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knippen en plakken
“Over de zin ‘Kom eens naar mijn kamer’ mag nooit meer lacherig gedaan
worden, terwijl 95% van ‘Kom eens naar mijn kamer’ voor veel kinderen heel
veel betekend heeft om jongeren te laten groeien, om hun verhaal te laten
doen, om oor te hebben... Hoeveel jonge mensen zijn door de plaatselijke
pastoor niet gestimuleerd om voort te studeren. We moeten dus radicaal zijn
in onze veroordeling van bepaalde feiten en van een bepaald beleid, maar we
moeten ook opletten dat we niet iedereen over dezelfde kam scheren en dat
we nu niet vlotjes een ongenuanceerd oordeel over het verleden vellen.”
W. Roggeman in de nieuwjaarstoespraak – pag. 4

“Alle leerkrachten wetenschappen zullen bevestigen dat degelijk uitgeruste labo’s noodzakelijk zijn om de wetenschapsvakken biologie,
chemie, fysica en natuurwetenschappen op een goede en een boeiende
manier te kunnen onderwijzen. Goed uitgeruste labo’s, voorzien van het
nodige didactisch materiaal en moderne media, dragen immers bij tot
een krachtige leeromgeving.”
G. Schuermans, pedagogisch begeleider,
bij de opening van de nieuwe chemielokalen – pag. 10

“Lesgeven is altijd een droom voor mij geweest. Ik heb altijd die gedachte
met mij meegedragen. Als ik studeerde, deed ik dat vaak al ‘lesgevend’.
Maar toen ik pas afgestudeerd was, wilde ik eigenlijk toch eerst eens
proeven van de privé-sector, temeer omdat ik hier extra ervaring kon
opdoen voor als ik later zou kunnen lesgeven in het (hoger) onderwijs.
Pas na 11 jaar gewerkt te hebben in de privé-sector kondigde zich een
opportuniteit in het hoger onderwijs aan.”
A.Delarbre over de stap van privé naar onderwijs – pag. 54

“De laatste dagen ging zijn gezondheidstoestand fel achteruit, maar
Patrick heeft gestreden tot het laatste moment. De uitvaartdienst vond
plaats op donderdag 23 december om 10 uur in de dekenale kerk van SintGillis-Waas. Om het voor iedereen mogelijk te maken om de uitvaart bij
te wonen werd het donderdagvoormiddagprogramma voor leerlingen en
personeelsleden aangepast. Met twee volle bussen vertrokken we na de
proclamatie om 9.30 uur naar Sint-Gillis.”
Over het afscheid van Patrick Meersschaert – pag. 81
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SAMEN SCHOOL MAKEN

? VOor alle leerlingen van de eerste graad: de dode hoek

de externenstudie: een uurtje studie =
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blikvanger

blikvanger

BezoeK AAn unieKe KunstHAppening

gesprokkeld
in de pers

3de graad verkent Coup de ville
vanaf donderdag 22 september verkenden leerlingen van de 3de graad in groepjes van 15 onder leiding van
een gids een gedeelte van coup de ville.
Onze zesdejaars kregen gedurende deze eerste maanden trouwens een
waar kunstbad!
Tijdens de vormingsdagen voor het 6de jaar ging immers een erg uitgebreide groep op bezoek in de Verbeke-foundation in Kemzeke. als dichtbij
een zo groot aanbod is van hedendaagse kunst zou het jammer zijn deze
opportuniteit niet te gebruiken.
Dat hedendaagse kunst kan aanzetten tot controverse is zonneklaar; dat
dit tegelijk de geest en de verbeelding prikkelt, vragen stelt, uitdaagt, inspireert, ... is dé doelstelling.
DVR

Waar is het Signaal?

woord ‘ja’: één van de juryleden woont namelijk in de ardennen,
dus...
De pennen van 6HWb krasten in de richting van een sprookje,

stippelen op locaties kriskras door de stad. Met hun project Coup de Ville
wilden ze in de voetsporen treden van Jan Hoet, die in Gent al gelijkaardige, zeer gesmaakte initiatieven genomen had.

een pamflet en een krantenartikel.
Heel wat knappe schrijfsels! Zo vond ook de jury: het originele

Toen Stef het project voorstelde, viel ons het ambitieuze, internationale ka-

werkje van Laura Pyl, Jolien Van den bossche en femke Van Wolvelaer behaalde de tweede prijs. Proficiat, dames!”

rakter op: heel boeiende hedendaagse kunstenaars mochten zich uitleven
op originele en verrassende locaties die zelfs rasechte Sint-Niklazenaars

Oud-leerling bram Orye uit belsele (WeWIa 2005) nam deel aan de beklimming van de aconcagua, de argentijnse reus van 6962 meter. De expeditie
waaraan ook minister-president Kris Peeters deelnam kwam voor de student toegepaste economische wetenschappen én industrieel ingenieur

lergiekoepel en de belgische Vereniging voor respiratoire Kinesitherapie
echter absoluut niet missen en trainde keihard voor de tocht.

ruimtetechnologie

Het kunstenproject ‘Coup de Ville’ op de Grote Markt kreeg de voorbije maanden ruim 10.000 bezoekers over de vloer. In het Waasland

Christine Dejonghe: “Coup de ville, een Jan Hoetsgewijze kloon
van Chambre d’amis in Gent? een serieuze uitdaging! In dat ka-

Of dat in tijden van druk belgisch al dan niet communutair gekrakeel ook in het frans mocht? Na enige aarzeling was het ant-

Zij hadden vergevorderde plannen om een gewaagd kunstparcours uit te

(wase Artistieke projecten).

Shopping Center werden de winnaars van de schrijfwedstrijd bekroond.

kruispunt aan het koopcentrum tijdens de verbouwingswerken
‘spoorloos’ verdween).

aconcagua

wel een beetje ongelegen. Hij miste immers de blokperiode. bram wou
het project van de belgische Vereniging voor Pneumologie, astma, de al-

sint-niKlAAs – odin van schoote (6wewia1 2010) uit sint-niklaas
werd winnaar van de schrijfwedstrijd georganiseerd door warp

Fiere klaSSenlerareS en leerkracht
FranS Feliciteert haar zilveren trio

der een schrijfwedstrijd ‘Without a trace’ met als onderwerp ‘Het
Signaal’ (het beeld dat bij het binnenkomen van de stad op het

Vorig schooljaar contacteerde oud-leerling Stef Van bellingen onze school
namens WarP, een platform voor hedendaagse kunst in het Waasland.

eerste prijs voor oud-leerling
tweede prijs voor sjKs-ploeg

wArp op zoek naar
Het signaal

als thema werd gekozen voor het kunstwerk Het Signaal van Mark
Verstockt, dat na de renovatiewerken plots verdwenen is. Warp vond
het een leuk idee voor een schrijfwedstrijd voor middelbare scholieren.
Michiel Van Meirvenne (berkenboom) kaapte de derde prijs weg, het
trio Laura Pyl, femke Van Wolvelaer en Jolien Van den bossche (6HWb)
werd tweede maar de hoofdprijs van 500 euro cash ging naar oudleerling Odin Van Schoote.

Oud-leerling angelo Vermeulen (Webb 1989) heeft internationale contacten die tot in de ruimte reiken. Tijdens het kunstenfestival Coup de Ville
toonde angelo in kasteel Walburg al waarmee hij bezig is. een installatie
met teksten en biologische accenten illustreerde de nieuwe technologische en culturele richting waarin de mens evolueert. angelo combineert
kunst en wetenschap in zijn projecten (Vermeulen behaalde een doctoraat
biologie en een diploma fotografie aan de stedelijke academie van Leuven).

cultuurambassadrice
Sint-Niklaas is in 2011 Unicef-solidariteitsstad. Onze elise burm (5LWIb) trekt
mee de kar. Zij zorgde ervoor dat er reeds 1000 Unicef-badges beschikbaar
zijn en ze zal samen met haar collega cultuurambassadrice Pauline Jaclard
en cultuurfunctionaris Patrica Huyghe de schouders plaatsen onder tal van
activiteiten. “We weten voorlopig nog niet wat dat allemaal zal zijn, maar
een speciale kersthappening staat alvast in onze agenda genoteerd”, zo lezen we in de lokale pers.

elektrische gitaar

De leraars esthetica en de directie vonden dat we dergelijke kans niet
mogen laten liggen. We weten dat moderne kunst verwarrend, confron-

ik aan een sciencefiction roman bezig. Ik droom van een elektrische
gitaar. Die 500 euro komen dus van pas.”

nent bewaakt wordt door de ‘evzones’ (Griekse
soldaten in kleurrijke klederdracht). Zondagmorgen om 11 uur kan je getuige zijn van de
benakimuseum. antoine emmanuel benaki was
een Griekse katoenhandelaar uit egypte. Hij besteedde een groot gedeelte van zijn fortuin aan
het aanleggen van een kunstcollectie die nu te

Het antwoord hierop is even eenvoudig als complex: we kunnen tientallen redenen aangeven om het succes
te verklaren, maar misschien zit het geheim heel eenvoudig in het sterke programma dat aangeboden wordt!
We laten jullie meegenieten van al het moois dat wij onze leerlingen laten zien op reis, maar blijven tegelijkertijd met een onopgeloste vraag zitten: hoe komt het toch dat de reis naar Spanje met een schitterend team van
begeleiders en een bijzonder intrigerend programma zo moeilijk van de grond komt? We proberen jullie hierop
volgende keer een antwoord te geven nadat we onze reizigers hierover bevraagd hebben.

terend, uitdagend of onbegrijpelijk kan overkomen. Net dat soort reacties
brengen lessen esthetica echter tot leven en zijn een goed vertrekpunt om
de leerlingen meer genuanceerde inzichten bij te brengen.

Elise

aanvullende taak zette leerlingen aan om ook de andere werken van het
kunstenparcours te gaan verkennen.
12 IC HOU febrUarI 2011
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zien is op verschillende verdiepingen van het
herenhuis waar hij vroeger woonde. Het is een
veelzijdige verzameling met voorwerpen uit
de 3de eeuw tot de vroeg 20ste eeuw met een
aantal prachtige iconen.
Van hieruit bereik je ook ‘makkelijk’ via de Kolonakiwijk de Lykavittos. Met zijn 277 m is het de
hoogste heuvel van athene en vanaf de top heb

Waarom
Griekenland?

alle leerlingen van onze 3de graad bezochten Coup de Ville. Op het traject bezochten ze een zevental locaties. In de lessen esthetica werd vanzelfsprekend dieper ingegaan op deze manifestatie en het bezoek. een

Sfeer en cultuur zijn troef
Al regelmatig heb je in Ic Hou een verslag kunnen lezen over onze endreizen met de leerlingen van het zesde jaar
en misschien heeft u zich al meer dan eens afgevraagd hoe het toch komt dat er elk jaar opnieuw zoveel jongens en
meisjes inschrijven voor één van die reizen (dit jaar 70 % van de leerlingen).

eerste tien te eindigen, maar winnen? Ik zie een carrière als schrijver
wel zitten. Ik ben aan mijn eerste jaar aan de UG begonnen in de richting communicatiewetenschappen. Ik kan dus nog alle richtingen uit.
Ik heb ongeveer een maand aan het verhaal gewerkt. Momenteel ben

ovER dE gREnzEn
RUBRIEK
ligt het parlementsgebouw of Vouli, dat perma-

Wisseling van de Wacht. Vlakbij ligt ook het

In het Nieuwsblad vonden we de volgende reactie van de prijswinnaar: “een hele verrassing”, glundert Odin. “Ik had wel gehoopt bij de

nog niet ondekt hebben.

ovER
RUBRIEK
dE gREnzEn
EindrEizEn 2011: naar GriEkEnland En naar italië

je een prachtig uitzicht op de stad: de akropolis,
en nog verder daarachter Piraeus en de egeï-

olympia

nafplion

sche zee en bij helder weer kan je zelfs het ei-

De moderne Olympische spelen zijn ruim hon-

Nafplion is één van de aardigste steden van de

derd jaar oud, maar de oorspronkelijke spelen

Peloponnessus. een groot deel van haar charme

in het klassieke Griekenland werden voor het
eerst bijna 3000 jaar geleden gehouden en von-

ontleent de stad aan haar middeleeuwse centrum en Venetiaanse architectuur, die teruggaat

In athene lopen waar Socrates zijn mede-

land egina zien liggen.
egina betekent ‘Duiveneiland’, een naam die de

burgers lastige vragen stelde en daarmee de

feniciërs eraan gaven. Nu is het een sierlijke plek

grondslag van de Westerse filosofie legde, in
Mykene het paleis betreden waar agamem-

met mooie 19de eeuwse herenhuizen die ge-

den gedurende meer dan een millennium om

tot de tweede Venetiaanse bezetting (1686-

tuigen van zijn rijke verleden als handelshaven.

de vier jaar plaats. alvorens je een bezoek kan

1715). Het stadje is prachtig gelegen aan het wa-

In de Oudheid was egina een grote rivaal van
athene. Ook sloeg men hier voor het eerst zilve-

brengen aan het eigenlijke stadion moet je door
een uitgestrekt terrein dat meteen doet denken

ter met uitzicht op de baai. De smalle straten, de
witgekalkte huizen van de oude stad doen den-

naar vermoord werd, in epidaurus de perfecte
akoestiek van het prachtige theater uittesten,

ren muntgeld, iets wat de rest van Griekenland

aan wat we nu kennen als het Olympische dorp.

ken aan de Griekse eilanden. Je kan er heerlijk

later overnam. Het eiland was in 1828 zelfs even

Toppers zijn de tempel van Zeus, de werkplaats

eten. Het stadsbeeld wordt extra verfraaid door

in Olympia je voet plaatsen in de startblokken

de hoofdstad van Griekenland.

van Pheidias, de tempel van Hera en het arche-

2 grote forten die hoog boven de lage gebou-

den triomfen oogstten, in Delfi het pad volgen

delfi

ologisch Museum. Pronkstukken hier zijn de
beeldhouwwerken en friezen die de tempel van

wen van de oude stad uitsteken. Het eerste dat
dateert uit de 18de eeuw is het Palamidi fort en

dat via de tempel van apollo steil omhoogslingert naar het theater en het stadion en er een
stukje Griekse geschiedenis uit aflezen, stil worden bij een grafstèlè in het archeologisch museum en genieten van een hapje en een drankje
in de Plaka, over de langste brug van europa
rijden, een babbel slaan met de uitbundige en
praatgrage Grieken, onder de indruk zijn van het
ruige Taegetosgebergte en gecharmeerd worden door het groene en lieflijke elis... redenen
te over om kennis te maken met Griekenland,
gelegen op het snijpunt van oud en nieuw, oost
en west.

aan een zijweg van de route athene-Delfi kom je

Zeus sierden alsook de Hermes van Praxiteles,

biedt je na 999 treden een spectaculair uitzicht.

bij een eenzame plek in een vallei, vol olijfbomen,
door bergen omzoomd. Daar staat het klooster
van Osiou Louka (de gezegende Lukas). Het klooster was gewijd aan een Griekse kluizenaar. Hij stierf
in 953 n.C. en ligt begraven in een crypte bij het
klooster. Het is een pareltje van de byzantijnse architectuur in Griekenland en bevat bovendien een
aantal uitstekend bewaarde fresco’s.
eens in Delfi aangekomen, gelegen op de zuidhellingen van het Parnassos-gebergte met zicht op
een brede vallei met olijfbomen, zet je de traditie
verder die al meer dan 3000 jaar oud is. reeds in
de 12de eeuw v.C. kwamen pelgrims hier om raad
te vragen aan de Pythia, het bekendste orakel uit
de Oudheid. Na een bezoek aan de mythische site
breng je een bezoek aan het museum waarvan de
schatten niet onder hoeven te doen voor die van
de akropolis in athene. Wereldberoemd zijn De
wagenmenner en de twee kouroi.

gehouwen uit Parisch marmer.

Het tweede, ietwat minder indrukwekkend,
heet Its Kale fort, Turks voor binnenste kasteel.
Hier bevond zich oorspronkelijk de akropolis
van Nafplion. Ook nog zeer de moeite is het archeologisch Museum met als hoogtepunt van
de collectie een bronzen gevechtstenue uit de
Myceense tijd (ca 1500 v.C.) dat vrijwel helemaal
intact is gebleven.

noon na zijn zegevierende terugkeer van de
Trojaanse oorlog door zijn vrouw en haar min-

waar eeuwen geleden echte Olympische hel-

Acht onvergetelijke dagen:
een voorproefje Athene
akro Poli betekent ‘bovenstad’; veel Griekse steden kennen een bovenstad, maar athene heeft
de beroemdste ter wereld. De akropolis met de
hoge zuilen van het Parthenon is één van de

mooiste bouwwerken ter wereld. Of je het Parthenon nu bij daglicht ziet of ’s nachts wanneer
het gebouw verlicht is, het bepaalt altijd het
stadsbeeld en is een blijvende herinnering aan
de Gouden eeuw van het antieke Griekenland.
Ten noorden van de akropolis strekt zich de antieke agora, of marktplaats, uit. Het gebied was
oorspronkelijk een begraafplaats en veel graven
zijn nog steeds te zien. Tegen de 6de eeuw v.C.
begon het als marktplaats gebruikt te worden.
Het breidde zich enorm uit en verscheidene
honderden jaren was dit het centrum van het
atheense leven. Vlakbij ligt ook het Nationaal
archeologisch museum. Dit museum met zijn
schatten uit de Griekse beschaving door de
eeuwen heen is één van de belangrijkste musea
ter wereld.

Monastiraki, gelegen rond het gelijknamige
plein, is een van de meest bruisende winkelbuurten van athene. Op de vlooienmarkt op en
rond dit plein is van alles te krijgen. Het gonst er
van de bedrijvigheid en het is er ook heel wat
drukker dan in het aangrenzende voetgangersgebied Plaka.
De Plaka is een doolhof van straten die aan de
voet van de akropolis naar het oosten en het
westen kronkelen. In dit toeristische gebied zit
je midden tussen de verkopers van postkaarten
en souvenirs, en restauranthouders die het allemaal op je gemunt hebben. Maar er staan ook
mooie oude gebouwen. Overdag en ’s avonds
hangt er een gezellige sfeer. Syntagmaplein.
Syntagma is het hart van athene. De naam betekent Plein van de Grondwet en aan dit plein

Mykene
Mykene is ongetwijfeld de belangrijkste historische plaats op de Peloponnessus. Langsheen de Schatkamer van atreus kom je op het
hoofdterrein via de beroemde Leeuwenpoort,
genoemd naar de 2 leeuwen boven de ingang.
Vermoedelijk waren de leeuwen het symbool
van het Myceense vorstenhuis. eenmaal onder
de poort door zie je de resten van de cirkelvormige koningsgraven. Het is hier dat Schliemann
het prachtige gouden masker vond waarvan hij
dacht dat het samen met koning agamemnoon
begraven was. Zijn paleis was ommuurd met
enorme muren tot 14 meter dik en heetten Cyclopische muren omdat men zich later niet kon
voortstellen dat anderen dan éénogige reuzen
– de Cyclopen – ze gebouwd konden hebben.
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verbonden

verbonden
letters and mails

Onthaalklas anderstalige nieuwkOmers

From india, with love

Paarse klas brengt kleur in onze school
Het zal je maar overkomen: van de ene op de andere dag zit je in een totaal ander land, met een andere taal,
andere gewoonten en regels, zit je op een school waar je niemand kent en ook niemand begrijpt.
Misschien woonde je in een afgelegen dorp op het platteland of in de
bergen en kom je plots in een drukke stad terecht? Misschien ben je nog
nooit naar school geweest, omdat er geen school was in de verre omtrek
en je thuis hard moest meewerken of omdat er oorlog heerste in dat land?
Dit is de harde realiteit van heel wat kinderen die terecht komen in de
OKaN-klas.

onze derdejaars steunen reeds geruime tijd het project ‘Junglekids’ in dhanwar in india dat in 1994 werd
opgericht door de jezuïetenpater Sidon Maes. Het nobele werk van deze vlaamse pater, die overleed in 2000 werd
voortgezet door zijn neef – én oud-collega – Geert Maes die sinds 1997 in india verblijft.
Verscholen in de bossen en heuvels in de afgelegen delen van de deelstaat Chhattisgarh, liggen dorpjes waaraan de tijd volledig voorbij lijkt
te zijn gegaan.
In deze bossen, dagenlang reizen van de bewoonde wereld vandaan, werd de school voor
de Junglekids opgericht. Meer dan duizend jongeren worden hier opgevangen en het is de uitvalsbasis voor tal van acties om het leven in een
90-tal omringende dorpen dragelijker te maken.
Het is de bedoeling dat de studenten – na hun

Sinds 8 november kregen veertien jongeren, allemaal afkomstig uit verschillende landen (afghanistan, Irak, Tjsetsjenië, armenië...), een permanente stek op onze school om gedurende een schooljaar lang een taalbad
Nederlands te krijgen. Zij vormen samen de OKaN-klas. OKaN staat voor
‘onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers’ en werd 10 jaar geleden opgericht in Sint-Niklaas om anderstalige leerlingen te helpen zich in te passen in het Vlaamse secundair onderwijs.

opleiding op de school – actief meewerken aan
de verbetering van de leefomstandigheden van
de hele regio.

gespaard (een paar van onze klassen zijn aan de
kleine kant), dan wordt het verschil door onze
school bijgepast.

Op onze school wordt door elke klas van het
derde jaar 105 euro gespaard waarmee één
kind financieel geadopteerd wordt. Met de bijeen gesprokkelde centen wordt voor elk kind
voedsel, kledij, medicatie, studiemateriaal, enz.
gekocht. Indien er meer gespaard wordt per
klas, dan komt dit bedrag ten goede aan de
hele schoolgemeenschap. Wordt er te weinig

Onze SJKS-leerlingen zijn sterk betrokken bij het
project. enerzijds wordt er maandelijks of tweemaandelijks gespaard en anderzijds worden
nieuwtjes en wensen uitgewisseld via brief en
mail.

Epidavros
Het oude theater bij epidavros is één van de
mooiste plekken in Griekenland. Het is beroemd
om zijn perfecte akoestiek en wordt nog steeds
gebruikt voor uitvoeringen van het Zomerfestival van athene. Weinigen kunnen aan de verleiding weerstaan om de akoestiek uit te testen op
hun reisgenoten achter in het theater, dus zorg
dat je een toespraak bij je hebt!
<<<
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een greep uit de correspondentie lees je op de
volgende bladzijden.
<<<

Paarse klas met acht nationaliteiten
elke OKaN-klas is genoemd naar een bepaalde kleur. Zo ook de OKaN klas
van SJKS, de zogenaamde ‘paarse klas’ die begeleid wordt door klastitularis Majda Pieters, zelf van Sloveense afkomst. De paarse klas bestaat uit
14 leerlingen met meer dan 8 verschillende nationaliteiten, kinderen van
12 tot 18 jaar, uitkijkend naar een nieuwe toekomst en een ander leven.
Het is ontroerend om te zien hoeveel leergierigheid er in deze klas heerst.
In de week van 22-28 november 2010 organiseerde OKaN-berkenboom een
podiumkunstenweek. In het kader van deze podiumkunstenweek woonde
ik een les ‘toneel’ bij in de OKaN-klas van het College. De leerlingen waren
volop aan het oefenen. Het tekstje bij dit artikel is een voorbeeld van één
van de tekstjes die ze toen aan het inoefenen waren... Ze zijn gebaseerd op
fragmenten van het gewezen Canvasprogramma ‘In de Gloria’.

verliefd

Gastleerkracht

in de kijker

Om al wat in de sfeer van het reguliere onderwijs te komen, wordt in de weken van 14 t.e.m. 25 februari 2011 de week van de gastleerkracht’ georganiseerd. In één van die weken kunnen geïnteresseerde leerkrachten en directieleden uit onze school zich vrijwillig kandidaat stellen om één lesuur les te
geven aan de OKaN-klas. eind januari zal er ad valvas in de leraarskamer en
via Smartschool een lijst verspreid worden waarop kandidaat-lesgevers kunnen intekenen om zo’n gastles te geven aan de OKaN-klas.

in de kijker

Wiskundejuf katrijn Maes anders

kerst tussen de bloemen

een informatievergadering met concrete uitleg wordt gepland in de week
vóór de krokusvakantie (tijdens de middagpauze). Je kan je tegen dan kandidaat stellen bij Leen Stabel (leentjestabel@hotmail.com), die mijn functie
van contactpersoon OKaN zal overnemen tijdens mijn zwangerschapsverlof.

de kans is niet gering dat u net als miljoenen andere Belgen tijdens de kerstvakantie vooral gegeten en gerust
heeft. dit geldt niet voor wiskundeleerkracht katrijn Maes. elke vakantie steekt zij een handje toe in de bloemenwinkel van haar nonkel Steven Van Buynder in Temse.

