
op ’t Ster. Hoe kan het ook anders. Dankjewel
voor jullie inzet!
Het vierde had de grootste eenheid van alle jaren. Zij gingen per klas naar een bepaald gebied
in Sint-Niklaas en haalden er zwerfvuil op. Het
doel was om het meeste aantal zakken te vullen. Het resultaat was impressionant. Deze actie
heeft duidelijk effect gehad op de leefomgeving in Sint-Niklaas!
Het vijfde jaar economie speelde in de ontmoetingsruimte een spel rond de missie van ’20-’30.
Twee andere klassen kregen de opdracht om,
voor de verandering, veggie hapjes te maken.
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Fijne afsluiter
De afsluiter van deze duurzame dag was
een echte knaller! Dit was het moment
waarop alle leerlingen en leerkrachten eindelijk mochten genieten van culinaire versnaperingen en livemuziek die al dan niet
verzorgd werd door leerlingen. Eerst waren
de hapjes alleen beschikbaar met voedselbonnen, maar wegens de overvloed aan
hapjes konden we allen à volonté verder
eten. Ook werden de leerlingen opgeroepen om het duurzame charter te ondertekenen, om zo hun steun te betuigen aan
de duurzaamheidsdoelstellingen van onze
school. Verder werd iedereen warm gemaakt om een eigen beker of fles mee te
nemen, zodat het afval minimaal zou blijven. Aan sfeer ontbrak het niet en iedereen
maakte er een aangenaam lesuur van. Om
12:05 liep deze laatste activiteit op zijn einde en rondden we deze fijne dag af.

Meer dan genoeg lekkers voor het laatste deel
dus! Dit project kreeg de leuke naam ‘Haute
cuisine met mr. Van Looy’. Erg toepasselijk, naar
onze mening. 5HW mocht voor de werkgroep
afval creatief aan de slag. Zij maakten een kunstwerk met PMD-materiaal. Van recyclage gesproken! De standen op de speelplaats inkleden met
paletten, die taak nam 5WEWIb op zich, terwijl
sommige van hun jaargenoten, opnieuw voor
de verandering, de trage wandelingen deden.
Het overige deel van de vijfdes hield zich sportief bezig op ’t Ster.
Tot slot volbrachten de zesdes tal van uitdagingen. Te veel om op te noemen! Waar sommigen
bloembakken in mekaar knutselden, waren anderen bezig met mosgraffiti. 6HW genoot van
een leerrijk bezoek aan de Buurderij en 6WEWIa2 onderzocht hoe het met het sorteergedrag van de Sint-Niklazenaar is gesteld. 6SPW
ging sportieve uitdagingen aan op ’t Ster, maar
zij waren heus niet de enigen! Ook 6WEWIa1
testten de fitness ter plekke uit. Helaas wilden
wel niet alle toestellen even goed meewerken.
6LWIa ten slotte wandelde naar een groenzone
en hield er een duurzame picknick. Smakelijk!

We konden tot groot genoegen vast
stellen dat de eerste editie van duur
zame woensdag uitermate geslaagd
is. Leerlingen werden op een luchtige
manier ondergedompeld in een duur
zame wereld, wat contrasteerde met de
eerder politiek getinte klimaatprotes
ten elders in ons land. De vernieuwende
aanpak van onze school heeft ervoor
gezorgd dat leerlingen dit thema posi
tief, maar met de nodige zorgen durven
benaderen. Deze actie heeft zeker haar
effect gehad en is wat ons betreft dus
zeker voor herhaling vatbaar ...

Bedrijfsbezoek
Nokia
Junesse Heyndrickx 6WEWIb
Op 19 februari brachten de klassen van het
6e jaar met 6 uur wiskunde of meer een
bezoek aan de Belgische vestiging van het
Finse telecombedrijf Nokia. De leerlingen
gingen een kijkje nemen in het bedrijfsleven.
Na een gezellige treinrit met gereserveerde
plaatsen, startte de voormiddag met een uitleg over de wiskunde die gebruikt wordt in de
welbekende smartphone. Hierna deden we
een quiz, gevolgd door een rondleiding in het
bedrijf: een unieke blik achter de schermen bij
Nokia.
Na het middageten, waarbij iedereen kon genieten van een verfrissend drankje, werd de
groep verdeeld. Hierbij kon men kiezen tussen
verschillende opties: een bezoek aan het verkeerscentrum, een workshop over drones
of een kennismaking met virtualrealitybrillen. Om de dag af te sluiten
kwam er nog een spreker van ‘Agoria’.
Agoria is de federatie van de bedrijven van de Belgische technologische
industrie. De organisatie verdedigt de
belangen van de technologische industrie bij de verschillende overheden.
Na deze drukke dag keerden de
leerlingen terug naar huis, alweer een
ervaring rijker.
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Gezondheid en de jongere generatie
Julie Moens 5LWIb

Interview directeur
Mijnheer Braem, ik zou u graag enkele vragen
stellen over de ‘gezonde week’ in de lagere
school. Hoe is het College op het idee gekomen
om een gezonde week te organiseren?
Het idee is gegroeid vanuit het leerlingenparlement.
Elke klas van de 2de en de 3de graad koos bij de
start van het schooljaar twee vertegenwoordigers,
die tijdens het leerlingenparlement de wensen van
hun klasgenoten kenbaar moeten maken. De leerlingen vroegen dit jaar om meer aandacht te besteden
aan gezondheid. Het initiatief is dus echt gekomen
vanuit de leerlingen zelf en niet via een voorstel van
de school. Samen met enkele leerkrachten hebben
zij dan deze projectweek uitgewerkt.
Tijdens de pauzes zagen we dikwijls leerlingen
van de lagere school lopen op de speelplaatsen,
waarom deden ze dat precies?
Bewegen hoort natuurlijk bij een gezonde levensstijl. Eén van de opdrachten gedurende de gezonde
week was ‘1 mile a day’. De leerlingen hebben samen met hun leerkrachten elke dag een mijl gelopen.
Maar ze moesten meer doen dan dat.
Welke andere opdrachten kregen de kinderen
nog tijdens deze week?
Het was de bedoeling dat wij in de gezonde week
vijf opdrachten zouden uitvoeren. Wanneer dit ons
zou lukken, mochten we ons een vijfsterrenschool
noemen. Gezonde Gerda en Luie Lisa daagden alle
leerlingen en leerkrachten uit. De uitdagingen waren: een hele schooldag bewegen, elke morgen gezond fruit als tussendoortje, elke dag voldoende water drinken, 1 mile a day gedurende de hele week en
een favoriete sport in de kijker zetten door in sportkledij naar school te komen.
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SPORT IS TOP!

Je hebt enkele maanden geleden vast en zeker leerlingen van de lagere school bezig gezien terwijl ze aan het
lopen waren op de speelplaats. Dat was een van de activiteiten van hun ‘gezonde week’. In onderstaand artikel
heb ik directeur Braem en enkele leerlingen van de lagere school geïnterviewd om jullie wat meer info te
verschaffen over dit project.
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Wat leerden de leerlingen tijdens deze week?
Tijdens deze week leerden onze leerlingen veel
over een gezonde levensstijl. We kregen daarbij
hulp van specialisten. De leerlingen van het 1ste
jaar trokken naar de supermarkt en leerden veel
bij op de afdeling ‘groenten en fruit’. De leerlingen van het 2de jaar brachten een bezoek aan
tandarts Snick. Het 3de en 4de jaar leerde over
de bewegingsdriehoek en de voedingsdriehoek: ze konden vragen stellen aan dhr. Windey,
diensthoofd voeding in het AZ Nikolaas. Onze
vijfdejaars kregen goede tips van twee studenten masteropleiding in verband met het voorkomen van rugklachten en de leerlingen van het
zesde kregen bezoek van dokter Strobbe voor
een sessie over gezonde lucht en roken. Ook
hebben de zesdejaars tijdens de gezonde week
elke dag de luchtkwaliteit in hun klas gemeten.
Verdienden de kinderen iets als ze een
opdracht tot een goed einde brachten?
Elke dag konden de leerlingen 1 ster verdienen.
We kregen ook hulp van Laura van de tv-serie
Buck (Ketnet), die onze leerlingen elke dag met
een filmpje motiveerde. Je kan ze nog bekijken
op de website van de lagere school.
Kregen de leerlingen op het einde van alle
opdrachten een prijs of beloning?
Aangezien het de kinderen lukte om alle vijf
de opdrachten met glans uit te voeren, mogen
wij onze school een vijfsterrenschool noemen
en daar hoorde een cadeautje bij. Iets gezonds
uiteraard! Elke leerling kreeg uit de handen van
Gezonde Gerda en Luie Lisa (haar naam werd op
het einde van de week vervangen door Lenige
Lisa) een stappenteller. Zo willen we onze leerlingen motiveren om ook na de gezonde week
gezond verder te doen.
Welke opdracht vond u de leukste?
De opdracht om een hele dag te bewegen,
‘sport je fit’, vond ik de leukste. Van ’s morgens
tot ’s avonds bleven we al fietsend, al lopend of
al steppend in beweging. Niet enkel de leerlingen deden mee, maar ook het voltallige schoolteam. Deze activiteit was niet alleen gezond,
maar zorgde ook voor samenhorigheid.
Bedankt voor uw medewerking en nog
een prettige vakantie!

Interview
Jirthe (6de leerjaar), Julie en Mila (3de leerjaar)
Hallo, ik ga jullie wat vragen stellen over de gezonde week. Wat vonden jullie de leukste
opdracht?
Jirthe: 30 liter water drinken met heel de klas.
Julie en Mila: Met je sportkledij naar school komen.
Wat vonden jullie de minst leuke opdracht?
Jirthe: 1 mile a day.
Julie en Mila: 1 mile a day, omdat het lopen soms vermoeiend was.
Uit welke opdracht heb je het meeste bijgeleerd?
Jirthe: De opdracht waarbij we ons sportief moesten aankleden: ik wist niet dat er zoveel sportoutfits
in verschillende kleuren bestonden.
Julie en Mila: ‘Tutti frutti‘ We moesten bij deze opdracht in de voormiddag een stuk fruit eten als tussendoortje.
Tijdens onze pauzes zagen we jullie dikwijls lopen op de speelplaats. Wij van het middelbaar
vonden dit eerlijk gezegd wat raar. Wat vonden jullie er zelf van?
Jirthe: Ook wel een beetje vreemd.
Julie en Mila: Vermoeiend, maar ook wel leuk, omdat je naast elkaar kon lopen.
Ga je nu gezond verder leven na deze week?
Jirthe: Ik ga meer sporten, omdat ik geleerd heb dat dat gezond is.
Julie en Mila: We willen dat proberen. ’s Ochtends proberen we een gezond ontbijt te eten en we willen ook nog elke zondag gaan lopen.
Bedankt dat jullie me wilden helpen en nog veel succes tijdens jullie sportsessies!
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Prikbord
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Skairo Time Travel:
de outfits
Camille Bourgeois 4Lb
Skairo Time Travel week dit jaar een beetje af van
de voorgaande shows. Enerzijds omdat we begonnen
met het eerste jaar en stapsgewijs doorgingen naar
het zesde jaar om de tijdsvolgorde te respecteren.
Anderzijds omdat we in deze show moesten
uitblinken met tijdscorrecte outfits. Alle stereotypes
over een bepaalde tijdsperiode kwamen aan bod en
het resultaat was werkelijk indrukwekkend. Je zag
heel duidelijk dat elke groep veel tijd had gestoken
in de perfecte outfit samen te stellen! In dit artikel
zetten we de leukste outfits van de show op een rijtje.

1e jaar

Stephanie en Lotte • Twist and Shout • The Beatles
Deze outfit is helemaal ‘back to the sixties’! De t-shirt met strepen en de
oranje haarband brengen ons terug naar een tijd waarin ‘twist and shout’
centraal stond. Kortom: lekker swingen op de leukste tonen uit de sixties,
dat is wat deze meisjes doen. We kregen een leuke choreografie cadeau.
Dankjewel Stephanie, Lotte en de danseressen!

2e jaar:

Dominika en Marieke • You’re the one that I want •
John Travolta & Olivia Newton-John
We vliegen de jaren ’70 binnen op een Grease-nummer, wie wordt daar
nu niet gelukkig van? Deze nummerkeuze is dé top binnen het seventies
gamma. Daar hoort toch een coole outfit bij? Dat hebben Dominika en
Marieke heel goed aangepakt, zo blijkt. De meisjesrollen dragen een roze
vestje op een zwarte broek en de ‘jongens’ een jeans en leren vest. Let’s
swing! Dankjewel voor het leuke dansje en de geniale outfits!

3e jaar

Hannah en Amber • Call me • Blondie
De swingende seventies zijn voorbij. We komen bij de ‘coole’ eighties. Qua
muziek dan toch, want ‘Call me’ van Blondie is enkel voorbestemd voor
stoere chicks! De stereotiepe eighties-look, dat is wat Amber en Hannah
in gedachten hadden. En het resultaat mag er wezen: korte short en zwart
topje ... en daar eindigt het ‘normale’. Met fluo visnettruitjes en beenwarmers is deze outfit een toppertje. Giet daar wat blacklights over en het is
echt àf!
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4e jaar

Roxanne en Maïté • I’ve been thinking about you •
Londonbeat
Daar zijn de nineties! De studententijd van onze ouders, waar ze maar al
te graag over vertellen. Broeken met een taille tot onder je oksels en een
huppelende Britney Spears. Op de tonen van het iconische ‘I’ve been thinking about you’ zetten Roxanne en Maïté een dansje in mekaar. Hun outfit
is hélemaal into the nineties: de zogenaamde ‘momjeans’ gecombineerd
met een croptop en afgewerkt met een bijpassende haarband. De All-Stars
mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Wij maakten de nineties mee dankzij
jullie, bedankt!

5e jaar

Fleur en Annabel • Run the show • Kat Deluna
Een nieuwe eeuw, een nieuwe kledingstijl! De groep van Annabel en Fleur brengt voor ons ‘Run the show’ in legerbroeken en een topje. Een moderne
outfit die volledig bij het nummer past. Dat kan ook niet anders als je de nillies als ‘tijdperk’ hebt. Het decennium waarin we allemaal geboren zijn, Facebook ontstaat en alles binnen handbereik ligt dankzij Google en Wikipedia. Wij hebben genoten van een stoer dansje en van de outfits. Dankjewel!

6e jaar:

Erin en Luna (koppeldans) •
Revolution • Duplo
Daar is het zesde jaar! Erin en Luna staken op
eigentijdse muziek een prachtige koppeldans
in elkaar. De koppeldans, dat vraagt om chique kledij, toch? De jongens in wit hemd en de
meisjes in een prachtig rood kleedje. Wat een
mooie outfit! De zesdes, die voor de laatste keer
op het Skairo-podium stonden, hebben er duidelijk van genoten. En wij natuurlijk ook. Dankjewel Erin, Luna én alle koppels om het beste van
jezelf te geven!
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My walking is
my dancing
Mara Claes 5LMT
Op donderdag 28 februari vertrokken de Skairo
choreografen van het vijfde en zesde jaar richting
Brugge. De begeleidende leerkrachten en de directie
wilden ons graag bedanken voor onze jarenlange
inzet voor Skairo en organiseerden een bijzondere
culturele uitstap.
Toen we met de bus in Brugge arriveerden, stapten we naar het concertgebouw, waar we onmiddellijk werden ontvangen door twee gidsen. We
splitsten ons op in twee groepen en kregen gedurende een uur een uitgebreide rondleiding. Onze gids vertelde over de architectuur, de geschiedenis en de werking van het concertgebouw. Zo mochten we zelfs backstage een kijkje nemen, terwijl een aantal artiesten aan het repeteren waren.
We eindigden bij Studio 2, waar onze groepen zich herenigden en een
dansworkshop op ons wachtte. Het spreekt voor zich dat we daar allemaal
erg veel zin in hadden!
Onze ‘dansleerkracht’ tijdens dat uur was Femke Gyselinck, artistiek assistente van Anne Teresa De Keersmaeker. Om te beginnen legde ze het
principe uit van elke choreografie bij Rosas, namelijk dat wandelen de basis is van dans. Daarom begonnen we de workshop ook met ‘my walking is
my dancing’.
Door elkaar stappen, vertragen en versnellen, grote en kleine passen nemen, wandelen op onze tippen, op onze hielen, over de grond rollen ...
Het hoorde er allemaal bij. Na een tijdje waren we goed aan het zweten
en voldoende opgewarmd. Hierna herhaalden we deze stappen nog eens
op muziek en voegden we er ook lichaamsbewegingen aan toe. In het
begin voelde het een beetje ongemakkelijk aan, maar na een tijdje kwam
iedereen los en lieten we ons meevoeren door de muziek. Elk op zijn/haar
eigen, unieke manier.
Vervolgens mochten we een eigen ABCD creëren. Dit deden we volgens
de filosofie van Gilles Deleuze: A staat voor ‘animal’, B voor ‘boisson’, C voor
‘culture’ en D voor ‘désir’. De bewegingen moesten ook uitgevoerd worden
volgens een specifiek geometrisch bewegingskader. Zo maakten we een eigen choreografie in duo’s gebaseerd op deze voorwaarden, ofwel op snelle
ofwel op trage klassieke muziek. Daarna kozen mijn danspartner en ik ervoor
om er een retro aan toe te voegen. Dit betekent dat je exact hetzelfde danst,
maar dan van achter naar voren. Toen iedereen klaar was met zijn/haar choreografie, mochten we deze een aantal keer op muziek dansen.
De workshop beëindigen, deden we met een vragenrondje. We vroegen
ons af of een privéleven moeilijk te combineren valt met een danscarrière
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en hoeveel uren per week de dansers van Rosas moeten repeteren. Ook
bedankten we Femke voor deze boeiende workshop. Het uur was werkelijk voorbijgevlogen!
Na de workshop kregen we even tijd om op adem te komen en verzamelden we in een gezellig hoekje voor de inleiding van meneer Caulier.
’s Avonds gingen we namelijk naar de voorstelling van Rosas over de zes
Brandenburgse Concerten van Bach kijken. Hij vertelde ons over het woelige leven van Bach en hoe de Brandenburgse Concerten juist tot stand waren gekomen. We kregen zelfs een bundel met extra uitleg en notities over
de stukken. Hierna kregen we twee uur vrij om iets te gaan eten in Brugge
en om half acht verzamelden we terug in het Concertgebouw om met z’n
allen de voorstelling te gaan bekijken.
Tijdens het optreden zagen we nog maar eens hoeveel belang De
Keersmaeker hecht aan geometrische figuren. Op het podium stond een
ingewikkeld patroon getekend van vijfhoeken, cirkels en sterren, die de
dansers steeds volgden. Ook het wandelen speelde een cruciale rol, zeker
in het begin, toen de zestien dansers op het ritme van de basso continuo
heen en weer wandelden op het podium. Eén keer mocht zelfs een hond
mee op het podium om tussen de dansers zijn eigen ding te doen.
Het hele optreden lang was er een prachtige samensmelting van dans en
muziek, waarbij beide evenwaardig waren en elkaar zelfs versterkten. Steeds
sloten de choreografie en de muziek naadloos op elkaar aan: de dansers
volgden één instrument of een groep van instrumenten en vormden samen
één geheel. Zowel de dansers van Rosas als het orkest van B’Rock zetten een
prachtige voorstelling neer. Het was twee uur lang puur genieten.
Ik zou graag de directie, de Skairoleerkrachten en meneer Caulier
in het bijzonder willen bedanken voor deze fenomenale uitstap. We
hebben allemaal van begin tot einde ontzettend genoten en zullen
dit niet snel vergeten!
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Oud-leerlingen:
5 jaar na SJKS
Samengesteld door Charlotte De Poortere 5MWE

Als laatstejaars vraag ik me soms af wat er geworden
is van de jong oud-leerlingen. Ik besloot het hen zelf
te vragen en ging op zoek naar leerlingen die vijf jaar
geleden SJKS verlieten om verdere studies aan te
vatten. Hieronder lees je wat zij hierover kunnen
vertellen.

Eline Bulkmans
Ik studeerde eerst vier jaar Latijn, waarna ik in de
laatste graad Wetenschappen-Wiskunde (6 uur)
volgde. Ik heb heel lang getwijfeld over wat ik
wilde doen en wist dit eigenlijk nog steeds niet
toen ik wegging van het College. Mijn interesses
waren vrij breed: zowel economische en technische richtingen, als geneeskunde stonden nog
op de lijst van mogelijkheden. De klassenraad
gaf me de vrije keuze tussen deze richtingen.

dat ik nog vele opties heb kunnen openhouden en zoveel heb kunnen bijleren. Dus ik kan
wel zeggen dat ik blij ben met mijn keuze. In
juni zal ik normaal gezien afstuderen. Het plan
is om rond januari te beginnen werken. Waar ik
ga werken, weet ik nog niet. Daarvoor ga ik nog
een paar maanden rondreizen.

Uiteindelijk heb ik gekozen voor handelsingenieur te Gent. Dit omdat ik altijd al naar Gent
wilde gaan, maar het bijkomende voordeel
daarvan was dat het eerste jaar van deze studie
tezamen was met TEW en EW in Gent. Uiteindelijk hoefde ik dus nog niet te kiezen tussen
deze drie richtingen en kon ik eerst eens kennismaken met economie, aangezien dit mij nog
volledig onbekend was na het middelbaar. Na
het eerste jaar koos ik definitief voor de richting
handelsingenieur, omdat dit technischer en wiskundiger is dan TEW of EW.

Ik ben vanaf het eerste jaar op appartement gegaan met mijn broer. Dit is enorm goed meegevallen. Op kot gaan is superleuk, aangezien je volledig je planning zelf kan bepalen en al eens in
je bed kan blijven liggen als half negen te vroeg
is om naar de les te gaan. Natuurlijk is het in het
begin vrij moeilijk om de juiste balans te vinden
tussen het studentenleven en studeren en dit is
nog moeilijker wanneer je op kot zit. Elke avond
kan je wel onverwacht nog iets leuks doen, zelfs
al had je eigenlijk gepland voor school te werken.
Hierin moet je wat ervaring opdoen en naarmate
je langer op kot zit, lukt dat allemaal veel beter. Ik
zou zo opnieuw op kot gaan!

Handelsingenieur is een zeer interessante studie. Je leert er veel verschillende dingen, over
verschillende domeinen. Niet alleen economie
en wiskunde, maar ook talen, chemie en werktuigkunde staan op het programma. Het is dus
een erg gevarieerde richting en met dit diploma
kan je nog heel veel kanten uit. Ik ben dus blij

Wat betreft mijn vrienden van op het College.
Onze vriendengroep is de afgelopen 4,5 jaar
uiteraard wat uitgedund. Het is heel logisch dat
vriendschappen verwateren. Toch zijn er nog
een 15-tal mensen van het middelbaar die ik
nog wekelijks, of zeker maandelijks terugzie. Er
moet natuurlijk bij gezegd worden dat we met

zo’n achten dezelfde richting zijn gaan studeren,
waardoor ik hen automatisch meer zie. Maar
ook met enkele vrienden die een andere richting studeren of zelfs in een andere stad studeren, heb ik nog regelmatig contact.
Mijn beste herinnering aan SJKS zal altijd Skairo
blijven. Ik heb zoveel mooie momenten meegemaakt bij het krijgen en geven van dansles. De
kers op de taart was uiteraard de show in ons
laatste jaar, waarbij we verantwoordelijk waren
voor de intro, finale en de einddans met de jongens mochten dansen. Uiteraard met de gepaste traantjes achteraf!
Het slechtste moment dat ik me kan herinneren, is toen ik naar de directeur moest tijdens de
inloopweek van 100 dagen omdat ik een kaki
broek en hemd aanhad op legerdag. Wij mochten ons toen nog niet verkleden, maar probeerden dit toch. Een meisje van het vijfde jaar dat
op die dag toevallig een legerbroek aanhad,
moest niet naar de directeur want zij zat niet in
het zesde ...
Als laatste tip voor de leerlingen op het College
is: als je iets écht wil, moet je er gewoon voor
gaan. Probeer ook genoeg te genieten van je
studentenleven en zeker van je eerste jaren,
want vijf jaar vliegt voorbij!
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Lieselotte De Graeve
Op SJKS volgde ik de richting Economie-Moderne talen. De klassenraad raadde me aan Taal- en letterkunde of journalistiek te volgen en dat waren ook mijn eigen opties. Ik heb uiteindelijk gekozen om Taal- en letterkunde Nederlands
en Engels op de Universiteit in Gent te gaan volgen. Ik ben zeer blij met mijn keuze. In juni 2018 ben ik afgestudeerd.
Sinds september volg ik de Specifieke Lerarenopleiding aan de UGent om Nederlands en Engels te kunnen geven. Mijn
eerste stage was op SJKS!
In mijn derde jaar en tijdens mijn master zat ik op kot en dat was een heel fijne en leerrijke ervaring die mij altijd zal
bijblijven. Mijn kot lag in een rustige, groene straat in het centrum van Gent en ik zat er supergraag. Ik voelde me 100%
thuis op mijn eigen plekje, dat ik zelf mooi had ingericht. Samen met vrienden kon ik overal naartoe gaan in Gent
wanneer ik wou. Ik ging veel uit en hechtte veel belang aan mijn vrijheid en zelfstandigheid. Ik ben ook heel blij dat ik
ervoor gekozen heb om in Gent te studeren, want het is een fantastische stad die nooit verveelt. Nu zit ik helaas niet
meer op kot, maar ik kan al niet meer wachten om weer in mijn favoriete stad te gaan wonen.
Waarschijnlijk is dit een cliché antwoord, maar de eindreis in het zesde middelbaar was zeker een van de beste ervaringen op SJKS: de reis zat goed in elkaar en was veelzijdig, we zaten tien dagen in de zon met lekker eten en drinken, omringd door goed gezelschap in Italië. De eindreis moet de eerste plaats van beste herinnering wel delen met mijn deelname aan het schooltoneel in 2012-2013. Dat was een intense ervaring en ik heb toen veel nieuwe vrienden gemaakt.
Slechte ervaringen heb ik eigenlijk niet gehad op SJKS, maar iets waar ik met weinig plezier aan terugdenk, is mijn
eindwerk voor economie. Ik was eigenlijk niet zo goed in economie (ook al was het mijn studierichting) en ik deed het
niet graag. Met mijn eindwerk heb ik toen ook veel gesukkeld en ik was heel opgelucht toen het klaar was.
Wat ik zeker nog wil mededelen aan toekomstige studenten: je studententijd beleef je maar één keer, en het is een
van de mooiste periodes van je leven, dus geniet ervan. Als je de kans hebt, zou ik zeker aanraden om (even) op kot te
gaan. Ten slotte nog een studietip: laat de leerstof niet liggen tot januari of juni!

Ine Van Bogaert
Ik ben op SJKS gestart in de moderne en ben in
het zesde middelbaar geëindigd in Wetenschappen-Wiskunde (6 uur). Na het vierde middelbaar
wilde ik graag Wetenschappen-Wiskunde doen,
maar dit is mij destijds afgeraden. Toch heb ik toen
de beslissing genomen om die stap te wagen,
aangezien ik reeds met de gedachte speelde om
geneeskunde te gaan studeren. Na het zesde middelbaar kreeg ik de raad om toch nog eens goed
na te denken of ik geneeskunde wel zou aankunnen. Men dacht namelijk dat ik die grote pakketten
leerstof niet verwerkt ging krijgen.
Nog steeds was ik ervan overtuigd dat ik geneeskunde wilde studeren, daarom volgde ik de extra
lessen wetenschappen en wiskunde die georganiseerd werden vanuit de scholengemeenschap
in Sint-Niklaas. In juli nam ik voor de eerste keer
deel aan de toelatingsproef voor geneeskunde
en tandheelkunde, jammer genoeg was ik niet
geslaagd. In augustus probeerde ik opnieuw en
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toen is het mij wel gelukt. Ik kon in september
starten aan de opleiding geneeskunde! Ik heb ervoor gekozen om deze studie in Gent te volgen.
Ik ben zeer blij met mijn keuze, maar het is een
zware studie. Je staat er soms niet bij stil waaraan
je begint als je 18 jaar bent en graag dokter wil
worden. Los daarvan is het uiteraard een zeer interessante studie, niets dat zo ingenieus in elkaar
zit als het menselijk lichaam!
Eén van de eigenschappen van geneeskunde is
dat het heel lang duurt. Ik ben op dit moment
dus nog niet afgestudeerd, ik zit in mijn 5de jaar
van de basisopleiding (2de master). Concreet
betekent dit dat ik op dit moment bezig ben
met mijn stagejaar, waarin ik elke maand op een
andere afdeling stage loop. Heel interessant dus
en ook een welkome afwisseling na 4,5 jaar achter de boeken te zitten. Na mijn zes jaar basis
opleiding zal ik nog moeten kiezen waarin ik verder wil gaan, huisarts of een andere specialisatie.

Wat betreft op kot gaan: ik mocht van mijn ouders onmiddellijk op kot, in tegenstelling tot
veel vrienden die zich eerst een jaartje moesten bewijzen. Ik deelde een appartement met
een goede vriendin van mij, Marlies, ook een
oud-leerlinge van SJKS. Wij hebben drie jaar
samen op kot gezeten en ondertussen woon ik
met mijn vriend samen in Gent. Op kot gaan is
zeker iets dat ik zou aanbevelen, het leert je om
zelfstandig te zijn en voor jezelf te zorgen. Uiteraard heb je wel wat discipline nodig om op
tijd en stond toch ook eens achter je boeken te
kruipen, wat niet altijd even makkelijk is in zo’n
leuke stad als Gent!
Ik zie best nog wel wat vrienden en vriendinnen van het middelbaar. We zijn destijds ook
met een grote groep in Gent gaan studeren, dat
maakt het afspreken met elkaar iets makkelijker.
Nu en dan zien we elkaar dus nog om eens een
stapje te zetten of een hapje te eten.

ICHOU JONGEREN COLLEGECOLLAGE
Robin Wauman
In de derde graad heb ik Grieks-Wiskunde (8 uur) gevolgd. Ik had al vrij snel
voor mezelf besloten dat ik burgerlijk ingenieur wou gaan studeren en de klassenraad zag geen reden waarom ik het niet zou aankunnen of dat het niet bij
mij zou passen, dus ze gaven mij een groen licht voor die keuze. Ik heb dan besloten om burgerlijk ingenieur te gaan studeren aan de UGent en na het eerste
jaar ben ik voor de optie werktuigkunde gegaan. Ik ben zeer blij met de keuze
die ik gemaakt heb. Zeker vanaf het tweede jaar. Na het eerste jaar moesten
we een specifiekere richting kiezen en na een week of twee had ik echt wel
het gevoel dat dit echt iets voor mij was. Ik zit inmiddels in mijn laatste (5e) jaar
en studeer deze zomer af.
Ik ben direct vanaf het eerste jaar op kot gegaan. Mijn ouders moesten vroeger allebei pendelen, maar vonden dat op kot gaan wel zijn voordelen had en
lieten mij dus de keuze. Ik speelde toen ook in het begin in een basketploeg
in Gent, dus op kot gaan was de beste optie om alles te kunnen combineren.
Mijn beste herinnering aan SJKS is volgens mij gewoon de eindreis. We zijn
naar Griekenland geweest met een vrij kleine groep van 15 man, allemaal
mensen die elkaar vrij goed kenden en dat was dus echt een topervaring. Een
slechte herinnering heb ik niet aan mijn tijd op het College, dus ik kan er ook
geen geven.
Wat betreft een keuze voor het hoger onderwijs zou ik iedereen aanraden om
iets te kiezen wat je oprecht interesseert, dan zal je ook meer gedreven zijn om
ervoor te werken. Je keuze moet natuurlijk wel binnen je mogelijkheden liggen, maar ervoor werken is ook zeer belangrijk.

Mijn beste herinnering aan SJKS is absoluut de lesmarathon die we georganiseerd hebben met onze klas 5WEWIa2 ten voordele van Broederlijk Delen.
We hebben daar toen heel veel moeite en tijd in gestoken, aangezien er nog
andere klassen waren die dit ook wilden doen. Maar gelukkig zijn wij er toen
met onze klas in geslaagd om de leerkrachten te overtuigen, we organiseerden zelfs een heuse fuif ‘Loco Vibes’ in de Las Caux, hilarisch als je daar nu aan
terugdenkt. Ook aan Skairo heb ik enorm goede herinneringen. Het was altijd
fantastisch om zelf op dat podium in de Stadsschouwburg te staan, maar het
deed minstens evenveel deugd om de groep waaraan je een heel jaar dansles
gegeven had, de pannen van het dak te zien dansen. Hoewel ik niet veel slechte herinneringen heb aan SJKS, is onze inloopweek tijdens 100-dagen wel wat
in mineur geëindigd. We wilden ons namelijk elke dag van de week verkleden,
dit werd jammer genoeg niet geapprecieerd door alle leerkrachten en directie.
Maar als ik het goed heb, is die inloopweek de dag van vandaag vanzelfsprekend geworden ...? You’re welcome!
Als tip geef ik dat je absoluut mag uitkijken naar je studententijd. Het is een
heel verschil met het middelbaar, een tijd waarin je veel vrijer bent! Daarom
zeg ik ook: geniet ervan met volle teugen, want voor je het weet, is het voorbij.
En geloof vooral in jezelf, ga iets doen waar je je goed bij voelt!

Toon Seghers
De eerste drie jaar op SJKS volgende ik Latijn, in het vierde jaar ben ik overgeschakeld naar Wetenschappen en in de derde graad heb ik WiskundeWetenschappen (6 uur) gevolgd.
Ik had zelf opgegeven in mijn studiekeuzeboekje dat ik heel graag Handelsingenieur wou gaan studeren. Aangezien mijn punten niet zo fantastisch goed waren, werd dit mij afgeraden en werd mij voorgesteld om
Handelswetenschappen te kiezen. Ik heb dit advies toch niet gevolgd omdat ik heel graag Handelsingenieur in de beleidsinformatica wou doen aan
de universiteit van Antwerpen, een afsplitsing van Handelsingenieur. Het
feit dat de klassenraad mij dat had afgeraden, was voor mij wel een extra
stimulans om toch maar te bewijzen wat ik in mijn mars had. Hoewel ik het
eerste jaar wel op kot mocht, heb ik dat dan niet gedaan om mij te kunnen
focussen op mijn studies. En het heeft geholpen.
Handelsingenieur in de Beleidsinformatica is een combinatie tussen economie en informatica, maar is ook niet super technisch. Je leert de brug
leggen tussen de informatica en de businesskant. Je krijgt dus een heel
brede basis waar je later nog alle kanten mee uit kan. Dat was voor mij
vooral belangrijk. Ik wist dat ik graag iets met ondernemen en het bedrijfsleven wou doen, maar een echt concreet plan had ik nog niet, en heb ik
nog steeds niet. Antwerpen leek mij aangewezen voor de persoonlijke
aanpak en zeker ook omdat het een toffe studentenstad is. Moesten er
trouwens leerlingen zijn die hierover vragen hebben, dan mogen ze mij
altijd een berichtje sturen.
Ik combineer mijn studies met mijn werk als DJ, de meesten kennen mij
waarschijnlijk beter als Louis XIV. De administratieve kant van mijn job besteed ik uit aan mijn management, Code16. Zij regelen alles in verband
met contracten en vullen mijn agenda en dat maakt natuurlijk wel een
gigantisch verschil. Verder ben ik gewoon altijd een beetje bezig met zowel school als draaien. Buiten de muziek zelf, daar maak ik wel bepaalde
momenten voor vrij. Daarbuiten ben ik vanaf er een gaatje vrij is bezig met
mails, social media ... Enkel de hoeveelheid slaap valt soms tegen en daar
heb ik wel last van, aangezien ik eigenlijk wel veel slaap nodig heb. Zeker
als ik door de week moet gaan draaien en in het weekend opnieuw, wanneer de meeste studenten kunnen uitrusten, moet ik wel eens op mijn
tanden bijten.
Ik heb niet zoveel contact meer met oude klasgenoten. Vaak kom ik mensen van vroeger wel even kort tegen als ik ergens moet gaan draaien, maar
niet echt op een vaste basis. Als ik ze dan terugzie, is het wel dubbel zo
leuk!
Mijn tofste ervaring op SJKS is moeilijk te zeggen, omdat er heel veel toffe
momenten waren (cliché haha). Ik vond het zeker niet erg om naar school
te gaan. Studio Wadist was natuurlijk ieder jaar wel heel leuk! Mijn slechtste
ervaring op SJKS was de 100 dagen missen, omdat ik ziek was. En ik heb
ook spijt dat ik niet mee ben geweest op eindreis. Dat vind ik achteraf bekeken wel héél jammer.
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De eindtermen:
het hete hangijzer van het onderwijs
Mara Claes 5LMT
Volgend schooljaar komen er nieuwe eindtermen voor de eerste graad in het secundair onderwijs. Dit is
broodnodig, want het niveau van het Vlaamse onderwijs zit in een neerwaartse spiraal en dit baart vele
Vlamingen zorgen. De eindtermen aanpassen is echter geen simpele kwestie. Zo zijn ze tot op de dag van
vandaag nog steeds voer voor discussie. Dit voorjaar nog schreef Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek
Onderwijs Vlaanderen, dat de eindtermen in het katholiek onderwijs te uitgebreid en te ambitieus zijn. Deze
uitspraak deed veel stof opwaaien en andere politici reageerden gechoqueerd, want de lat moet toch juist hoger,
niet lager? Tegenstrijdige opinies en analyses vliegen ons rond de oren, politici lijken het maar niet eens te
kunnen worden over wat er nu juist in die vervloekte eindtermen moet staan.

De kwaliteit van
het Vlaamse onderwijs
In 2003 behoorde het Vlaamse onderwijs nog
tot de absolute wereldtop. In de PISA-studie van
de OESO stond Vlaanderen op de derde plaats.
Voor het niveau van onze wiskunde prijkten we
zelfs bovenaan de lijst. Sindsdien is het niveau
echter sterk gedaald. Zowel voor Nederlands
als voor wiskunde zijn er steeds minder leerlingen die de eindtermen halen. Ook de interesse
in het lezen blijft dalen. De oorzaak hiervan is
eerder moeilijk te achterhalen, waarschijnlijk
heeft een combinatie van verschillende factoren hiertoe geleid. Het is bovendien een lastig
te ontwarren kluwen, vandaar ook al die tegenstrijdige opinies en analyses.
Vooral de interesse in het lezen die blijft dalen,
baart mij zorgen. Het is een verontrustende
vaststelling, want een boek of tijdschrift lezen,
biedt zoveel voordelen: je verrijkt je woordenschat en je cultuur, je leert betekenissen
afleiden uit de context, je prikkelt je fantasie,
je doet kennis op ... en zo kan ik blijven verder
gaan. We moeten kinderen/jongeren terug
meer aansporen om boeken en tijdschriften
te lezen, en nog belangrijker, om hun favoriete
genre te ontdekken. Vul die verplichte keuzemogelijkheden uit eerder archaïsche literatuurlijsten aan met boeken die leerlingen zelf
kunnen kiezen op basis van hun interesses. Ik
lees bijvoorbeeld graag thrillers en detectives,
iemand anders leest dan weer liever liefdesverhalen, nog een ander historische romans.
Dwing mij om enkel nog fantasy en stations-

romannetjes te lezen en ik verlies ook alle interesse in lezen.
Dit geldt niet alleen voor het vak Nederlands,
maar ook voor de vreemde talen. Waarom mogen wij zelf eens geen boek kiezen voor Frans
of Engels op basis van onze eigen interesses en
ons eigen niveau? Als wij dat zouden kunnen
doen, zouden we ons boek veel liever lezen en
bijgevolg ook veel meer bijleren in die vreemde
taal. Ik moet schoorvoetend toegeven dat zelfs
ik, een echte boekenwurm, sommige boekjes
enkel diagonaal heb gelezen, aangevuld met
een samenvatting, omdat het onderwerp of het
verhaal mij tegenstond of omdat het boekje te
gemakkelijk/te moeilijk was. Ik ben zeker niet
de enige en dat is toch echt jammer. Sommige
leerlingen worden door deze literatuur eerder
gedemotiveerd dan gestimuleerd om in een andere taal te lezen.
Tevens is de tanende positie van het Algemeen
Nederlands op zich alarmerend. Ik merk dat het
nu al voor veel mensen moeilijk is om geen
schrijffouten te maken, toch een noodzakelijke vaardigheid in het dagelijks leven. Zeker in
deze tijd, waar technologie een belangrijke rol
speelt en de e-mail een veelgebruikt communicatiemiddel is. Als je dan niet zonder fouten
kan schrijven, maak je echt geen professionele
indruk.