Jongen telefoneert naar meisje, meisje neemt op:
MeISJe: “Hallo”
JONGeN: “Ik ben een vliegtuig
en jij bent mijn piloot,
Ik ben de choco
en jij ben het brood.”
MeISJe: “Ik hou van klein
en jij bent te groot. “

één naam heeft. elke bloem of plant heeft een
naam, familienaam en geslachtsnaam.

OKaN-berkenboom is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die de OKaNploeg willen helpen versterken om tal van taken te vervullen: huiswerkbegeleiding, assistentie bij lees-activiteiten, vakantielessen geven, ...

Siska Van Liefferinge

Meisje legt telefoon neer.
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Bloemenbeurzen
Dag Katrijn, waarom offert iemand haar
vakantie op om te gaan werken in een
bloemenwinkel?
Sinds mijn veertiende spring ik regelmatig bij
in de bloemenzaak. In het begin stond ik naast
mama. Zij stond mee aan de wieg en aanvankelijk hielp zij Steven tijdens de drukke dagen. Later wisselden we af, maar toen mama ziek werd,
ging dat niet meer. Ik merkte zelf beetje bij
beetje dat ik het ontzettend graag deed. In het
begin verkocht ik enkel de ruikers en planten: inpakken en afrekenen. Steven daagde me uit om
toch eens een kort rozenboeketje te maken en
stilaan groeide ik ook in het maken van boeketten. Na mijn studies wou ik me verder verdiepen
in het vak en volgde ik de floristenopleiding bij
Syntra. Ik oefende regelmatig in de bloemenzaak en zo ging een boeiende wereld voor mij
open. Op dit moment maak ik verschillende
soorten boeketten, zowel klassiek rond als heel
modern, rouwkransen, alternatieve adventskransen, corsages en bruidswerk, enz.
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Babyboom: the never ending story

Dorrit Verougstraete, 19.01.2011, eerste kindje van
Ann Trommelmans en Matthias Verougstraete

Flor Een ware Bourgondiër
Hij mag dan pas op 25 oktober tevoorschijn gekomen
zijn, in feite was hij al veel langer bij ons. aanvankelijk
als een spannende en soms wel licht beangstigende
gedachte. Later steeds duidelijker: doorheen de buik
van mama liet hij bijwijlen duidelijk verstaan wat hij leuk
vond (tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog
en zeeleeuwenshows) en wat niet (het geluid van de
haardroger). De rest fantaseerden we er zelf bij, geholpen
door een wat vaag echografieportret.
Tot hij er die maandag bij aanvang van het zevende lesuur echt genoeg van had en er meteen de beuk inzette.
Zowel voor hem als voor ons het begin van een spannende rit. aanvankelijk probeer je je te verzetten tegen al
die clichés (‘precies zijn vader’, ‘dat heeft hij toch van zijn
moeder’, ‘azo een schoon kindje’, ‘geniet ervan want ze
blijven niet lang klein’) en goede raad, maar na een tijdje
geef je het op en laat je je meedrijven in die wolk van
euforie. Tot het bezoek weg is en de kleine flor zijn keel
opentrekt om het eerstvolgende uur niet meer te zwijgen. Pas dan besef je dat kindjes geen aan- en afknop
hebben en het ouderschap evenmin.
De eerste momenten waarop je je met je slapende zoontje op je borst in het najaarszonlicht koestert, voel je ook
die diepe verbondenheid met dat kleine aapje dat zich
aan je hemd vastklampt. Nu, bijna drie maanden later,
kennen we elkaar al een stuk beter en is dat gevoel alleen nog maar versterkt.
Het is me er eentje, die flor. Hij toont zich een actief en
alert kereltje. Hoewel die coördinatie nog niet helemaal
je dat is, exploreert hij nieuwsgierig zijn omgeving. begroet iedereen in zijn blikveld met een brede glimlach
en een vrolijk ‘chchchchch’. al mag het allemaal niet te
lang duren: de wereld is groot en er moet nog veel ontdekt worden. Niet alleen indrukken moeten gulzig gesa-

Hanne De Beleyr, 05.07.2010,
eerste kindje van Michiel De Beleyr en Evy D’heer

Emma
Na een pittige zwangerschap

Flor Noens, 25.10.2010, eerste kindje van
Bram Noens en Isabelle De Lange

voureerd worden, ook die moedermelk ging er
van aanvang aan vlot in. een ware bourgondiër
(een aartje naar zijn vaartje?).
bovendien ben ik hem onwaarschijnlijk dankbaar, ook al beseft hij het zelf nog niet. Overdag
slaapt hij nauwelijks, maar eens zijn laatste feestmaal binnen is, hoor je hem tot ’s ochtends niet
meer. al is dat laatste ook niet helemaal waar:
’s nachts durft flor zich wel eens te wagen aan
een voortreffelijke imitatie van een (teddy)beer
in winterslaap, mét prachtig getimede knor- en
smakgeluidjes toe.
Daarnaast houdt hij er ook een goede culturele smaak op na. Op zijn palmaresje prijken
ondertussen een bezoek aan een tentoonstelling over de Vlaamse primitieven (waar hij het
kleurgebruik bijzonder wist te appreciëren) en
een Sinterklaasconcert van In Dulci Jubilo (waarbij hij mijn stem – ik fungeerde als verteller – in
een doodstille kerk met een luide herkenningsschreeuw beantwoordde).
Lang zal hij leven! In de flo-ri-a!

haNNE in volle zomer
Tijdens de hittegolf van juli 2010, om exact te
zijn op 5 juli om 3.45 uur, is Hanne geboren;
2,945 kg en 48 cm. en dat het warm was, dat
hebben we geweten in het moederhuis! Hoewel, Hanne heeft die dagen op ieders schoot
rustig doorgeslapen, alsof ze nooit iets anders
gewend was. als ik nu naar haar kijk, ze is ondertussen 6 maand, zie ik een bruin kopke
haar en twee grote blauwe kijkers. en als ik
haar karakter moet omschrijven: heel rustig
en af en toe een beetje guitig. Wat zou ze van
wie hebben?

Onze derde spruit emma trakteerde mama
Deborah – naar alle waarschijnlijkheid zonder
kwaad opzet – op een pittige zwangerschap die
we niet snel zullen vergeten.
De ultrakorte versie van die negen maanden
luidt ongeveer als volgt: vier maanden verplichte rust door zware misselijkheid, zes weken
immobiliteit omwille van een sleutelbeenbreuk
inclusief pijnmedicatieverbod, een hydronefrose, een gratis ziekenhuisverblijf met baxters, en
achtennegentig keren nachtelijk voetval (enkel
thuiswedstrijden).
Emma De prins, 02.12.2010, derde kindje van
Daan De prins en Deborah Vanbeckevoort

Maar clichés als: ”als het kindje maar gezond
is” en “wanneer je je kleintje in je armen houdt,
ben je dat allemaal vergeten”, zijn waarheden als
een koe. Onze lieve dochter emma kwam ons
gezinnetje begin december vervoegen en ze
maakte ons tot een echt kroostrijk gezin.
De ochtend van de geboorte reden mijn vrouw
en ik door een dik pak sneeuw naar de materniteit. We stapten nog even uit om het idyllische
tafereel fotografisch vast te leggen. Kort na de
middag maakte emma haar opwachting en ons
fijn poppetje liet 47 cm en 2,740 kg optekenen.
een kleiner kindje dan onze twee anderen, maar
emma weegt nu al meer dan haar zus en broer
op die leeftijd. Grote zus Lisa en broer Noah zijn
trouwens uitermate gelukkig met hun zusje. en
papa Daan en mama Deborah koesteren hun
kinderen dankbaar als een grote rijkdom.
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Dorrit
Dag lieve Dorrit van me
Je bent nu precies één week oud en toch
voelt het aan alsof je er altijd al geweest bent.
Dat je zo flink kan drinken en boertjes laten,
heb je waarschijnlijk van je papa. Van je mama
heb je je oortjes, je intelligente blik, je neusje
en je algemene knapheid. Die gruwelijke achternaam is dan weer wel van mij en dat je die
waarschijnlijk altijd zal moeten spellen voor
anderen – daar kan je dus zelf niets aan doen.
Dat je bovendien het mooiste en liefste kind
ter wereld bent, is trouwens helemaal niet erg.
De andere kindjes leren wel leven met hun
tweede plaats in de schattigheidsrangorde.
Dat je je daarnaast hebt misteld in het aantal
weken dat een zwangerschap duurt, is ook
niet erg. Je oma zal je wel helpen met rekenen als dat nodig zou zijn.
Ook het plassen op je papa tijdens het verversen van de luiers, vind ik prima, maar ga je
toch proberen om daar toch geen gewoonte
van te maken als je wat ouder bent?
Je bent een dotje, mijn Dorrit.
Slaap zacht, zodat je mama en papa ook een
dutje kunnen doen.
Veel liefs,
papa

torah Een bijzondere
geboortedag: 1-1-11
bij de start van de 9 maanden leek alles zo veraf
en onbekend. De maanden vlogen echter erg
snel voorbij. ann Sophie had, naast de traditionele kwaaltjes, een erg goede zwangerschap.
enkel de dagelijkse jogg-uurtjes werden uiteindelijk van het programma geschrapt.
De laatste weken voor de bevalling konden we
aan niks anders meer denken dan het moment
van de geboorte. Iedere dag kon de ‘de dag’
zijn. Spannend! De gsm steeds in paraatheid, de
batterij opgeladen, het valiesje in de koffer... alles stond in gereedheid voor de ‘komst’.
De gynaecoloog slaagde in een perfecte voorspelling van de geboortedatum: 1 januari! een erg speciale datum vanwege alle eentjes, maar vooral een
nieuwjaarsgeschenk om nooit te vergeten.
Dit jaar was het dus absoluut geen traditionele
nieuwjaarsdag met familiebezoekjes, drankjes
en hapjes en nieuwjaarsbrieven, maar een bezoek aan het ziekenhuis. Omstreeks de middag
vertrokken we met ons tweetjes en om 18:45u

louisE
Je mag een wens doen...

eerste sms’je: 7.30 uur: Louise is geboren! 4 kg en
53 cm puur geluk... moeder en kind stellen het
wel!
en een verder bericht: Louise is vandaag 5 dagen oud.
Ze werd geboren op woensdag 12 januari om
19.30 uur. Nooit gedacht dat ze 6 dagen te
vroeg zou komen, omdat haar oudste zus, Stella,
2 weken op zich liet wachten en haar jongste
zusje, Kamille precies op de uitgerekende datum
het leven zag!
Toen ik woensdagochtend met beginnende weeën opstond, had ik nog niets verteld
aan onze dochtertjes. Ontwakende
Stella nam een slapertje uit haar
oogjes en zei: “Mama, neem mijn
slapertje eens vast, dan mag je
een wens doen.” Ik wist direct wat
ik wensen wou. ... en ja hoor, mijn
wens is intussen uitgekomen.
Louise is een ‘ferme brok’. Ook al
woog ze 4 kg bij de geboorte en
was ze 53 cm lang, toch verliep de
bevalling heel vlot. Het is – tot nu
toe – een rustig kindje. Hopelijk
Louise Pauwels, 12.01.2011, derde kindje van
blijft dit zo!
Patrik Pauwels en Siska Van Liefferinge

Torah Van Royen, 01.01.2011, eerste kindje van
Stijn Van Royen en Ann Sophie Verschelde

kwam onze kleine spruit Torah ter wereld. Ze
was meteen erg actief en had een vol kopje
haar. Ik hoor het je al denken; ‘dat zal ze niet van
de papa hebben’.
Na 5 dagen ziekenhuis keerden we met z’n drietjes terug naar huis. Terugkeren met drie was
een erg bijzondere ervaring. Geen koppel meer,
maar een gezinnetje.
De eerste wandelingetjes, ritjes in de auto, flesjes... alles is zo spannend, onbekend, maar vooral echt genieten!

Guust
Wondermooie glimlach
Dat heeft hij erg goed uitgekiend: altijd vakantie
na z’n verjaardag!
Guust is erbij gekomen en maakt van ons de
twee gelukkigste mensen!
bij de geboorte woog Guust 3,455 kg en was hij
50 cm groot.
Met zo’n wondermooie glimlach en twinkelende oogjes vergeten mama en papa dat ze soms
een hele dag niet uit hun pyama geraken ;-)
Guust Vermeire, 31.10.2010, eerste kindje van
Alexander Vermeire en Katrien Rombaut
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Musa nana

Ik kan me voorstellen dat er regelmatig
nieuwe soorten uitkomen. Hoe blijf je op
de hoogte van al die nieuwigheden?
als ik een krantenartikel tegenkom dat gaat
over snijbloemen of planten, dan lees ik dat met
zeer veel aandacht. Maar we worden vooral op
de hoogte gehouden door de vakliteratuur die
we in de winkel krijgen. Daarin staan de meest
recente bloemen en trends in besproken. Mijn
nonkel tracht dan ook regelmatig snijbloemen
aan te bieden die eerder zeldzaam zijn zoals de
Musa nana (= bananenbloem), Strelitzia reginae
(= papegaaienbek) of Heliconia ‘She Kong’.

Voelt u zich geroepen? Neem dan contact op met:
martine.vanboven@berkenboom.be
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Sta je op elk vrij moment in de winkel?
Zeker op feestdagen en de klassieke ‘bloemendagen’ zoals Moederdag en Valentijn steek ik
een handje bij. Dinsdag is de zaak gesloten maar
dan wordt alles klaar gemaakt om een nieuwe
week te starten: alle planten water geven, alle
bloemen die deze dag geleverd worden moeten aangesneden worden, de eerste bestellingen klaar maken, enzovoort!

nomenclatuur kennen
Wat moet je eigenlijk kunnen om in
een bloemenwinkel te helpen?
Tijdens mijn floristenopleiding heb ik de noodzakelijke nomenclatuur geleerd. Onmisbaar!
als je aan je een leverancier een ‘rode roos’
zou vragen of ‘dat plantje met die kleine witte
bloemetjes’ zal die zijn wenkbrauwen wel eens
fronsen! De exacte kennis van de plantennamen
is noodzakelijk. Wereldwijd worden er bloemen
en planten verhandeld, daarom zijn de namen
in het Latijn, zodat er zeker geen verwarring kan
ontstaan. Denk ook niet dat een bloem maar

Ga je soms ook naar de veilingen mee?
Veilingen bezoeken we niet omdat dit ontzettend tijdrovend is. Daarbij zijn er groothandels die
dat voor de bloemisten doen. Zij rijden (vaak naar
Nederland) om snijbloemen en komen dezelfde
dag nog bij de winkel langs. In de koelwagen kan
mijn nonkel dan beslissen welke snijbloemen of
planten hij wil aankopen. We gaan wel verscheidene keren per jaar naar een vakbeurs.
De beurzen in brussel, essen en frankfurt trachten we jaarlijks te bezoeken. De beurs die zeer
interessant is en waar ik steeds naar uitkijk is ‘die
Messe’ in frankfurt eind augustus. Daar worden
geen topbloemisten op uitgenodigd om allerlei
prachtige creaties in elkaar te knutselen, maar
we kopen op deze beurs wel nieuwe producten aan die we de volgende seizoenen willen
verkopen. Het aanbod is ontzettend groot en
je ziet er ook heel wat nieuwe dingen. We kunnen kiezen uit potten in alle kleuren, maten en
vormen, glazen vazen maar ook kerst- en ander
decoratiemateriaal. Sommige bedrijven tonen
zelfs al de nieuwe collectie voor Pasen van het
volgende jaar!

Strelitzia reginae

Het lineair boeket

Grote voorbeelden inspireren

Wat is de specialiteit van jullie winkel?
Onze klanten vragen vaak naar een zogenaamd
‘lineair boeket’. Hiervoor nemen we een aantal
solitaire bloemen (Calla’s, amaryllis, Strelitzia, ...)
samen, omwikkelen ze met aspidistrablad en
werken af met een ijzerdraad van een aantal millimeter dik. Heel modern en eens klanten zo’n
boeket hebben gekregen, vragen ze er vaak
naar terug!

Zijn er bloemisten die een voorbeeld voor
je zijn?
Gregor Lersch, dat is echt een meester in zijn
vak! Zeker zijn ‘standing ovations’ zijn buitengewoon knap. Vorige zomer bezochten we zijn
zaak in Duitsland, en dat was een ware inspiratiebron!
Maar ook Sint-Niklazenaar Daniël Ost laat zien
wat er in de florale wereld allemaal mogelijk is.
Ik bezocht enkele maanden geleden zijn tentoonstelling waarbij hij het stadhuis van SintNiklaas decoreerde. Heel knap allemaal! Zo’n
project is een ideaal uithangbord van wat er in
de floristieke wereld allemaal kan en begeestert
velen! Gelukkig worden deze projecten mogelijk gemaakt door voldoende sponsoring en
reclame want het budget dat hiervoor nodig
is, is dan ook gigantisch. Hij liet voor het project
speciaal tafellinnen weven zodat hij zijn creaties
hierin kon verwerken. Je hebt ontzettend veel
medewerkers nodig om alles in elkaar te steken
en uiteraard heb je zeer veel snijbloemen die
snel verwerkt moeten worden. een organisatorische krachttoer dus. Ik steek er zeker goede
ideeën op voor de dagdagelijkse verkoop.

Voor leerlingen die eventueel interesse
hebben om te doen wat jij doet:
kan je een opleiding volgen tot bloemist,
of gaat dat vooral over van vader op kind?
Je kan reeds in het middelbaar kiezen voor
een ‘groene’ opleiding, zoals bijvoorbeeld de
tuinbouwrichting in de landbouwschool SintIsidorus. Ikzelf heb zoals gezegd de floristenopleiding in avondschool gedaan. De floristenopleiding is zeer grondig en in combinatie met
bedrijfsbeheer haal je een diploma en kan je
een eigen zaak starten. een aantal klasgenoten
uit mijn opleiding hebben ondertussen een eigen zaak gestart.

Heliconia ‘She kong’
bedankt voor het gesprek, Katrijn!
Wie de bloemenwinkel van Katrijn wil zien,
kan een kijkje nemen op
http://www.bloembindervanbuynder.tv/
SH
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Uitdagingen - kansen
Wie de vinger aan de pols van het schoolleven houdt, kan in deze
tienerjaren van de 21ste eeuw mijn inziens niet om enkele belangrijke
maatschappelijke vaststellingen heen. Ik beperk me en neem er drie
onder de loep.
Ten eerste: de omwenteling in het beheersen en hanteren van kennis
is onomkeerbaar. Het alomtegenwoordige www met zoekmachines
als ruggesteun bezorgen een twaalfjarige meer materiaal dan een
getrainde bibliotheekbezoeker van pakweg 20 jaar geleden. Tal van
gespecialiseerde encyclopedische bronnen, de fascinerende applicaties voor bijv. smartfoons, ... ze zorgen ervoor dat nagenoeg overal en
altijd alles beschikbaar is. Deze kennis-revolutie daagt ons onderwijs
uit. Het is onze taak om jongeren wegwijs te maken in deze tsunami’s
van informatie, hen attent te maken op reclamevalkuilen; de zin voor
kritisch bronnenonderzoek te prikkelen, leesstrategieën te oefenen, te
leren aan de hand van teksten waarin meerdere vaardigheden gecombineerd worden, leerlingen aan de hand van referentiekaders instrumenten en houvast te bieden om uiteindelijk inzicht te puren uit de
oceanen van gegevens. De nieuwe leerplannen benadrukken de
accentsverschuiving van kennen naar kunnen, de ‘tools’ en de zin om
levenslang te leren. Kennis en vaardigheden: geen of-verhaal, maar een
en-verhaal.
Ten tweede leert een analyse van de demografische gegevens van
de eigen streek (o.a. onderzoek in de schoot van het lokaal overlegplatform – LOP) dat door een significante toename van het geboorte
cijfer de zoektocht naar kindercrèches nog moeilijker zal worden en
de kleuter-en lagere school zich op een groei moeten voorbereiden.
De samenstelling van de klasjes zal over enkele jaren bovendien anders zijn: meer kleur. Anticiperen op deze feiten en er de opportuniteiten in de geglobaliseerde wereld van inzien, zullen afspraken vergen
qua spreiding, inspanningen qua infrastructuur, maar bovenal een attitude om constructief en respectvol de veranderende samenleving
tegemoet te treden.
Ten derde merk ik een intrigerende zoektocht in het herbenoemen
en her-talen van geloof; een zoektocht naar kerk-vormen-beleven in de
21ste eeuw. De wildwaterbaan waarin de Roomse kerk in onze contreien belandde, schudt ons door elkaar. De diepe afgronden maken
kwaad en kwetsen. Cynisme en leegte lonken dreigend. Het schrijnend tekort aan inspirerende ‘officiële’ voorgangers, roept bovendien
een Titanic-scenario op. En zie, net in deze turbulente tijden blijkt een
appel op spiritualiteit aan te slaan bij sommige jongeren (de keuze voor
abdijdagen van zesdejaars, de betrokkenheid bij de pastorale groep
VIS); de initiatieven en het engagement voor solidariteitsacties waren
bovendien zelden zo groot. De behoefte tot zingeving daagt het onderwijsveld uit; de oproep om solidair mens te zijn prikkelt en vormt
jongeren. Een authentieke ‘verbinding’ zoeken tussen het verhaal van
Jezus (het evangelisch uitgangspunt), de Kerk, ons katholiek culturele verleden én de waaier van meningen van jong en oud zullen de
komende (school)jaren kruiden.
In deze Ic Hou, beste lezer, zal u merken dat bovenstaande items hun plaats
opeisen. Niet voor het laatst, zeker weten.
DVR
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blikvanger
Nieuwjaarstoespraak 2011

In verbondenheid kiezen voor een open,
gastvrije houding
Het is met enige schroom dat ik het woord neem. Het nieuwe jaar is al aan zijn tiende dag. De eerste maand is
bijna voor een derde voorbij. Wellicht zijn de meeste mensen die vrome wensen en de goede voornemens onderhand al wat beu geraakt.
Bovendien stelde ik mij ook de vraag of het in
de gegeven omstandigheden nog wel gepast is
om als directeur van een bisschoppelijk college
grote woorden te gebruiken. In sommige situaties is zwijgen goud, maar nu zou het misschien
geïnterpreteerd kunnen worden als een vorm
van lafheid, een zekere verlegenheid... Wij, want
dit standpunt wordt gedeeld door ons volledig
directieteam – verkiezen dan toch maar om
over een aantal zaken een duidelijk standpunt
te formuleren. Je hoeft het er niet mee eens te
zijn, maar je kent dan toch ons standpunt.