De nieuwe eindtermen
De eindtermen zijn aan verandering toe, dat
staat als een paal boven water. Hoe die nieuwe

eindtermen er dan precies moeten uitzien, dat
is een andere vraag. De mening van de Vlaamse
jeugd is natuurlijk van cruciaal belang. Wij zijn
degenen die die eindtermen op het einde van
de rit onder de knie moeten hebben. Daarom
is één van de belangrijkste studies over dit debat het Scholierenrapport ‘Van Lerensbelang’.
Zeventienduizend leerlingen uitten hierin hun
wensen en behoeften in de hoop dat minister
Crevits en de andere politici er rekening mee
zouden houden. Dat hebben ze gelukkig ook
gedaan en terecht. Er werden belangrijke eisen
gesteld, die absoluut in de eindtermen opgenomen moesten worden. Een aantal voorbeelden
hiervan zijn digitale skills, duurzaamheid, mentale en lichamelijke gezondheid, financiële en
administratieve basiskennis enz. Om dit te kunnen verwezenlijken, komt er zelfs een volledig
nieuw vak: ‘Mens en samenleving’. Hierin staan
sociale, maatschappelijke en economische vorming centraal. De keerzijde van de medaille: een
uur Nederlands wordt opgeofferd waardoor het
totaal aantal uren Nederlands in de meeste klassen daalt van vijf naar vier uur.
Een vak zoals ‘Mens en samenleving’ kan ik alleen maar toejuichen. Meer nog, ik benijd de
toekomstige middelbare scholieren. Een aantal
van de hoofdonderwerpen: mediawijsheid, ondernemingszin en burgerschap zijn essentiële
en interessante thema’s die niet vroeg genoeg
aan bod kunnen komen. Ook het nauwe verbond met de actualiteit is verrijkend, iets wat ik
soms mis bij andere lessen. Het enige waar ik
niet omheen kan is dat lesuur Nederlands dat

IC HOU JUNI 2019 53

<<<

ICHOU
JONGEREN OPINIE
RUBRIEK
wordt opgeofferd. Als taalliefhebber bloedt
mijn hart wanneer er een taaluur sneuvelt.
Waarom Nederlands? Onze moedertaal, de taal
die noodzakelijk is om te communiceren, de basis van onze hele samenleving. Waarom?
“In de recente OESO-vergelijkingen blijken de
Vlaamse tienjarigen achteruit te boeren op het
criterium van begrijpend lezen. Hun talenkennis
taant. Je hoeft geen genie te zijn om in te zien
dat het aantal uren Nederlands verminderen
in die context een slecht idee is”, aldus Trendsredacteur Roeland Byl. Ik kan niet anders dan dit
beamen. De basis van onze taal is nu bij zovelen
al een drama. Het is moeilijk om te antwoorden
op de vraag waar dan wel een uur geschrapt
moet worden, maar bij Nederlands is alleszins
één van de minder goede opties. Daarvoor is
onze moedertaal te kostbaar.

Het evangelie volgens
Lieven Boeve
Het is lange tijd stil geweest over de hervorming van het onderwijs totdat Lieven Boeve
met zijn nieuwe boek op de proppen kwam en
zijn mening over de eindtermen met de wereld
deelde. Hij vindt bijvoorbeeld dat de vrijheid
van onderwijs steeds meer onder druk komt te
staan: “Ik zie een vreemde combinatie. Enerzijds
willen we dat scholen meer eigenaar worden
van onderwijs, meer zelf daarvoor instaan. Anderzijds gaat de overheid allerlei zaken aan de
scholen opleggen.” Hierin kan ik me wel vinden.
Ik ben zelf een grote voorstander van vrijheid en
loslaten. Scholen moeten inderdaad de kans en
de ruimte krijgen om zelf keuzes te maken en
een eigenheid voor hun school te creëren. Aan
de andere kant is het ook moeilijk: wat moet je
scholen opleggen en wat niet? Ik denk dat duidelijke en concrete eindtermen noodzakelijk zijn
om een basisniveau te garanderen. Anderzijds
moet er dan ook weer niet overdreven worden
met het aantal eindtermen. In de eerste graad
werd het aantal eindtermen gereduceerd van
688 tot 382 en dat is volgens mij geen slechte
zaak.
“Er zijn acht Europese sleutelcompetenties,
Vlaanderen heeft er 16. Die zijn vertaald in heel
uitgebreide eindtermen. Het zijn er heel veel,
en ze zijn ook ambitieus. Een aantal te ambitieus. Zo moeten álle 14-jarigen bijvoorbeeld het
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verschil kunnen benoemen tussen wederkerend en wederkerig voornaamwoord. Dat je dat
moet kunnen gebruiken, ja, maar is dat iets dat
iederéén ook echt móet weten? Dat is dan een
uitbreidingscompetentie en geen basiscompetentie”, aldus Boeve. Met deze uitspraak heb ik
het al een pak moeilijker. Om een voorbeeld te
geven. In de lessen Nederlands moeten bepalingen niet verder benoemd worden. Een bepaling
is gewoon een bepaling. Dan kom je in de les
Latijn en leer je ineens het verschil tussen bijvoeglijke bepalingen en bijwoordelijke bepalingen, en dat een BWB een rol kan hebben van bv.
tijd, plaats, handelende persoon etc. Dan vraag
ik mij af waarom leerlingen meer over Nederlands bij het vak Latijn leren dan bij het vak Nederlands zelf. Is dat eigenlijk niet ronduit schandalig? Neen, leer die veertienjarigen maar aan
wat het verschil tussen een wederkerig en een
wederkerend voornaamwoord is. Je hoeft hen
dan nog niet meteen te buizen als dat het enige
is wat ze vergeten zijn. En voeg de verschillende
rollen bij bepalingen er ook maar meteen aan
toe. Nederlands is tenslotte onze moedertaal en
die kunnen we maar beter zo goed mogelijk onder de knie hebben.
De eindtermen vormen klaarblijkelijk
een complex gespreksonderwerp. Wie
het aansnijdt, weet dat discussie niet zal
uitblijven. De nieuwe normen zijn natuurlijk
ook wel zeer belangrijk. De toekomstige
volwassenen worden op basis hiervan
gevormd. Daarom denk ik dat ambitieuze
eindtermen niet slecht zijn, maar juist
noodzakelijk. We moeten zeker niet voor
het absolute minimum gaan, want dan zal
het niveau alleen maar blijven dalen. Ik kan
bijna volledig volgen in het verhaal over
de vernieuwingen die nu op komst zijn.
Het vak ‘Mens en samenleving’ zal echt
een meerwaarde vormen voor de eerste
graad. Ik blijf het echter jammer vinden
dat er hiervoor een uur Nederlands wordt
opgeofferd ...
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‘Klimaatspijbelaars: de wake-up call voor politici’
Maïté Verstraeten 6LWIa
Skolstrejk för klimatet. Drie Zweedse woorden die ons ondertussen wel allemaal bekend in de oren klinken.
Drie Zweedse woorden die in een razendsnel tempo de wereld rondgingen, net zoals haar actie die begon als
die van een meisje alleen en ondertussen is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging, waarbij de deelnemers
met tienduizenden op straat komen om van politici te eisen waar ze tot op de dag van vandaag nog altijd niet in
slaagden: een ambitieus en sociaal aanvaardbaar, maar haalbaar klimaatbeleid dat inspeelt op de conclusies
die we kunnen trekken uit de wetenschappelijke klimaatonderzoeken.

België, de slechtste leerling van de klas?

Greta Thunberg
Ik heb het in mijn inleiding natuurlijk over Greta Thunberg: een meisje van
vijftien dat getypeerd wordt door twee vlechtjes, geruite hemden en een
zelfgemaakt kartonnen bord met daarop bovenstaande drie woorden:
skolstrejk för klimatet (schoolstaking voor het klimaat). Dat, met een stevige portie wilskracht, heeft in no time maar liefst tienduizenden mensen
overtuigd om ook hun stem te laten horen voor het klimaat. Waar zij zich
maar liefst sinds begin september elke vrijdag voor het Zweedse parlement zet, is er vanuit andere landen in de wereld ook reactie gekomen:
een voorbeeld hiervan is ons eigen land, België.
Zoals de meesten wel weten is Greta’s Belgische evenknie Anuna De Wever. Samen met de iets minder bekende Kyra Gantois zetten ze naar hun
grote Zweedse voorbeeld ook verscheidene ‘school strikes’ op poten: klimaatmarsen die bij ons elke donderdag worden gehouden. En de opkomsten zijn massaal, tot wel 70.000 deelnemers in januari: een echt hoogtepunt. Nu nog steeds zijn de klimaatmarsen actueel, de populariteit is wel
wat gedaald, maar ze blijven nog steeds doorgaan.

Terechte ongerustheid
Waarom worden die klimaatmarsen nu eigenlijk gehouden? Wel, dat is namelijk omdat we bezorgd zijn om het klimaat en daarvoor onze stem willen laten horen aan politici. En onze bezorgdheid is niet geheel onterecht:
de bewijzen in verband met de klimaatverandering zijn nu overduidelijk.
De cijfers van wetenschappelijke onderzoeken liegen er niet om: de temperatuurstijging, het smelten van de ijskappen en bijgevolg het stijgen
van het zeeniveau, de enorme uitstoot van broeikasgassen ... Allemaal gevolgen van de klimaatopwarming.

Als we kijken naar de wetenschappelijke onderzoeken die zijn uitgevoerd
(IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), merken we op dat
België bij de slechtste leerlingen van de klas hoort: we zullen wellicht de
klimaatdoelstellingen van 2020, die besproken zijn in het Klimaatakkoord
van Parijs, niet halen. Volgens het CAN Europe (Climate Action Network Europe), een coalitie van klimaatverenigingen, zijn we met plaats 16 van de
28 lidstaten dik gebuisd. Dit komt volgens hen omdat we geen krachtig
beleid hebben, in tegenstelling tot onze sterke buurlanden. Er is gebrek
aan actie in de bouw- en transportsector en er is een slechte communicatie tussen de verschillende beleidsniveaus. Daardoor stijgt onze uitstoot
aanzienlijk. Op de grafiek is duidelijk te zien dat België ver boven het Europese gemiddelde uitsteekt als het op CO2-uitstoot per jaar neerkomt. Wat
dan het gevolg is van die te hoge CO2-uitstoot? De klimaatsverandering.

Totale CO2-uitstoot in ton per capita (1990-2016)
BELGIË / EU28 / DUITSLAND / NEDERLAND / FRANKRIJK

Beschuldigende vinger
Het klimaat verandert. Dat weten we nu wel al. Maar doen wij dat ook? Het
is inderdaad gemakkelijk om met de beschuldigende vinger naar anderen
te wijzen en te zeggen wat er allemaal fout loopt. Maar dat is nu net het
probleem in deze klimaatproblematiek: er wordt te vaak met de vinger gewezen naar individuen uit de samenleving en er worden te vaak onnodige
schuldgevoelens aangepraat aan mensen. Je gaat met het vliegtuig op
reis? Je gebruikt een keer aluminium? Je neemt een lang bad? Dan zit je
niet in met het klimaat. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Natuurlijk mag
je eens een lang bad nemen of met het vliegtuig op reis gaan, zolang je
er maar bewust mee omgaat. Zolang je maar weet welke gevolgen jouw
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Column: Leerkrachtenhumor
Guus Van de Voorde 5GL
Ach, elke leerkracht heeft zo zijn humor. Flauw, droog, cynisch of ronduit slecht, een geforceerde glimlach kan er altijd wel van af.

acties met zich zullen meedragen. We kunnen allicht in ons eentje
niet de hele wereld veranderen, maar het is de wet van de grote
aantallen. Als iedereen zijn steentje probeert bij te dragen, zal dit
op termijn wel duidelijk resultaat opleveren. Als individu kunnen
we inderdaad ook niet de hele wereld veranderen, maar de regering kan dat wel. Daarom moeten wij, vanuit onderuit, onze stem
laten horen, zodat er iets aan gedaan kan worden.
Wat verder nog belangrijk is, is dat er over gepraat en geschreven
moet worden. Elke burger die in deze tijd leeft, moet weten wat
er aan de hand is en moet weten hoe hij daarmee kan omgaan.
Want dit is iets wat we bijna nog nooit in de geschiedenis hebben
gezien: dat er door het besef van de klimaatproblemen van onderuit wordt gereageerd naar de hogere bevoegdheden en dat
het op enkele maanden een enorme opmars kent.

Veranderingen komen nooit vanzelf
Een blik op de geschiedenis leert ons dat veranderingen nooit
vanzelf komen. Er moeten altijd mensen zijn die het voortouw nemen, mensen die zeggen waar het op staat en die strijden voor
de rechten die ze verdienen. Er moeten van onderuit acties en
protesten komen die onze bezorgdheid duidelijk maken aan de
machthebbers, aan de politici. Want het is inderdaad zoals ze zeggen een 1% - 99% -verhouding. De 1% met macht, maar in de duidelijke minderheid en de 99% zonder macht, maar in de overgrote meerderheid. Als we iets willen veranderen, moet dit dus van
onderuit gebeuren. Dit kunnen we doen door onze stem te laten
horen, op straat te komen en eigenlijk een hele burgerbeweging
te mobiliseren, wat we dus allemaal al goed aan het doen zijn.
Er is in het verleden al hard gestreden voor sociale wetten, zoals de afschaffing van de slavernij, maar er zal ook hard moeten
gestreden worden voor het klimaat. We zullen ons best moeten
doen en we zullen er voor moeten zorgen dat politici er deze
keer niet met een ‘We doen al veel’ of ‘We zijn bezig’ wegkomen,
maar dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt. Want we moeten er
niet alleen voor zorgen dat wij goed kunnen leven op deze planeet, maar ook dat we onze aarde op een deftige manier kunnen
doorgeven aan de volgende generaties, zodat ook zij met een gerust hart goed kunnen leven hier op aarde. Because there is no
plan(et) B!
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De laatste maanden grappen leerkrachten vaak over klimaatstakingen. Daarbij valt het
mij op dat ze altijd uitgesproken voor of tegen zijn, met uitzondering van een bescheiden groep die zich daar niet over wil buigen. Dat zijn natuurlijk gewoon beschaamde
groenstemmers, maar soit. Tijdens de les durven de grappenmakers er wel eens een
klimaatstakertje uit te pikken, wanneer hij/zij onoplettend een blad van zijn kladblok
scheurt, en dan zeggen ze: “Dat is toch gerecycleerd papier hé?.” Wanneer de leerling in
kwestie dan “neen” antwoordt, gaat het relaas verder met: “Je weet toch dat er elke dag
ontelbare orang-oetans sneuvelen door houtverspillers als jij”. Erg hoogstaand kunnen
we dit soort mopjes niet noemen, beste lezer, maar ze bevatten een zekere kern van
waarheid, dus bedekken we ze als kritische, maar ook als jonge en flexibele geesten met
de mantel der liefde.
Als klimaatstakingen niet hét topic van de dag zijn, dan wel leerkrachtenstakingen. Ook
hier is het consequent voor of tegen, wederom met uitzondering van een bescheiden
groep die zich daar niet over buigen wil. Die laatsten zijn trouwens gewoon verdoken
sossen, maar dat had u allicht al geraden. Sommige leerkrachten grappen wel eens dat
ze zullen moeten werken tot de eeuwwisseling als de overheid de pensioenleeftijd blijft
opvoeren. Anderen tappen dan weer liever mopjes over hun loon en wanneer een leerling na de vakantie vraagt naar waar ze op reis gegaan zijn, antwoorden ze: “Ik? Op reis
gaan? Met mijn armzalige leerkrachtenloontje, was het maar waar!” Als jonge en onbezonnen leerlingen vinden we dit best grappig. Graag roep ik u echter op, beste lezer,
om even in hun schoenen te gaan staan, alvorens u in schaterlachen uitbarst. Kom tot
het besef dat kinderen hebben of een huis afbetalen best duur kan uitvallen en dat niet
elke leerkracht zomaar dingen kan kopen, wanneer het hem zint. Dit kan natuurlijk ook
komen, omdat de leerkracht in kwestie zwaar onder de sloef ligt bij zijn shopzieke partner, maar ik ben te onervaren in het huwelijk om daar sluitende uitspraken over te doen.
De leukste en grappigste leerkrachten zijn diegenen die het wagen ongecensureerde
mopjes te maken die al eens slecht kunnen uitpakken, hen een slechte naam kunnen
geven of hen tot hun groot ongenoegen soms voor de rest van hun leven blijven achtervolgen. U kan dan denken dat die leerkracht een intrinsieke racist is die geen respect
heeft voor vreemde etniciteiten of een stiekeme ‘Vlaams Belang’ stemmer is, terwijl hij
alleen maar tracht om het loden gewicht van de al te politiek correcte mindset van de
21e eeuw te doorbreken. Zo brengt een leerkracht voor de les geschiedenis betreffende landbouw in de vroege middeleeuwen misschien een grote pikhaak of kortweg pik
mee. Wanneer hij dan de functies van dit landbouwwerktuig demonstreert en aan het
publiek vraagt of ze eens aan zijn pik willen voelen, kan u hem meteen zedenfeiten aanwrijven, terwijl hij er gewoon alles aan doet om ervoor te zorgen dat leerlingen tijdens
zijn les niet in slaap zouden vallen. Ik meen te mogen geloven dat we deze mopjes met
een flinke korrel zout mogen nemen en ze vooral niet uit hun eigenlijke context mogen
trekken. Tevens zouden deze leerkrachten in hoog aanzien moeten staan, omdat het
gewoonweg savages zijn.
Al bij al zijn het maar rare jongens die leerkrachten! En dat zijn hun mopjes soms ook.
Maar beste lezer, soms moet u er zich even over zetten. Het zijn ook maar mensen. Bovendien bepalen zij op maandelijkse basis het humeur van uw ouders door de commentaar op uw zoveelste slechte rapport. Dus de volgende keer dat er weer eens een
slecht mopje passeert, denk dan aan uw ouders en vooral aan uzelf en gun die leerkracht een oprechte glimlach.
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Onderzoeksopdracht
aardrijkskunde

Sint-Niklaas vernieuwt
Pauline Langhendries 6WEWIb, Maïté Verstraeten 6LWIa

Stijn Vandewiele 5WEWIa2
Voor het vak aardrijkskunde moesten sommige
leerlingen van het vijfde jaar een onderzoeks
opdracht uitvoeren. Mijn groepje voerde verschillende onderzoeken uit, waaronder ook een peiling
naar het drinken van kraantjeswater. Hieronder
een kort verslag van ons onderzoek.
De hypothese voor ons onderzoek: “Door een gerichte
en opvallende, actieve infocampagne (dus niet enkel een
affichecampagne, boodschap op de schermen of het
laten voorlezen van een briefje in de klassen, want dat
heeft allemaal bijna geen effect) is het mogelijk om op
school zowel leerkrachten als leerlingen meer leidingwater te laten drinken in plaats van flessenwater.”
Voor onze campagne zijn wij in aparte groepjes drie middagen naar de calfac (vooraf gegokt dat er ongeveer 300
leerlingen per middagspeeltijd aanwezig waren in de
calfac) gegaan. De eerste middag stonden we er enkel te
tellen hoeveel mensen flessenwater namen en hoeveel
mensen kraantjeswater namen. Zoals verwacht, waren
er die dag veel meer mensen die flessenwater namen in
plaats van kraantjeswater (namelijk 70 mensen die flessenwater namen en 30 die voor kraantjeswater kozen). De
tweede middag waren we actief bezig met kraantjeswater
aan te bieden. Dit had een erg groot effect, wat we niet
meteen verwacht hadden. In totaal telden we 142 mensen
die een bekertje kraantjeswater namen en slechts 31 die
toch nog flessenwater namen.
Een dag later kwamen we voor onze derde telling. Deze
dag hadden we niemand aangesproken maar hadden
we wel een waterkan geplaatst op een duidelijke plek.
Tot onze verbazing had onze campagne opmerkelijk veel
effect. We telden 72 mensen die kraantjeswater dronken
en 58 die toch nog flessenwater namen.
We kunnen dus constateren dat enkel het aanbieden van
een kan met bekertjes al een redelijk grote impact heeft.
We moeten hier wel een kanttekening bij maken, namelijk dat elke dag 50 tot 100 plastieken bekers aanbieden
ook niet meteen de beste zaak is voor het milieu. Hier
bestaat natuurlijk wel een alternatief voor: herbruikbare
drinkbekers die leerlingen zelf kunnen meenemen naar
school.