Verbonden met elkaar
In 2010 zijn binnen de Kerk gruwelijke feiten
aan het licht gekomen. Dat er hier en daar een
geestelijke was die zijn handen niet altijd kon
thuishouden wisten we wel, maar we hadden geen inzicht in de zwaarte van de feiten!
Nu we het wel weten, is er volgens mij maar
één weg: die misdadige pedofiele daden veroordelen en tot het inzicht komen dat dit ook
het resultaat is van een bepaald beleid, een
beleid van een hiërarchische Kerk die op de
eerste plaats zichzelf wil beschermen. Met dat
soort Kerk voel ik mij niet verbonden. Maar er
is nog een andere Kerk: een structuur van verbondenheid, een groep van mensen die zich
verbonden voelen met anderen die vanuit
datzelfde geloof zin willen geven aan hun leven en ook actie ondernemen naar de samenleving. Er wordt zo hard gewerkt in die katholieke Kerk: engagement in onderwijs, in zorg,
in vluchtelingenwerk, in vierde wereld... Dat is
toch ook een deel van die Kerk.

Radicaal in de veroordeling
Over de zin “Kom eens naar mijn kamer” mag
nooit meer lacherig gedaan worden, terwijl 95%
van “Kom eens naar mijn kamer” voor veel kinderen heel veel betekend heeft om jongeren
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te laten groeien, om hun verhaal te laten doen,
om oor te hebben... Hoeveel jonge mensen zijn
door de plaatselijke pastoor niet gestimuleerd
om voort te studeren. We moeten dus radicaal
zijn in onze veroordeling van bepaalde feiten
en van een bepaald beleid, maar we moeten
ook opletten dat we niet iedereen over dezelfde
kam scheren en dat we nu niet vlotjes een ongenuanceerd oordeel over het verleden vellen.
Op de eerste plaats wil ik aandacht hebben voor
wat wij als katholiek College in Sint-Niklaas vandaag, 10 januari 2011, kunnen betekenen. Ik wil
hier aan alle medewerkers een oproep doen om
in het komende jaar nog meer ons best te doen.
De samenleving heeft terecht nog een groot
vertrouwen in het onderwijs. We mogen dat
vertrouwen niet beschamen!

Belang van de geborgenheid
van een gezin
Onderwijs kan nooit de plaats van een gezin
innemen! Het is wel belangrijk dat kinderen op
school hun verhaal kwijt kunnen als ze thuis met
problemen zitten, maar de school kan het gezin
niet vervangen. De mogelijkheden van leerkrachten zijn ook beperkt, behalve een groot
hart hebben voor die kinderen.
Beste mensen, veel van wat ik hier al gezegd
heb, heb ik ontleend aan Mieke Van Hecke tijdens een interview in Terzake op 4 januari. Op
de vraag van Lieven Verstraete: “Wat is voor jou
de belangrijkste gebeurtenis van 2010?” antwoordde de grote baas van het katholiek onderwijs: “Dat ik voor de vijfde keer oma geworden
ben. Hoe belangrijk is het niet een leuke, warme
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rustplek thuis te hebben.” Die warme rustplek thuis wens ik ook alle
medewerkers van harte toe. Ook daarin moeten we investeren. Vanuit
het schoolbeleid moeten wij onze personeelsleden tijd en ruimte geven voor die investering. Dat komt het welbevinden van ieder van ons
ten goede en dus onrechtstreeks de hele school!

Geen verkrampte houding
Op de vraag: “Wat zal 2011 ons brengen?” antwoordt Mieke Van Hecke:
“Ik denk dat 2011 het jaar zal worden van een fundamentele discussie
over de plaats van levensbeschouwing en religie in de samenleving.
We moeten fier zijn om te zeggen: we hebben gekozen om bepaalde
antwoorden in de religie te vinden. Wat mij opvalt is dat we schrik
hebben voor de islam. Ik geloof dat zij – met respect voor hun eigen
religie – bereid zullen zijn zich in te schrijven in onze samenleving. Ik
wil daarvoor gaan vanuit een gastvrijheid voor de moslims. We mogen niet zeggen: dit zal nooit lukken! We moeten minder verkrampt
omgaan met uiterlijke dingen als de hoofddoek. Door de hoofddoek
te stigmatiseren wek je een tegenreactie op. Men eigent zich soms
het recht toe om te zeggen dat de hoofddoek geen religieus symbool
is. Alleen een religie kan toch bepalen wat al dan niet een religieus
symbool is! Waar halen we het als samenleving in ‘s hemelsnaam in
ons hoofd?

Kruid maakt werk van
warmetruiendag

Maandag 14 februari:
Valentijn (of een
truitje extra)?

Taken verdelen over alle schouders
Ik citeer Mieke Van Hecke hier uitvoerig omdat wij als directieteam
deze standpunten delen en vanuit deze overtuiging ook binnen de
concrete context van Sint-Niklaas willen handelen. Door onze kleuterschool uit te breiden met drie klaslokalen bieden wij de mogelijkheid
om meer kleuters in te schrijven ongeacht hun kleur of religie. We
mogen niet langer de witste school van de stad blijven. Makkelijker
zal het niet worden, maar het is maar eerlijk dat we de taken verdelen
over alle schouders binnen het onderwijs. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de toekomst van alle jonge mensen in Sint-Niklaas en
omstreken. Genoeg ernst! We kunnen deze zware taak maar aan als
we een hechte groep vormen en daarvoor bieden gelegenheden als
deze nieuwjaarsreceptie een uitstekende mogelijkheid. Daarom hef ik
graag met alle aanwezigen het glas op een warm, gezellig en enthousiast 2011.
Walter Roggeman

Berlijn, Genève, Kyoto, Buenos Aires, Bonn, Den
Haag, Marrakesh, New Delhi, Milaan, Montréal,
Nairobi, Bali, Poznan, Kopenhagen, Cancún..., neen,
geen opsomming van de steden die ik reeds bezocht
heb, ook niet de locaties waar Jan Hoet alweer een
tentoonstelling geopend heeft, er heeft zich hier in
2010 ook geen natuurramp voorgedaan, maar toch
hebben ze iets gemeen: de jaarlijkse klimaatconferentie. De stad die eind 2011 aan het lijstje mag
toegevoegd worden is Durban in Zuid-Afrika.
Klimaatconferentie! Naarmate het einde van het jaar stilaan in zicht komt
en sommige kinderen al wat zenuwachtig worden door het naderend Sinterklaasbezoek, duikt deze term opnieuw massaal in de media op. Allerlei
berichten van wetenschappers, politieke partijen en drukkingsgroepen,
onze verscheidenheid aan milieuministers (wie kent ze allemaal nog?) sieren dan kranten, websites, journaals, praatprogramma’s. Veelal met mooie
doelstellingen maar waarvan, als het erop aankomt, weinig te realiseren
valt omdat het vinden van een compromis tussen die grote groep van landen (192) zeer moeilijk is. Daarom ook dat de eindconclusie van zo een klimaattop dikwijls tegenvalt.

Klimaatrampen in 2010
Maar er zijn cijfers, en zichtbare vaststellingen: trieste records, van verdwijnende ijskappen tot ongeziene droogtes, moordende hittegolven en allesvernietigende overstromingen stapelen zich op. Als we het jaaroverzicht
van enkele klimaatrampen in 2010 opmaken:
< Zware sneeuwval in Oost- en Zuid-Azië bij de start van het nieuwe jaar
<<<
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zullen lopen. Rijke landen zullen zich hiertegen
nog tijdelijk kunnen verdedigen door het ophogen of bouwen van dijken en stormvloedkeringen, later gevolgd door migratie naar hoger
gelegen delen van het grondgebied of naar andere landen.
Minder welvarende landen zullen enkel deze
laatste optie hebben. De bewoners van de Tuvalu archipel kunnen als de eerste moderne
klimaatvluchtelingen beschouwd worden: hun
eiland loopt letterlijk onder water zodat migratie
naar Australië of Nieuw-Zeeland de enige mogelijkheid is. Ook eskimo’s in Canada en Alaska
hebben door het ontdooien van de bevroren
ondergrond (permafrost) al andere leefgebieden moeten opzoeken. Bewoners van de Malediven in de Indische Oceaan zullen over enkele
decennia ook moeten verhuizen.

CO2
<	Extreme lage temperaturen en sneeuw
stormen in de VS
< Hittegolf in de VS in de zomer
< Temperatuurrecords in Azië, Afrika en
het Midden-Oosten
< Overstromingen in Pakistan
< Bosbranden in Rusland ten gevolge van
de hoge temperatuur
< Modderstromen door zware regenval
in China
<	Extreme droogte in Niger
< De vroege winterprik in Europa (een gevolg
van de verzwakking van de warme golfstroom voor de West-Europese kust?
Dit zou dan een gevolg zijn van de afsmelting van de noordelijke ijskappen waardoor
een dichtheidsverandering van het oceaanwater plaatsvindt)
< Sneeuwval in Tasmanië in de zomer
< Overstromingen in het oosten van Australië,
terwijl het zuiden en midden van het land
met een uitzonderlijke droogte kampen,
en het westen van het land met hitte en
bosbranden moet afrekenen
<	Een ongewoon hoge temperatuur in
Groenland en Noord-Canada, terwijl het hier
stevig zou moeten winteren. De opwarming
gaat hier tweemaal sneller dan in de rest van
de wereld
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Al eerder voorspelden klimatologen “een grotere frequentie en intensiteit van de temperaturen en weerfenomenen”. In het verleden zijn er
altijd extremen en variatie in het weer geweest.
Alleen worden die nu nog sterker en wordt het
ene na het andere record gebroken, naar alle
waarschijnlijkheid doordat de opwarming van
de aarde daar nog eens bovenop komt.

Het warmste jaar ooit
Tot eind november was 2010 het warmste jaar in
de 131 jaar dat de NASA de gemiddelde wereldtemperatuur bijhoudt. Waarschijnlijk zal 2010 in
de boeken terug te vinden zijn als het warmste
jaar ooit, sinds de metingen van het weer. Zijn
er dan in het verre verleden van de aarde geen
warmere periodes geweest? Natuurlijk wel, zelfs
veel warmer dan wat we nu meemaken. Maar
één verschil is alvast dat er toen van menselijke
aanwezigheid geen sprake was, en de meeste
veranderingen zich veel geleidelijker voordeden. Planten en dieren hadden hierdoor de
mogelijkheid om zich aan het zich wijzigende
klimaatsysteem aan te passen. Gebeurde de klimaatverandering te bruusk en was aanpassing
of migratie niet mogelijk, dan stierf de soort
veelal uit. Economische belangen moesten
toen ook niet verdedigd worden: veel steden,
industriezones, landbouwgebieden liggen nu in
zones die bij een zeespiegelstijging onder water

Kern in het hele verhaal zijn de toename van de
gemiddelde temperatuur en de temperaturen
aan het oceaanoppervlak. Dit zet telkens een
cyclus van hitte, waterdamp in de atmosfeer,
regenval, stormen en afkoeling in gang met
wereldwijde effecten. Eén van de oorzaken
voor deze temperatuurstoename is de stijging
van de hoeveelheid CO2 in de lucht door menselijke activiteiten: CO2 is een broeikasgas en
komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen (bvb. hout, steenkool, aardolie, aardgas),
energiebronnen waarvan onze economie nog
steeds afhankelijk is, en waarvan startende en
opkomende economieën in Azië en LatijnsAmerika nu ook steeds meer gebruik maken.
De VS golden lange tijd als grootste CO2-uitstoter ter wereld, maar die plaats hebben zij ondertussen afgestaan aan China; en niet omdat de
VS zijn uitstoot heeft verminderd. Als de komende jaren de welvaart in Azië en Latijns-Amerika
alsmaar toeneemt, enkel en alleen door gebruik
van fossiele brandstoffen, kan ook de uitstoot
enkel maar toenemen. Ligt de schuld voor de
toename dan bij de minder welvarende landen?
Zeker niet! De basis van ons huidig economisch
en welvaartspeil ligt ook bij fossiele brandstoffen. De restanten van vroegere steenkoolontginning zijn op verschillende plaatsen in ons
land nog zichtbaar, in andere Europese landen is
de ontginning nog actief, en steenkool, aardolie
en aardgas doen een deel van onze elektriciteitscentrales nog altijd draaien.
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Waar de aarde tijdens haar ontwikkelingsproces
tientallen miljoenen jaren over gedaan heeft
om de aanwezige CO2 uit de lucht te halen en
een ecosysteem te ontwikkelen waarin uiteindelijk de mens zich kon ontwikkelen, wordt dat
ecosysteem nu door onze bevolkings- en welvaartsgroei op enkele decennia zwaar aangetast. Volgens sommigen onomkeerbaar, volgens
anderen kan er nog ingegrepen worden.
Dat is ook de reden waarom de VN sinds de Top
van de Aarde in 1992 in Rio de Janeiro besloten
hebben om éénmaal per jaar samen te komen
voor een klimaatconferentie, een bijeenkomst
van de Conference of Parties (COP). De klimaattop in Cancun (Mexico) in december 2010 was
COP 16, de 16de klimaattop.

het geweer van schouder gewisseld: de weerstatistieken laten weinig ruimte voor interpretatie. Ook de overheid erkent dat een vermindering van de CO2-uitstoot een noodzaak is.
Vandaar dat allerlei (fossiele) energiebesparende
ingrepen gesubsidieerd worden, er een stimulans is om te investeren in groene energie, vaak
ook met subsidies of belastingvermindering.

CH4

Doel van deze actie is om leerlingen en leerkrachten bewust te doen omgaan met energie,
en hen er op te wijzen dat het misschien ook
net iets minder kan, zonder daarom aan comfort in te boeten. De voorbije jaren heeft onze
school telkens aan deze actie meegedaan, maar
het computergestuurd (en energiebesparend)
verwarmingssysteem liet zo een korte temperatuursvermindering niet altijd toe: het systeem
zat zodanig in elkaar dat het op de actiedag
soms even warm (of zelfs warmer) was als op
andere dagen.

De media en nationale overheden spreken nu
vooral over CO2, maar veel schadelijker voor
het broeikaseffect is CH4 (methaan), een gas dat
door allerlei economische activiteiten kan vrijkomen (o.a. commerciële veeteelt en aardgasontginning), maar ook op een natuurlijke wijze door
de opwarming van de atmosfeer: het ontdooien
van de permafrost (bevroren moerasbodems)
doet spontaan grote hoeveelheden methaan
vrijkomen, waarvan het effect vele malen sterker
is dan dat van CO2. De opwarming van het oceaanwater doet ook methaan vrijkomen vanop
de zeebodem. Hierdoor kan een kettingreactie in gang treden die we niet meer in de hand
hebben: de opwarming versterkt zichzelf en wij
kunnen enkel toekijken en ondergaan. Vandaar
dat voor velen tijdig ingrijpen noodzakelijk lijkt.
Alleen het afsluiten van overeenkomsten, wie
doet wat, de verschillende economische belangen, belangengroepen maken het er niet gemakkelijker op.
Besluiteloosheid zal enkel tot gevolg hebben
dat later meer drastische ingrepen noodzakelijk
zijn en we bepaalde weerfenomenen frequenter zullen moeten ondergaan.

Gedragswijziging is geen optie,
maar pure noodzaak
De voorbije jaren is de bewustwording voor de
klimaatverandering in Vlaanderen ook toegenomen. De weerman van de VRT stond enige tijd
terug nog vrij sceptisch tegenover al diegenen
die over een door de mens versterkt broeikaseffect spraken, maar ondertussen heeft ook hij

Concrete, symbolische actie
Maar uiteindelijk zullen het onze kinderen en
kleinkinderen zijn die vooral de gevolgen zullen ondervinden van de toenemende opwarming. Vandaar dat reeds jaren terug in scholen
een bewustmakingscampagne gestart is: Dikke
Truiendag.

Dikke trui zal deugd doen!
Dit jaar valt Dikke Truiendag op woensdag 16 februari, dit is maar een halve lesdag. De mankementen van de vorige jaren willen we dit jaar
vermijden. Maar omdat het maar een halve lesdag is zou de aanpassing van het verwarmingssysteem wellicht meer energie vragen dan opbrengen, zowel menselijke als fossiele. Vandaar
dat de werkgroep Kruid, bestaande uit een
aantal leerlingen en collega’s, in overleg met de
Leerlingenraad, het voorstel gedaan heeft om
Dikke Truiendag over enkele dagen te laten lopen, en hierbij de verwarming op de nachttemperatuur te laten staan. Een vermindering van
de CO2-uitstoot zal hierdoor ook effectief behaald worden. Concreet betekent dit dat vanaf
maandagochtend 14 februari de verwarming op
nachttemperatuur zal ingesteld blijven. Donderdagochtend 17 februari zal de normale dagtemperatuur in de klaslokalen weer voelbaar zijn. Dit
wil zeggen dat gedurende 2,5 lesdag het iets
minder warm zal zijn in de schoolgebouwen.

Niet dat de ijspegels aan de snotneuzen zullen
hangen, ijsbloemen op de ramen zullen ook
niet verschijnen, maar voor sommigen kan een
extra trui of laagje ondergoed misschien aangewezen zijn, zonder daarom aan comfort te verliezen.
Dit voorstel is in december aan de directie voorgelegd, en werd goedgekeurd. Ook de vertegenwoordigers in de Leerlingenraad zagen dit
haalbaar.

Info, fotoshoot, ...
Om deze actie duidelijk in de verf te zetten
zullen de leerlingen in de week van 7 tot 11 februari in de klas ingelicht worden over deze
actie en ook over de activiteiten die hierrond
opgezet worden. Elke dag zal er iets te beleven
zijn: een gezamenlijk opwarmmoment op de
speelplaats, een fotoshoot op Valentijn, waarbij
ieder zich kan laten fotograferen, samen met
een vriend, vriendin, favoriete leerkracht, een
aankleedwedstrijd tussen klassen waarbij het de
bedoeling is om iemand uit de klas zoveel mogelijk kledingstukken te laten aandoen binnen
een bepaalde tijd, een klimaatfilm, een soepkraam op de speelplaats.
Uit alle foto’s van de Valentijnsdag wordt de
knapste, ludiekste, mooiste gekozen. De winnaar zal een unieke prijs krijgen, evenals de leerling die tijdens de aankleedwedstrijd het meeste kledingsstukken heeft aangetrokken.
Een berekening van de CO2-besparing die tijdens die 2,5 dag temperatuursvermindering gerealiseerd wordt zal eveneens gebeuren.

Bewustmaking, is wat telt
We zijn er ons terdege van bewust dat deze
actieperiode nog minder dan een druppel op
een hete plaat is, en hierdoor de wereldwijde
stijging van de CO2-uitstoot geen halt zal toegeroepen worden. We willen enkel leerlingen en
collega’s bewust maken dat onze huidige energieconsumptie, zowel verbruik als manier van
opwekking, allerminst duurzaam is, en gevolgen
zal hebben voor de generaties na ons, dus ook
voor onze eigen kinderen. Zij dragen de gevolgen van onze levenswijze.
Kristof Van Hove
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Gooi het in de groep

Leerkrachten brainstormen over groepswerk
Groepswerken: o zo nuttig, maar meestal niet de favoriet van leerlingen. Een kleine maar fijne groep van leerkrachten ging op zoek naar de pluspunten en de valkuilen van groepswerken. Uiteindelijk kwamen ze tot enkele
vuistregels en praktische richtlijnen, met het schoollogo in een hoofdrol.
Leren samenwerken, niemand kan ertegen zijn. Laat het woord groepswerk vallen en het enthousiasme dreigt onmiddellijk te verdampen. Iedereen beseft het nut ervan, maar tussen droom en daad staan vaak deadlines, groepstwisten en andere problemen in de weg. Dat gevoel leeft niet
alleen bij leerlingen, ook bij leerkrachten heerst wel wat onzekerheid.

Alle vakken, alle jaren
Waarom dan niet de koppen bij elkaar steken, ervaringen uitwisselen en
iets opsteken van elkaar? Je overlegt meestal met vakcollega’s, of collega’s
uit je graad, maar nu konden we een breder plaatje schetsen, van een tot
zes, van wetenschappen tot talen. Dat onze groep heel divers was samengesteld, was zeker een pluspunt.
Je moet echter je zwaktes kennen. Wij blijven toch vooral vak’idioten’.
Daarom nodigden we maar wat graag oud-collega Eef Rombaut uit. Zij
heeft de overstap gemaakt naar de pedagogische begeleidingsdienst van
het bisdom Gent, kent de school en vele collega’s én heeft een klare, kritische kijk op onderwijs. Al tijdens de voorbereidende contacten bewees ze
dat ze met veel enthousiasme ons gesprek wou volgen en verrijken.

Visie
Oorspronkelijk wilden we het vooral hebben over de praktische kant van
de zaak: hoe stel je een opgave op, hoe deel je de groepen in, etc. Snel
botsten we op een groot inzicht: die problemen volgen automatisch uit
het soort groepswerk dat je wil geven, de zin en de richting die je eraan
geeft. Je wil immers een doel bereiken met je leerlingen: vakinhoudelijk,
vakoverschrijdend, op vlak van attitude, ... De praktische uitwerking volgt
vanzelf uit de opties die je gekozen hebt.
We moesten ootmoedig bekennen dat we dat als leerkrachten en zeker
als school vaak uit het oog verliezen. Meteen hadden we onze eerste uitdaging te pakken: nadenken over de plaats van groepswerk in ons onderwijs op school, in het traject dat we met onze leerlingen willen bewandelen. Wat verwachten we bij eerstejaars, en wat bij de laatstejaars?
Deze visie ontbreekt nu nog, maar is duidelijk een uitdaging voor de toekomst.

Kijkwijzer
Daarna begonnen we elke stap bij het groepswerk te overlopen, met enkele stellingen en vragen als ijsbrekers. We stonden lang stil bij de opgave,
iets wat wij leerkrachten toch sterk kunnen beïnvloeden. Rond de tafel
ontstond een consensus over enkele aandachtspunten: duidelijke instructies, een motiverende opdracht en aandacht voor de timing.
Zo volgden ook de andere fases van groepswerk, zoals het meedelen van
de opgave aan de leerlingen, het opdelen in groepen, het verloop van de
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opdracht, de presentatie, evaluatie en feedback. Bij elk moment verzamelden we de belangrijkste vuistregels, die we uiteindelijk groepeerden in
een ‘kijkwijzer’: een handig en overzichtelijk instrument voor collega’s bij
het voorbereiden en opvolgen van een groepswerk.
De ultieme oplossingen voor het perfecte groepswerk hebben we tijdens
onze sessie niet gevonden. Die ambitie hadden we niet en dat zou heel
hoog, té hoog gegrepen zijn. We hadden wel een scherper besef van de
valkuilen, maar ook van de katalysatoren van een goed groepswerk. Uiteindelijk konden we onze inzichten zelfs mooi samenvatten dankzij het
schoollogo: de visie als rode draad doorheen zes jaar groepswerk, en de
zes verschillende fasen van groepswerk als een groeiende pijl. Een mooi
slotakkoord van een interessante, collegiale voormiddag.
Tom De Paepe
Met dank aan oud-collega Eef Rombaut voor de spirituele begeleiding en aan
collega Joke De Lille voor de uitwerking van het ‘groepswerklogo’.
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Gesprek over christelijke identiteit op de pedagogische studiedag
van 27 september 2010

Van ‘Ietsisme’ tot ‘Father Jack’

Iedere dag opnieuw worden we in de media geconfronteerd met nieuwe revelaties van seksueel misbruik in de
Kerk. Het spreekt vanzelf dat dit ook in onze school wat stof deed opwaaien. Bij velen is het vertrouwen in de Kerk
ernstig geschokt en ook in het leraarslokaal werd er hier en daar, al dan niet ‘luidop’, gegrommeld.
De godsdienstleerkrachten stonden in het oog van de storm. Van hen
werd ‘daadkracht’ en ‘relativeringsvermogen’ verwacht, maar ook bij hen
rezen er vele vragen. Ze werden bestookt met ‘grapjes en kritische opmerkingen’ en ze hadden niet altijd ‘pasklare’ antwoorden.
Er bleek al snel dat deze problematiek meerdere lagen van onze schoolbevolking beroerde. Van gelovige tot atheïst, van directielid tot leerling;
iedereen had wel een mening.