Jullie hebben het misschien wel al
opgemerkt, maar er zijn de laatste tijd
enorm veel werken aan de gang en nieuwe
projecten in de maak in Sint-Niklaas.
Op maandag 6 mei begon de stad SintNiklaas onder andere met de herinrichting
van openbare domeinen en nutswerken.
Inderdaad ... termen die nu nog wat vaag
in de oren klinken. Maar wat houden die
nieuwe werken voor ons nu precies in?
Een korte uitleg.
Eerst en vooral kunnen we ons verwachten aan
nieuw aangelegde voetpaden, aan de inrichting
van een fietsstraat en aan de aanleg van een
verkeersveilige schoolingang. Echt snel komen
deze vernieuwingen er echter niet aan, aangezien deze werken pas van start zullen gaan in het
voorjaar van 2020. En dan hebben we het enkel
over het begin, niet over de voltooiing der werken ... Maar bij dezen: u bent gewaarschuwd! En
omdat een gewaarschuwd man er twee waard is,
hieronder nog wat meer informatie.
Wat houden deze werken nu concreet in? Wel,
de vernieuwingen zullen ervoor zorgen dat er
een heel beperkte toegang met auto’s zal zijn in
onder andere de Casinostraat, de Broodstraat, de
Boonhemstraat, de Richard Van Britsomstraat en
als laatste de Paul Snoekstraat. Voor ons, de Collegegangers, is er dus een enorme impact op onze
nabije omgeving: het gebied tussen de bruine
poort (die onder de luifel, aan het gebouw van
de eerstes), de Hofstraat en het Stationsplein.
Hoewel deze werken gegarandeerd voor heel
wat moeilijkheden zullen zorgen, heeft de stad
ook haar voorbereidingen getroffen: er zal te allen tijde aan één kant van de straat een voetpad
ter beschikking staan en er zal ook steeds een
brede fietscorridor zijn. Dit zal ervoor zorgen
dat voetgangers en fietsers bijna ongehinderd
en probleemloos hun bestemming kunnen bereiken. Zo kunnen bij ons de eerste-, tweede- en
derdejaars gewoon vlotjes met de fiets binnenrijden op school en hun fiets in de fietsenstalling plaatsen.

Met andere woorden: in de toekomst zal het
veel gemakkelijker worden om als zwakke weggebruiker langs de bruine poort de school te
betreden. Goed nieuws dus voor onze leerlingen! Al kennen we voorlopig de einddatum van
het project nog niet. Maar een veiligere fiets- en
wandelomgeving, dat is alleszins iets om naar
uit te kijken. En het was nodig dat dit er kwam,
want tijdens de spits (rond 8 uur ’s ochtends,
12 uur ’s middags en 16 uur ’s avonds) was het er
nu een regelrechte chaos. Als automobilist kon
je er tijdens deze uren zeker van zijn dat je in
deze omgeving slechts aan een slakkentempo
vooruit kon gaan en als zwakke weggebruiker
was de situatie al helemaal niet ideaal: smalle
voetpaden, veel wachtende auto’s, fietsers langs
alle kanten, en het meest gevaarlijke: jonge kinderen die wel eens onbezorgd de straat durven
oversteken. Een combinatie die zeker zorgt (in
de toekomst kunnen we hopelijk zeggen: zorgde) voor een onveilige situatie in de schoolomgeving.
We zullen wellicht wel nog eens vloeken op
deze (soms storende) werken, maar achteraf
zullen we hopelijk alleen maar blij zijn dat SintNiklaas dit project opstartte. Een uiterst noodzakelijke verandering die de stad doorvoert, waar
we in de toekomst alleen nog maar baat bij zullen hebben.
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Achter de schermen bij de Engelse studenten
Febe De Vuyst 4HW en Eline Penneman 5LWIa
Zoals jullie allemaal wel zullen weten, hebben we ieder jaar een Engelse dag bij ons op school. Maar wisten
jullie ook dat de Engelse studenten die die dag bij ons aanwezig zijn, een volledige week in ons land verblijven
voor een project op Odisee? Febe en ik maken al enkele jaren deel uit van gastgezinnen die hen hier in België
opvangen. Wij maakten dit jaar gebruik van deze positie om de studentes enkele vragen te stellen.

Het uitwisselingsproject

Het interview met Jess

Vooraleer we overgaan naar het interview, vertellen we jullie graag nog iets meer over het verblijf van de studenten.

Hi Jess, first of all I would like to thank you
for agreeing to do this interview. Would you
like to tell us something about yourself and
why you came to Belgium?
My name is Jess Donnelly, and I am studying to
become a maths teacher. I am British, and enjoy
listening to and playing music, as well as solving problems. I came to Belgium as part of my
teacher training to complete a research project.
My topic of research is LGBTQ (lesbian gay bi
transgender queen) inclusion.

De afgelopen jaren heeft de universiteit van
Kent aan de studenten die in hun laatste jaar
van de lerarenopleiding zitten steeds de mogelijkheid gegeven om een week (vorig jaar
twee weken) in België te verblijven. Hier is het
dan de bedoeling dat de studenten ter plaatse
het schoolsysteem onderzoeken en dat ze leren
lesgeven aan kinderen die het Engels niet als
moedertaal hebben. Dit doet de universiteit in
samenwerking met de Odisee Hogeschool te
Sint-Niklaas. Door de Brexit is het alleen afwachten of er volgend jaar nog steeds studenten
naar hier zullen komen.
De programma’s van de studenten die zich aanmelden zijn zeer druk. Ze gaan onder andere
een keer naar Nederland om daar een school
te bezoeken, bezoeken verschillende scholen
in Sint-Niklaas (ook één voor kinderen met een
beperking), krijgen les, bezichtigen de IJzertoren, gaan naar de Last Post luisteren onder de
Menenpoort en nog veel meer.
We kunnen jullie natuurlijk wel vertellen dat dit
een interessante ervaring is, maar het is altijd
toch iets leuker om het van iemand die het zelf
meegemaakt heeft, te horen.

Would you describe coming here as an
added value to your career as a teacher?
I would definitely say that coming to Belgium
has added value to my career as a teacher. I
got the opportunity to teach in three schools
in Sint-Niklaas, as well as one school across the
border in the Netherlands. This helped me to
develop my teaching and taught me to explain
English to students who learn English as a foreign language. Also, it helped me to see the value of learning languages. In the UK learning languages is not given much importance, so going
to a country such as Belgium where students
speak upwards of two languages is incredible.
You have been in Belgium for a week.
What did you find most fun or interesting?
On Sunday we went for a trip to Passchendaele,
Tyne Cot Cemetery, Essex Farm Cemetery and
Langemark German Cemetery. The stark difference between the allied and German cemeteries
was quite shocking. We ended our day with the
memorial ceremony at the Menin Gate in Ypres,
the atmosphere of which was extremely moving.
What surprised you most during this week?
During this week, I was most surprised and impressed by how good the English was of all the
students I came into contact with.

Did you learn any interesting facts about
Belgium or our school system?
The Belgium school system is very different
from the UK’s. I very much like that you get to
choose what you want to learn about in different types of schools, whereas in the UK everyone studies a choice of nine or more subjects at
the same level. Then across the country everyone who takes maths for example, sits the same
exam at the same time. This is very different
compared to your system where your teachers
have the freedom (and pressure!) of writing their
own exams for their classes.
What did you think of our school and
activities like the Highland games?
Your school was very impressive with its beautiful old buildings, and all the students I came in
contact with were very polite. I enjoyed being
given the privilege of watching and judging
your public speaking competition. The confidence and gravitas the competitors exuded was
fabulous. The lesson I taught went well with students engaging in the activities I ran. The Highland games were very impressive and different
to anything you would find in a school in the
UK.
Are there any interesting places or things that
you would recommend us to visit in the UK?
My favourite place is called the Lake District in
the North of England. As the name may suggest, there are a lot of lakes! There are also lots
of mountains and the landscape is beautiful.
My final question, just for fun. On a scale
from zero to ten, how much would you give
the Belgian food that you have eaten?
Definitely an eight.
<<<
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Het interview met Georgia
Hi Georgia, can you tell us a bit more about yourself and why you
wanted to visit Belgium?
I’m Georgia Bailey and I am training to be a Geography teacher. I was born
in Gillingham, Kent, where I also went to school. It was because of one of
my teachers that I wanted to be a teacher later in life. I was very interested
in this experience because I wanted to expand my horizons and grasp this
opportunity. I thought it would change my way of teaching in a good way
and I could get to know a different culture as well.
What did you think of the Belgian educational system in comparison
with the English one?
The Belgian school system is very different to the UK system. Firstly, in Belgium there are different levels of school and you get to choose at which
level you study, which I like. In contrast, in the UK all students study at the
same level, around nine subjects in every school. What I’m not so sure
about is the major exam system, our exams are external and run by the
government on specific days whereas in Belgium teachers have the freedom but also the added pressure of having to create the exams.
What did you think of Dutch (or the Flemish dialect)?
I found it really different from any other language that I have heard before.
The difficulty is that you have a variety of dialects in such a small country.
My host family showed me different programs from different areas in Belgium with all different dialects. The Dutch dialect is so different than the
Belgian version of Dutch. I tried pronouncing some words but I wasn’t very
successful.
What did you think of the students?
I was very surprised by how good the English is of most of the students.
It is very impressive that children between age 15-18 can speak a foreign
language that well. I couldn’t when I was that age and I still can’t.
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What was your first impression of Belgium?
Very friendly people. Everywhere I went I got to know lots of people and
they were all very kind and social. I just might have been lucky but I just
think the Belgians are very genuine people with a great country and great
food. Speaking of Belgian food. I totally loved it, the waffles, the chocolate,
the chips ... The only thing I really didn’t like was chicory in the oven (a traditional Belgian dish).
What did you think of SJKS?
I was very excited to visit this school since it was Febe‘s school, who was
my host. I also liked the fact that they sent an invite to us. It was a VIP ticket
addressed to all the English teachers, we all loved it and thought it was
very original. The school was also very big and old, it gave me a warm feeling like I was in a castle or something. It looks nothing like any of the other
schools I have already seen. What I also found quite different from a typical school in England, were the Highland games because I had never seen
anything like it. It was a very nice activity to watch during lunchbreak.
If language wasn’t a barrier would you consider teaching in Belgium?
Yes, because the secondary education system is geared more towards a
student’s future career which means that students would be more passionate about my subject. Which is half the battle.
Zoals jullie kunnen lezen, bestaat de uitwisseling van deze
studenten uit veel meer dan dat ene dagje bij ons op school, maar
ondanks het drukke schema, is het altijd een leuke week. Dit geldt
ook voor ons, trouwens. Het is altijd heel interessant om met Britten
te praten en te kijken hoe goed je jezelf kunt redden tijdens een
echte conversatie. Je leert heel veel bij door Engels in de praktijk te
gebruiken. Dat was althans toch onze ervaring.
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Uitwisselingen:
niet altijd even
gemakkelijk!
Xhoana Memcaj 4GL
In een tijdperk dat getypeerd
wordt door een alsmaar meer
geglobaliseerde en multiculturele
samenleving, zijn uitwisselingen
niet meer weg te denken uit het
schoolleven van een westerse
leerling. Zo liepen er dit jaar in
onze school onder andere
projecten in 4HW (Dinant) en
4GL-La (Brussel) om onze anders
talige landsgenoten beter te
leren kennen. Toch verliepen
deze activiteiten niet altijd even
vlot en staken enkele
moeilijkheden de kop op. In
volgend artikel zullen enkele
topics benaderd worden vanuit
het oogpunt van ons redactielid
Xhoana.
Dit jaar heeft mijn klas 4GL-La een uitwisseling
gehad met leerlingen van het Athénée Émile
Bockstael te Brussel. Dit gebeuren werd gecoördineerd door meneer Van Wambeke, onze leerkracht Frans, en door onze klastitularis meneer
Ongena. Zoals de meeste leerlingen uit mijn
klas volgden ook onze partners Grieks-Latijn. Op
19 februari zouden we na lang afwachten eindelijk voor een eerste keer kennismaken met onze
Franstalige landsgenoten hier bij ons in SintNiklaas. De tweede ontmoeting was gepland
voor 28 maart en ditmaal in Brussel. Ondanks de
leerrijke en verruimende ervaring die wij allen
opdeden, werden we voor en tijdens de uitwisseling toch geconfronteerd met enkele hindernissen, gaande van de moeizame voorbereiding
tot de gevoelige taalkwestie in ons land.

Voorbereiding
In aanloop naar onze uitwisseling kregen mijn
klasgenoten en ik de gelegenheid om ons via
mail (in het Frans natuurlijk) voor te stellen aan

onze partners, die we zelf mochten kiezen tijdens het schrijven van onze mails. Op zich was
dit niet de moeilijkste opdracht in vergelijking
met wat ons nog te wachten stond, maar toch
verliep ze wegens correspondentieproblemen
tussen de beide scholen niet van een leien dakje. Zo bleek achteraf dat enkele klasgenoten foutief gekoppeld waren aan bepaalde leerlingen:
leerlingen die in een andere klas zaten of zelfs
al de school hadden verlaten. Dit veroorzaakte
de nodige frustraties bij onze leerkracht Frans.
Schijnbaar was ook het onderwerp van de mail
niet goed afgesproken, want op een zeker moment kregen sommigen uit mijn klas plots een
Nederlandse mail die over de klimaatbetogingen in Brussel ging ... Dit zorgde wel voor een
beetje verwarring, maar het aantal personen dat
hinder ondervond, bleef wel beperkt.

Plaatselijke verschillen
Vaak wordt er binnen onze schoolmuren de
draak gestoken met de slogan: “Kwaliteit voor
de toekomst, maar niet voor de lokalen”. Zelfs
het kleinste tegeltje hier heeft wel al eens commentaar van de leerlingen moeten verdragen.
Tijdens de eerste ontmoeting stonden we dan
ook versteld toen onze gasten onze schoolgebouwen prezen. Natuurlijk riep dat bij ons meteen vragen op over de staat van hun school,
want we vinden onze eigen school toch niet
meteen hip en trendy ... Onze eerste uitwisseling verliep vlekkeloos, onder andere door de
nauwkeurige planning van onze leerkrachten:
alle buitenschoolse opdrachten waren perfect
haalbaar. Veel gemopper hoorden we dan ook
niet bij onze partners, behalve toen ze met de
trap naar de AVW-zaal moesten gaan en we naar
het Stadspark moesten wandelen.
Helaas was de tweede ontmoeting niet even
fantastisch. Na een lange wandeling doorheen
een deeltje van Brussel kregen we eindelijk de
kans om onze partnerschool te bezoeken. Daar
moesten we jammerlijk genoeg vaststellen – op
basis van wat we zelf te zien kregen – dat de
school in een erbarmelijke toestand verkeert en
dat de commentaar van de Brusselaars terecht
was. Zo wezen bijvoorbeeld sommige klasgenoten de mogelijkheid om naar het toilet te gaan
af vanwege het gebrek aan hygiëne. Na het toiletbezoek volgde er een quiz in open lucht, omdat er geen lokaal vrij was, wat door sommigen

eigenlijk wel als een pluspunt werd beschouwd.
Hierna volgde er een stadsrally door het hart
van onze hoofdstad. Voor deze activiteit moesten we ons verplaatsen via de metro, wat een
enorme hap nam uit de korte tijd die we maar in
Brussel waren. Eenmaal in de stadskern aangekomen, gromden onze magen, maar in de planning was er niet echt tijd voorzien om te eten.
Dat moesten we maar tussendoor doen, tijdens
het oplossen van de opdrachten, waarvan de locaties in dit geval wel ver van elkaar verwijderd
lagen. Om nog wat vrije tijd over te houden, verdeelden we de opdrachten onder de verschillende groepen.
Door deze plaatselijke verschillen (Brussel – SintNiklaas) hebben we het dagelijkse leven in een
bruisende stad in al zijn aspecten (haast, tijdsverlies) beter leren begrijpen, hoewel we dat
gegeven duidelijk wel als vermoeiend hebben
ervaren. Zo hebben we eigenhandig kunnen
ondervinden dat het leven in een grote stad
grondig verschilt van dat in het Waasland.

Omgang met andere leerlingen
en de taalbarrière
Tijdens de uitwisseling heeft mijn klas memorabele ervaringen opgedaan, daar twijfelt
niemand van ons over. Toch is de omgang
met de anderstalige leerlingen ervaren als één
van de grootste hindernissen. We kunnen hier
meerdere redenen voor opnoemen: je kent
de leerlingen maar net, je bent van nature zelf
een introvert type, de communicatie verloopt
(soms) stroef ... Als de leerkrachten niet in de
buurt waren, dan viel het meteen op hoe snel
de groepen, bestaande uit Vlaamse en Brusselse leerlingen, tijdens de opdrachten (zoals de
schoolrondleiding hier bij ons) uiteenvielen en
iedereen op zijn eigen vriendengroep terugviel.
Ook werden tijdens de uitwisseling niet alle momenten om een gesprek te starten benut omwille van de taalbarrière.
Tijdens beide contacten is het ons sterk opgevallen dat de kennis van het Nederlands bij
onze Franstalige landsgenoten van een relatief
zwak niveau is. Niets nieuws onder de zon, zullen de meesten denken. Toch verbaast het ons
dat leerlingen die uit het tweetalig onderwijs
komen erg veel moeite hebben om met de eenvoudigste bouwstenen van het Nederlands een

IC HOU JUNI 2019 61

<<<

ICHOU
JONGEREN OPINIE
RUBRIEK
zin te construeren. Het is lastig om een verbloemende formulering te
bedenken als het gaat om de taalvaardigheden die pijnlijk blootgelegd werden.
Van onze kant apprecieerden we het wel enorm wanneer er pogingen ondernomen werden om een gesprek aan te knopen, maar helaas beperkte zich dat tot basiskennis (jezelf voorstellen, het weer
omschrijven). Veel Nederlands werd er dus niet gesproken. Eigenlijk
hebben we tijdens de beide ontmoetingen Frans gesproken, terwijl
we in principe bij ons op school alleen Nederlands mochten hanteren.
Dat leidde soms tot frustraties, want we kregen vaak de opmerking “Je
mag geen Frans spreken” te horen. We vreesden nu eenmaal dat onze
gasten, als we Nederlands zouden spreken, misschien maar een deel
van onze gesprekken zouden meepikken.
Soms ontbrak er ook bij ons specifieke kennis over bepaalde onderwerpen. Zo is er bijvoorbeeld woordenschat over alledaagse, schoolse
dingen die in een les Frans toch weinig ter sprake komt: gaan eten
in de refter, een probleem hebben met je fiets ... We mogen dus zeker niet alleen met een beschuldigende vinger naar onze Franstalige
partners wijzen. Gelukkig hebben de leerkrachten ons geholpen bij
het uitdiepen van onze woordenschat en hebben we ook onze correspondenten op bepaalde momenten kunnen helpen met het verbeteren van hun Nederlands.
Ondanks het feit dat we allen wel konden vaststellen dat een grondigere kennis van de taal in de beide richtingen van de uitwisseling
een fijnere ervaring zou hebben gemaakt, hebben we toch heel veel
mooie herinneringen overgehouden aan dit project. Het ervaren van
deze moeilijkheden was ook leerrijk om ons in te leven in een arbeidssituatie die voor sommige Belgen dagelijkse kost is.
Uitwisselingen hebben niet alleen als doel leerlingen van
plaatselijke gerechten te laten proeven of bij monumenten te
poseren. Ze leren ons een diepgaandere les: het leven in een
steeds veranderende wereld is er niet altijd eentje van rozengeur
en maneschijn. We werden geconfronteerd met hindernissen
die elke Belgische burger ooit wel eens zal ondervinden en
een positieve instelling daarbij is belangrijk, zeker in een
maatschappij waar onder andere de politiek en verschillende
ideologieën zorgen voor een afname van eendracht. De
complexiteit van contact leggen zou niet mogen belemmeren
dat burgers over de (taal)grens heen elkaar beter leren kennen.
Daarom denk ik dat we uitwisselingen op school zeker moeten
blijven stimuleren.
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Waterijsjes
maken comeback
Fatima El Madani 3La en Maïté Verstraeten 6LWIa
Ach, waterijsjes, de trots van je lokale supermarkt.
Ze doen ons denken aan zon, zee, strand, krijsende
kleuters die iets te onhandig omspringen met hun
exemplaar en uiteraard de plakkerige narigheid die
tergend langzaam langs je vingers druipt. Na een
grillige winter maken ze weer hun jaarlijkse opmars
en vergaren ze in een razendsnel tempo populariteit
aan de kust, in pretparken en in de koelkast van het
gemiddelde gezin. Speciaal om jullie smaakpapillen
van de teleurstelling te behoeden, hebben wij een
welonderbouwd (lees: poging tot) onderzoek
gehouden naar deze befaamde ijsjes.

A-MERK
(Ola, gekocht in Delhaize)
Voor deze recensie waagde ik me aan Calippo’s: de subcategorie waterijsjes die meestal straal genegeerd wordt als men een alternatief heeft, wat
eigenlijk een vreemd gegeven is, aangezien net deze ijsjes je handen behoeden van de plakkerigheid. Dit ijsje in kwestie is er eentje in cola-smaak
van het merk Ola. Het maakt je 85 calorieën rijker, die je kan kwijtspelen
door 7 minuten en 43 seconden te hoelahoepen. Voor de fanatieke multitaskers onder ons kan je ook altijd proberen zowel te eten als te hoelahoepen tegelijkertijd. Aarzel zeker niet om ons te laten weten hoe dat is
afgelopen!
Het eerste wat opvalt aan het ijsje, is dat de verpakking vrij dun is, waardoor ik de kou van het ijsje tot in het diepste van mijn ziel kan voelen vriezen. Een tweede punt is weer dat het heel traag smelt. Na twee minuten
kon ik het pas naar boven schuiven, wat eigenlijk iets goeds was, omdat
het betekende dat ik geen race tegen de klok moest voeren om te voorkomen dat ¾ van het ijsje veranderde in een met cola-smaak gemengde
knock-off versie van Loch Ness. De smaak bleef even prominent in het hele
ijsje, wat me aangenaam verraste. Ik zou het een goede 8,5/10 geven, met
een klein rouwmomentje over mijn bevroren handen.
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Yoghurtijs met bosbessen (recept van ‘Opa ’n Oma’)
Ingrediënten (voor 4 personen): 250 milliliter Griekse yoghurt, merg
van een ½ vanillestokje of twee theelepels vanillearoma, 1 eetlepel honing
en 100 gram bosbessen.
Werkwijze: Roer eerst de yoghurt, de vanille en de honing goed door
elkaar. Het mengsel mag best een paar minuutjes geroerd worden. Hoe
beter het gemengd is, hoe lekkerder de ijsjes later zullen zijn. Hard werk
wordt dus beloond! Schep vervolgens de bosbessen door het mengsel
heen. Vul ten slotte de ijsvormpjes met het mengsel en plaats deze voorzichtig in de vriezer. De ijsjes moeten nu opstijven in de vriezer. Dit kan een
tijdje duren. Enjoy!

Zelf waterijsjes maken?
Heb je toch geen zin om voorverpakte ijsjes naar binnen te werken? Niet getreurd! Ons hart gaat uit naar de doe-het-zelvers die
zo’n kant-en-klaar dessert met de nodige tegenzin verorberen.
Daarom volgen hiernaast drie recepten met 100% slaagkans!

B-MERK
(Gelatelli, huismerk van de Lidl)
Eén groot verschil dat natuurlijk meteen opvalt, is de prijs. Je betaalt minder dan 3 euro voor hetzelfde aantal ijsjes als bij het vorige product, mits
natuurlijk de afwezigheid van een merkje. De verpakking leek op het eerste zicht vrijwel identiek aan de vorige en liet ook evenveel gruwelijke koude door. Het eerste grote verschil is toch wel de smelttijd: na nog geen 30
seconden moest het ijsje al buigen voor de toorn van vader zon.
Dit exemplaar smeert je bovendien de volle 99 calorieën aan. Die badboys
kwijtraken, betekent maar liefst 9 minuten doorbrengen met de hoelahoep. Ik denk niet dat het aangewezen is de multitasking-strategie ook
hier toe te passen, met het snelle smelten in het achterhoofd, maar als iemand zich toch geroepen zou voelen om een experimentje uit te voeren ...
De smaak was ook wat minder aanwezig dan verwacht, maar als je rekening houdt met de prijs, valt het te begrijpen hoe dit komt. Verdere gevolgen waren natuurlijk logisch. Toen ik het ijsje ophad, zweefde er genoeg
gesmolten substantie in de bodem om een kleine vlinder in te verdrinken.
Al bij al zou ik het een 6/10 geven.

Mango-passievrucht lolly’s (recept van ‘Dagelijkse Kost’)
Ingrediënten (voor 4 personen): 2 rijpe mango’s, 2 passievruchten, 1 dl
water, 1 limoen en bloemsuiker.
Werkwijze: Schil de mango’s en snij het vruchtvlees in stukken. Snij zeker
tot de grote pit en verzamel zoveel mogelijk vruchtvlees. Zo haal je het allerbeste uit de lekkere tropische vrucht en laat je niets van het stuk fruit
verloren gaan! Doe de stukken vruchtvlees van de mango’s in de beker
van de blender. Snij de passievruchten middendoor en lepel het vruchtvlees met pitjes in de beker van de blender. Mix het tropisch fruit een eerste keer. Voeg wat water toe en mix een tweede keer. Proef en bepaal of
je het mengsel zoeter wil maken met bloemsuiker of met limoensap voor
een dosis extra fruitige pit wil gaan. Dit fruitmengsel hoef je niet te zeven.
De pitjes van de passievruchten geven het ijsje een beetje textuur. Vul nu
de ijsvormpjes tot tegen de rand. Zet de lolly’s in de diepvries. Enkele uren
later kan je ervan genieten.
Tip: Wie zich graag aan een klein experiment waagt: je kunt de vormpjes
ook vullen met ¾ aardbei-yoghurt en ¼ mango-passievrucht. Minstens
even lekker!

Gin-tonic-ijsje (recept van ‘Flair’)
Dit ijsje is wettelijk gezien enkel voor 18-plussers ...
Ingrediënten (voor 4 personen): 125 ml gin, 250 ml tonic, 175 ml
limoensap en enkele schijfjes limoen.
Werkwijze: Meng de gin met de tonic en het limoensap. Snij de limoen
in dunne schijfjes. Doe in elk vormpje twee schijfjes limoen en giet daarna
de gemengde gin-tonic met limoen in elk vormpje. Vul tot de rand. Zet de
gevulde vormpjes in de diepvries en haal ze er na enkele uren uit. En nu
maar smullen!
Tip: Je kan in plaats van limoenschijfjes ook gebruik maken van sinaasappelschijfjes of komkommerstukjes.
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De CD van meneer Verhaeghe
Benjamin De Cock 6SPW en Joseph Saes Vera 6HW
Wie aan het College denkt, denkt aan een strenge,
maar rechtvaardige school. We proberen wat we
doen ook goed te doen! Of het nu om studeren,
filosoferen of musiceren gaat, onze leerlingen, uit
verschillende jaren, hebben al meermaals een blijk
van hun talent gegeven. Maar wist je dat er zelfs in
de lerarenkamer muzikaal talent verborgen zit?
In november 2018 verscheen een EP met de titel ‘Cedille’. Op het eerste
gezicht niets speciaals, maar vergis u niet. Deze EP werd uitgebracht door
de muziekgroep ‘Club Diogène’, waarvan meneer Verhaeghe lid is. Jaja, u
leest het goed: onze eigen leerkracht Duits en Filosofie heeft een EP uitgebracht! Wij wouden u dit uiteraard niet onthouden en hebben besloten
om hier een kleine recensie over te schrijven.
‘Le Club Diogène’ is de naam van een fictieve club voor intellectuelen afkomstig uit de boeken van Sherlock Holmes. De groep koos voor een Franse versie van de naam, hier kan je al meteen uit afleiden dat ze in het Frans
zingen. Toch een zeer opvallende keuze, vinden wij. Net als hun keuze
voor de stijl van de muziek, elektronische pop.
De cd begint met ‘Te Voilà’, vrij vertaald ‘hier ben je’, een lied dat volgens
ons gaat over de vrouw. Zoals in elk ander liedje van het album, werkt de
groep hier met symbolische verwijzingen. Wat had u anders verwacht van
een leerkracht filosofie? Voorlopig is ‘Te Voilà’ ook het enige nummer waar
de groep een video bij gemaakt heeft, maar daar komt wellicht snel verandering in!

‘La chute’
Dit is mijn (Joseph) favoriete nummer, omdat het geluidselementen bevat
die ik heel interessant vind en waarover ik het volgende kan zeggen. Allereerst, en misschien wel het meest opmerkelijk, is dat er hier, in tegenstelling tot de rest van de nummers, een stem hoorbaar is die niet in het Frans
spreekt. Deze stem zingt niet, in feite lijkt het een opname van iemand die
een somber bericht meedeelt. Hoewel de inhoud van het bericht ergens
onderweg verloren gegaan is, kunnen we wel duidelijk herkennen dat het
in het Engels gebracht werd.
Het is ook merkwaardig hoe de producers met deze dualiteit spelen. Elke
keer ze de uitzending herhalen, voegen ze er de volgende zinnen in het
Frans aan toe: ‘Face à la surface donc ça tortille, ça tortille’. De zinnen eindigen met kleine variaties: eerst met ‘ça tire’, daarna met ‘d’abord’ en ten
slotte met ‘dehors’. Ook is het opvallend dat aan het einde van het nummer de stem in het Engels niets zegt, maar enkel zucht. Dan pas eindigt
het liedje.
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We denken dat de gebruikte Franse woorden herhaald worden als een
wrede spot, misschien sadistisch bedoeld. En de laatste beats lijken ons
het volgende voor te stellen: het lastig kloppen van een hart tussen de
pijnlijke ademhaling van iemand die uiteindelijk de dood tegemoet gaat.
Hoewel de liedjes op de EP een vrij donker thema hebben, kunnen
we ze toch zeker dansbare muziek noemen dankzij hun energetische
ritme. Het liedje ‘Cedille’ is bovendien online te vinden via de site van
de groep: https://www.clubdiogene.com/. Wij raden jou dan ook ten
zeerste aan om daar eens een kijkje te gaan nemen, het is de moeite
waard!
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Kan jij de jonge versie van onze leerkrachten
herkennen? Doe de test!
Jin Marsé 5LMT
Ik ben op zoek gegaan naar oude klasfoto’s van leerkrachten die zélf ook
nog op onze school hebben gezeten. Deze zoektocht – met de hulp van
meneer De Meyer – leverde enkele leuke foto’s op. Om deze plaatjes op
een speelse wijze te ontdekken, is er een kruiswoordraadsel aan gekoppeld. De spelregels zijn eenvoudig: tracht de familienaam van de omcirkelde leerkracht te vinden en vul deze bij het juiste nummer in. Soms is
er een tip gegeven om te helpen. Indien alle vakjes correct ingevuld zijn,
verschijnt er een zomerse uitdrukking.

Tips
2.
4.
5.
6.
7.
8.

Hij staat vooral bekend om zijn vele haren.
Hij is een leerkracht Engels en Nederlands in het vierde en vijfde jaar.
Dit is dezelfde persoon als (2.).
Hij regelt jaarlijks de technische kant van Skairo.
Hij was een leerkracht wiskunde, maar is sinds 2014 op pensioen.
Hij vormde ooit samen met meneer Buytaert en meneer Van Royen
het trio dat aan het hoofd van onze school stond.
10. Hij is één van onze huidige directeurs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
UITDRUKKING : Wij wensen jullie allemaal een — — — — — — — — — — — — antie!
Oplossingen: 1. Pieter De Geest / 2. Pieter-Jan De Waele / 3. Adriaan De Waele / 4. Jan Ongena / 5. Pieter-Jan De Waele / 6. Wim Vandervreke / 7. Rik Verniers / 8. Walter Roggeman /
9. Isabelle Van Lemmens / 10. Danny Van Royen / 11. Stijn Van Royen / 12. Herman Schack
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Beste 100-dagen kostuums

Joseph Saes Vera 6HW

11 tot 15 maart was een erg vermakelijke periode voor de leerlingen van het zesde jaar. Zoals jullie wel al weten,
zijn de honderd dagen al even voorbij, maar sommige kostuums waren zo leuk dat we ze ons nog steeds voor
de geest kunnen halen. Om ze écht te vereeuwigen, besloot het Ic Hou-team per dag de beste kostuums uit te
kiezen. De vermommingen die dit jaar de meeste aandacht hebben getrokken, kunnen jullie misschien
overtuigen om volgend jaar nog beter te doen!

Eerste dag: Duodag

Vierde dag: Après-ski

Tweede dag: Patser

Derde dag: Disney

Vijfde dag: Klasthema
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8 typische Collegeleerlingen

Xhoana Memcaj 4GL

Of je nu net je eerste jaar achter de rug hebt of binnenkort de deuren van ‘t College achter je dichttrekt, bepaalde
types zullen je tijdens je schooltijd niet ontsnapt zijn. Mocht je ze nog niet kennen, neem gerust de tijd om even
kennis te maken met acht opmerkelijke soorten leerlingen die je hier gegarandeerd treft. Voelt iemand zich al
aangesproken?

1
De applausmeester
De middagpauze is het moment bij uitstek om
even uit te blazen van een vermoeiende voormiddag.
Velen onder ons zetten de pauze goed in in de Calfac.
Soms merken we wel eens op dat de nazinderende spanning
van het 4de lesuur voor wat onhandigheid zorgt bij onze
medeleerlingen. Niets verstoort de sfeer aan tafel harder dan een
vallend plateau net achter je rug. Diep vanbinnen hoop je dat er
geen soep of water gemorst is, maar sommige medeleerlingen
kunnen de drang niet bedwingen om de pechvogel toch
een daverend applaus te geven. Het is een oude praktijk
die elk jaar opnieuw tot leven gewekt wordt door
(voornamelijk) onze jongste medeleerlingen ...

3
De rebel
Alom verbazing onder de leerlingen toen er vorig
schooljaar ineens Pikachu-verbodsborden verschenen in
de gangen en refters. De boodschap kennen we nu allemaal
“par coeur”: hier wordt geen gsm getolereerd! De directie wil zo
het almaar stijgende asociaal gedrag van haar leerlingen counteren.
Velen hebben zich onderworpen aan de nieuwe regel, maar sommigen
stellen het gezag graag op de proef door de (toezichthoudende)
leerkrachten uit te dagen op de meest bizarre manieren. Foto’s van
de leerkracht nemen om in te stellen als achtergrondfoto of een
klasgenoot naast je bellen – terwijl de leerkracht bij jouw tafel staat
– is in deze gevarenzones een absolute afrader. Subtiliteit staat
helaas niet in het woordenboek van deze rebel. Logisch
gevolg: strafwerk. Je moet iets over hebben voor een
identiteit, zeker?
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2
Het vreemde
eendje in de bijt
Welke leerling maakt er op 1 september – of 1 januari
als het vorig semester een ramp was – nu geen goede
voornemens voor het schooljaar? Een klassieker uit dat (imaginaire)
lijstje is het jaar afronden zonder ook maar één nota. Het is een
moeilijke missie waarin velen sneuvelen ondanks al hun inspanningen.
Op zekere tijdstippen van de dag veranderen de permanentie en
leerlingenbegeleiding als het ware in bedevaartsoorden. Daarheen
gaan alle zondige leerlingen als boetedoening om de toorn van
meneer De Waele of meneer Baart te milderen. De vreemde
eendjes in de bijt zijn toch wel de roekelozen onder ons die
nota noch gebod vrezen. Deze vinden het dan ook niet erg
om de nakende woensdag voor de 4de keer naar de
strafstudie te gaan of om met trots een 16de
nota in ontvangst te nemen.

4
De lijkbidder
We vielen allen van onze roze wolk toen er twee
jaar geleden werd besloten om frisdrank te vervangen
door ordinair water (al dan niet met smaakjes). Voor
sommigen waren deze suikerbommen echt wel hun drug om
leven en leed op onze school wat te verzachten. Nu, twee jaar
later na deze droevige gebeurtenis, blijkt de afwezigheid van de
suikerhoudende frisdrank nog steeds uit de sombere waas die
over het gezicht van sommige medeleerlingen neerdaalt als ze
een gezond flesje water kopen. Ondanks alle verwijten aan
het leerlingenparlement, de directie en zelfs minister
De Block, gaat het leven onverminderd door en
kunnen we niets anders doen dan de mooie
herinneringen koesteren.
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5
De koopjesjager
(of koopjeswild):
5 voor de prijs van 3
De herinrichting van het OLC heeft voor een grondige
verandering van de spelregels gezorgd. Waar het ooit nog een
fluitje van een cent was om te studeren of te drinken in deze ruimte,
zijn deze praktijken nu extreme sporten geworden (zou de sponsoring
die Red Bull overweegt de vorige types toch weer levensvreugde kunnen
bezorgen?). Toch weerhoudt het risico op een nota of een donderpreek
sommige leerlingen niet om te zondigen tegen de regel van 3 aan 1 pc.
De kans om betrapt te worden wordt verkleind door telkens een van
je vrienden subtiel op de uitkijk te zetten. Helaas loopt het helemaal
fout als er 5 (!) leerlingen aan 1 pc zitten. In zulke gevallen kan
een leerkracht genieten van een verlengde Black Fridayactie: 5 leerlingen buitengooien voor de prijs van 3!

7
De babyboomer
Vijf over twaalf: het moment waarop bij alle
leerlingen het zweet uitbreekt. De spanning hangt
voelbaar in de gangen van het B-gebouw. Alle leerlingen
willen als eerste hun boterhammen verorberen en vinden
manieren genoeg om de lange wachtrijen te omzeilen. Er bestaat
een breed assortiment aan mogelijkheden, voor ieder wat wils,
aan vindingrijkheid ontbreekt het niet. Soms vindt er een ware
babyboom plaats: leerlingen die hun brooddoos onder hun trui of
jas verstoppen, terwijl ze aanschuiven voor de (meestal) kortere
warme lijn. Met een bolle “buik” verkrijgen slimmeriken zonder
veel moeite een voorsprong op hun minder doordachte
medeleerlingen. Het past natuurlijk bij het goed
fatsoen van de Collegeleerling om zijn plaats af
te staan aan wie zwanger is ...

6
De leugenaar
Creativiteit valt niet onder één noemer te brengen
en elke vorm ervan is evenwaardig. Toch zijn van alle
artistieke zielen de leugenaars, zij die fantasierijk omspringen
met de waarheid, de absolute toppers. Ze zullen er dan ook
geen enkel probleem mee hebben om meneer Verdurmen te
vermurwen met een slecht excuus of de leerkrachten in de refters
wijs te maken dat hun maaltijdkaart nog gemaakt moet worden.
We kennen allemaal wel een vriend wiens kaart al in de maak is
sinds 2016, terwijl hij in werkelijkheid nooit de 50 meter naar het
secretariaat heeft afgelegd om daar een nieuwe aan te kopen.
Blijkbaar heeft de economische crisis van pakweg tien jaar
geleden nog altijd verregaande gevolgen voor de
portemonnee van onze medeleerlingen.