Gesprek vertrekkend vanuit stellingen
Drie grote vraagstukken zouden de leidraad vormen van onze studiedag:
Stelling 1: Crisis in de kerk ; moeten we het christendom niet redden
van de Kerk?
Hier hadden we het uitgebreid over hoe we nu zelf ‘behoren’ te reageren.
Welke houding aannemen, actie ondernemen, in debat gaan, het voorbeeld geven?

In tijden van crisis
Het leek ons dan ook noodzakelijk om gebruik te maken van de pedagogische studiedag om ons te buigen over ‘onze christelijke identiteit’ in deze
tijden van crisis. Tijd om in een open debat te kijken of de ‘neuzen nog
altijd wel in dezelfde richting stonden’.
We gingen op zoek naar een gastspreker, kwestie van het ‘warm water niet
opnieuw moeten uitvinden en het gesprek door externe deskundigheid
rijker te maken.
Maar iemand vinden ‘met expertise’ die niet zomaar boven de hoofden
praatte, bleek geen sinecure. Daar kwam dan nog bij dat deze witte raven
op dat moment ook een bijzonder drukke agenda hadden, ze werden namelijk door iedereen bevraagd en belaagd.
Gelukkig hebben we in ons korps mensen met goede connecties en onze
collega Jonathan Beyaert wist op de valreep niemand minder dan Mieke
Van Hecke, directeur-generaal van het VSKO, te strikken om deel te nemen
aan ons debat. Dit overtrof zelfs onze stoutste verwachtingen.

Stelling 2: Moeten we als christelijk geïnspireerde school open staan
voor en tegemoet komen aan een multi-religieuze benadering?
Méér en meer ‘andersgelovigen’ maken deel uit van onze school, hoe
gaan we hier mee om? Wat betekent voor ons ‘multi-religieus’ zijn, concreet?
Stelling 3: Hoe zit het met onze eigen christelijke identiteit, op welke
manier is die ‘expliciet’ aanwezig op school? Moet dat dan?
Kan je als leerkracht ‘neutraal’ of ‘anti’ zijn terwijl je toch een engagementsverklaring ondertekent bij het begin van je ambtsaanvaarding?
Elk deeltje werd voorafgegaan door een kort videofragmentje dat op een
leuke manier het probleem belichtte en er tevens voor zorgde dat de bespreking van de gevoelige materie niet in een sfeer van somber pessimisme verliep. Vele collega’s, van allerlei strekking en pluimage, vonden zich
geroepen om aan te sluiten bij deze werkgroep en het werd een boeiend
en geanimeerd debat.

Vrijuit praten

Ook in de pastorale groep VIS
wordt de discussie over christelijke identiteit gevoerd.

Mieke Van Hecke ging geen probleem uit de weg – zo kennen we ze haar –
en ze had vooral een luisterend en begripsvol oor. Een kwaliteit die dezer
dagen in de Brusselse regionen eerder een zeldzaamheid aan het worden is.
In het gesprek kwam vooral tot uiting dat zin voor nuancering, zich hoeden voor veralgemeningen en nastreven van authenticiteit van groot belang zijn. De discussie op zich werd ook als waardevol ervaren omdat ze de
gelegenheid bood van gedachten te wisselen en aanzet tot een duidelijker
besef, een betere ‘aflijning’ van de eigen christelijke-katholieke identiteit.
Met een ludieke schuldbekentenis van Father Jack konden we dan ook
deze verrijkende ochtend afsluiten met een glimlach. Want... zoveel was er
wel duidelijk geworden...
De Kerk mag dan in crisis zijn, het geloof en het engagement van het personeelkorps was/is dat zeker en vast niet!
Patrick Braem
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Nieuwe chemielokalen en preparatielokaal
In onze school werden twee super-de-luxechemielokalen ingericht. Een project dat een aantal jaren geleden
startte en uiteindelijk cum brio werd afgesloten. Een team wetenschapsleerkrachten volgde de werken op
de voet. De lokalen zijn voorzien van een apart les-en practicumgedeelte.
Zo is het niet noodzakelijk om een practicum een volledig lesuur te laten
duren. Per klas zijn telkens twee afzuigkasten. Bovendien is een starboard
voorzien: een interactiefbord dat complementair kan gebruikt worden
naast een klassiek ‘white-board’. De leerkrachten zijn allen heel enthousiast! De leerlingen evenzeer. In de bruisende officiële openingsweek proefden zelfs de leerlingen van de eerste graad van de wonderen der chemie.
Samen met coaches van het zesde jaar mochten ze tijdens de middagpau-

Resultaat van
groepswerk
Bij de opening van de nieuwe chemielokalen
bedankte de directeur een aantal medewerkers
en plaatste hij de vernieuwbouw in een ruimere
context.
Walter Roggeman: “Ik richt mij in de eerste
plaats tot de leerlingen, die hier in grote getale
aanwezig zijn, hoewel het vrijdag na vier uur
is. Dat is toch hét moment om andere oorden
– hier in de buurt – op te zoeken.
Je weet niet hoe gelukkig ik ben! En wel om
een paar redenen: op de eerste plaats omdat de
lange lijdensweg om dit project te kunnen realiseren nu ten einde is, maar ik ga jullie die lange
geschiedenis nu besparen. Ook ben ik gelukkig omdat het project toch tijdig klaar was. Op
8 november konden wij zoals afgesproken de
nieuwe chemielokalen in gebruik nemen. En
dan is het nu nog wachten op de subsidies van
AGIon, de overheidsdienst die voor 2010 zonder
geld zit.

Dankjewel!
Ik wil bij deze gelegenheid een aantal mensen
danken, omdat zij op een bijzondere manier
mee-(samen-)gewerkt hebben aan de realisatie
van dit schitterende project:
<	Architect Koen Bogaert: omdat hij op het
fantastische idee gekomen is om deze
locatie binnen onze gebouwen te kiezen.
De kleine tussenlokaaltjes zijn ideaal als pre-
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ze op vrijwillige basis chemische proeven uitvoeren. En of dit gesmaakt
werd! Op vrijdag 19 november na 16 uur warden de chemielokalen officieel geopend. Na woorden vol lof van de directie en de pedagogische begeleider werd getoast op de nieuwe realisatie.
Een project om
fier op te zijn!

paratielokalen en vroeger hadden ze geen
enkel nut. Maar vooral onze dank voor de
open manier waarop hij met de werkgroep
chemie voortdurend overlegd heeft over
alle aspecten van dit project.
< Ingenieur Bruno Verbeke: voor de deskundige uitwerking van de technieken en voor
de stipte opvolging van de uitvoering
< Projectverantwoordelijke Geert Hoefman:
voor de open en correcte uitvoering van het
project. Van een oud-leerling hadden we
uiteraard niets anders verwacht!
< We danken ook alle onderaannemers, zeker
Labonorm die getuigden van accuraatheid,
professionaliteit en flexibiliteit.
<	Als er een man is die ik niet mag vergeten, is
het toch wel onze collega Dirk De Waele die
al onze bouwprojecten met een grote precisie opvolgt! Hij is hierin mijn rechterhand.
< Verder wil ik toch ook de leerkrachten
natuurwetenschappen noemen. Zij hebben
geen moeite gespaard om mee te denken
in de ontwikkelingsfase van dit project. Ook
de onderhoudsmedewerkers van de school
hebben een waardevolle bijdrage geleverd.
Zij kennen als geen ander de concrete situaties van leidingen. Tot vandaag hebben ze
nog hun bijdrage geleverd aan de afwerking
van de lokalen.
< Leerlingen zesde jaar wil ik nog eens expliciet vermelden. Meer dan dertig leerlingen
van de eindklassen hebben hun middagpauze opgeofferd aan het begeleiden van
161 leerlingen uit de eerste graad die hun
eerste scheikundeproefjes mochten komen
uitvoeren in de nieuwe chemielokalen.

Meer dan één project
Ten slotte wil ik ook ons schoolbestuur vermelden. Er is niet enkel hun morele ondersteuning,
maar ook de financiële steun van de vele projecten op onze school. We vermelden uit de
voorbije jaren: kleuterrefter en vier taalklassen,
de vernieuwing van het plafond en verlichting
in de calfac, de eerste fase van de chemielokalen (met het maken van een doorgang op
de eerste verdieping), de renovering van het
K-gebouw, de eerste fase van de vernieuwing
van de ramen om energie te besparen. Nu nemen we niet alleen twee nieuwe chemielokalen
met preparatielokaal in gebruik, ook twee wiskundelokalen met data-aansluitingen per leerling. Voor zeer binnenkort plannen we nog een
volgende fase van de vernieuwing van onze
ramen, de inrichting van drie extra kleuterklassen, vier extra klaslokalen voor humaniora, meer
ruimte voor openleercentrum, onthaalklas anderstalige nieuwkomers...
Dat zijn allemaal noodzakelijke investeringen
voor eigentijds onderwijs, maar nog belangrijker
en onbetaalbaar zijn goede, gedreven en vakbekwame leerkrachten en die hebben we hier
al. Nu begrijpen jullie waarom ik als directeur zo
gelukkig ben!”

RUBRIEK
Gerrit Schuermans, pedagogisch begeleider wetenschappen

Nieuwe labo’s zijn hefboom
voor krachtige leeromgeving
Gerrit Schuermans: “Samen met mijn oud-collega was ik als pedagogische begeleider wetenschappen, van bij het begin, zo’n 5 jaar geleden,
betrokken bij dit project. Samen met de directie
en een aantal enthousiaste leerkrachten wetenschappen bekeken we toen de eerste ontwerpplannen voor de nieuwe labo’s. Vanuit de pedagogische begeleiding konden we suggesties en
tips geven i.v.m. de veiligheid, de uitrusting en
de didactische vereisten van de labo’s. Door de
vele contacten met andere scholen in ons bisdom was het ook mogelijk om namen van scholen waar recent nieuwe labo’s werden geïnstalleerd, door te geven. Op die manier gaven we
ondersteuning aan de school en leverden we
een bijdrage tot de verdere professionalisering
van het onderwijs in wetenschappen, één van
de kerntaken van de diocesane pedagogische
begeleidingsdienst. We zijn blij dat we dit hebben kunnen en mogen doen.

Betrokkenheid vergroten
Alle leerkrachten wetenschappen zullen bevestigen dat degelijk uitgeruste labo’s noodzakelijk
zijn om de wetenschapsvakken biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen op een
goede en een boeiende manier te kunnen onderwijzen. Goed uitgeruste labo’s, voorzien van
het nodige didactisch materiaal en moderne
media, dragen immers bij tot een krachtige leeromgeving. Een krachtige leeromgeving stimuleert de betrokkenheid van de leerlingen en de
leerkrachten en leidt tot leerwinst bij de leerlingen. Dit komt het onderwijs in wetenschappen
dus zeker ten goede.

Leren onderzoeken
In alle leerplannen wetenschappen van de eerste en tweede graad wordt er veel aandacht besteed aan het ‘ onderzoekend leren’. Dit mondt
in een aantal studierichtingen van de derde
graad aso uit in ‘leren onderzoeken’ en het realiseren van de eindtermen i.v.m. onderzoekscompetentie. Voor wetenschappen betekent dit
dat de leerlingen inzicht krijgen in de natuurwetenschappelijke methode en dat ze deze vooral
kunnen toepassen bij concrete wetenschappe-

lijke probleemstellingen. In deze natuurwetenschappelijke methode is het uitvoeren van een
experiment een belangrijke stap.
Het aanleren van de wetenschappelijke methode
gebeurt het best door leerlingen aan wetenschappen te laten doen i.p.v. ze enkel over wetenschappen te laten studeren. Het is vergelijkbaar
met leren biljarten of tennissen: men leert dit
best door het te doen i.p.v. er enkel over te lezen.

Wetenschappelijk experiment
Toegepast op wetenschappen betekent dit
dat leerlingen zoveel mogelijk de kans moeten
krijgen om zelf de wetenschappelijke methode
toe te passen. Daar het wetenschappelijk experiment een belangrijke stap is in deze methode, is
het essentieel dat demonstratie-experimenten
en vooral leerlingenproeven en leerlingenpractica hun plaats krijgen in de lessen biologie,
chemie, fysica en natuurwetenschappen. In de
leerlingenpractica is er bovendien een evolutie
aan de gang. Het is de bedoeling om de ‘klassieke kookboek – of receptenpractica’ te vervangen door meer ‘open practica’ waarin de
leerlingen nog meer uitgedaagd worden tot
nadenken en redeneren.
Uit onderzoek waarbij men leerlingen vraagt
wat volgens hen de beste manier is om wetenschappen te leren, blijkt dat meer dan 70 % van
hen antwoordt: “door zelf experimenten uit te
voeren.” Het uitvoeren van experimenten stimuleert ook de interesse en motivatie van de
leerlingen voor wetenschappen. Uit onderzoek
blijkt ook dat praktisch werk tijdens de lessen
wetenschappen een hulp is bij het onderwijzen
en leren van wetenschappelijke inhouden en
dat de interactie tussen observeren en redeneren gestimuleerd wordt.

Zelfstandig leren
Leerlingenpractica bieden bovendien de mogelijkheid om actief en zelfstandig leren in te lassen en biedt de leerkracht de mogelijkheid om
in te spelen op de verschillende leerstijlen bij de
leerlingen.
Via de leerlingenpractica wordt er ook gewerkt
aan verschillende aspecten van de STAM en de

contexten van de recente vakoverschrijdende
eindtermen of VOET. Er wordt immers naast
wetenschappelijke vaardigheden ook gewerkt
aan bredere attitudes en vaardigheden zoals:
samenwerken, verantwoordelijkheid nemen,
doorzettingsvermogen, kritisch denken, zorgvuldigheid, communicatief vermogen, veiligheid en lichamelijke gezondheid, ...
Uit wat voorafgaat blijkt het grote belang van
het uitvoeren van experimenten in de lessen
wetenschappen. Dit veronderstelt dat dit didactisch haalbaar is en dat de mogelijkheden geboden worden om de leerplandoelstellingen i.v.m.
leerlingenpractica te realiseren. Een goed uitgerust labo is daarbij de belangrijkste randvoorwaarde. Door de realisatie van de twee prachtige, nieuwe chemielabo’s wordt in deze school
aan deze voorwaarde ruim voldaan. Het gebruik
van de labo’s zal een meerwaarde betekenen
voor de lessen chemie en zal de kwaliteit van de
lessen en het enthousiasme van de leerkrachten
wetenschappen ongetwijfeld nog verhogen.
Dit enthousiasme bleek reeds deze week uit het
schitterend initiatief van de leerkrachten wetenschappen waarbij jonge en oudere leerlingen
actief betrokken waren. Daarnet, in het inleidend filmpje, werden enkele sfeerbeelden van
deze activiteit getoond.
Ik wil besluiten met de directie en iedereen die
op een of andere manier betrokken was bij de
realisatie van de nieuwe labo’s oprecht proficiat
te wensen met het schitterend resultaat. Ik ben
ervan overtuigd dat het voor de leerlingen, de
leerkrachten en de gehele school een grote
meerwaarde betekent.
Ik wens alle leerkrachten wetenschappen veel
succes met hun lessen in de nieuwe labo’s en
hoop dat ze het vak chemie kunnen onderwijzen aan zeer enthousiaste en gemotiveerde
leerlingen!”
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Bezoek aan unieke kunsthappening

3de graad verkent Coup de Ville
Vanaf donderdag 22 september verkenden leerlingen van de 3de graad in groepjes van 15 onder leiding van
een gids een gedeelte van Coup de Ville.
Onze zesdejaars kregen gedurende deze eerste maanden trouwens een
waar kunstbad!
Tijdens de vormingsdagen voor het 6de jaar ging immers een erg uitgebreide groep op bezoek in de Verbeke-Foundation in Kemzeke. Als dichtbij
een zo groot aanbod is van hedendaagse kunst zou het jammer zijn deze
opportuniteit niet te gebruiken.
Dat hedendaagse kunst kan aanzetten tot controverse is zonneklaar; dat
dit tegelijk de geest en de verbeelding prikkelt, vragen stelt, uitdaagt, inspireert, ... is dé doelstelling.
DVR

Fiere klassenlerares en leerkracht
Frans feliciteert haar zilveren trio

Vorig schooljaar contacteerde oud-leerling Stef Van Bellingen onze school
namens WARP, een platform voor hedendaagse kunst in het Waasland.
Zij hadden vergevorderde plannen om een gewaagd kunstparcours uit te
stippelen op locaties kriskras door de stad. Met hun project Coup de Ville
wilden ze in de voetsporen treden van Jan Hoet, die in Gent al gelijkaardige, zeer gesmaakte initiatieven genomen had.
Toen Stef het project voorstelde, viel ons het ambitieuze, internationale karakter op: heel boeiende hedendaagse kunstenaars mochten zich uitleven
op originele en verrassende locaties die zelfs rasechte Sint-Niklazenaars
nog niet ondekt hebben.
De leraars esthetica en de directie vonden dat we dergelijke kans niet
mogen laten liggen. We weten dat moderne kunst verwarrend, confronterend, uitdagend of onbegrijpelijk kan overkomen. Net dat soort reacties
brengen lessen esthetica echter tot leven en zijn een goed vertrekpunt om
de leerlingen meer genuanceerde inzichten bij te brengen.
Alle leerlingen van onze 3de graad bezochten Coup de Ville. Op het traject bezochten ze een zevental locaties. In de lessen esthetica werd vanzelfsprekend dieper ingegaan op deze manifestatie en het bezoek. Een
aanvullende taak zette leerlingen aan om ook de andere werken van het
kunstenparcours te gaan verkennen.
12 IC HOU februari 2011

Christine Dejonghe: “Coup de ville, een Jan Hoetsgewijze kloon
van Chambre d’Amis in Gent? Een serieuze uitdaging! In dat kader een schrijfwedstrijd ‘Without a trace’ met als onderwerp ‘Het
Signaal’ (het beeld dat bij het binnenkomen van de stad op het
kruispunt aan het koopcentrum tijdens de verbouwingswerken
‘spoorloos’ verdween).
Of dat in tijden van druk Belgisch al dan niet communutair gekrakeel ook in het Frans mocht? Na enige aarzeling was het antwoord ‘ja’: één van de juryleden woont namelijk in de Ardennen,
dus...
De pennen van 6HWb krasten in de richting van een sprookje,
een pamflet en een krantenartikel.
Heel wat knappe schrijfsels! Zo vond ook de jury: het originele
werkje van Laura Pyl, Jolien Van den Bossche en Femke Van Wolvelaer behaalde de tweede prijs. Proficiat, dames!”

blikvanger

Gesprokkeld
in de pers
eerste prijs voor oud-leerling
Tweede prijs voor SJKS-ploeg

WARP op zoek naar
Het signaal

SINT-NIKLAAS – Odin Van Schoote (6WEWIa1 2010) uit Sint-Niklaas
werd winnaar van de schrijfwedstrijd georganiseerd door Warp
(Wase Artistieke Projecten).
Het kunstenproject ‘Coup de Ville’ op de Grote Markt kreeg de voorbije maanden ruim 10.000 bezoekers over de vloer. In het Waasland
Shopping Center werden de winnaars van de schrijfwedstrijd bekroond.

Waar is het Signaal?
Als thema werd gekozen voor het kunstwerk Het Signaal van Mark
Verstockt, dat na de renovatiewerken plots verdwenen is. Warp vond
het een leuk idee voor een schrijfwedstrijd voor middelbare scholieren.
Michiel Van Meirvenne (Berkenboom) kaapte de derde prijs weg, het
trio Laura Pyl, Femke Van Wolvelaer en Jolien Van den Bossche (6HWb)
werd tweede maar de hoofdprijs van 500 euro cash ging naar oudleerling Odin Van Schoote.

Elektrische gitaar

Aconcagua
Oud-leerling Bram Orye uit Belsele (WEWIa 2005) nam deel aan de beklimming van de Aconcagua, de Argentijnse reus van 6962 meter. De expeditie
waaraan ook minister-president Kris Peeters deelnam kwam voor de student toegepaste economische wetenschappen én industrieel ingenieur
wel een beetje ongelegen. Hij miste immers de blokperiode. Bram wou
het project van de Belgische Vereniging voor Pneumologie, Astma, de Allergiekoepel en de Belgische Vereniging voor Respiratoire Kinesitherapie
echter absoluut niet missen en trainde keihard voor de tocht.

Ruimtetechnologie
Oud-leerling Angelo Vermeulen (WEBb 1989) heeft internationale contacten die tot in de ruimte reiken. Tijdens het kunstenfestival Coup de Ville
toonde Angelo in kasteel Walburg al waarmee hij bezig is. Een installatie
met teksten en biologische accenten illustreerde de nieuwe technologische en culturele richting waarin de mens evolueert. Angelo combineert
kunst en wetenschap in zijn projecten (Vermeulen behaalde een doctoraat
biologie en een diploma fotografie aan de stedelijke academie van Leuven).

Cultuurambassadrice
Sint-Niklaas is in 2011 Unicef-solidariteitsstad. Onze Elise Burm (5LWIb) trekt
mee de kar. Zij zorgde ervoor dat er reeds 1000 Unicef-badges beschikbaar
zijn en ze zal samen met haar collega cultuurambassadrice Pauline Jaclard
en cultuurfunctionaris Patrica Huyghe de schouders plaatsen onder tal van
activiteiten. “We weten voorlopig nog niet wat dat allemaal zal zijn, maar
een speciale kersthappening staat alvast in onze agenda genoteerd”, zo lezen we in de lokale pers.

In het Nieuwsblad vonden we de volgende reactie van de prijswinnaar: “Een hele verrassing”, glundert Odin. “Ik had wel gehoopt bij de
eerste tien te eindigen, maar winnen? Ik zie een carrière als schrijver
wel zitten. Ik ben aan mijn eerste jaar aan de UG begonnen in de richting communicatiewetenschappen. Ik kan dus nog alle richtingen uit.
Ik heb ongeveer een maand aan het verhaal gewerkt. Momenteel ben
ik aan een sciencefiction roman bezig. Ik droom van een elektrische
gitaar. Die 500 euro komen dus van pas.”

Elise
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Geruststellend nieuws over
wiskunde op onze school!
Onder het motto ‘Meten is weten’ namen vorig schooljaar een aantal klassen van ons tweede jaar vrijwillig deel
aan de paralleltoetsen wiskunde die het departement onderwijs in samenwerking met de K.U.Leuven aanbood.
Vlak voor de herfstvakantie ontvingen wij onze resultaten. Ze stelden ons erg gerust, want onze leerlingen deden
het beduidend beter dan andere leerlingen in Vlaanderen met dezelfde achtergrondkenmerken in scholen met
een gelijkaardige leerlingenpopulatie!
De vorige minister van onderwijs, Frank Vandenbroucke, was een grote voorstander van
het organiseren van peilingsonderzoek. Op die
manier wou hij nagaan in welke mate leerlingen de eindtermen behaald hebben. Vanuit de
onderwijsverstrekkers, vooral van onze koepel,
het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs, (‘de Guimardstraat’) kwam daarop wel
enige kritiek, onder meer omdat zij van oordeel
waren dat zo iets niet de taak van de overheid is
en dat daaraan dan ook niet de vele middelen
besteed moesten worden die daarvoor gereserveerd werden. Dat het over veel middelen ging
blijkt wel, want uit besparingsoverwegingen
wordt het vervolg ervan naar verluidt nu opgeschort.

toetsen namen 3257 leerlingen van het tweede
jaar van de eerste graad (A-stroom) van 194 klassen uit 96 vestigingsplaatsen van 91 scholen
voor secundair onderwijs in Vlaanderen en het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel deel. (...)
Een bijkomend doel van de peilingen is na te
gaan in welke mate scholen van elkaar verschillen en met welke kenmerken deze eventuele
verschillen samenhangen. Kwaliteitsvol onderwijs houdt immers niet alleen in dat de eindtermen behaald worden door een voldoende
hoog percentage van de Vlaamse leerlingen,
maar ook dat er geen grote verschillen zijn in
de mate waarin scholen de eindtermen bij hun
leerlingen realiseren.” (citaat uit de inleiding van
het schoolfeedbackrapport)

Toch is onze school ingegaan op de vraag van
de K.U.Leuven om deel te nemen aan de testperiode om na te kijken of de vragen van de
peilingsproef wel op een correcte manier nagingen of de eindtermen bereikt werden. “De
eindtermen zijn minimumdoelen op het vlak
van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes
die de onderwijsoverheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Voor de eerste graad secundair onderwijs zijn er enkel eindtermen voor de A-stroom.
Het hoofddoel van de peilingen is om op een
betrouwbare manier na te gaan in welke mate
de leerlingen deze minimumdoelen behalen
op het niveau van het Vlaamse onderwijs in zijn
geheel. Daartoe worden op periodieke basis
grootschalige toetsafnames georganiseerd bij
een representatieve steekproef van scholen en
leerlingen. Bij iedere peiling wordt zo een aspect van het Vlaamse onderwijs onder de loep
genomen. De peiling wiskunde voor het einde
van de A-stroom van de eerste graad secundair
onderwijs vond plaats op 27 mei 2009. Aan de

Onze nieuwsgierigheid gewekt
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Onze school was wel betrokken bij de voorbereiding van de peilingsproef, maar wij werden
niet door het lot aangeduid om bij die 91 scholen van het representatieve staal te behoren.
Omwille van onze betrokkenheid werden we
op 16 maart 2010 wel uitgenodigd op de voorstelling van het rapport van de peilingsproef
wiskunde in het zesde leerjaar basisonderwijs
en in het tweede jaar secundair onderwijs Astroom.
De resultaten voor de eindtermen wiskunde in
het zesde leerjaar van het basisonderwijs waren geruststellend, want meer dan 90% van
alle leerlingen bereikte de eindtermen. In het
tweede leerjaar van het secundair onderwijs
A-stroom daarentegen lagen de cijfers verontrustend laag! Voor een aantal eindtermen behaalden maar 28% van de leerlingen een voldoende hoge score om te kunnen zeggen dat
die eindtermen bereikt werden! Het zou ons te
ver voeren hier het debat naar aanleiding van

die slechte resultaten weer te geven en te becommentariëren. Wie de brochure over deze
peilingsproeven erop naleest, zal bij de inhoudelijke analyse en onder de rubriek ‘Wat nu?’
meer vragen dan antwoorden vinden!
Onze nieuwsgierigheid was alleszins gewekt.
Wij wilden wel eens weten hoe onze leerlingen
het er bij zo’n peilingsproef wiskunde vanaf zouden brengen. Dankzij de zgn. paralleltoetsen is
dat ook mogelijk.

Paralleltoetsen en
schoolfeedbackrapport
“In een lerende samenleving is het de opdracht
van zowel de overheid als van de scholen om
systematisch de kwaliteit van het onderwijs te
evalueren en bij te sturen. Om dat voor scholen
mogelijk te maken, is het nodig om ook hen te
informeren en zo bij te dragen tot een informatierijke omgeving. Waar voorheen enkel een
beperkte groep van scholen aan de peilingen
kon deelnemen en daarover feedback kon ontvangen, wordt nu aan iedere school de mogelijkheid geboden om bij haar leerlingen een parallelversie van de peilingstoets af te nemen. Op
die manier krijgt iedere school de kans feedback
te ontvangen over het prestatieniveau van haar
leerlingen en in hoeverre daarmee de getoetste
eindtermen gerealiseerd werden. De eindtermen en de getoetste inhouden die in de paralleltoets aan bod komen zijn dezelfde als bij de
peilingen. Ook worden dezelfde meetschalen
en dezelfde toetsnormen gehanteerd om te bepalen vanaf welk prestatieniveau leerlingen de
eindtermen bereikt hebben. Tenslotte zijn ook
de technische vereisten inzake validiteit en betrouwbaarheid voor de paralleltoets even hoog
als voor het oorspronkelijke peilingsinstrument.”
(Schoolfeedbackrapport p. 2)

blikvanger

Wat hebben wij getoetst?
In mei 2010 waren de paralleltoetsen ter beschikking en wij hebben de tien toetsen afgenomen bij vijf van de tien klassen van ons tweede
jaar. Vier van de vijf wiskundeleerkrachten in ons
tweede jaar waren er bij betrokken en 107 van
de 224 leerlingen. Dat leek ons een haalbaar én
representatief staal. In het overzicht (pag. 16) zie
je welke onderdelen van de wiskunde getoetst
werden, zowel in de peilingsproef als in onze
paralleltoets:

Wat leren we uit onze
paralleltoetsen?
Voor elke leerling wordt een vaardigheidsscore
bepaald op basis van zijn of haar antwoorden
op de toets. Daarbij wegen sommige opgaven
zwaarder door dan andere. De scores worden
weergegeven op een meetschaal die loopt van
0 tot 10. Het feitelijke gemiddelde voor een

school is het gemiddelde van de vaardigheidsscores van de leerlingen.
De meetschaal is zo geconstrueerd dat een score van 5 overeenkomt met de minimumnorm
die door onderwijsdeskundigen (leerkrachten,
inspecteurs, lerarenopleiders en beleidsmedewerkers) werd vastgelegd voor het behalen
van de getoetste eindtermen. Leerlingen met
een score van 5 of meer hebben de betreffende
eindtermen behaald; leerlingen met een lagere
score niet.
In het schema op pagina 16 kun je aflezen hoeveel van onze leerlingen de betreffende eindtermen behaalden (Aantal ET), hoeveel procent
van de leerlingen dat zijn (% ET) en dat procent
kun je vergelijken met het Vlaamse procent in
het algemeen voor alle deelnemers aan de peilingsproeven en in de laatste kolom staat het

procent van alle deelnemers met eenzelfde optie (Moderne wetenschappen of Klassieke talen).
Ons schoolfeedbackrapporten vermelden bij
zes onderwerpen dat de feitelijke gemiddelde
score van onze school significant hoger is dan
het ‘Vlaamse gemiddelde’. Die rijen staan in de
tabel cursief afgedrukt.

Appelen worden met appelen
vergeleken!
Bij dergelijke onderzoeken kun je maar goede
conclusies trekken als je leerlingen met elkaar
vergelijkt die dezelfde achtergrondkenmerken
hebben. Achtergrondkenmerken zijn persoonsen thuiskenmerken van de leerlingen. Net zoals
schoolkenmerken beïnvloeden zij de leerlingprestaties. In onze analyses hielden wij rekening
met (a) de sekse van de leerling, (b) of de leerling dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme of een
andere handicap of leerstoornis heeft, (c) het
<<<
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Onderwerp van de paralleltoets

Klas

Aantal
leerlingen

Aantal ET

% ET

VL
% ET

VL
% ET optie

Algebra: Algebraïsering-1

2MWe

21

19

90,5

56,0

57,8

Algebra: Evenredigheden

2MWd

21

19

90,5

51,0

58,7

Algebra: Rekenen met veeltermen

2MWc

21

15

71,4

28,0

28,8

2MWb&c

42

36

85,7

54,0

58,2

Getallenleer: Bewerkingen

2Lc

22

20

90,9

28,0

57,6

Getallenleer: Getalinzicht

2MWb

21

21

100,0

73,0

78,6

Data: Omgaan met data

Meetkunde: Meetkundige begripsvorming

2MWb

21

19

90,5

65,0

68,2

Meetkunde: Meetkundige procedures constructies

2MWe

21

21

100,0

65,0

70,0

Meetkunde: Meetkundige procedures rekenen

2MWd

22

21

95,5

46,0

49,3

Meetkunde: Ruimtemeetkunde

2MWe

21

21

100,0

92,0

94,9

2Lc

22

22

100,0

92,0

97,6

Meetkunde: Ruimtemeetkunde-1

opleidingsniveau van de moeder, (d) of het gezin een schooltoelage krijgt, (e) de taal die de
leerling met vader, moeder, broers en zussen
spreekt, (f) leescultuur (aantal boeken thuis), (g)
de schoolse achterstand (op basis van het geboortejaar van de leerling), (h) de basisoptie die
de leerling volgt, (i) het schoolgemiddelde van
de scores op de financieringscriteria.
We lazen dan ook graag in ons schoolfeedbackrapport dat onze leerlingen voor alle paralleltoetsen “gemiddeld (iets) beter presteerden dan
andere leerlingen in Vlaanderen met dezelfde
achtergrondkenmerken in scholen met gelijkaardige samenstelling van de leerlingenpopulatie als onze school”.
Om tot een faire vergelijking te maken (‘gelijken
met gelijken’) wordt het feitelijke gemiddelde
van een school vergeleken met het verwachte
gemiddelde. Het verwachte gemiddelde is de
gemiddelde vaardigheidsscore die we op grond
van de achtergrondkenmerken van onze deelnemende leerlingen en onze schoolpopulatie
– statistisch gezien – bij onze leerlingen mogen
verwachten. Je kunt het interpreteren als het
gemiddelde van alle scholen in Vlaanderen met
precies dezelfde samenstelling van
leerlingenpopulatie als onze school.
Zo wordt dan de toegevoegde waarde bepaald.
De toegevoegde waarde (TW) van een school
geeft aan hoe groot de bijdrage van een school
in het leren van de leerlingen is (in vergelijking
met wat andere scholen aan het leren van hun
leerlingen bijdragen).
TOEGEVOEGDE WAARDE =
FEITELIJK GEMID.– VERWACHT GEMID.
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Dus:

Conclusie:
geruststellend

< een ‘0’ betekent dat de toegevoegde
waarde even groot is als gemiddeld in
Vlaanderen. De leerlingen presteren gemiddeld zoals op grond van hun achtergrond en
de schoolpopulatie verwacht kon worden.

De schoolfeedback die ons op basis van de afname van de paralleltoetsen bezorgd werd, is
bedoeld als hulpmiddel bij de interne kwaliteitszorg in onze school. “Weten waar men staat”
– de kwaliteit van het geboden onderwijs correct kunnen inschatten – vormt daarin een belangrijk element. Dit feedbackrapport bood ons
daarover belangrijke informatie. Maar het vormt
zeker niet de enige informatiebron. We moeten
het naast andere informatie leggen. Bovendien
biedt het enkel informatie over de ‘output’
op een bepaald moment en bij een bepaalde
groep leerlingen, maar het is zeker omwille van
de alarmerende resultaten voor Vlaanderen toch
erg geruststellend voor het wiskundeonderwijs
op onze school. Onze wiskundeleerkrachten zijn
goed bezig en we moeten ervoor zorgen dat ze
op deze manier voort kunnen werken.

< een positief TW-getal wijst op een toegevoegde waarde die groter is dan gemiddeld
in Vlaanderen. De leerlingen presteren
gemiddeld beter dan op grond van hun
achtergrond en de schoolpopulatie verwacht kon worden.
< een negatief TW-getal wijst op een
toegevoegde waarde die kleiner is dan
gemiddeld in Vlaanderen. De leerlingen
presteren gemiddeld lager dan op grond
van hun achtergrond en de schoolpopulatie
verwacht kon worden.
Voor alle tien paralleltoetsen was de toegevoegde waarde van alle vijf klassen van onze
school een positief getal, m.a.w. de leerlingen
in onze school presteerden gemiddeld significant beter dan andere leerlingen in Vlaanderen
met dezelfde achtergrondkenmerken in scholen met een gelijkaardige leerlingenpopulatie!
Dit is voor ons zeer belangrijke informatie. Hierdoor worden uitspraken als “Jullie hebben zo’n
goede instroom aan sterke leerlingen dat het
voor de school niet moeilijk is goede resultaten
te behalen.” op een wetenschappelijke basis
weerlegd, want onze toegevoegde waarde is
beduidend beter dan scholen met een soortgelijk ‘publiek’! Het is ons streven dat ook zo te
houden, op de eerste plaats in het belang van
onze leerlingen.

Het is zeker niet onze bedoeling het rapport
te gebruiken om publiciteit voor onze school
te maken. De school mag het rapport niet verspreiden aan derden, met uitzondering van de
schoolraad, de pedagogische begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie. Daarom hebben
wij ons hier beperkt tot het bespreken van de
conclusies van het rapport. Ook dat vinden wij
onze taak tegenover onze personeelsleden,
onze ouders en onze leerlingen, zeker in de
context van de discussie over de hervorming
van het secundair onderwijs. De vergelijking
van onze cijfers met het Vlaamse gemiddelde
vormt zeker een belangrijk element in de discussie over een bredere eerste graad met heterogenere klasgroepen! Maar dat is stof voor een
ander artikel!
WR

blikvanger
Vijfdejaars en vorming

Geslaagd debat
over integratie
Op woensdag 13 oktober volgde een geïnteresseerde
groep van alle vijfdejaars een boeiend en genuanceerd, politiek debat over intergratie in de Calfac van
onze school. Het debat kaderde in de vormingsdagen
van de leerlingen van het 5de jaar.
Een bevraging bij de leerlingen leidde tot de items van het debat: het
hoofddoekenverbod, integratie en scholen én asiel en migratiebeleid.
Moderator Eddy Allcock laveerde vaardig op de woelige zee van deze hete
hangijzers. Op een uitzondering na deden de debaters ook hun best om
op een genuanceerde wijze op de stellingen en vragen te reageren.
De leerlingen waren grondig voorbereid op het debat. Ze werden in de
les Nederlands wegwijs gemaakt in het onderscheiden en detecteren van
echte en nepargumenten, veralgemeningen, lichaamstaal, helderheid van
formuleren, extreme voorbeelden opmerken enz. Tijdens het debat hadden ze een specifieke (één welbepaalde politieke partij) observeringsopdracht.

op een haar na wet zou geworden zijn (alles was klaar, zo luidt het), ware
het niet dat de regering maanden geleden viel en men nu dus terug naar
af is.

Voorbeeldfunctie?

Hoofddoekenverbod

De moderator las de vertegenwoordiger van LDD de les toen die sp.a’er
Van Malderen nauwelijks liet uitspreken.”Dit gehakketak staakt haaks op de
voorbeeldfunctie van goede debaters”, sneerde hij.

Omdat open VLD zich de dag voor het politiek debat verontschuldigde,
kreeg de groep leerlingen die de partij van De Croo moest observeren, de
taak om de moderator in de gaten te houden.

In de staart van het debat kregen de leerlingen – na een korte zoemsessie – de gelegenheid om vragen te stellen aan de politici.

Aan de paneltafel zaten vertegenwoordigers van 6 politieke partijen (schepenen en Vlaamse en federale parlementsleden en één militant (LDD)):
Barbara Pas (Vlaams Belang), Lieve Van Daele (CD&V), Rudi De Kerpel (LDD),
Bart Van Malderen (sp.a), Lieven Dehandschutter (N-VA) en Elisabeth Meulemans (Groen!).
Op Vlaams Belang en LDD na was niemand voorstander van een algemeen hoofdoekenverbod.
Naar aanleiding van een andere focus in het debat waren alle partijen het
er over eens dat de kennis van het Nederlands van cruciaal belang is voor
integratie.

Het laatste woord was om 12 uur niet gezegd, de tijd was absoluut te kort
om meerdere aspecten aan bod te laten komen en om genuanceerder op
bepaalde vragen in te gaan. De volgehouden aandacht was een bewijs
van de kwaliteit van het debat.
In de loop van de volgende dagen stemden alle leerlingen van het 5de
jaar – volgens de spelregels van de kunst – op een senaatslijst op die partij
die hun voorkeur wegdraagt. We durven hopen dat het debat aan het bepalen van die keuze een steentje bijdroeg.
DVR

Eensgezindheid was er ook over de diagnose dat maatregelen van de
voorbije jaren (o.a. de snel-Belg-wet) het aanzuigeffect vergroot (kunnen)
hebben en dat daar dient teruggeschroefd te worden. Een opmerkelijke
koerswijziging van Groen!, zo reageerden de andere partijen. CD&V benadrukte dat een pakket maatregelen om een en ander terug te corrigeren
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Burgerzin kan ook op onze school nog beter!
‘De Morgen’ van 22 november lokte in vele leraarskamers nogal wat reactie uit met de titel ‘Vlaams Onderwijs
achteraan de klas’ op haar voorpagina. Minister Pascal Smet deed er nog een schep bovenop met zijn uitspraak:
‘We oogsten wat we gezaaid hebben!’ Aanleiding waren de slechte resultaten van Vlaanderen in het internationaal
onderzoek naar burgerzin.
Onze school had in 2009 deelgenomen aan dit
onderzoek. Ik was dan ook erg benieuwd wat ik
ging lezen in ons schoolfeedbackrapport, dat ik
’s anderendaags op de studiedag over dit onderzoek zou ontvangen.

Een participatief schoolklimaat: in de klas tijdens de lessen én in de leerlingenraden.

Internationale Studie
naar Burgerzin en
Burgerschapseducatie
Het ICCS-project, of International Civic and Citizenship Education Study, wordt georganiseerd
door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), een onafhankelijke internationale organisatie die gekend
is voor toonaangevend beleidsrelevant onderzoek over onderwijs.
Aan deze studie hebben 38 landen of regio’s deelgenomen. De meerderheid van de deelnemende
landen en regio’s bevindt zich in Europa (zowel
West- als Oost-Europa), namelijk 25 deelnemers.
ICCS wil onderzoeken of en op welke manier
jongeren voorbereid zijn en worden op hun rol
als burger in de samenleving. De doelpopulatie
zijn leerlingen die acht jaar scholing achter de
rug hebben. In Vlaanderen zijn dat de leerlingen
van het tweede jaar secundair onderwijs. De
leerlingen uit de geselecteerde scholen uit alle
deelnemende landen vulden dezelfde test en
vragenlijst in. Daarna vulden de leerlingen uit
de meeste Europese landen ook een Europese
module in.

In Vlaanderen omvat de steekproef 2.968 leerlingen uit het tweede leerjaar secundair onderwijs,
1.630 leerkrachten en 151 schoolhoofden van
151 scholen.

... maar veel vaker slecht tot zeer slecht: bij conventioneel burgerschap, politiek zelfbeeld, verwachte electorale participatie, houding t.o.v.
immigranten

De studie werd in Vlaanderen op twee manieren uitgebreid. Ten eerste met een eigen Vlaamse module. Ten tweede werden, in de scholen
waar dat mogelijk was, ook leerlingen van het
vierde leerjaar betrokken. Zij kregen een korte
versie van de cognitieve burgerschapstest en
een uitgebreide vragenlijst waarin zowel gepeild werd naar achtergrondgegevens als naar
hun maatschappelijke houdingen en binnenen buitenschoolse participatie. Dat ging om
1965 leerlingen in 115 scholen.

En onze school?

In onze school werd er één klas van het tweede
jaar bevraagd (18 leerlingen) en één klas van
het vierde jaar (16 leerlingen). Het is mogelijk
dat deze klassen niet representatief zijn voor de
school. De gegevens zijn eigenlijk niet verzameld
met het doel om analyses per school te maken.

Een steekproef van leerkrachten die lesgeven
aan het tweede leerjaar en een directielid van
de school vulden ook een vragenlijst in over de
onderwijspraktijken in de school, de participatie
op school, (de doelen en praktijken van) burgerschapseducatie op school, enz.

Hoe kwam Vlaanderen eruit?

In het totaal namen meer dan 140.000 leerlingen, ruim 60.000 leerkrachten en zo’n 5.100
schoolhoofden uit meer dan 5.300 scholen deel.

... in het beste geval gemiddeld. Dat was het geval voor burgerschapskennis, vertrouwen in de
instellingen, gendergelijkheid, zinvolheid van
participatie en inspraak op school
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Om ervoor te zorgen dat appelen met appelen vergeleken worden werd bij elke school de
ruwe score gecorrigeerd. De instroomkenmerken van de leerlingen werden eruit gezuiverd.
Dan blijkt uit ons schoolfeedbackrapport dat
onze leerlingen van het tweede jaar voor burgerschapskennis significant hoger scoorden dan
het Vlaamse gemiddelde. De leerlingen van het
vierde jaar verschilden niet van het Vlaamse gemiddelde.
Voor conventioneel burgerschap en politiek
zelfbeeld doen wij het niet beter, maar ook niet
slechter dan Vlaanderen, zowel in het tweede
als in het vierde jaar.
Als het over leerlingenparticipatie gaat, zijn
de leerlingen van ons vierde jaar enkel significant beter als het over deelname aan burgerschapsgerelateerde activiteiten op school
gaat. In alle andere gevallen volgen zijn de
Vlaamse scores.

blikvanger
Wat leren we als we het tweede
en het vierde jaar vergelijken?
De onderzoekers hebben de resultaten van de
Vlaamse leerlingen van het tweede jaar vergeleken met die van het vierde jaar en dan kwamen
ze tot enkele merkwaardige bevindingen.
In het tweede leerjaar maakt de onderwijsvorm (A- of B-stroom) voor conventioneel burgerschap nog niets uit, maar in het vierde jaar
scoort aso merkelijk beter dan bso. Bso is zelfs
gedaald t.o.v. het tweede jaar! Voor het politiek
zelfbeeld komen de onderzoekers tot precies
dezelfde constateringen.
De houding ten opzichte van gendergelijkheid (de gelijkstelling en gelijke behandeling
van mensen met een verschillend geslacht)
is het tweede jaar A-stroom al beter dan in de
B-stroom en in het vierde jaar zijn aso én bso
gestegen tegenover het tweede jaar, maar het
verschil wordt eerder nog iets groter.
De mate van etnocentrisme is in de A-stroom
kleiner dan in de B-stroom. In het vierde jaar bso
is het licht gestegen en in het vierde jaar aso net
wat gedaald tegenover het tweede jaar.

Wat kan de school bijdragen?
Volgens mij is een van de belangrijke conclusies van dit onderzoek dat de school vooral
het etnocentrisme kan bestrijden. Daar blijkt
de invloed van de school zeer groot te zijn! Het
participatief klasklimaat is daarvoor het belangrijkste instrument. Ik zou dan ook een sterke
oproep willen doen naar alle leerkrachten om
in alle klassen een open, participatieve sfeer te
creëren. Dat wil zeggen dat de leerkracht wel
de leiding neemt, maar dat hij/zij de leerlingen
inspraak verleent in het plannen van toetsen, in
het organiseren van klasactiviteiten, enz. Leerlingen moeten durven uitkomen voor hun overtuiging in hun eigen klasgroep.