8
De infiltrant
Vierdejaars staan in een onmachtige positie:
enerzijds voelen ze zich niet meer verbonden met de
lagere jaren, anderzijds accepteert de derde graad hen niet in
de “volwassenenclub”. Om zich te doen gelden en om zich los te
koppelen van het speelse imago van hun jongere medeleerlingen,
proberen veel vierdejaars het territorium van de derde graad binnen
te dringen: de ontmoetingsruimte. De eerste inval gaat vaak gepaard
met angst voor de oudere leerlingen en stress om geen plaats te
vinden. Liegen over je leerjaar is zo’n beetje als Petrus die de Heer
verloochende: beweren dat je een laatstejaars bent en nog
altijd mooie herinneringen overhoudt aan de Cévennesreis
is je eigen graf delven bij de huidige zesdejaars. Het
enige waar je dan nog op kan hopen, is dat het
geen kruisdood wordt ...
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Spelletjes
Ic Hou-mannetje

Joseph Saes Vera 6HW

De Ic Hou redactie is erg enthousiast dat voor het eerst in vijf jaar terug
een teken van leven vernomen werd van het Ic Hou-mannetje. Vijf jaar
geleden leek hij spoorloos van de aardbol verdwenen, maar nu werd hij
terug opgemerkt op één van de foto’s in deze editie. Kan jij hem vinden?
Persoonsbeschrijving:
We weten dat het moeilijk kan zijn om iemand te vinden die jullie wellicht
nog nooit hebt gezien hebben. Daarom willen we onze dierbare vriend
even kort beschrijven.
Hij is vrij blond, maar sinds hij wat te veel van de zon heeft genoten, is hij
een beetje oranje uitgeslagen; net als bepaalde invloedrijke mensen in bepaalde belangrijke landen ... Zijn kleding valt ook behoorlijk op, omdat hij
graag ‘onopvallend opvalt’. Zo heeft hij een stijlvol SJKS-jasje aan!
Onze trouwe vriend heeft altijd al een grote passie gehad voor verstoppertje spelen. Vooral omdat het iets is waar hij heel erg goed in is ... Aangezien
hij niet zo groot is, kan hij zich perfect verbergen. Hoewel klein zijn niet
altijd leuk is, zal je hem toch steeds met een grote glimlach zien.
We wensen jullie veel zoekplezier toe!

Oplossing: CollegeCollage, Prikbordpagina, foto ‘3des Sportdag’

Anagrammen

Pauline Langhendries 6WEWIb

Verbind de anagrammen en de omschrijvingen met de juiste leerkracht (of andere schoolmedewerker). Hoe goed ken jij SJKS nu echt?

Onjuist weeralarm

Waarom de leerlingen van het College geld uitgeven aan
gescheurde kledij? Dat zal deze leerkracht nooit snappen ...

Huilcabaret

Wauters Marjolein

Verbeken Thalia
Wordt instant gelukkig van planten en bomen.
Zijn natuurlijk habitat? E285 toch wel.

Verhakte balein

Balthau Eric
24/7 paraat om iedereen van zijn gsm te houden in de Calfac.

Gewillig verteren

Megabrein goals

Roggeman Isabel
Ze is misschien niet groot, maar ze weet wel hoe ze
haar mannetje moet staan!

Verwilligen Geert

Een talenknobbel? Dat heeft deze leerkracht duidelijk wel.

Oplossingen: Onjuist weeralarm – beschrijving 4 – Wauters Marjolein | Huilcabaret – beschrijving 1 – Balthau Eric | Verhakte balein – beschrijving 5 – Verbeken Thalia |
Gewillig verteren – beschrijving 2 – Verwilligen Geert | Megabrein goals – beschrijving 3 – Roggeman Isabel
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wel!
Geen idee? Wij
Zoek je creatief en speels materiaal
of inspiratie?
Spring dan binnen in één van onze winkels
of kijk snel op onze webshop.

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

www.debanier.be
Algemene Elektriciteitswerken
nieuwbouw – renovatie

Poppe
Valère
bvba
Marktstraat 208
9111 Belsele
tel. 03 777 59 05
e-mail: poppev@skynet.be
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Tekeningen Junesse Heyndricks 6WEWIb – Lettering Ana-Clara Van den Berghe 5GWIb
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Poëziepagina

Tijger
flagrant elegant
oranje zonnegloed
glashelder water
weerkaatsing
parelend water
zwarte schichten
jagend verjagend
Tijger

Samengesteld door Camille Bourgeois 4Lb
Tekeningen Amber Van Goethem 6HW

Sprookjesland
Herfst
vleugjes vogel
vroeg in de morgen
maken kriskras symfonieën
in beeld en taal
Winter
blauwe reiger
krabbels, krullen, duizend kleine prullen
een pareltje kunst
Lente
kleuren huppelen
in het park
de eendjes ... nooit eentje alleen
kwaken een wondermooi gedicht
Zomer
dansende muggen
een waar spektakel
... en steeds opnieuw ...
orchestreren alle koeien mee
Camille Wellens – 4Wb

Camille Bourgeois – 4Lb

In glas
Wij
het meervoud van gebroken
ik sta achter mat glas
met achtergebleven momenten
nooit zal jij ervan weggaan
ik wil rennen maar vroeger houdt me vast
ik wil het glas breken
ik wil dat de scherven
samen met ons leed
verbrijzelen
ik wil een heldere spiegel van jou
om altijd liever van te houden.
Camille Bourgeois – 4Lb

Scherven
Jij was de lijm
die elk stukje
bij elkaar hield
Sommigen hadden scherpe punten
zelfs nu nog prikkend, pasten niet goed
anderen waren ronder, zachter
en elk vond zijn plaats in de puzzel

Oplader
hij is er voor elke soort
in alle kleuren van de regenboog
lang, kort, dik en dun
hij is de levensbron voor telefoon en laptop
ze kunnen weer enkele uren mee
het stopcontact is zijn beste vriend
die vriendschap kan niet meer stuk
verspreid in huis
iedereen die het ziet
maar als je hem nodig hebt
is hij er niet
Flore Voet – 5LMT (naar Rick De Leeuw)

Plots was heel de tube leeg
en ging elke kracht verloren:
je had je best gedaan,
het mocht niet baten
Nu valt alles uit elkaar
in stukken, breekt het, barst
het
en elk spoor van lijm
ooit bindend, lijkt
lang weg
Toch is aan elk stukje
zelfs kleintjes
lijm te zien.
Elias Van Extergem – 5LWIb
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3 kleuren
Stilte
een oorverdovende stilte
harmonie en vrede
een vorm van evenwicht
evenwicht in de natuur
actie maar ook geduld
snelheid maar ook traagheid
een nietsvermoedende prooi
richt zich starend op
en graast verder
een zorgeloosheid
maar toch op zijn hoede
trage flitsen van gele en zwarte
vlekken
onzichtbaar door het hoge gras
dichterbij komend en vastberaden
zakkend naar de grond
afwachtend tot het juiste moment
prooi schrikt op
tevergeefs
een heleboel rood
rood de kleur van bloed
3 kleuren blijven over
zwart
geel
rood
Warren Vanachter – 5WEWIa1

Chan(c)(g)es
Ik hou mij op
aan de herinneringen
die ik knoop,
aan (wan)hoop.
Ik klamp mij vast
sprankels.
Ik wil al je minieme deeltjes,
atomen
moleculen
voelen samensmelten
Met mij.
Ik wil het (terug).
Wat ik krijg is slechts
een blik van je lijf.
Maar ik
ik verlang naar blikken op alles van
mij
tot het diepste adertje
dat je maar vinden kan.
Laat jouw hart
en hetgeen dat gebroken is bij mij
communiceren.
Ik smeek om 1 gesprek
tussen hun 2.
Dat 1 kleine atoom dat nog
overschiet van mij,
kan uiten dat elk apart deel,
je met dezelfde liefde adoreert.
geef me nog een kans
Astrid Opsomer – 4Wb

Een dagje zee
Zakken gepakt
Zwempak aan
Zonnecrème gesmeerd
Iedereen de auto in
Klaar om te gaan
Een uur vol spanning
En yes eindelijk daar
Net geen parking
Nog een toertje dan maar
Dan toch op het strand gekomen
Handdoeken verspreid
Wedstrijd naar het water
Snakkend naar verkoeling
Een dag vol plezier
Spelen in het zand
Om middernacht weer thuis
Maar toch verbrand
Flore Voet – 5LMT
(naar Rick De Leeuw)
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De modale muziek
Junesse Heyndrickx 6WEWIb
Ik kijk naar hem. Die stralende ogen, het schattige lachje dat zijn lippen omvat nu hij mij plaagt. En opnieuw besef ik hoe verliefd ik ben. Ik
weet niet waarom, we verschillen immers zoveel, maar ik kan het niet
helpen. Hij vertelt over zijn nichtjes met een zekere trotsheid op zijn
gezicht. En ik vraag me af waaraan ik deze liefde verdiend heb.
“Waarom kijk je zo naar me?” onderbreekt hij mijn gedachtengang.
“Ik ben gewoon aan het dromen”, stamel ik.
“Kom dan maar terug naar de aarde”, lacht hij.
Hij kent me ondertussen goed genoeg om te weten dat mijn gedachten af en toe afdwalen, alleen weet hij niet dat hij vaak de oorzaak is.
Zou hij beseffen dat ik zo veel aan hem denk? Zou dat ook gelden
voor hem?

Even later bereiken we de plek waar hij woont. Het is een groot, prachtig herenhuis. Ik wist niet dat hij rijk was. Er staan witte en blauwe hortensias langs het pad dat naar de voordeur leidt. Een enorme treurwilg
overschaduwt een deel van het pad en de zon weerkaatst op het wateroppervlak van de rivier die zacht voorbij de treurwilg stroomt. We
gaan binnen en komen in de woonkamer. Hij zet zich neer achter de
wondermooie vleugelpiano en begint voor mij te spelen. De muziek
doordringt mijn hele lichaam en ik ben ontroerd door de prachtige
harmonie van het pianospel. Even denk ik terug aan de lagere school.
Er was daar een meisje dat net zo getalenteerd was en ook zo vol
emotie piano speelde. Ik begon toen bijna te wenen van ontroering
en was er helemaal door overweldigd. Bij hem is het net zo, hij doet
me zo aan haar denken. En het is niet enkel het pianospel. Ik kan er
niet bij. De laatste noten klinken door de kamer. Ik stap naar hem toe
en kus hem liefdevol. Mijn hand streelt zijn wang en ik voel zijn zachte
lippen die me intens terugkussen. Zijn hand gaat onder mijn t-shirt,
streelt mijn rug en hij trekt me dichter tegen hem aan.

“Ga maar verder met je verhaal.”
“Euheuhm”, kucht er plots iemand.
“Ze mogen dit jaar starten met hun eerste pianoles en je moet hun
gezichtjes zien oplichten als ze vragen wanneer ze eindelijk naar hun
eerste les mogen. Ze zullen het vast goed kunnen als ze zo hun best
gaan doen. Later kan ik dan ook wat van mijn ervaring doorgeven. Wie
weet ga ik op een dag naar een concert van een van hen luisteren in
plaats van zij naar een van mij.”

Ik schrik en spring van hem weg. Mijn hart klopt nog in mijn keel wanneer ik me omdraai en versteend blijf staan. Ook het binnengekomen
meisje reageert verbaasd als ze mijn gezicht ziet.

“En ik? Wanneer krijg ik eens een pianoconcert van jou te horen?”

“Is dat je tweelingzus?” vraag ik verwonderd, terugdenkend aan het
meisje dat zo prachtig piano kon spelen. Ze had een tweelingzus,
geen tweelingbroer, dat weet ik zeker.

“Moet dat?”

“Jullie kennen elkaar?” vraagt hij, met een zekere angst op zijn gezicht.

“Euhm ja, ik wil graag weten hoe die passie van jou klinkt.”

Hij fronst zijn wenkbrauwen en kijkt me paniekerig aan. Ik kijk naar hen
beiden en plots dringt het tot me door. Die prachtige bruine ogen, de
vorm van hun lippen. De ene breder gebouwd dan de andere. Ik weet
nu waarom ik hiervoor aan haar moest denken bij de gedachte aan
hem. Ik blijf verward staan terwijl er tal vragen in mij opborrelen. Maar
maakt het eigenlijk wat uit?

“Nou, goed dan, we zijn bijna bij me thuis. Zal ik een stuk voor je
spelen?”
“Perfect! Je bent toch zeker dat je ouders er niet zijn? Als ze er wel
zouden zijn zou ik niet weten wat te doen.”
“Ja hoor, maak je maar geen zorgen. Enkel mijn tweelingzus is nog
thuis.”
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When The Sky Turned a Pinky Orange
Pauline Langhendries 6WEWIb

The sky was light blue and was changing into a mild pinky orange.
With the first gusts of wind in the evening, the clouds started moving, and after a few hours they revealed the infamous African starry
sky. Whilst Laurel and I sat next to each other, listening to the rare bird
noises and enjoying the changing sky, we embraced life and the quietness of the moment.
Laurel asked: “What should we do next, Amy?”
“We could follow the Zambezi till Kanyemba where we could cross the
border of Mozambique and take the train straight to Zomba, Malawi.
Or we could stay here, in Jeki for a few more weeks and catch a plane
to Chileka Airport later on.” I replied.
“They really need us there right now, don’t they?”

she’s saying. But we both know what to do, so we start running directly to the village under attack. Houses are on fire and smoke has spread
over the entire village. Slowly our hearing capacity recovers and the
sounds of the cries for help echo through the streets.
Laurel and I run to a house where a bomb struck just a few minutes
ago. We see blood all over the place, guts on the walls, and limbs all
over. Despite our military training this is by far the cruellest act that
we have ever experienced. Due to the sand and fog our eyesight is
still fuzzy, but after entering a few bombed houses, we finally find a
boy who is unconscious but still breathing. Laurel, who’s a general surgeon, diagnoses him with a collapsed lung. We improvise with some
vodka, straws and a knife to save him. But the circumstances are so
hard we can barely see what we are cutting into. I’ll never understand
how a government can commit a genocide on its own people just to
stay in power.

“Army doctors are a rare species, that’s a sure thing.”
“Well, the air traffic could stay down for weeks if the situation stays as
unstable as now.”
That was the last thing I remembered.
Military airplanes are raging through the sky, with the sound of striking bombs overwhelming the African plain. The pinky orange sky has
all but faded, everything has turned into a monotonous ochre caused
by the sand beneath us. I find Laurel two meters from our talking spot.
I see that she tries to speak to me but due to the high-frequency tone
in my ear caused by the striking bombs, I cannot understand a word

Something pokes me in my back, first very softly, but then it becomes
more painful so I turn around. I realize what’s happening, but it’s already too late to escape. We’re trapped.
I look at Laurel. With fear in her eyes I see her looking towards the men
standing behind me pointing their guns at us. One against my back,
one against hers. At this moment, I realize that I will never see the
wide-open African sky again, and that for me, the pinky orange colour
will be associated with fear and panic for the rest of my life, no matter
how short it’ll be. We’re forced to stand up and leave the building as
hostages, leaving the boy inside with a straw in his chest and blood
running out of his head wound.
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Fotoroman ‘De aanslag’ – Harry Mulisch
Alice Seghers, Bo Zenner, Charlotte Vueghs, Wannes Soenen, Louis Verbaendert 5LWE/MWE/SPW
Het verhaal speelt zich af na de Tweede Wereldoorlog. Het hoofdpersonage, Anton Steenwijk, verliest zijn ouders en
broer door een represaille van de Duitsers. Dit nadat één van hun aanhangers werd gedood door het verzet, vlakbij het
huis van het gezin van Anton. Wanneer Anton vele jaren later één van de echte daders ontmoet, gebeurt het volgende ...
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Stiltebreker, interview met een jonge actrice
Camille Bourgeois 4Lb
Op 8 maart 2019, niet toevallig internationale vrouwendag, ging het stuk
‘Stiltebreker’ van Anneleen De Smedt in première. De jongste actrice
in het gezelschap, Kaat Vermandel, zit op onze schoolbanken in 1Ta.
We vroegen naar haar ervaring bij dit pakkende theaterstuk.
Hallo Kaat, wil je jezelf even kort voorstellen
aan de lezers?
Hallo, ik ben Kaat Vermandel, ik ben 13 jaar en
mijn hobby’s zijn musical en theater. Dit jaar heb
ik meegespeeld in het theaterstuk ‘Stiltebreker’.

Wat vond je zelf van het verhaal en
de betekenis erachter?
Ik vond het een pakkend, maar sterk verhaal.
De betekenis erachter is ook mooi. Mannen zijn
inderdaad niet altijd monsters en vrouwen niet
altijd slachtoffer. Mannen en vrouwen kunnen
zichzelf ook zo belachelijk maken. Je ziet dat
dan vooral in de scène waarin de vrouwen de
mannen spelen en omgekeerd.
Wat was de beste ervaring?
In de eerste plaats vond ik het een hele eer om
te mogen deelnemen aan deze voorstelling. Ik
vond het ook geweldig om met vrouwen van
verschillende leeftijden samen te werken, zo
weet ik nu hoe oudere vrouwen dit onderwerp
interpreteren.
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Verzamel
de Liefde

Bart Moeyaert
Camille Bourgeois 4Lb

Zou je Stiltebreker ook even willen
voorstellen aan de lezers?
Stiltebeker is een voorstelling waarin we zien
hoe vrouwen worden mishandeld door mannen, maar ook hoe vrouwen misbruik maken
van mannen. Want niet elke man is een monster
en niet elke vrouw is een slachtoffer. We zien
hoe de vrouwen hun keuze maken: blijf ik bij de
man waar ik van hou en onderga ik wat hij me
aandoet, of ga ik weg bij de man en leid ik mijn
eigen leven?
Hoe ben je in de productie terecht gekomen?
Ik speelde al een paar jaar toneel en Anneleen,
de regisseur, had me al eens zien spelen. Zij
heeft mij gevraagd of ik wou deelnemen aan dit
project. Ik zag het helemaal zitten en ben heel
enthousiast aan Stiltebreker begonnen.

RECENSIE DICHTBUNDEL

Bart Moeyaert mocht onlangs
de Astrid Lindgrenprijs, ‘de
Nobelprijs voor jeugdliteratuur’
ontvangen, maar waar wat ik
vooral graag lees van Bart
Moeyaert, is zijn poëzie.

Moest je veel gaan repeteren?
Was het makkelijk te combineren met school
en andere hobby’s?
Elke maandag was het repetitie. Dat was van
19u30 tot 22u. Behoorlijk laat dus, maar het viel
te combineren met school en hobby’s. Meer
naar het einde toe werd het wat moeilijker door
de toename van repetities, maar het is toch allemaal gelukt.
Hoe verliep een repetitie meestal?
De repetitie verliep altijd op dezelfde manier.
We begonnen steeds met een opwarming (een
spel of een opdracht) en daarna werkten we
aan het stuk. De repetities waren altijd leuk en
inspirerend, dat heeft uiteindelijk geleid tot dit
mooie optreden.
Wat was de meest pakkende scène?
Wat gebeurde er in die scène?
De meest pakkende scène vond ik die waarin de
jongste, ik dus, haar monoloog deed en de kern
van het verhaal vertelde: “Jullie zijn toch het
slachtoffer? Wel, roep dan, HELP!”
Dankjewel om je ervaring met ons te delen,
Kaat. We wensen je nog veel succes in je
verdere acteercarrière!

Ik zou Moeyaerts gedichten niet anders
kunnen omschrijven dan veertjes die de
geest strelen. Je wordt erdoor geraakt, heel
zachtjes. De teksten zijn herkenbaar, eenvoudig, maar tegelijk ook heel mooi. In al
zijn minimalisme laat Moeyaert vragen opwellen aan het einde van elke tekst. Elk gedicht afzonderlijk kweekt stof tot nadenken.
De parlandostijl die de dichter hanteert,
slaat echt aan. Eenvoudige zaken worden
soms weer complex door de dubbelzinnigheid ervan. Eén enkel zinnetje kan onschuldig lijken, maar blijft toch lang nazinderen.
Tijdens het lezen dus niet nadenken, wél
erna. Ik heb genoten, dankjewel!
Mijn favoriete gedicht:
Zoek
Ik wil je altijd
blijven vinden,
als het aan mij ligt
altijd liever.