Verklaringen voor
de Vlaamse positie
volgens prof. Mark Elchardus
In het vierde deel van de studienamiddag gaf
prof. Elchardus zijn verklaring voor de internationale positie van Vlaanderen, vergeleken met
de andere Europese landen. In een eerste tussentijds besluit kwam hij tot de conclusie dat er

in de samenstelling van de leerlingenbevolking
noch in de aanpak van de scholen een verklaring gevonden werd voor de internationale
positie van Vlaanderen, met een kleine uitzondering van de participatie. Het tweede tussentijds besluit ging over de nationale context. Die
speelt een rol:
< Detraditionalisering, globalisering en
persvrijheid dragen bij tot kennis, maar
ondergraven conventioneel burgerschap
en politiek zelfbeeld.
< Verwezenlijkte gendergelijkheid leidt tot
een positieve houding t.o.v. gendergelijkheid.
< Migratiedruk en politieke competitie
(versnippering van het politieke landschap)
leiden naar een negatievere houding t.o.v.
migranten.
< In Vlaanderen spelen deze drie invloeden
zeker.

Prof. Elchardus besloot zijn uiteenzetting met
de vraag: “Hoe kan Vlaanderen het beter doen?”
Hij zei dat we ons volgende vijf vragen moesten
stellen:
< Hoe kunnen we participatie op school
bevorderen?
< Hoe verbeteren we het klasklimaat?
< Moeten we niet naar een langere lerarenopleiding?
< Naar een onderwijssysteem met minder zittenblijven en meer automatische overgangen? (“Wij besteden meer tijd aan selecteren
dan aan onderwijzen!”)
< Hebben we niet meer overheidsregulering
nodig om ongelijkheid tussen de scholen
te beperken? (“Gezien onze geschiedenis
is dit wellicht een onmogelijke maatregel,
maar hoe gaan we die ongelijkheid dan wel
oplossen?”)

Over het onderwijsbeleid en het onderwijssysteem doet hij een aantal merkwaardige uitspraken. Eerst onderzocht hij de mate van overheidsregulering aan de hand van:
< vrije schoolkeuze van de ouders: die bestaat
enkel in Nederland en Vlaanderen!
< het percentage leerlingen in publieke scholen: een spreiding van 24% tot 100%; gemiddelde Europa= 86.6%; Vlaanderen= 43.9%
< ervaren concurrentie bij schoolhoofden: een
spreiding van 52.4% tot 95.9%: gemiddelde
europa= 76.5%; Vlaanderen= 90.6%

Een paar persoonlijke
slotbedenkingen

In verband met de burgerschapskennis beweerde hij – op basis van het wetenschappelijk onderzoek – dat de Vlaamse kennisscore zou stijgen mocht in Vlaanderen de lerarenopleiding
even lang zijn als het gemiddelde van Europa
en mocht de overgang basis naar secundair ook
automatisch zijn!
Over de houding tegenover immigranten
zegde hij dat onze score hoger zou zijn als wij
meer overheidsregulering zouden hebben en
als wij geen examens zouden hebben op einde
van het ‘lager secundair’ (sic!). “Het gebrek aan
overheidsregulering (bijzonder de vrije schoolkeuze) resulteert in Vlaanderen in grote ongelijkheid tussen de scholen.” (citaat van dia 45
uit zijn presentatie). Bij de volgende dia stelde
hij: “Hoe minder regulering, hoe meer zittenblijvers.”

We moeten oppassen dat we niet extra kritisch
zijn voor wetenschappelijk onderzoek als de resultaten voor ons tegenvallen (en ze klakkeloos
aanvaarden als we er zeer goed uitkomen...).
Vanuit ons opvoedingsproject en vanuit de vakoverschrijdende eindtermen hechten wij veel
belang aan gezonde burgerzin, aan participatie,
aan gelijkheid van man en vrouw, aan de gelijkheid van alle mensen ongeacht hun ras, geaardheid, overtuiging. Als dan uit wetenschappelijk
onderzoek bovendien blijkt dat meer participatie op school en een beter klasklimaat deze
burgerzin positief kunnen beïnvloeden, wat zou
ons dan tegenhouden hierin nog meer energie
te investeren?
Als het over de besluiten in verband met overheidsregulering en het onderwijssysteem gaat,
ben ik zo vrij eerder sceptisch te zijn en ik kan
mij niet van de indruk ontdoen dat het geen
toeval is dat die besluiten volledig in de lijn liggen van het politiek denken van de onderzoeker... De vertegenwoordiger van de minister,
mevrouw Van de Savel, herhaalde die punten
nog eens uitdrukkelijk toen zij de toespraak van
de minister voorlas! Moest dit onderzoek daarom zoveel persaandacht krijgen?
WR
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blikvanger

SJKS-schoolbib: interactief!
De catalogus van de schoolbibliotheek van SJKS is vanaf 18 oktober
2010 online toegankelijk voor iedereen. Wie op de sjks-website
schoolbib aanklikt kan aan de slag!
Onze enthousiaste OLC-BIB-ploeg bezorgde ons
volgende wervende tekst:

Klik je op zoekmethode nummer 3, dan bepaal je zelf hoeveel criteria je ingeeft.

“Een geheugensteuntje voor de inleverdatum
van je boek! Boetes vermijden! Geen halve middagpauze meer aanschuiven om te merken dat
het boek dat jij nu graag wou lezen toch reeds
uitgeleend is! Thuis vanuit je luie zetel controleren of de boeken op jouw boekenlijst ook in
onze bibliotheek aanwezig zijn.

Lenersgegevens opvragen
Je vindt dit in het koningsblauw aan de linkerbovenzijde naast het 1-2-3 icoon.
Wanneer je hierop klikt dan geef je je naam
en voornaam in en ook het ‘lenersnummer’.
Dat nummer wordt binnenkort aan leerlingen bezorgd (vignet om in de schoolagenda te kleven). Je kan dan zelf controleren
hoe lang je boeken al ontleend zijn, of je ze
moet verlengen of je reeds boete hebt enz.

Jullie lezen het al, onze schoolbibliotheek is de
kinderschoenen ontgroeid en is nu een ‘echte’
semi-professionele interactieve bib geworden, en
helemaal klaar voor de 21ste eeuw. De schoolbib wil complementair zijn aan de openbare
bibliotheken en wil maximaal inspelen op boeken die in de klas gebruikt worden/ter sprake
komen.

Aan de slag
Het centrale zoekbalkje: algemeen zoeken
Je kan op het centrale ‘google’ balkje een zoekterm invullen: een naam van een auteur, een titel, een woord uit de titel, een onderwerp, enz...
Druk je nu op de functie ‘zoeken’ dan geeft de
zoekmachine je alle titels van boeken waar deze
term in voorkomt.
Vind je hierbij het boek dat je zocht, dan ga je
daarop klikken en je vindt alle gegevens van dit
boek, tot zelfs (voor de meeste boeken) een afbeelding van de voorkaft. Klik je door op deze
kaft dan kom je bij een volledige bespreking
van de korte inhoud van dit boek.
De cijfers 1-2-3: meer verfijnd zoeken
Klik je op zoekmethode nummer 1, dan kan je
zelf aanduiden welk zoekcriterium je wil hanteren. Let wel: de auteursnaam, titel, titelwoord,
e.d. moeten deze keer wel juist gespeld zijn!
En weer kom je bij alle boeken van deze auteur,
of alle titels met dat woord, enz. Voor meer info
klik je weer op de titel van het boek.
Klik je op zoekmethode nummer 2, dan zal je
twee verschillende componenten kunnen aanduiden en dus je zoekactie nauwkeuriger maken.
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Nieuwste aanwinsten
(in het koningsblauw aan de rechterbovenzijde) Wanneer je hierop klikt, krijg je een
overzicht van alle boeken die nieuw werden ingegeven in de bibliotheekcatalogus.
Dat zijn dus de laatste aanwinsten en eventueel boeken die nog niet werden geregistreerd.
Je merkt het al... elke dag creëren we meer
nieuwe mogelijkheden om het onze lezers
comfortabeler en het leven gemakkelijker
te maken.
Ook het inlezen van de ontleende boeken
zal binnenkort ‘digitaal’ met de scanner en
een barcode gebeuren. Je zal zelfs een uitgeprint ticket krijgen waarop de titels van
de boeken staan die je hebt uitgeleend en
wanneer je ze precies moet binnenleveren.
Fantastisch, niet? Ga dus vlug even snuisteren in onze digitale bib,
Véél interactief leesplezier,”
De OLC- en BIB- ploeg

Op de homepage www.sjks.be vind je
de bibcatalogus en de zoekmogelijkheden

Enthousiaste vijfde
jaars beheren tCollege
Leerlingen op de site
en in College Info
Leerlingen hebben voortaan een
eigen stek in College Info en op
de schoolsite! Binnenkort krijgt
de website van onze school
trouwens een grondige facelift.
In de leerlingenraad van september 2010 werd
de vraag door de directie gesteld: zijn er kandidaten om een redactieploegje te vormen dat meewerkt aan een eigen leerlingengedeelte op de
sjks-site en aan een bijdrage in College Info? Enkele creatieve duizendpoten lieten het zich geen
tweemaal zeggen. Mede ondersteund door de
erg actieve leerlingenraad gingen ze aan de slag.
In een open sfeer bespraken ze hun plannen.

Online
En... na enkel maanden is de eersteling klaar: de
eerste bijdrage van de leerlingen-redactieploeg
(Lies, Emilie en Jeroen)! Het is de bedoeling dat
de leerlingenredactie telkens voor een bijdrage
zorgt in College Info.
Bovendien is vanaf woensdag 8 december de
link naar de leerlingenwebsite van tCollege actief. Bovenaan de homepage van www.sjks.be
klik je door naar de leerlingensite.
Het debuut mag er zijn! Creatief, interactief en...
alles geschreven, ontworpen en gerealiseerd
door leerlingen!
We steken niet onder stoelen of banken dat we
als directie blij zijn met de respons van de leerlingen; tegelijk fier op wat ze realiseerden. We
wensen hen dan ook proficiat met dit initiatief
en veel succes!

Website: grondige facelift
Ondertussen zijn we ook aan de slag om onze
website te vernieuwen. De layout wordt aangepast aan de links die de voorbije jaren een vaste
plaats kregen (schoolonline, webmail, smartschool, schoolbib); het informatieve gedeelte
wordt eenvoudiger bereikbaar; de inhoud
wordt grondig geüpdatet, de foto s vernieuwd.
We willen met de vernieuwde site van start
gaan in februari 2011.
DVR
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Derde jaar in zee met school uit Deventer

Nieuw uitwisselingsproject
met onze noorderburen
Na ons avontuurlijk pilootproject in Ermelo vorig jaar wilden we ook dit jaar heel graag uitwisselen met een klas
uit het 3de jaar in Nederland. Dit jaar gaan we echter niet naar Ermelo, maar naar Deventer.

In Overijsel
Je vraagt je ondertussen ongetwijfeld af hoe je ‘Deventer’ eigenlijk moet
uitspreken. Wel, we zaten met hetzelfde probleem, maar onze Nederlandse collega Sonja Suij gaf ons de volgende tips: Spreek ‘Deventer’ zeker niet
uit zoals ‘De Venter’, want dan zal je raar bekeken worden in Nederland.
Probeer het uit te spreken zoals ‘Dee-vun-ter’ (met de klemtoon op de eerste lettergreep) en dan zal men je zeker begrijpen!
Deventer is gelegen in het zuidwesten van de provincie Overijssel en bevindt zich aan de IJssel. Het is een van de vijf oudste steden van Nederland
en heeft een lange geschiedenis. De stad heeft bijvoorbeeld het oudste
stenen huis, het oudste wandelpark en de oudste wetenschappelijke bibliotheek van Nederland.

Een enthousiaste Nederlandse ploeg
Dankzij collega Hilde Van den Berghe én enkele mailtjes en telefoontjes
verwelkomden we Kees en René, twee enthousiaste Nederlandse collega’s,
op 9 juni 2010 op onze school. Toen de eerste contacten werden gelegd,
merkten we onmiddellijk hun enorme bereidheid op om samen te werken
met onze school en een Nederlandse klasgroep af te stemmen op één van
onze klassen. We zaten op dezelfde golflengte en konden met een gerust
hart de grote vakantie ingaan om dan in september met volle energie opnieuw te starten.
Op 5 oktober 2010 volgde er een tegenbezoek met adjunct-directeur
Danny Van Royen en enkele collega’s aan onze noorderburen. De school
‘Het Stormink’, die deel uitmaakt van het ‘Etty Hillesum Lyceum’, vierde
toen zijn 5-jarig bestaan. We keken er dan ook naar uit om de sfeer die dag
op te snuiven!
We werden zeer hartelijk ontvangen door onze Nederlandse collega’s en
kregen bij aankomst al meteen een ‘lekker toetje’ aangeboden.
We leerden ook Harold, de klassenleraar of ‘mentor’ van de Nederlandse
klas, kennen en kregen verder extra uitleg over het onderwijsaanbod en
de organisatie van de school.

Schoolgebouw ‘Het Stormink’
Kenmerkend voor ‘Het Stormink’ zijn de vier ‘teamhuizen’, vergelijkbaar
met kleine scholen, in één gebouw, ieder op een eigen etage. Door die
vier ‘huizen’, ieder met een eigen onderwijsteam, kan bijna elke leerling die
naar de middelbare school gaat hier terecht. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld ‘kader/theoretisch’, ‘havo/atheneum’ onderwijs of de ‘Basis Beroeps-

gerichte Leerweg’ volgen. In vergelijking met de Vlaamse terminologie
betekent dit dat zowel ‘ASO’-, ‘TSO’-, ‘KSO’- als ‘BSO’-leerlingen in dezelfde
school onderwijs volgen.
Je vindt op ‘Het Stormink’ wel alleen de ‘onderbouw’ (de eerste twee of
drie jaar) van de opleidingen. Nadien volgen de leerlingen een vervolgopleiding in de ‘bovenbouw’ in een andere school van het ‘Etty Hillesum
Lyceum’.
De architectuur van dit moderne gebouw in functie van de verschillende
‘schooltjes’ was zeer opmerkelijk en verrassend! ‘Het Stormink’ werkt namelijk vanuit de filosofie ‘ontdekken en ontmoeten vanuit een basis’. Concreet betekent dit dat de school in drie onderdelen te verdelen is:
< De ontdekkingswereld, waar de leerlingen de meer praktisch gerichte
vakken volgen.
< De basis, waar de meer theoretische vakken worden aangeboden.
< De ontmoetingswereld, daar waar de leerlingen en docenten elkaar
ontmoeten.
De ‘ontdekkingswereld’ en de ‘basis’ hebben bovendien een eigen kleur,
namelijk rood en blauw. Iedere leerling maakt dus deel uit van een ‘schooltje’ Rood 1, 2, 3 of 4 gedurende de hele opleiding aan ‘Het Stormink’, wat
impliceert dat de leerlingen niet op de andere rode ‘schooltjes’ worden
toegelaten! Dit leek ons op het eerste zicht vrij onrealistisch, maar blijkbaar
is dit voor de leerlingen vanzelfsprekend.
<<<
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Uitwisselingsproject van 5MT
met Duitsland

Ab nach
Emmerich
In de ‘ontmoetingswereld’ daarentegen kunnen álle leerlingen van
de school elkaar ‘ontmoeten’, wat te vergelijken is met een hele grote
‘calfac’ middenin het gebouw, omringd door ‘blauwe’ en ‘rode’ verdiepingen.
Na deze zeer interessante uitleg kregen we een rondleiding door de
school en ‘ontdekten’ we de ‘rode’ en ‘blauwe’ etages waar uitzonderlijk vele workshops plaatsvonden ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de school.
Jammer genoeg vloog de tijd vooruit, maar vóór ons vertrek boden
onze gastvrije collega’s ons nog een feestelijk glaasje aan en klonken
we op een goede samenwerking!

Programma
Van 31 januari tot 4 februari 2011 zal 3ECb, de lieve klas van mevrouw
Verhelst, de Nederlandse klas 3 HAVO ongetwijfeld met veel enthousiasme verwelkomen op onze school! Onze leerlingen zijn alvast in
spanning, maar binnenkort zullen ze via e-mail de eerste contacten
kunnen leggen.
Het volledige programma geven we nog niet prijs, maar er zal alleszins gewerkt worden rond het thema ‘Reclame’ door middel van enkele workshops wiskunde, Nederlands en Engels. Ook zal er af en toe
tijd worden gemaakt voor ontspanning zoals een uitstapje naar Gent.
Na de paasvakantie, van dinsdag 26 tot vrijdag 29 april 2011, worden
onze leerlingen verwacht in Deventer. Voor het echter zover is, kijken
we alvast uit naar het bezoek van onze noorderburen! We houden jullie op de hoogte! Doei!
Greet Valckx
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In het schooljaar 2010-2011 hopen we het begin van
een mooie traditie te vestigen. We vieren dit schooljaar namelijk het tweejarig jubileum van ons uitwisselingsproject met Emmerich. De editie van vorig jaar
bleek na evaluatie met deelnemers en organisatoren
een grote meevaller, dus verheugden wij ons al op
voorhand op de twee komende Duits-Belgische
bezoekjes.
Dit schooljaar moesten we er wel meteen invliegen. Door de voor ons wat
bizarre regeling van ‘Klausuren’ (= Duitse vakexamens) stond het bezoek
van onze Belgische leerlingen aan Emmerich heel vroeg in het schooljaar
gepland: van woensdagnamiddag 29 september tot en met zaterdagnamiddag 2 oktober.
Al in de zomervakantie mailden en belden de organiserende leerkrachten
dus al driftig heen en weer. Er werd beslist om de uitwisseling te doen met
5MWia/LMt/MWe van ons College en die scholieren die in het WilibrordGymnasium het vak Nederlands kozen. In Duitsland mag je als leerling in
de laatste jaren van het Gymnasium (= aso) je vakken grotendeels zelf kiezen. Echte ‘richtingen’ zoals wij die kennen bestaan er dus niet.
Via een vragenlijst werden de ‘uitwisselingskoppels’ samengesteld en de
eerste mails tussen de leerlingen uitgewisseld. Dat verliep vlot maar toch
bleven onze 5MWia/LMt/Mwe’ers met onzekerheden zitten: Kennen wij
wel al genoeg Duits? Zullen ze onze gastgezinnen ons wel begrijpen?
Zullen we het wel goed kunnen vinden met onze Duitse uitwisselingspartners?...

over de grenzen
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Toen we die woensdagnamiddag van de 29ste even voorbij Arnhem met
onze bus de grens tussen Nederland en Duitsland overstaken en de Rijn in
de gaten kregen, gierden de zenuwen door vele Waaslandse kelen.
Het pleit voor zowel de Duitse als de Belgische leerlingen dat deze aanvankelijke twijfels tijdens het nuttigen van meerdere – vaak van chocolade
voorziene– zoetigheden in het ‘schoolcafetaria’ als sneeuw voor de zon
verdwenen. De sfeer zat er zelfs meteen volop in bij het daaropvolgende
bowlingspelletje, waarbij de Belgische eer heftig hoog gehouden werd.

Sterk verschillend onderwijssyteem
De volgende voormiddag toonden de Emmerichse leerlingen onze jongens en meisjes hun school en volgden we een paar Duitse lessen mee.
Sommige Belgische scholieren hadden er ook geen probleem mee om de
Nederlandse les wat te stofferen met sappige Zuidnederlandse uitdrukkingen en weetjes over ons land.

Een meevaller over de gehele lijn
Op de terugweg naar huis vulden de verhalen over de voorbije dagen bus.
Er sprak verwondering, soms onbegrip, soms puur en onversneden enthousiasme uit deze verhalen, maar de gemene deler was, dat het met dat
Duits nog allemaal leek mee te vallen. (En waar er nog talige leemtes zijn,
kunnen jullie, gemotiveerde leerlingen, uiteraard rekenen op de enthousiaste inzet van jullie leerkrachten Duits.)
Maar niet alleen het talige aspect maakt een uitwisselingsproject boeiend.
Want op het einde van de bus- en uitwisselingsrit leek iedereen het er wel
over eens dat het omwille van verschillende redenen de moeite waard is
om je blik te verruimen door over de grenzen te kijken. En in een tijd waarin onze regio zich meer en meer op zichzelf lijkt terug te plooien terwijl er
om ons heen belangrijke dingen gebeuren, kunnen wij dat als begeleiders
enkel positief vinden.

Met Vorfreude!
Tijdens deze voormiddag bleek in ieder geval dat het Belgische en Nordrhein-Westfälische schoolsysteem (onderwijs is in Duitsland een deelstaatbevoegdheid, sv) zowel vormelijk als inhoudelijk van mekaar verschillen.
In de namiddag ging het onder een druilerige wolkenhemel vervolgens
richting Kleve. Kleve, een buurstadje van Emmerich, heeft de Tweede
Wereldoorlog beter doorstaan dan Emmerich, dat voor meer dan 90%
gebombardeerd werd en beschikt dus nog over een paar historische monumenten. Het belangrijkste daarvan is de ‘Schwanenburg’, burcht van de
mythische zwanenridder Lohengrin, die ook bij ons bekend is door onder
andere een opera van Wagner.

Kortom, redenen genoeg om met ‘Vorfreude’ uit te kijken naar het tegenbezoek van onze uitwisselingsoosterburen aan Sint-Niklaas van woensdagnamiddag 16 tot zaterdagmiddag 19 februari 2010. En ook over dat tegenbezoek zult u, trouwe Ic Hou-lezer, in een volgend nummer het nodige
kunnen vernemen.
Stijn Verhaeghe

Naar Bonn
Op vrijdag stond er een dagtrip naar Bonn op het programma. We kregen
eerst een geleide wandeling doorheen het centrum van de voormalige
Duitse hoofdstad, waarna er een ruime brok eet- en (shopping)tijd volgde.
In de namiddag werden we verwacht in het ‘Haus der Geschichte’, een
prachtig multimediaal museum waar je je weg kunt zoeken in de Duitse
naoorlogse geschiedenis.
Die avond verbroederden de leerlingen op de manier hen eigen. Een verbroedering die, te oordelen naar de kleine en soms zelfs vochtige oogjes bij
het afscheid de volgende dag, blijkbaar erg hartelijk en intens verlopen is.
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Eindreizen 2011: naar Griekenland en naar Italië

Sfeer en cultuur zijn troef
Al regelmatig heb je in Ic Hou een verslag kunnen lezen over onze endreizen met de leerlingen van het zesde jaar
en misschien heeft u zich al meer dan eens afgevraagd hoe het toch komt dat er elk jaar opnieuw zoveel jongens en
meisjes inschrijven voor één van die reizen (dit jaar 70 % van de leerlingen).
Het antwoord hierop is even eenvoudig als complex: we kunnen tientallen redenen aangeven om het succes
te verklaren, maar misschien zit het geheim heel eenvoudig in het sterke programma dat aangeboden wordt!
We laten jullie meegenieten van al het moois dat wij onze leerlingen laten zien op reis, maar blijven tegelijkertijd met een onopgeloste vraag zitten: hoe komt het toch dat de reis naar Spanje met een schitterend team van
begeleiders en een bijzonder intrigerend programma zo moeilijk van de grond komt? We proberen jullie hierop
volgende keer een antwoord te geven nadat we onze reizigers hierover bevraagd hebben.

Waarom
Griekenland?
In Athene lopen waar Socrates zijn medeburgers lastige vragen stelde en daarmee de
grondslag van de Westerse filosofie legde, in
Mykene het paleis betreden waar Agamemnoon na zijn zegevierende terugkeer van de
Trojaanse oorlog door zijn vrouw en haar minnaar vermoord werd, in Epidaurus de perfecte
akoestiek van het prachtige theater uittesten,
in Olympia je voet plaatsen in de startblokken
waar eeuwen geleden echte Olympische helden triomfen oogstten, in Delfi het pad volgen
dat via de tempel van Apollo steil omhoogslingert naar het theater en het stadion en er een
stukje Griekse geschiedenis uit aflezen, stil worden bij een grafstèlè in het archeologisch museum en genieten van een hapje en een drankje
in de Plaka, over de langste brug van Europa
rijden, een babbel slaan met de uitbundige en
praatgrage Grieken, onder de indruk zijn van het
ruige Taegetosgebergte en gecharmeerd worden door het groene en lieflijke Elis... Redenen
te over om kennis te maken met Griekenland,
gelegen op het snijpunt van oud en nieuw, oost
en west.

Acht onvergetelijke dagen:
een voorproefje Athene
Akro Poli betekent ‘Bovenstad’; veel Griekse steden kennen een bovenstad, maar Athene heeft
de beroemdste ter wereld. De Akropolis met de
hoge zuilen van het Parthenon is één van de
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mooiste bouwwerken ter wereld. Of je het Parthenon nu bij daglicht ziet of ’s nachts wanneer
het gebouw verlicht is, het bepaalt altijd het
stadsbeeld en is een blijvende herinnering aan
de Gouden Eeuw van het antieke Griekenland.
Ten noorden van de Akropolis strekt zich de Antieke Agora, of marktplaats, uit. Het gebied was
oorspronkelijk een begraafplaats en veel graven
zijn nog steeds te zien. Tegen de 6de eeuw v.C.
begon het als marktplaats gebruikt te worden.
Het breidde zich enorm uit en verscheidene
honderden jaren was dit het centrum van het
Atheense leven. Vlakbij ligt ook het Nationaal
Archeologisch museum. Dit museum met zijn
schatten uit de Griekse beschaving door de
eeuwen heen is één van de belangrijkste musea
ter wereld.

Monastiraki, gelegen rond het gelijknamige
plein, is een van de meest bruisende winkelbuurten van Athene. Op de vlooienmarkt op en
rond dit plein is van alles te krijgen. Het gonst er
van de bedrijvigheid en het is er ook heel wat
drukker dan in het aangrenzende voetgangersgebied Plaka.
De Plaka is een doolhof van straten die aan de
voet van de Akropolis naar het oosten en het
westen kronkelen. In dit toeristische gebied zit
je midden tussen de verkopers van postkaarten
en souvenirs, en restauranthouders die het allemaal op je gemunt hebben. Maar er staan ook
mooie oude gebouwen. Overdag en ’s avonds
hangt er een gezellige sfeer. Syntagmaplein.
Syntagma is het hart van Athene. De naam betekent Plein van de Grondwet en aan dit plein
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ligt het parlementsgebouw of Vouli, dat permanent bewaakt wordt door de ‘Evzones’ (Griekse
soldaten in kleurrijke klederdracht). Zondagmorgen om 11 uur kan je getuige zijn van de
Wisseling van de Wacht. Vlakbij ligt ook het
Benakimuseum. Antoine Emmanuel Benaki was
een Griekse katoenhandelaar uit Egypte. Hij besteedde een groot gedeelte van zijn fortuin aan
het aanleggen van een kunstcollectie die nu te
zien is op verschillende verdiepingen van het
herenhuis waar hij vroeger woonde. Het is een
veelzijdige verzameling met voorwerpen uit
de 3de eeuw tot de vroeg 20ste eeuw met een
aantal prachtige iconen.
Van hieruit bereik je ook ‘makkelijk’ via de Kolonakiwijk de Lykavittos. Met zijn 277 m is het de
hoogste heuvel van Athene en vanaf de top heb
je een prachtig uitzicht op de stad: de Akropolis,
en nog verder daarachter Piraeus en de Egeïsche zee en bij helder weer kan je zelfs het eiland Egina zien liggen.
Egina betekent ‘Duiveneiland’, een naam die de
Feniciërs eraan gaven. Nu is het een sierlijke plek
met mooie 19de eeuwse herenhuizen die getuigen van zijn rijke verleden als handelshaven.
In de Oudheid was Egina een grote rivaal van
Athene. Ook sloeg men hier voor het eerst zilveren muntgeld, iets wat de rest van Griekenland
later overnam. Het eiland was in 1828 zelfs even
de hoofdstad van Griekenland.

Delfi
Aan een zijweg van de route Athene-Delfi kom je
bij een eenzame plek in een vallei, vol olijfbomen,
door bergen omzoomd. Daar staat het klooster
van Osiou Louka (de gezegende Lukas). Het klooster was gewijd aan een Griekse kluizenaar. Hij stierf
in 953 n.C. en ligt begraven in een crypte bij het
klooster. Het is een pareltje van de Byzantijnse architectuur in Griekenland en bevat bovendien een
aantal uitstekend bewaarde fresco’s.
Eens in Delfi aangekomen, gelegen op de zuidhellingen van het Parnassos-gebergte met zicht op
een brede vallei met olijfbomen, zet je de traditie
verder die al meer dan 3000 jaar oud is. Reeds in
de 12de eeuw v.C. kwamen pelgrims hier om raad
te vragen aan de Pythia, het bekendste orakel uit
de Oudheid. Na een bezoek aan de mythische site
breng je een bezoek aan het museum waarvan de
schatten niet onder hoeven te doen voor die van
de Akropolis in Athene. Wereldberoemd zijn De
wagenmenner en de twee kouroi.

Olympia

Nafplion

De moderne Olympische spelen zijn ruim honderd jaar oud, maar de oorspronkelijke spelen
in het klassieke Griekenland werden voor het
eerst bijna 3000 jaar geleden gehouden en vonden gedurende meer dan een millennium om
de vier jaar plaats. Alvorens je een bezoek kan
brengen aan het eigenlijke stadion moet je door
een uitgestrekt terrein dat meteen doet denken
aan wat we nu kennen als het Olympische dorp.
Toppers zijn de tempel van Zeus, de werkplaats
van Pheidias, de tempel van Hera en het Archeologisch Museum. Pronkstukken hier zijn de
beeldhouwwerken en friezen die de tempel van
Zeus sierden alsook de Hermes van Praxiteles,
gehouwen uit Parisch marmer.

Nafplion is één van de aardigste steden van de
Peloponnessus. Een groot deel van haar charme
ontleent de stad aan haar middeleeuwse centrum en Venetiaanse architectuur, die teruggaat
tot de tweede Venetiaanse bezetting (16861715). Het stadje is prachtig gelegen aan het water met uitzicht op de baai. De smalle straten, de
witgekalkte huizen van de oude stad doen denken aan de Griekse eilanden. Je kan er heerlijk
eten. Het stadsbeeld wordt extra verfraaid door
2 grote forten die hoog boven de lage gebouwen van de oude stad uitsteken. Het eerste dat
dateert uit de 18de eeuw is het Palamidi Fort en
biedt je na 999 treden een spectaculair uitzicht.
Het tweede, ietwat minder indrukwekkend,
heet Its Kale Fort, Turks voor binnenste kasteel.
Hier bevond zich oorspronkelijk de akropolis
van Nafplion. Ook nog zeer de moeite is het Archeologisch Museum met als hoogtepunt van
de collectie een bronzen gevechtstenue uit de
Myceense tijd (ca 1500 v.C.) dat vrijwel helemaal
intact is gebleven.

Mykene
Mykene is ongetwijfeld de belangrijkste historische plaats op de Peloponnessus. Langsheen de Schatkamer van Atreus kom je op het
hoofdterrein via de beroemde Leeuwenpoort,
genoemd naar de 2 leeuwen boven de ingang.
Vermoedelijk waren de leeuwen het symbool
van het Myceense vorstenhuis. Eenmaal onder
de poort door zie je de resten van de cirkelvormige koningsgraven. Het is hier dat Schliemann
het prachtige gouden masker vond waarvan hij
dacht dat het samen met koning Agamemnoon
begraven was. Zijn paleis was ommuurd met
enorme muren tot 14 meter dik en heetten Cyclopische muren omdat men zich later niet kon
voortstellen dat anderen dan éénogige reuzen
– de Cyclopen – ze gebouwd konden hebben.

Epidavros
Het oude theater bij Epidavros is één van de
mooiste plekken in Griekenland. Het is beroemd
om zijn perfecte akoestiek en wordt nog steeds
gebruikt voor uitvoeringen van het Zomerfestival van Athene. Weinigen kunnen aan de verleiding weerstaan om de akoestiek uit te testen op
hun reisgenoten achter in het theater, dus zorg
dat je een toespraak bij je hebt!
<<<
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ALLA SCOPERTA DEL PIU
BEL PAESE DEL MONDO

10 dagen
heerlijk
genieten
in... Italië

Een team van leraars met jarenlange ervaring
in de begeleiding van de eindreizen van onze
school bezorgt onze leerlingen een onvergetelijke verkenning van Noord-Italië.
Het wordt een boeiende kennismaking met
schitterende steden, pittoreske dorpen, prachtige landschappen en verrassende ontmoetingen
met temperamentvolle Italianen. We kiezen voor
een mooi evenwicht tussen geleide bezoeken en
vrij initiatief waarbij jullie de kans krijgen om af en
toe zelf op verkenning te gaan; zo kan je bijvoorbeeld de lokale gastronomie ontdekken en probeer je een mondje Italiaans te spreken.

al inkwartieren in ons hotel in het hartje van de
eeuwige stad: op 100 meter van het forum en
het Colosseum! We krijgen drie dagen de tijd
om deze stad te doorkruisen op alle mogelijke
manieren.

Drie dagen Rome verkennen

We bestuderen het antieke Rome met het Forum Romanum, het Colosseum, de triomfboog
van Constantijn en het Capitool. Natuurlijk staan
ook het Vaticaan en Sint-Pieters op ons programma. Kerken als San Pietro in Vincoli en San
Clemente kunnen we niet zomaar voorbijlopen.
Tijdens een geleide wandeling ontdekken we
pittoreske gedeelten van Rome die we niet voor
mogelijk hielden en waar we alleen nooit zouden komen.

Maandag 11 april: de ochtendvlucht zorgt ervoor dat we al heel snel het echte vakantiegevoel zullen beleven want om 12 uur zullen wij

Tijd voor het moderne Rome? Natuurlijk: wandel
zelf naar de Piazza Navona of de Trevi-fontein.
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Gebruik je stadsplan om naar de Spaanse Trappen te gaan: dé plaats waar in de vooravond
iedereen verzamelt of gooi een muntstuk in de
Trevi-fontein en kom later zeker terug....

Van de grootstad naar
de Umbrische heuvels:
Spoleto en Assisi
Donderdag 14 april: om 9 uur brengt La Gradese
(onze Italiaanse busmaatschappij) ons naar een
uniek museum (Centrale Montemartini).
Tegen de middag zijn we in Spoleto waar we
eerst een spectaculaire wandeling maken over
het eeuwenoude aquaduct. Na de gezamenlijke
lunch gaan we in verschillende groepjes deze
eeuwenoude Umbrische nederzetting ontdekken; maar maak je maar geen zorgen: we voorzien hier zeker voldoende tijd voor een terrasje.

over de grenzen
RUBRIEK
Tegen de avond worden we in het historische
en volledig geklasseerde Assisi in de Umbrische
heuvels verwacht. Op vrijdag kunnen we de
hele dag genieten van dit lieflijke stadje. In de
voormiddag brengen we een georganiseerd
bezoek waarbij we als het ware in de voetstappen van Sint-Franciscus lopen. In de namiddag
wordt het een flinke wandeltocht in de bergen
naar de plaats waar de Heilige Franciscus zich
terugtrok in de natuur (de Carceri) en we eindigen onze wandeling in San Damiano.
In ons hotel genieten we die dagen van de
heerlijkste Italiaanse gerechten.
Vrijdagavond is vrij: tijd om een kaartavond te
organiseren met vrienden, rustig TV te kijken of
eens vroeg te gaan slapen want de volgende
dag wordt weer een uitdaging!

Naar Toscane: Siena en Firenze!
Zaterdag rijden we met de bus noordwaarts: we
zorgen dat we rond 10.30 uur in Siena zijn.
We bewonderen de pracht van de onafgewerkte, maar imposante kathedraal. In het Museo
dell’Opera worden we overdonderd door de
Maésta: een altaarstuk waarin de Madonna centraal staat.
In de late namiddag genieten we van het betoverende landschap van Toscane en als we de
chaos bij het binnenrijden van Firenze hebben
overleefd en onze kamer hebben gekregen in
ons hotel in de buurt van Santa Maria Novella,
dan weten we dat we alweer in een bruisende
stad zijn terechtgekomen waar zoveel te beleven valt; ook ‘s avonds als de meeste dagjestoeristen al weg zijn en wij nog kunnen genieten
van de échte stad!
Zondag 17 april: we gaan tijdig ontbijten zodat we om 9 uur kunnen verzamelen aan de
Duomo om de hele dag – alweer met onze eigen gidsen – een geleid bezoek te brengen aan
deze renaissancestad waarbij we niet zullen nalaten om het wereldberoemde Uffizi te bezoeken. We bewonderen ook de kunstschatten van
San Marco en het Palazzo Vecchio.
Het is de stad van Dante, de familie De Medici,
Leonardo da Vinci, Michelangelo en zo vele anderen. De architectuur van kerken, paleizen en
pleinen geeft het geheel een onvergetelijke
sfeer waarin het heerlijk rondwandelen is.
Ons verblijf in het hartje van de stad laat toe om
ook ‘s avonds en ‘s morgensvroeg de sfeer op te

snuiven (als de toeristen al lang verdwenen zijn
of nog in de file staan om de stad binnen te rijden).

Ons volgende hoogtepunt:
la serenissima –
Venezia via Bologna
Maandagochtend verlaten we Firenze en bezoeken we de universiteitsstad Bologna.
Een heuse stadsrally brengt ons naar de mooiste
pleintjes en spectaculaire hoekjes van ‘La rossa’
of ‘La dotta’ (bijnamen van Bologna) en wie
weet: misschien wint jouw groepje wel onze onovertroffen trofee voor de winnaar van de rally.
Vanuit Bologna is het nog ongeveer anderhalf
uur rijden naar Venetië, de stad op het water.
Daar laten we de bus achter en nemen de vaporetta. Wij smaken ook hier het uitzonderlijke
genoegen in het centrum van de stad zelf te logeren; daardoor genieten we volop van de sfeer
van de steegjes en kanalen ‘s avonds.
In Venetië zie je geen auto’s, motorfietsen of
fietsen. Wel drukke activiteiten op het water,
duizenden toeristen die de eigenaardigheid en
kunst van deze Dogestad komen ontdekken.
Wij plannen een wandel– en zwerftocht door
de stad van de San Marco, het Dogenpaleis
en zovele verrassende pleintjes, kerken en onverwachte steegjes waar je géén toeristen tegenkomt. Onze rondleiding eindigt rond 4 uur
zodat je nog voldoende tijd hebt om souveniertjes aan te schaffen.

Onze laatste voormiddag in Venetië (dinsdag)
bieden we de leerlingen de keuze uit vier alternatieven:
< museum Peggy Guggenheim
< Dogenpaleis
< nieuw museum aan Punta della Dogana
< bezoek aan Murano (glasblazerseiland)

Laatste stop: Treviso
Woensdagmiddag 20 april verlaten we Venetië
en omdat we pas rond 21u opstijgen, hebben
we nog voldoende tijd om even in Treviso rond
te lopen.
We eindigen onze eindreis met een uitgebreide
maaltijd in de buurt van Treviso.
Het zal rond middernacht zijn wanneer Het Soete Waeslant ons veilig en wel in Sint-Niklaas zal
achterlaten.
Marc Buytaert

Naar Hellas

Hoe het groeide...
De Italiëreizigers van mijnheer Buytaert
groeiden hem boven het hoofd, of tenminste toch het aantal. Hulp gezocht
bij en gevraagd aan mijnheer Faems
en mijnheer Van Wambeke, die aan het
brainen sloegen. En als die twee brainen dan stormt het, zeker weten! Ze
luwden bij de idee van een Griekenlandreis als volwaardig alternatief voor
Italië en zochten vrouwelijke steun,
want zo hoort het toch in het gemengd
onderwijs.
Het akkoord was snel gesloten: een
gespecialiseerd reisagentschap aanspreken, het basisprogramma van de
achtdaagse resi wat bijsturen en... de
inschrijvingen afwachten.
Jaar 1 werd een gezellig onderonsje
met 17 leerlingen, jaar 2 al wat drukker met 48, jaar 3, ‘la Grèce, zéro points’
wegens geen liefhebbers.
Dit jaar zijn er een zeventigtal kandidaten.
Zoals u merkt, een zeer schommelend
aantal deelnemers. En de begeleiders?
Schommelen die ook? Inderdaad, die
schommelen soepel mee.
De ploeg wordt alweer versterkt en
onze bestemming blijft boeiend lonken
als pijlen van onze beschaving en als
duidelijke knipoog naar het Oosten.
Wij zijn er klaar voor! Julie ook, Griekenlandreizigers?
Greece, here we come...
(zie ook pagina 24-25)
Christine Dejonghe

IC HOU februari 2011 27

RUBRIEK
over
de grenzen
Een jaartje AFS aub

Over de grenzen kijken:
letterlijk
Op dit ogenblik zijn onze zesdejaars bezig aan de laatste loodjes van hun laatste schooljaar bij ons op het
College. Daarna zullen de meesten uitzwermen naar hogescholen en universiteiten. Enkelen zullen onmiddellijk
aan de slag gaan in hopelijk de job van hun leven. Toch hebben we (alweer) een aantal leerlingen die het zesde
jaar bewust nog eens willen overdoen.
Excusez-moi? Pardon me? Was sagen Sie? Hebben zij dan een slag van de molen gekregen?
Waren 15 lange jaren turen naar een schoolbord, testen en huiswerk maken, groepswerken
voorbereiden, ... dan niet meer dan voldoende?
Toch wel, in België toch, maar zij willen bewust
andere sferen, culturen, talen en vriendschappen opsnuiven in nog eens het zesde jaar, maar
dan wel op de schoolbanken in een (ver) land.
Ic Hou zou Ic Hou niet zijn, als we niet zouden
willen weten wat hen bezielt. Astrid Prinsen uit
6WSP, Naomi Wardenier uit 6WeWib en Hannelore De Smet uit 6WWa1 zijn drie van onze leerlingen die de buitenlandse toer op gaan en ons
graag te woord stonden.
Jullie kozen ervoor om met AFS in zee te
gaan. Hoe zijn jullie in contact gekomen
met deze organisatie?
Astrid: Sinds een jaar of drie geleden speel ik
met het idee om mijn 6de jaar over te doen in
het buitenland. Toen AFS een bezoek bracht
aan onze school ben ik eens gaan luisteren en
daarna ben ik ook naar een infoavond geweest
van AFS.

Enthousiaste reacties
Het is niet onmiddellijk iets dat je tussen
de soep en de patatten vertelt...
Hoe staan jullie ouders, lief, familie,
vrienden ertegenover dat jullie voor een
jaar naar het buitenland trekken?
Astrid: Mijn familie en mijn vrienden staan er
heel positief tegenover. Ze denken dat het een
heel leuke ervaring voor mij zal zijn. Mijn mama
had me er vroeger trouwens al eens over gepolst of het niets voor mij zou zijn om een jaar
in het buitenland te gaan wonen.
Naomi: Mijn ouders waren onmiddellijk heel
positief. Toen het bij mij nog maar een gek idee
was, waren zij al razend enthousiast. Mijn familie
en vrienden vinden het allemaal geweldig, iedereen steunt me volledig.

Naomi: Op dezelfde manier met AFS in contact
gekomen als Astrid.

Hannelore: Mijn ouders zijn ook enorm enthousiast. Ze hebben zélf twee jaar in buitenland
gewoond dus ze vinden het enorm leuk dat ik
ook zo’n heuse ervaring ga beleven. Mijn vriend
was aanvankelijk niet zo gelukkig hierbij, maar is
ondertussen al volledig bijgedraaid en staat volledig achter mij. De meeste vrienden reageren
verbaasd: “Een jaar weg, da’s keilang jong, zot”,
maar ze vinden het ook leuk dat ik zoiets wil
doen.

Hannelore: De gedachte dwaalde al een tijdje
door mijn hoofd en toen ik erover praatte met
papa zei hij dat hij een verenging kende die
zulke activiteiten organiseerde. Ik ben dan maar
achter de pc gekropen en heb alles opgezocht
dat ik kon vinden rond deze organisatie. We zijn
naar een infoavond geweest in Mechelen en
dan heb ik mij ingeschreven.

De wereld is groot en de hoeveelheid
mogelijke bestemmingen dus ook. Naar
welk land ging jullie voorkeur uiteindelijk
uit?
Astrid: Ik ga volgend jaar naar Noorwegen. De
andere landen die ik opgegeven had waren
Ijsland en Finland. De computer van AFS heeft
er voor mij Noorwegen uitgehaald. Ik ben heel
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tevreden met die keuze. Noorwegen is een tof
land, het meest ontwikkelde land in de wereld,
en de taal lijkt me niet zo moeilijk om te leren.
Naomi: In december, tijdens de examens, kregen we een brief waar ons land in vermeld
stond en bij mij is het... India geworden.
Hannelore: Ik had Denemarken, IJsland en Finland opgegeven. Toen er op 7 december een
brief was van AFS, was alle examenstress vergeten. Het is Finland geworden en ik ben enorm
enthousiast. Nu nog afwachten waar ik in Finland terecht ga komen...