Drukkleur: groen 350c
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Top in tennis
Xhoana Memcaj 4GL
Momenteel spant de Japanse Naomi Osaka de kroon
in het enkelspel van het vrouwentennis. Ondanks de
uitgebreide concurrentie zijn de Belgische
verlangens om na Kim Clijsters en Justine Henin
opnieuw een landgenote op nummer 1 te zien nooit
afgezwakt, integendeel. In onze Collegerangen
hebben we een toptennisster in spé, namelijk de
15-jarige Lien Verheyen (3SPWb). In onderstaand
interview maak je kennis met een ambitieus, maar
tegelijkertijd bescheiden meisje.

Vanuit de redactie hebben we vernomen dat je heel erg goed bezig
bent met tennis. Zou je ons kunnen vertellen hoe het allemaal
begonnen is?
Ik woon, zeg maar, bij mijn tennisclub (TC Beckhand te Beveren), want mijn
mama is daar de eigenares van. Ik moet maar twee passen zetten of ik ben
er al, dus voor mij is het heel gemakkelijk om te gaan trainen. Tennis is niet
altijd mijn passie geweest: vroeger deed ik dit niet zo graag, maar nu is
deze sport uitgegroeid tot mijn favoriete bezigheid. Dat betekent ook dat
ik momenteel 15 uur per week train.
Sinds wanneer ben je eigenlijk begonnen met tennis en op welk
niveau speel je momenteel?
Ik was nog maar drie jaar toen ik begon te tennissen, maar toen oefende ik
slechts 1 uur per week. Het is pas de laatste twee jaar dat ik echt intensief
ben beginnen trainen. Op dit moment speel ik op nationaal niveau. Ik heb
ook wel al twee toernooien op internationaal niveau gespeeld.
Ben je van plan om later naar internationaal niveau over te stappen?
Dat zou ik heel graag willen, maar in mijn sport is de echte top klein. Het is
dus heel moeilijk om daar te geraken. Toch blijf ik er hard voor werken om
dat te realiseren. Een droom, zoals op een dag op de US Open staan, blijf ik
zeker achterna jagen.

Tijdens je twaalfjarige sportcarrière zal je vast en zeker enkele
prijzen gewonnen hebben.
Ja, ik heb al veel bekers gewonnen. Toch vind ik dat dat niet superveel
voorstelt. Dit jaar heb ik het Vlaams kampioenschap gewonnen in de categorie Dames 3 en vorig seizoen Dames 2. Momenteel speel ik Dames 1, dat
is het hoogste niveau in België en de vorige twee liggen eronder.
Je bent waarschijnlijk tijdens je prille jeugd geïnspireerd om te gaan
sporten. Naar wie kijk je op?
Mijn papa heeft mij vooral geïnspireerd, omdat hij zelf wel getalenteerd
was. Mijn internationale rolmodellen zijn dan weer Maria Sharapova en Roger Federer.
Ietwat confronterend nu: vind je van jezelf dat je over de
uitgesproken kwaliteiten van een professionele tennisster beschikt?
Nee, dat vind ik niet (aarzelt). Zo kan ik bijvoorbeeld niet zeer hard slaan
of de bal extreem goed plaatsen. Dat zijn zeker werkpunten voor mij. Wel
vind ik dat een tennisster veel werklust moet hebben, want daarmee kom
je het verst en dat heb ik wel.
Is de combinatie van school en sport niet lastig, levert dat geen
stress op?
Hoewel ik veel tijd doorbreng in mijn sportclub, blijft er toch nog tijd over
voor school. Daarbij speelt de nabijheid van de club wel een rol, anders
zou het niet meer combineerbaar zijn. Vorig jaar speelde ik ook nog 7 uur
(competitief) volleybal per week en dat dan samen met 7 uur tennis. Op
zich is het wel doenbaar. Verder heb ik ook bijna nooit stress voor school.
Heb je nog een wijze les voor de sporters onder ons?
Blijf geloven in je dromen en hard werken loont!
Bedankt, Lien, om tijd vrij te maken voor dit interview.
We wensen je nog veel succes met je sportcarrière!
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Topsport, een dag met Nina Derwael
Pauline Langhendries 6WEWIb

Zou het leven van een topsporter iets voor jou kunnen zijn?
Ic Hou heeft me erop uitgestuurd om de bekende turnster
Nina Derwael een hele dag te schaduwen, teneinde deze
vraag zo goed mogelijk te beantwoorden voor jullie. Wat
houdt topsport precies in en hoe verloopt de dag van een
sporter?

Even wat achtergrondinformatie ...

Het topsportkarakter

11:30 < 12:30

Nina (18) is een Truiense die zichzelf wereldkampioen (en tweevoudig Europees kampioen!) op
de brug met ongelijke leggers mag noemen. Nu
bereidt ze zich voor op de komende worldcup in
Birmingham, maar in de verte kijkt ze al naar Tokyo
2020, waar ze mee zal strijden om de gouden medaille. Ze is onze Belgische trots in de gymnastiekwereld en won in 2018 zo goed als alle sportprijzen,
waaronder sportvrouw van het jaar, Vlaamse reus,
trofee voor sportverdienste, het Vlaams sportjuweel ... En voor de jongste Collegegangers: ze won
ook een gouden K op het Ketnet Gala.

Met één woord omschrijft Nina zichzelf als
koppig. Hoewel dit woord een negatieve
connotatie heeft, wordt het in de sportwereld als essentieel gezien!

Nina zit in haar 1e jaar Evenement- en Projectmanagement op Arteveldehogeschool Gent.
We ontmoeten elkaar rond de middag wanneer
zij middagpauze heeft. Ze zit met enkele klasgenoten te genieten van het zonnetje op een
terrasje. Op het menu: salade met geitenkaas en
een yoghurtje als dessert. Zelf heeft ze al enkele
uren les achter de rug.

Nina’s schoolcarrière
“Sinds het 6e leerjaar zit ik hier in Gent op de topsportschool op internaat, en volg ik les aan KA Voskenslaan
(topsport-moderne talen) waar alles werd aangepast
aan mijn topsportstatuut. In de weken voor de Spelen
had ik soms minder dan 4u les per week. Een normale
jeugd kan je dit dus zeker niet noemen. Aan het einde
van je 6e middelbaar is het de gewoonte om als atleet
alleen in Gent op kot te gaan en kom je voor de trainingen steeds terug naar de topsporthallen, maar sinds
dit jaar is het internaat verhuisd naar een andere blok
en worden de oude internaatkamers nu als koten voor
oudere topsporters gebruikt. Voorlopig zitten hier enkel
gymnasten, omdat wij het meest op locatie trainen.
Echt op kot is het dus niet: nog steeds dezelfde groep
mensen, klaargemaakte maaltijden en vlak naast de
topsporthallen, maar ik geniet van de vrijheid die we
hier krijgen.’”
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“Een topsporter zonder koppigheid en perfectionisme zal nooit ver komen, dat is wat mij elke
keer opnieuw drijft om verder te gaan na een
val of blessure, dat is wat iedere persoon in de
zaal zo goed en uniek maakt.”

De topsportkamer
Overal sportmedailles, prijzen, posters en
foto’s van haar reizen over de hele wereld ...
Dat is wat de meesten van haar verwachten, maar het contrast kan niet groter zijn:
een doodgewoon meisjeskot: geen trofeeën, medailles of foto’s te bespeuren. Een
sober bureau met boeken en wat make-up
en stijltangen in de badkamer. Maar in de
kleerkast vind je niets anders dan leotards
(nvdr. gympakken) die ik herken van haar
beste wedstrijden: WK Doha 18 en 17, Rio
finale 16 ... Duplicaties van deze pakken
worden geveild voor duizenden euro’s,
maar bij Nina: allemaal in een doos bij elkaar gemoffeld. In het hoekje van haar kamer vinden we in een doosje haar wereldbeker waar ze toch wel trots op is.
“Dit is waar ik zo lang naar toe heb gewerkt,
deze pakken ze mij niet meer af.”

12:30 < 14:00
Tezamen gaan we naar de les. Wat erg opvalt is
haar sterke band met de klas en de hoeveelheid
gelach die doorheen het lokaal weergalmt. Het
is een klein groep van 40 studenten, waar ze als
een doodgewone 18-jarige onopvallend in verdwijnt. Geen opmerkingen of speciale behandelingen. Hier is het gewoon Nina.

14:00 < 15:00
Gehaast naar de volgende afspraak, racen we
met haar wagen Gent door richting de topsportschool. Aangezien haar auto gesponsord is
en zij er in het groot op staat afgebeeld, worden
we wel nagestaard door voorbijgangers, hoewel
Nina dat zelf niet meer merkt.
Eenmaal aangekomen op de topsportschool
volgt de afspraak met de topsport-psychologe.
Ook dit gesprek mocht ik meevolgen. Er wordt
gepraat over hoe Nina omgaat met haar blessure (breuk middelvinger) waardoor ze zich twee
weken moet beperken in training.
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Wat is je doel dat je voor jezelf stelt en waar je naar toe werkt?
Ik wil het vooral zo goed mogelijk doen voor het team en ons op het
hoogst mogelijke niveau brengen. Dit jaar wil ik niet alleen voor mijzelf wedstrijden winnen, maar ook als groep presteren en dat geeft
zeker een extra boost. Als ik in een teamfinale nu naar sprong of
grond ga, weet ik dat ze mijn punten echt nodig hebben, maar er is
zeker geen sociale druk, ik doe dit uit mezelf.

Wat doe je het liefst als ontspanning?
Ik kan me echt helemaal ontspannen als we op een klasgenoot zijn
kot gewoon gaan chillen, sociaal zijn, niet bezig zijn met turnen en
topsport. School is voor mij een ontspanningsmoment: ik kijk er altijd
naar uit om terug in de les te zitten en mijn klasgenoten terug te zien.
Ik geniet enorm van de topsport, maar ook van exact het tegenovergestelde: het schoolleven.

Het volgende onderwerp: de sfeer in de zaal en de samenwerking
met coach Marjorie Heuls worden uitbundig besproken, vooral
hoe Nina zich hierbij voelt.
“Wat Nina vooral onderscheidt van andere atleten, is dat ze een zeer
uitgesproken mening heeft: nee is nee en ja is ja.”

Voor vele atleten is het moeilijk om zich te concentreren tijdens
wedstrijden zonder zich te laten meesleuren door de stress,
hoe zit dit bij jou?
Ik weet dat, wanneer de voorlaatste klaar is met het vorige toestel, het
tijd is om in mijn ‘cocon’ te kruipen, om ‘full focus’ te leggen op mijn
eigen oefening. En ik weet ook perfect deze focus te behouden.

Vaak worden er groepssessies gehouden om de sfeer binnen het hele
Belgische turnteam te ’controleren’. Zowel coaches, psychologen als
atleten zijn dan aanwezig en er wordt besproken wat fout en goed
ging.

Is dit voor een wedstrijd even makkelijk als voor examens?
(lacht) Als mijn focus voor examens even goed zou zijn, zou ik een
topstudente zijn, denk ik ...

Wat is volgens jou het allerbelangrijkste voor een topsporter?
Je moet alles goed kunnen combineren, je moet je prioriteiten stellen en weten wanneer het tijd is voor ontspanning en om uit te blazen. De boog mag niet altijd gespannen staan. Na een grote wedstrijd
plan ik het dan ook in om het 3-4 dagen rustiger aan te doen en mij
minder te focussen.

Je hebt dus duidelijk een goede balans tussen sport en school
gevonden. Is die altijd in evenwicht?
De laatste 2-3 weken voor een grote wedstrijd is die balans veel minder evenwichtig. Dan ga ik (bijna) niet naar de les en valt het sociale
contact buiten de topsportschool ook weg. Dan zijn het de mensen
van de zaal waarmee je werkt en samen opbouwt naar een wedstrijd.

“Ik heb mijn focus tijdelijk gelegd op het onderhoud
van mijn conditie: twee uur per week krachttraining, twee uur per week conditie en postuur plus
de normale trainingen. Het is heel frustrerend dat ik
niet voor de volle 100% kan doen wat ik wil, maar
ik probeer mijn focus te verleggen en dat lukt wel.”

15:00 < 19:30
Maar wat is een topsporter nu zonder sport?
Niks waard! Tijd voor de orde van de dag: trainen. We treden de gigantische zalen binnen
waar minstens 40 turners aan het werk zijn op
toestellen. Nina traint al jaar en dag met Axelle
Klinckaert (18) en Senna Deriks (18). De meisjes
kennen elkaar al jaren door en door.

is dé grote uitzondering met haar 1,70 m. Dit is
dan ook haar grootste troef op de brug met ongelijke leggers: haar elegantie wordt benadrukt
en ze kan de bewegingen groter uitvoeren. Gemiddeld traint ze zo’n 32 uur per week en dat
combineert ze dan nog met school en vrienden.
Alvast een prestatie van formaat.

19:30 < 20:00
Na bijna vijf uur training zit het erop, bekaf
strompelt ze de douches binnen en ontspant
zich met enkele anderen in de sauna waar een
doodse stilte hangt. De vermoeidheid is onontkoombaar.

20:00 < 20:30
“Proberen, corrigeren, repeat.”
Naar elkaar wordt niet gekeken; iedere atleet
let op zichzelf. Tijdens iedere training oefent
men elk toestel: balk, sprong, grond en de brug
met ongelijke leggers. Wat meteen opvalt, is de
kleine gestalte van iedere atleet in de zaal. Nina

De koten zijn slechts een honderdtal meter van
de turnzalen verwijderd. Gelukkig maar, want de
atleten zijn uitgehongerd en moe. Ze stromen
om de beurt de kleine eetzaal binnen waar hun
avondeten op hun wacht. Dit is één van de enkele momenten dat meerdere disciplines samen
zitten.

Ook roeiers, schermers,
voetballers ... schuiven aan.
Dit was het einde van
een dag op de topsportschool. Hierna gaan de
atleten naar hun kamers
en praten nog wat na.
Er wordt nog even ontspannen en dan krijgen
ze hun welverdiende
nachtrust.
Wat mij vooral is bijgebleven na deze unieke
dag: wereldkampioen of niet, Nina blijft
Nina, een meisje van 18 dat even graag
chocolade-ijs in de zetel eet als wij allemaal.
Ambitieus, koppig en perfectionistisch:
de drie eigenschappen die zij bevat om
een geweldige atleet te zijn/worden. Toch
schuilt er voornamelijk ook een sociale en
goedlachse persoon achter de naam en
medailles ...
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Trektocht 6SPW
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Samengesteld door Benjamin De Cock 6SPW
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Oud-leerlinge Silke Vanwynsberghe
wint de Beker van België!
Evelyne De Mey 5SPW
Silke Vanwynsberghe is captain van KAA Gent Ladies
en maakt tevens deel uit van de Red Flames, de
vrouwelijke tegenhanger van de Rode Duivels.
Ze is 22 jaar oud en is oud-leerlinge van onze school.
Op paasmaandag veroverde ze met de KAA Gent
Ladies de Beker van België in het voetbal. Ik had
de eer haar te kunnen interviewen over deze
uitzonderlijke prestatie.
Silke, je hebt met je team de Beker gewonnen. Hoe voel je je bij
deze prestatie?
Euforisch en heel fier! We hebben een mooi parcours afgelegd in de beker en zeer veel mooie dingen laten zien. Het is onze tweede Beker in drie
seizoenen, dus dat toont wel aan dat we een beetje een ‘bekerploeg’ zijn.
Er zit enorm veel kwaliteit en talent in ons toch wel jonge team. Dat we dit
bevestigd zien met een prijs, doet altijd deugd.
Nu je de Beker hebt gewonnen, wat is het volgende doel waar
je met je club naar toe wil werken?
Het ultieme doel is kampioen spelen, maar laat ons niet té hard van stapel
lopen en keihard blijven werken. Toch is dat zeker iets dat we op (korte)
termijn zouden hopen bij te schrijven op ons palmares. Kampioen worden
is trouwens nog nooit gelukt in de geschiedenis van de club, dus dat zou
een hele prestatie zijn.
Hoe is je voetbalavontuur eigenlijk begonnen?
Ik ben beginnen voetballen toen ik vijf jaar was bij KFC Vrasene. Mijn papa
was daar trainer en op een dag besloot hij me een keer mee te nemen
naar de trainingen. Blijkbaar vond ik het de eerste keren niet zo leuk, maar
ik heb toch doorgezet en kijk, 17 jaar later ben ik nog steeds bezig. ;-)

“Het is moeilijk om die ‘voetbalknop’
af en toe even uit te zetten”

Hoeveel uur per week spendeer je gemiddeld aan voetbal?
In een normale week trainen we zes keer en spelen we één wedstrijd. Op
maandag trainen we tweemaal en ben ik op de club van 13-18.30 uur. Op
dinsdag trainen we éénmaal van 20-22 uur gemiddeld. Woensdag ben ik vrij.
Donderdag hetzelfde stramien als maandag en vrijdag is het wedstrijddag.
Zaterdag ben ik terug vrij en zondag trainen we nog een laatste keer. Puur
naar trainingsduur en wedstrijdduur gekeken, spendeer ik gemiddeld 11 uur
aan voetbal (effectieve activiteit). Daarbij komen de uren op de club tussen
de twee trainingen door, de verplaatsingen naar de training en de uren voor
de wedstrijd als we op verplaatsing spelen. En niet te vergeten, de tijd die je
nog extra spendeert voor individuele ontwikkeling. Je bent er ook mentaal
constant mee bezig, het is moeilijk om die ‘voetbalknop’ af en toe even uit te
zetten. Uiteindelijk leef ik aangepast aan het voetbal.

Heb je in je carrière al vaak te kampen gehad met blessures?
En waren deze dan van korte of lange duur?
In mijn nog jonge carrière ben ik toch al een aantal keer geconfronteerd
geweest met blessures. Toen ik op mijn 16de op het punt stond de overstap van het jongensvoetbal naar het vrouwenvoetbal te maken, heb ik
mijn voorste kruisband gescheurd. Hierna volgde een revalidatie van negen maanden. In de daaropvolgende jaren heb ik nog drie keer mijn mediale meniscus gescheurd, met telkens een revalidatietijd van 2-3 maanden.
In 2016 heb ik de overstap gemaakt van Lierse SK naar KAA Gent en hier
ben ik, in de drie seizoenen dat ik hier nu ben, gelukkig gespaard gebleven
van ernstige blessures. Momenteel loop ik met een Walkerboot, omdat ik
een avulsiefractuur in mijn voet heb opgelopen tijdens een wedstrijd. Gelukkig is het niet al te erg, normaal gezien zou ik er snel vanaf moeten zijn.
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“We zijn niet de broer en zus van
vele woorden, maar ik weet dat hij
superfier is op mij”

Blessures zijn helemaal niet leuk, maar het hoort
er wel bij.
Vind je dat je voldoende ontwikkelings
mogelijkheden hebt gehad? En vind je dat
je genoeg hulp hebt gekregen om je doel te
bereiken?
Ik ben altijd zeer goed begeleid geweest, van
kleins af aan. Al de trainers die ik in deze 17 jaar
heb gehad, hebben me iets bijgebracht. Daarnaast hebben mijn ouders en familie me ook
vanaf dag één gesteund. Door deze begeleiding
en door hard te werken, ben ik de voetbalster
geworden die ik vandaag de dag ben.
Is de prestatiedruk hoog of vind je dat dit
meevalt?
De prestatiedruk is tamelijk hoog, maar op dit
niveau hoort dat erbij. Je bent niet zomaar een
voetbalwedstrijdje in de tuin aan het spelen. Er
zit heel veel kwaliteit in de ploeg, de mensen
van de club en de supporters verwachten dan
ook dat dit eruit komt. Er worden goede resultaten van ons verwacht en we doen er dan ook
altijd alles aan om te winnen. Gelukkig keren de
supporters niet snel tegen ons, zoals je wel eens
hoort en ziet bij onze mannelijke collega’s. Denk
maar aan de supporters van Anderlecht die onlangs zo’n scène hebben gemaakt in een wedstrijd waardoor Anderlecht met 5-0 forfaitcijfers
verloor. Ook bij de mannen van KAA Gent ging
het in de play-offs (en eigenlijk heel het seizoen)
niet zo goed en dat zie je dan direct aan de reacties van supporters op sociale media. Dat is
wel jammer.
Heb je nog veel tijd over voor familie en
vrienden of andere vrijetijdsactiviteiten of
is je schema daar te vol voor?
De tijd die ik heb voor mijn familie en vrienden
is momenteel jammer genoeg zeer beperkt. We
moeten veel opofferingen maken voor onze
sport en dit hoort er zeker bij. Ik studeer revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de
UGent, wat ook zeer veel tijd vergt. Af en toe

probeer ik toch af te spreken met mijn vrienden,
maar vaak moet ik ook zeggen dat ik niet kan.
Idem dito bij familiefeestjes.
Ervaar je veel steun van je familie en
vrienden?
Zeer veel. Ik merk ook dat ze allemaal enorm
veel respect en bewondering hebben voor wat
ik doe. Zoals ik al zei, mijn familie en in het bijzonder mijn ouders hebben mij vanaf dag één
gesteund en ze zullen dit ook blijven doen. Mijn
ouders en mijn opa hebben al heel het land
doorgereisd om steeds bij mijn matchen te zijn
en vroeger ook om ervoor te zorgen dat ik overal geraakte. Onlangs speelde ik in Cyprus met de
Red Flames en is mijn mama speciaal naar daar
afgereisd om me aan het werk te zien!
Mijn vrienden vinden het jammer dat ik er niet altijd bij kan zijn, maar ze snappen ook dat dit voor
mij moeilijk is met zo’n druk schema. Ze volgen
me echter op de voet, net zoals mijn vriend. We
zijn ondertussen bijna vier jaar samen. Hij is degene die het dichtst bij mij staat en dus ook alles
van dichtbij ervaart. Hij zal het niet altijd zeggen,
maar ik weet dat hij enorm fier op mij is.
En dan heb je nog mijn broer (Jarne, 6MWE) die
er bijna elke wedstrijd is om me aan te moedigen. Dat is iets wat ik enorm apprecieer, we zijn
niet de broer en zus van vele woorden, maar ik
weet dat ook hij superfier is op mij en dat doet
me heel veel plezier, ook al laat ik dat niet altijd
merken.
Als we iets over voetbal horen in het nieuws,
gaat het vaak over het mannenvoetbel.
Wat is eigenlijk het belangrijkste verschil
tussen mannen- en vrouwenvoetbal?
Je geeft het zelf al aan, een eerste groot verschil is de media-aandacht. Het mannenvoetbal wordt veel meer besproken in de media,
maar ik merk ondertussen wel dat er ook
steeds meer aandacht wordt geschonken aan
ons. Alles op zijn tijd! Het mannenvoetbal is
fysieker en sneller, maar qua techniek en voetbalinzicht moeten wij zeker niet onderdoen.
Nog een groot verschil is dat bij ons het voetbal nog meer puur is. We doen het omdat het
onze passie is en om plezier te maken, niet
voor het grote geld, want dat is er gewoon niet
in het vrouwenvoetbal.

Wat vind je van het feit dat mannelijke
voetballers meer betaald krijgen dan
vrouwelijke voetballers?
Ik vind dat er zeker wel een verschil mag zijn,
maar momenteel is dat verschil wel érg groot.
Hopelijk evolueert dit de komende jaren wat,
maar ik vrees ervoor dat we, zeker in België,
geen al te grootse dingen mogen verwachten.
Uiteindelijk ben ik op dit moment wel relatief tevreden over mijn persoonlijke situatie. Ik studeer
nog en alles wat ik kan verdienen met het voetbal is dus mooi meegenomen.
Heb je een persoonlijke sponsor of is hier
geen sprake van?
Neen, ik word niet gesponsord. Ik betaal mijn
voetbalschoenen en dergelijke dus nog altijd
zelf.
Ben je al eens in aanraking gekomen met
seksisme in het vrouwenvoetbal?
Vroeger, toen ik nog bij de jongens voetbalde,
gebeurde het wel eens dat ik tegenstanders of
supporters van de andere ploeg hoorde zeggen
“Oh, we spelen tegen een meisje, dat wordt een
makkie” of “Je laat je toch niet doen door een
meisje?”. Dat gaf me enkel nog meer motivatie.
Nu lees je op internet ook vaak nog reacties
zoals “Die vrouwen kunnen niet voetballen” en
dergelijke. Maar uiteindelijk trekken wij ons daar
niet te veel van aan. We doen gewoon wat we
graag doen en waar we goed in zijn.
Hoe vaak speelde je eigenlijk al voor de Red
Flames? Heb je ook daar de vooruitzichten
om een vaste waarde te worden en grote
tornooien te spelen?
Ik hoop in de nabije toekomst zo veel mogelijk
opgeroepen te worden. Dat zijn altijd leerrijke
ervaringen om mee te nemen en me zo verder
te kunnen ontwikkelen als voetbalster. Ik heb al
een aantal vriendschappelijke wedstrijden voor
de Red Flames mogen spelen en dat geeft me
toch altijd een fier gevoel. In september starten
we met de kwalificatiewedstrijden voor het EK
2021. Het doel is uiteraard om het EK te halen,
met deze groep zijn we dat aan onszelf verplicht. Momenteel ben ik geen vaste waarde in
de ploeg, maar ik heb zeker de ambitie om dit
ooit te worden en ik zal hier dan ook alles voor
doen. Maar alles op zijn tijd, hard werken wordt
altijd beloond!
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The High‘school’ Games
The Highland Games op het
College: inmiddels al de vierde
editie van deze spelen. Het weer
was ons goedgezind dit jaar: het
maartzonnetje scheen stralend
op het grasveld en de deelnemers
hadden er duidelijk zin in. Aan de
hand van vijf disciplines en een
tussenronde streden 5SPW en
6SPW om de felbegeerde prijs;
een door meneer van Looy
verwezenlijkte wisselbeker
gemaakt uit notelaarhout en een
zak snoep. Meneer De Gendt en
mevrouw Wauters liepen rond als
scheidsrechters en stuurden bij
waar nodig. Met meneer De Prins
als commentator kon het
startschot voor de spelen
gegeven worden. Wie trok er aan
het langste eind?

Discipline 1: zaklopen
Het zesde jaar verwierf vrijwel meteen een voorsprong, maar werd binnen een paar seconden
alweer ingehaald door het vijfde. Nek aan nek
zetten ze de race voort. Uiteindelijk sleepten de
vijfdejaars, ondanks hun moeizame start, dan
toch de eerste vijf punten in wacht.

Discipline 2: kogelstoten
De stemmen van het publiek waren inmiddels
goed opgewarmd en dat was heel goed te merken aan hoe sterk de beide partijen werden aangemoedigd. Het zesde jaar had zich goed herpakt en deed het al vanaf het begin zeer goed.
Ze behielden deze voorsprong ook en konden
hun eerste twee punten incasseren.

Discipline 3: estafette
De spelregels luidden als volgt: je houdt een
zak tussen je benen, rent naar een kegel, draait
om, rent terug en geeft de zak aan de volgende
speler. Het vijfde was duidelijk niet van plan zich
zomaar gewonnen te geven na de tegenslag bij
het kogelstoten. Ze zetten onmiddellijk alles op

94 IC HOU JUNI 2019

alles, en met effect: ze hadden een duidelijke
voorsprong op het zesde. Bovendien stond het
geluk ook nog eens aan hun kant: de zak slipte
uit de handen van een van de zesdejaars. Wat
een pech! Zo konden de vijfdejaars een tweede
discipline op hun naam schrijven.

Tussenronde
Halverwege de Games volgde er een kleine
tussenronde waarin de deelnemers een kleine
loopwedstrijd hielden. Het zesde jaar was vastbesloten hun jongere collega’s in te halen. Het
waren dan ook zij die de tussenronde wonnen.
Wat een spannende race!

Discipline 4: houten paal
wegstoten vanuit knieën
Het zesde jaar behield zijn voorsprong. De supporters van het 5de jaar lieten zich echter niet
uit het lood slaan en bleven hen sterk(er) aanmoedigen. Iedereen zat namelijk helemaal in
de wedstrijd. Bij de laatste worpen was er de
nodige frustratie bij de zesdes; mede door een
boom die in de weg stond. Die twee worpen
waren dan ook wat zwakker, maar door de opgebouwde voorsprong kon het zesde jaar nog
net aan het langste eind trekken.

Fatima El Madani 3La

Discipline 5: touwtrekken
De spanning was inmiddels om te snijden, het
was dan ook een echte nek-aan-nekrace. Drie
ronden touwtrekken met dikke punten als beloning moesten de definitieve winnaar aanduiden. Het zesde jaar sleepte de eerste ronde
vlot in wacht. Het vijfde gooide alles in de strijd
voor de tweede ronde, maar door een ongelukkige val verloren ze jammer genoeg toch. Ze
probeerden zich koste wat kost te herpakken,
maar op dat moment was het kalf al definitief
verdronken. De coördinatie van de zesdejaars
hielp hen ook in de derde ronde: zij haalden ook
die binnen.
Uiteindelijk trokken de laatstejaars met 23-5 aan
het langste eind. Onder luid applaus, ook van
de wat teleurgestelde verliezers, ontvingen ze
hun welverdiende prijs. Zo eindigde een (zeer!)
geslaagde editie van The Highland Games. Volgend jaar zelfde plaats, zelfde uur, op de Engelse
dag. See you there!

ICHOU JONGEREN SPORT

Palmares schooljaar 2018-2019
Xhoana Memcaj 4GL en Jin Marsé 5LMT
Ook dit jaar vielen verschillende leerlingen in de prijzen bij talloze sportwedstrijden.
Hierbij nemen we als redactie de gelegenheid om al onze olympiërs te eren.

Badminton

Volleybal

Dit jaar toonden onze medeleerlingen zich van
hun beste kant tijdens de interscholen-badmintonwedstrijd in Sint-Niklaas.
< Daan de Witte en Lennert Hardonck (1Le):
4de plaats
< Pauline Geyskens en Amélie Dedoncker (1Lc):
4de plaats
< Mathias Buelens en Simon Werkers (3Lb):
3de plaats
< Emiel Thibaut en Lennert Verhofsté (6EMT):
2de plaats
< Max Staes 6WEWIa2 en Wout Marsé (6WEWIa1):
1ste plaats

Op zijn zachtst uitgedrukt kunnen we zeggen
dat dit jaar een topjaar was voor onze volleyballers en volleybalsters! Onze schoolploegen
smashten zich door de rondes heen, tot ze uiteindelijk onze school op de landelijke eindronde
mochten verdedigen. Hieronder de resultaten
van de wedstrijden gespeeld op 8 mei in Heistop-den-Berg.

Benieuwd
naar de ervaring
van onze speelsters?
Lees dan zeker
het verslagje van
Seppa Maes uit
5WEWIa2!

Tijdens de finale om de Kardinaalsbeker stonden onze
oudste jongens opnieuw oog in
oog met Roeselare op 15 mei. De eerste set won onze school met 25-21, maar de tegenstrever toonde zich sterker in de 3 volgende
sets: 20-25, 19-25, 18-25.

Jongens miniemen (1e graad):
SJKS-VMS Roeselare 0-2 (15-25/18-25)
Jammer genoeg verloren onze jongsten de
wedstrijd voor de bronzen medaille tegen Don
Bosco Haacht 0-2 (12-25/18-25).

Leden: Emiel Thibaut (6EMT), Jens Eeckhaoudt
(6LWIb), Arne Moonen (6SPW), Arthur Van den
Bosch (6WEWIb), Gorik Van Lierop (5WEWIb1) en
Viktor Cromheeke (6GWIb), Timo en Jorre Santy
(4SPWb), Joren Renders (4SPWb), Kyan Vercauteren (4SPWb).

Leden: Fien Van Ombergen (1Ld), Jelle Verstraeten (1Sc), Oona Goossens (1Sa), Fran Denotté
(2La), Margaux Van de Wiele (2La), Louise Lannoey (2MWTa), Robbe Verstraeten (2Lb), Senne
Van Bogaert (2Lc) en Pieter Windmolders (2Lc).

Scholieren (3e graad) meisjes:
Halve finale: KJ Hasselt verslaat SJKS met 2-0
(25-22/25-18)
Wedstrijd om bronzen medaille gewonnen van
Kapellen-op-den-Bos met 2-0 (25-15/25-20).

Scholieren (3e graad) jongens:
Halve finale tegen Albertus college Haasrode
gewonnen met 2-1 (22-25/25-18/15-8)
Finale SJKS tegen Vrije Middenschool Roeselare
verloren met 0-2 (24-26/21-25)

Leden: Fleur Van Kemseke (3SPWa), Luna Massy
(3SPWa), Valerie Debière (4Lc), Margot Vriesacker
(4Wa), Emma Lannoey (5WEWIa2), Nelle Van Riet
(5WEWIa2) en Lotte Arens (6SPW).

Bike & Run
De winnaars van de Bike and Run kan je terugvinden in de vorige editie.

Zwemmers
Ook onze zwemmers stelden ons niet teleur!
Schoolslag
< Goud: Xander Lammens (2GL)
< Brons: Stijn Verbist (3SPWb)
Aflossing miniemen meisjes: goud
< Kate De Witte (1Ta), Lotte Verhulst (1Sb),
Lotte Vandamme (1Tb) en Charlotte
Penneman (2La)
Aflossing miniemen jongens: zilver
< Yaro Verhelst (2MWSb), Xander Lammens
(2GL), Emiel Penneman (1La) en Quinten
Hebb (2GL)
Aflossing kadetten jongens: goud
< Stijn Verbist (3SPWb), Quinten Hollevoet
(3Lb), Maxim Vanhemel (3Lc) en Xavier
Pendar (4HW)
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Vlaams kampioenschap
scholenvolleybal

GEORGES LEMAÎTRE

Big Bang Day

Seppa Maes 5WEWIa2
Op 23 mei stonden de KU Leuven en UC Louvain in
het teken van de ‘Big Bang Day’. Aanleiding was de
European Physicial Society Historic Site Award voor
het Heilige Geestcollege in de Naamse straat in
Leuven, waar Georges Lemaître de basis heeft gelegd
voor de theorie van de oerknal en de uitdijing van
het universum.

Het was eens te meer SJKS-oud-leerling dr. Jef Ongena die er mee voor
gezorgd heeft dat de naam en de betekenis van deze Leuvense wis-en
natuurkundige hier in ons land nu eindelijk de erkenning krijgt, die hem
niet alleen hier, maar ook in de rest van wereld lang is onthouden. Trouwens voor mij zelf was het werk van Lemaître een zeer boeiende ontdekking omdat ik naar aanleiding van de Big Bang Day interviews en opnames
heb kunnen maken voor een video over Lemaître, die ik vorige week heb
afgewerkt.

Woensdag 8 mei zijn we met drie ploegen van het College richting
Heist-Op-Den-Berg vertrokken om daar de halve finale van het Vlaams
kampioenschap volleybal te gaan spelen. Nog voor we vertrokken,
stootten we echter op een probleem: de bus kwam maar niet opdagen. Dat was niet zo ideaal, want het was toch wel een eindje rijden
en we hadden een krap tijdsschema. Uiteindelijk arriveerden we net
op tijd om te beginnen spelen.

Overigens was alleen al de naam Lemaître (+1966) een openbaring. Want
ik herinner me niet dat ik ooit van hem heb gehoord tijdens mijn natuuren wiskundestudies in Leuven, ook al was hij ongetwijfeld toen al een
autoriteit, onder meer door zijn confrontaties met Einstein en Pius XII.
Maar misschien was hij te bescheiden en ... mogelijks speelden toen ook
de ‘Walen buiten’-sfeer een rol, want hij was een prof van de Franstalige
afdeling van de toen nog tweetalige Leuvense universiteit die in 1968, een
jaar na mijn afstuderen, is gesplitst.
Omdat de video nu klaar is en omdat ik vermoed dat hij zeker leerlingen in
de toekomst zou kunnen interesseren en inspireren, hierbij de link om hem
te downloaden.

Ondanks ons enthousiasme verloren we met de meisjes de halve finale met 2-0, al had dat even goed een overwinning kunnen zijn. Daarna
moesten we nog spelen voor de derde plaats. Daarvoor besloten we
om onze ploegopstelling licht te wijzigen. Met succes! We wonnen
met 2-0 en onze bronzen medaille was binnen. Uiteindelijk toch een
medaille halen, gaf ons een fijn gevoel, maar de gedachte dat we ook
goud of zilver hadden kunnen behalen, wrong toch een beetje.

Maar de video zal vermoedelijk te zien zijn via de website www.eps.org of
naar ik begrepen heb van Jef Ongena via de website van de Belgian Physical Society waarvan hij de voorzitter is: www.belgianphysicalsociety.be

We sloten deze geslaagde dag goed af met heel wat ambiance en plezier op de terugweg, aangezien ook de jongens een medaille pakten.
We mogen trots zijn op onszelf, want de derde plaats behalen op het
Vlaams kampioenschap is toch niet niets natuurlijk!

PS: voor fietsliefhebbers is de uitgestippelde Big Bang Route (of een deel
daarvan) tussen Leuven en Louvain-la-Neuve zeker een aanrader ook omdat daar in 8 episodes via een QR-code en de smartphone uitleg wordt gegeven bij ... de Big Bang (in bijlage de tekst van de episodes).
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Eddy Allcock, oud-leraar

www.belgianphysicalsociety.be/page/34

scolarEst maakt
hEt vErschil

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

www.eetleerleef.be

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

www.steamplicity.eu

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

Ingelijst

Na 56 nummers ...

Het nummer 1 van Ic Hou verscheen in 1953. Nummer
108 verschijnt eind juni 2019. E.H. André (later Dries)
Morel was de leidende pen bij nummer 1. Hij werd
eind jaren vijftig opgevolgd door E.H. Cyriel Coupé (inderdaad, Anton van Wilderode!). Tot halfweg de jaren
zeventig verscheen het blad voor oud-leerlingen, ouders, leerlingen en vrienden van het SJKS regelmatig.
Toen werd het stil. Erg stil. Maar ... eind jaren tachtig
namen een aantal leerkrachten de draad op.
Bij nummer 52 in juni 1991 vervoegde ik de redactietroepen. Een drietal jaar later werd me het hoofdredacteurschap toevertrouwd.
Een hele reeks collega’s (soms kort, soms lang) maakten deel uit van de redactie. Fred Adriaenssens,
Etienne De Hauwere, Eva De Schrijver, Frank Kloeck,
Lionel Raeckelboom, Walter Roggeman, Werner Stuyven (†), Robert De Geest (†), Kathleen Mels, Jo Hermans
(†), Johan De Smet, Jan Ongena, Bram Noens, Matthias
Verougstraete, Joke De Lille, Ilse Van Caekenberghe,
Sofie Hennebel, Jonathan Beyaert, Renaat Philips en

Maarten Van Looy. Zeven jaar geleden startten we met
Ic Hou Jongeren; ondertussen zijn zij aan nummer 14
toe!
Alle redacteurs (en de vele gelegenheidsauteurs!) van
ons schoolmagazine wil ik bedanken voor de vele jaren van samenwerking, creativiteit en engagement.
In 1994 wijzigden we het formaat en de opmaak van Ic
Hou ingrijpend. Vanaf dat moment werkten we samen
met prepressbedrijf Aanzet in Gent. Aanzet werd voor
15 jaar Magelaan. Hanneke De Wachter was al die jaren
de vaardige en deskundige Aanzet-Magelaanhand die
onze Ic Hou mee vorm gaf. Nu ik de fakkel doorgeef bij
mijn pensioen neem ik ook van haar en de andere
Magelaan-medewerkers afscheid. Voor de collegiale
samenwerking én vriendschap: dankjewel!
Het moge Ic Hou goed gaan. Heel goed gaan. Ik kijk
samen met jullie uit naar het volgende nummer!
Danny Van Royen