Grondige intake en
voorbereiding
Welke voorbereiding gaat eraan vooraf?
Het is waarschijnlijk wel iets omslachtiger
dan je klaarmaken voor een tiendaags
kamp met de jeugdbeweging...
Astrid: Om jezelf gemakkelijker te laten kiezen
naar welk land je wil en om AFS een geschikt
gastgezin te laten vinden voor jou is heel wat
voorbereiding nodig. Enerzijds is er de administratieve voorbereiding. Via internet moesten
we een heleboel documenten invullen en bijvoorbeeld een uitgebreide medische vragenlijst laten invullen door de huisdokter. Ook de
school moest een vragenlijst over ons invullen.
Daarna kregen we de opdracht om een aantal
vragen over onszelf te beantwoorden in het
Engels en een opstel over onszelf te schrijven.
Ook onze ouders moesten een beschrijving
van ons overmaken aan AFS waarin ze vertelden hoe we ons in allerlei situaties gedragen,
hoe we omgaan met problemen, wat we als
moeilijk ervaren en meer van dat soort vra-
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gen. Anderzijds zijn er verschillende bijeenkomsten van AFS. We hebben al een infodag
en -weekend achter de rug. Op dat weekend
doe je allerlei spelletjes waaruit men afleidt
wat voor iemand je bent. Maar alles is heel plezant. Er zijn telkens heel veel vrijwilligers die
net teruggekomen zijn uit één of ander land
en daar steek je heel wat van op. De volgende
infodag zullen we ingedeeld zijn per land waar
we naartoe gaan. Zo leer je de andere AFS’ers
uit Vlaanderen kennen die ook naar jouw land
zullen vertrekken. Er komen dan verschillende
vrijwilligers die al in dat land verbleven hebben
vertellen over hun ervaringen.
Naomi: We krijgen veel voorbereiding van AFS.
We zijn in november dus al op weekend geweest
en we hebben ook al een voorbereidingsdag gehad. Ook zijn ze eens bij ons thuis langs geweest.
Er komt nog een weekend en nog een paar voorbereidingsdagen. We krijgen ook een volledige
dag info over het land waar we naartoe gaan.
Praktisch regelt AFS alles. Ik bereid me zelf ook

voor door me te informeren over het land en wat
huishoudelijke dingen te leren.
Hannelore: Dat is precies verlopen zoals bij Astrid en Naomi.
Het leven is een dure aangelegenheid en dat
zal in het buitenland wel niet anders zijn.
Hoe zit het eigenlijk met het kostenplaatje
en zetten jullie er zélf een cent voor opzij?
Astrid: Voor een jaar in het buitenland variëren
de kosten tussen 5000 en 6000 euro. Je kan wel
via AFS een beurs krijgen. Ik ga zelf wel de helft
van de kostprijs betalen aan mijn ouders.
Naomi: Het is veel geld, maar als je een jaar hier
leeft moet je ook veel betalen. Ik zet al het geld
dat ik krijg opzij, maar het zijn vooral mijn ouders die het betalen. We krijgen ook een beurs
van de sponsors van AFS.
Hannelore: Je betaalt een bepaalde prijs waarin
je reis, je schoolgeld, je schoolboeken, verzeke-

ringen, ... in zit. Je gastgezin moet zorgen voor
kost en inwoon. Maar alles hierbuiten betaal je
zelf. Kleren, uitjes, ... moet je dus zelf betalen.
Mijn ouders betalen dit volledig. Ik moet zelf
niets bijleggen wat een groot geschenk is!
Hoelang vertoeven jullie precies in het
buitenland? Hebben jullie geen schrik van
heimwee en zijn er bezoekjes aan of uit
het thuisfront gepland?
Astrid: Ik ga voor een jaar naar Noorwegen en
normaal gezien kom ik in dat jaar niet terug naar
België. Het is ook niet de bedoeling dat je in de
vakantie eventjes naar huis komt. Je zit daar in
een gastgezin, die mensen worden voor één
jaar je familie, met hen deel je je leven. Ik denk
wel dat ik België en de mensen hier zal missen,
maar dat zal niet opwegen tegen de ervaring
die ik daar zal opdoen. En ik ben ook niet alleen
in Noorwegen: je krijgt een nieuwe familie waar
ik zeker opgevangen zal worden als ik het moeilijk heb. Het avontuur dat je meemaakt zal de
eenzaamheid zeker een stuk minder maken.
<<<
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Sofie gaat naar Ecuador!
Ook Sofie Dejaegher uit 6 MWe vliegt er
een jaartje uit.
“Op 19 augustus vertrek ik voor 10 maanden naar Ecuador. Daar zal ik het laatste
jaar van het middelbaar nog eens opnieuw
doen. Ik zal een jaar in een gastgezin wonen en er wordt dus ook van mij verwacht
dat ik de plaatselijke gewoonten overneem
en me aanpas aan het Zuid-Amerikaanse
leven. Mijn familie steunt me helemaal in
mijn keuze. Mijn mama is zélf nog weggeweest met AFS toen ze 18 was en ik kan
dus bij haar terecht als ik vragen of twijfels
heb. Als ik mijn mama haar verhalen hoor of
haar vrienden van vroeger ontmoet, weet ik
dat AFS niet enkel voor een jaar is, maar dat
die herinneringen en vriendschappen voor
altijd blijven. Dat kan nogal sentimenteel
en naïef klinken, maar dat is toch de voornaamste reden waarom ik vertrek. Ik kan
altijd verder studeren in België, maar AFS is
iets dat ik maar één keer in mijn leven kan
doen. Het blijft een feit dat school lopen
in Zuid-Amerika iets totaal anders is dan
in België en het niveau zal wellicht niet zo
hoog liggen, maar als ik na dat jaar terugkom in België, begin ik net als alle andere
jongeren ook gewoon aan mijn verdere studies. Ik zal enkel een jaartje ‘vertraging’ hebben, maar in dat jaar zal ik dingen geleerd
hebben die ik op geen enkele hogeschool
of universiteit zou kunnen leren. Op dit moment voel ik me nog niet helemaal klaar om
verder te studeren. Ik hoop in Ecuador wat
zelfstandiger te worden en als ik dan terugkom, zal ik misschien wat zekerder zijn van
wat ik wil studeren en verder wil doen met
mijn leven. Nu is dat allemaal nog een beetje onduidelijk voor mij... Verder wil ik er niet
teveel over nadenken. Ik laat alles gewoon
op me afkomen en probeer nu zoveel mogelijk te genieten van mijn laatste schooljaar hier in België!”
RP
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Naomi: We zijn 10 à 11 maanden in het buitenland, dat kan variëren naargelang de bestemming. Normaal komen we tussendoor niet naar
huis, enkel bij uitzonderlijke omstandigheden
zoals een sterfgeval. Het is ook niet de bedoeling dat onze familie ons daar bezoekt. We hebben daar ons gastgezin en het is de bedoeling
ons volledig te integreren. Natuurlijk zullen we
wel contact hebben met het thuisfront. Ik denk
dat ik soms wel heimwee zal hebben of me
eenzaam zal voelen, maar ik ben er zeker van
dat dat wel zal gaan. Als je zoiets doet, weet je
dat het niet altijd even gemakkelijk zal zijn. We
hebben daar ook ons gastgezin en onze school,
we zijn daar helemaal niet alleen. Ook zullen we
contact hebben met andere AFS-ers die in hetzelfde land zitten.

De eenzaamheid...
Hannelore: Je vertrekt in de maand augustus. Je
blijft daar een heel schoolseizoen, dus ongeveer
11 maanden. Je mag in heel die periode niet terug naar België. Je mag reizen maken, maar pas
na een bepaalde periode. Je ouders mogen gerust een bezoek komen brengen. Ik vrees toch
wel een beetje de eenzaamheid. Dat zal waarschijnlijk de eerste maanden het ergste zijn. Je
kent de taal niet je kent amper mensen en de
herinneringen aan thuis lijken zoveel beter als
waar je dan bent. Dat zal vast wel verbeteren
wanneer je meer met de mensen betrokken geraakt en je intensiever kunt deelnemen aan het
leven daar.
Kwatongen beweren wel eens dat het een
‘verloren’ jaar is... Wat denken jullie ervan?
Astrid: Volgens mij is het zeker geen verloren
jaar. In dat jaar doe je ervaring op die je heel je
leven kan gebruiken. Ik ga ook liever een jaar
naar het buitenland dan een verkeerde studiekeuze te maken en dat jaar te verliezen. En één
jaar in heel je leven stelt eigenlijk niets voor. De
wereld zal een stukje voor me opengaan dat
jaar...
Naomi: Mensen hebben dat tegen mij ook gezegd, maar het is juist een jaar vol ervaring, een
verrijking voor het leven. Het is helemaal geen
verloren jaar, integendeel, de ervaring is meer
waard dan een jaar studeren. Ik wil op deze
manier meer te weten komen over de wereld

en hoe ze in elkaar zit. Integratie in een volledig
andere cultuur is goed om je eigen cultuur te
relativeren.
Hannelore: Zoiets is verre van een verloren jaar!
Je leert een nieuwe cultuur kennen en je wordt
veel zelfstandiger. Je kunt dat jaar nadenken
over wat je verder wil bereiken en hier bij stilstaan. Zo kun je na dat jaar met volle moed aan
je studies beginnen. Een verloren jaar zou zijn
dat je een heel jaar achter je tv ligt...
Jullie trekken voor een jaar alleen naar het
buitenland. Wat zit er zéker in jullie koffer?
(naast je exemplaar van Ic Hou natuurlijk)
Astrid: Ik denk dat ik wel een hele lading chocolade mee zal nemen. En mijn gitaar gaat ook
zéker mee. Uiteraard ook mijn snowboardhelm.
Een snowboard zal ik daar wel kunnen lenen
zeker? Verder dikke wintersokken en véél warme
kleren!
Naomi: Ik heb daar eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar alvast zeker mijn plakboek over mijn
leven hier en mijn plakboek over India, dat ik nu
maak. Een boek waar ik mijn vrienden en familie in laat schrijven, een dagboek en zeker mijn
fototoestel. Ook wil ik iets meenemen dat ik met
mijn thuis associeer.
Hannelore: Daar heb ik nog niet zoveel aan gedacht. Foto’s of misschien kleine spulletjes die
mij aan mijn familie doen denken.
Wij wensen Astrid, Naomi, Hannelore en
de andere AFS’ers nog een succesvol einde
van hun zesde jaar op ’t College toe en een
fantastische ervaring in het buitenland!
Volgend jaar een beknopt verslagje en een
kaartje uit Noorwegen, Finland, Ecuador en
India?
RP
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Creatie: Dromenvanger

Indigo bouwt een
feestje en droomt weg!
Terwijl de meeste leerlingen tijdens de kerstvakantie
genieten van uitslapen, lekker niets doen, languit in
de zetel tv-kijken of aan de computer werken, waren
er ook 1ste, 2de en 3de-jaars die zich hard zullen inzetten voor de nieuwe voorstelling van INDIGO. Een
klein, select groepje, denkt u? Integendeel, het zijn er
maar liefst 53!
Deze 53 leerlingen zetten zich in om ook dit jaar een voorstelling met
tekst, muziek én dans in elkaar te steken. INDIGO is op dat vlak al een vaste
waarde binnen onze school. Sinds 2003 brengt deze groep jaarlijks een
eigen voorstelling. Sommigen zullen zich voorstellingen als Open Ogen,
Ogen Open, De Traan van Forena, Kamergesprekken, Golven, ... nog wel
herinneren. Telkens probeerde we met onze drie basisingrediënten iets
nieuws en verfrissends te bereiden.

Mét dans
Ook dit jaar is dat niet anders. Sterker nog: we kunnen gerust zeggen dat
het dit keer is “zoals u het nog nooit zag”! Zo maakt dans voor het eerst
een belangrijk deel uit van de voorstelling. Onder leiding van onze choreografes Oriane Verstraeten (2 Ld) Nathalie Van Meirvenne (3 Lc) wordt het
verhaal ook via mooie danspassen verteld.
De teksten (overwegend monologen en dialogen) vormen één groot geheel. Ze zijn zo gekozen en geordend dat ze het publiek in het eerste deel
van de voorstelling meenemen naar een gezellige sleepover-party. Door
korte, flitsende en vaak humoristische teksten wordt het publiek meegezogen in de gevoelswereld van alle genodigden. Waar denken ze aan? Met
wie willen ze wel of niet praten op het feestje? Waarover praten ze? Met
wie willen ze graag dieper kennis maken of zeker eens dansen?

De nacht in
In het tweede deel van de voorstelling duiken we de nacht en de dromen
in. Het feest is afgelopen, iedereen trekt een slaapzaal in en we krijgen ant-

woord op vragen als: waar dromen mensen over? Wat houdt hen wakker?
en... hoe ‘fris’ voelt de ‘morning-after’?
Ook het decor zal verrassend en passend bij het thema zijn: de afbeeldingen onder deze tekst licht al een tipje van de sluier! Ook dit aspect zal u
zeker weten te bekoren.
U merkt het: goede redenen om te komen kijken zijn er zeker! Het scenario
ligt klaar, de repetities zijn gepland... Wat we nu zeker nog nodig hebben
om er een geslaagd evenement van te maken is véél publiek! Kom genieten van onze voorstelling en moedig dit jeugdig enthousiasme aan! Verwarm hun harten met uw applaus!
De voorstellingen op vrijdag 18 en zaterdag 19 februari, telkens om 20 uur
in de feestzaal van onze school. Tickets kosten slechts 5 euro.
Jeffrey De Block
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Schooltoneel opnieuw onder de vleugels
van Jan Geers

Het grote repetitiedagboek
van Paterken Lorenzo
(Father Lawrence,
vertrouwensman van Romeo en
later ook van Julia)

Romeo en Julia: het College
op eigen vleugels
Met de productie van vorig jaar, Richard Killermachine, viel meteen
het doek over de solide creatieve cohabitatie met de Presentatie.
Een samenwerking waar de voltallige toneelploeg met enige weemoed aan terugdenkt: als je twee decennia lang het toneelbed hebt
gedeeld, heb je één en ander meegemaakt.
De kruisbestuiving tussen beide scholen, begonnen in een tijd waarin het College een oninneembaar mannenbastion was en je enige
contact met de andere kunne op of net naast
de bühne plaatsvond, bleek uitgewerkt. Je kan,
om de politieke toestand te parafraseren, ‘een
paard naar het water leiden, maar je kan het niet
dwingen om te drinken’. Zo scheidden vorig jaar
deze tijd onze wegen. De liefde voor het toneelproject was echter te groot om meteen het hele
opzet ten grave te dragen.

moesten – indien mogelijk – een plaatsje in
het geheel krijgen.
Hoe we deze missie aangepakt hebben,
leest u hiernaast. De toneelploeg gooit de
deuren van de interne keuken wagenwijd
open (zie dagboek):

27 december: lap, eerste repetitie en meteen
te laat.
Een slecht verwerkte kerstindigestie of nog wat
examenslapte in de hersenen? Met het schaamrood op de kaken stap ik de feestzaal binnen,
die voor de gelegenheid tot surrogaatschouwburg is omgebouwd, compleet met het decor
en de planken vloer die ook op de voorstelling
dienst zullen doen.
Gelukkig ben ik niet meteen aan de beurt, want
er ligt een flink pas stof op mijn tekst (de repetities liggen wegens examens al zowat een
maand stil). Ik maak van de gelegenheid gebruik
om er nog wat tekst in te rammen. Het repeteren verloopt bijzonder stroef. Het lijkt wel of we
alle scènes voor het eerst spelen; van de automatismen van de voorbije maanden blijft niets
meer over. Als dit maar goed komt. Over goed
drie weken moeten we spelen en eerlijk is eerlijk: we staan werkelijk nergens.

Romeo en Julia, 18 jaar later
28 december: de regisseur is vandaag jarig.
Hij trakteert ons meteen op een dagje rust. Ideaal om de teksten nog eens onder handen te
nemen (het is nodig!).

Het College zou – tenminste voor één jaar – op
eigen vleugels verder vliegen en de traditie in
ere houden om jaarlijks net na het kippen van
het Nieuwjaarsei de stadsschouwburg onveilig
te maken.
In deze context werd vorig jaar het vermetel
plan opgevat om dé ultieme lovestory Romeo
en Julia van onder het stof te halen. In 1993,
toen een respectabel deel van het huidige lerarenkorps nog ijverig schoon schrift oefende,
werd het stuk al eens opgevoerd onder auspiciën van Loes van den Heuvel. Als je erg goed
zoekt, vind je nog wel een oude krijger die zich
het stuk nog herinnert, of er zelf in meespeelde.

Creatieve SJKS-kracht gebundeld
Voor de regie klopten we aan bij Jan Geers.
Geen onbekende, want in de voorbije jaren
loodste hij ons al met de nodige branie door
klassiekers als Ajax (2003) en Titus Andronicus
(2007), met telkens een zeer eigenzinnige interpretatie als resultaat. Dit keer lag de lat nog een
stukje hoger: met het stuk moesten we een zo
ruim mogelijk publiek bij de schabbernak kunnen grijpen en zowel Skairo als In Dulci Jubilo

De toekomst?
Naar goede gewoonte speurt duivel-doetal Peter Stabel nog voor de opvoering het
hele Vlaamse land af naar regisseurs voor
de volgende productie. Enkele gegadigden
hebben zich al gemeld, maar een definitieve beslissing is bij het ter perse gaan nog
niet gevallen.
Dat we doorgaan is zeker: daarvoor brandt
het theatervuur te hevig.
Met wie blijft echter een open vraag: omdat de toneelploeg gelooft in de kruisbestuiving tussen twee schoolculturen, is ze
op zoek naar een nieuwe partner om een
toneel-joint venture aan te gaan.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
BN
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29 december: vandaag nemen we het vijfde
en laatste bedrijf onder handen.
Hier en daar begint een scène op zijn plooi te
vallen. Op een kwartier tijd boksen we een hilarische scène tussen Paterken Lorenzo en zijn onfortuinlijke confrater Paterken Johannes in elkaar.
Ook de beroemde sterfscène passeert de revue,
al is die niet meteen memorabel te noemen. Het
voorlopige plan is om Romeo en Julia omhoog
te takelen, waardoor de scène voorlopig op een
ladder en een scheidsrechtersstoel gespeeld
wordt. Romeo – niet meteen de handigste – laat
van pure alternatie meteen zijn micro naar beneden vallen, valt een paar keer door zijn tekst,
vergeet Julia te kussen en loopt even later enkele
decordeuren kapot. Gelukkig is er taart.
30 december: stilaan doen de kostuums
hun intrede.
Op een kwartiertje tijd heb ik me een outfit bij
elkaar geharkt in de plaatselijke kringloopwinkel
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waarmee ik, geholpen door de kleedsters, meteen wat meer op een echte pater begin te lijken, compleet met kruisje en Romeinse boord.
Vandaag wordt de hele eerste scène hertimmerd. De eerste tien bladzijden sneuvelen, net
als een paar rollen. We wisten het al van vorige
stukken: Jan Geers deinst niet terug voor een
schrapping meer of minder. Het komt het stuk
ten goede: het tempo gaat gevoelig de hoogte
in. We zijn vertrokken.
31 december: toneelrotten feesten niet.
Zij laden tijdens de feestdagen de batterijen op
voor een volgende repetitie. We recapituleren
een paar eerder in elkaar gezette scènes, maar
helemaal gerust zijn we er niet in: met nog een
week repetitie voor de boeg hebben we nog
steeds geen stuk, hooguit wat losse sketchen.
Na het optimisme van gisteren slaat de schrik
toe: we hebben geen zeeën van tijd meer.
3 januari: met een nieuw jaar op de teller
vliegen we er meteen in.
Slecht nieuws: de griep heeft danig huisgehouden. De regisseur is ‘maar nen halven’ en enkele
spelers moeten zelfs verstek geven.
Ik vind mijn draai niet: de scènes die we vandaag hernemen zitten ver (ergens voor de examens) en als kersverse vader is het er niet van
gekomen alles goed voor te bereiden. Gevolg:
chaotische scènes en een paar keer door mijn
tekst. Moet beter, kan beter.
4 januari: de scènewissels komen erbij.
Het klaarzetten van het decor is een deel van
stuk zelf en moet als een geoliede machine verlopen. Voor mezelf betekent dit: het hoofd erbij
houden, want het echte technische vernuft is
niet aan mij besteed. Na mijn persoonlijke offday gisteren boek ik weer wat progressie.
Ook de dans is ondertussen in het stuk ingepast. Eén van de eerste doelstellingen is bereikt:
Skairo bij het schooltoneel betrekken.

5 januari: ik heb boodschappen gedaan.
Winkelen om me meer in het stuk in te leven:
een heuse collectie kruiden en groenten om de
kruidentuin van Paterken Lorenzo te stofferen.
Weer een stukje personage erbij.
Ook de andere personages krijgen gestalte:
Romeo en Julia zijn op een week tijd enorm gegroeid, de voedster (rol van Steven De Beleyr) is
de echte clown in de arena en de andere rollen
komen steeds beter uit de verf. Vandaag lopen
we voor het eerst door het hele stuk; voor het
eerst beginnen we de hartenklop van de intrige
te voelen. Prompt worden er nog een paar bladzijden rigoureus geschrapt.
Zou het toch goed komen?
6 januari: voor het eerst met live muziek.
Zo goed het gisteren liep, zo chaotisch was het
vandaag. Scènes moeten voortdurend hernomen worden, muziekstukken worden ingepast:
de concentratie verslapt zienderogen. De onzekerheid groeit: hoe krijgen we dit in elkaar gezet?
7 januari: In Dulci Jubilo komt erbij.
In de sterfscène zingen ze een requiem. Dit
wordt kippenvel: het meest dramatische moment uit de toneelgeschiedenis in een prachtig beeld gegoten met beklijvende muziek. Dit
moet pakken.
In de doorloop die daarna volgt, plukken we de
vruchten van tien dagen repetitielabeur: de muziek valt mooi op haar plaats, de scènewissels
lopen behoorlijk vlot en er wordt steeds beter
gespeeld. Op twee weken van de voorstelling
beginnen we te hopen dat we het publiek kunnen ‘pakken’.
8 januari: voor het laatst in de feestzaal.
Mooie doorloop, het lijkt haast een voorstelling.
We hebben een crème van een groep in handen: in een mum van tijd wordt de toneelzaal
weer tot gymzaal omgeturnd. De sfeer is opper-

best: na de repetities wordt er verbroederd en
worden de vriendschapsbanden stevig aangehaald. Hier doen we het telkens weer voor.
12 januari: na twee weken feestzaal
weer naar de (kille, kleinere en veel
onpraktischere) turnzaal.
De automatismen zitten scherp, iedereen staat
fris te spelen, klaar om de schouwburg in te palmen. Het gaat snoeihard.
15 januari: te vroeg gepiekt.
Het team wordt te zegezeker, met een nogal
slordige, weinig geconcentreerde repetitie als
gevolg. De teksten zijn niet altijd verstaanbaar,
de muziek staat te luid, overgangen zitten niet
vlot, ... Terug met de voetjes op de grond: als we
ze willen ‘pakken’, zullen we op het scherpst van
de snee moeten spelen.
18 januari: tekstrepetitie à l’italienne
(zeer snel spelen, vooral op tekst focussen
en tegelijk ook gevoel geven).
Links en rechts wordt nog gefinetuned en geëxperimenteerd, maar de krijtlijnen liggen vast: we
hebben een podium, publiek en licht nodig om
dat extraatje te geven.
21 januari: u kwam kijken en u vond het:
a. keigoed, u hebt gelachen en geweend; kortom: u hebt genoten
b. een schooltoneel grand cru, met massascènes,
knappe muziek en goede acteerprestaties
c. niet slecht, u heeft af en toe genoten, maar
ook bijwijlen de wenkbrauwen gefronst en
op uw horloge gekeken.
d. een verplicht nummer, u moest komen kijken
van uw leerkracht Nederlands/zoon/dochter/...
e. awoert, u vond het boek en de film beter
(schrappen wat niet past).
BN
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Een vreemd land met vreemde mensen
Loop ik ondertussen toch maar al langer dan een halve eeuw als ‘Schack’ rond. Uiteraard profiteren pesters en
andere booswichten van mijn reusachtige dimensies (lichaamslengte, baardlengte, haarlengte en ja, waarom ook
niet – ik zie het je toch al denken – misschien ook wel die lengte) om er Schack-sken van te maken. Maar de èchte
Schack-en hebben zich daar in de loop der jaren tegen gehard. Ze zijn trouwens met niet zovelen, de Schacken.
Het is meer een kleine elite die terecht fier is die
achternaam te mogen dragen. Want wees nu
eens eerlijk: ‘Schack’: het klinkt toch wel hé, het
heeft toch wat hé? ’t Is in alle geval wat anders
dan de ordinaire Vlaamse familienamen als daar
zijn Van Royen, Buytaert en – godbetert – Roggeman. Zelfs meer ‘edele’ achternamen als Dekeyzer, De Coninck en De prins (jaja, dat is hier juist
geschreven hoor, en dat voor een germanist!)
kunnen mij niet bekoren. Ze verwijzen maar al te
zeer naar een duister verleden van prijsschutters
en karnavalvierders. Niet echt volksverheffende
lui geweest, die voorouders, denkt een echte
Schack dan. Neen, met ‘Schack’ daarentegen kan
je overal terecht. En met respect. In Stockholm:
extra portie laks met smörebröd. En dan in Berlijn. Frau und Herr Schack. Von und zu. Hielengeklak. In la douce France uitgesproken als ‘chaque’
(sommige snode Fransen lezen het wel als S-kak,
maar hun aantal is verwaarloosbaar klein). En in
de USA duiken we ontelbare malen op in de megareclames die het straatbeeld domineren: Radio Shack (tedju, toch wel die ‘c’ vergeten zeker).
En inderdaad: in België lopen ze niet zo dik – de
Schacken. Een handvol in Gent, een struikje in
Sint-Niklaas met een vertakking in ’t Antwerpse.
En dat is ‘t.

Viking-voorouder?
Zo’n familie (tje) gaat dan natuurlijk aan het fantaseren. We zouden wel nazaten zijn van een of
andere Viking die op het einde van het eerste
millennium de Dijle rood deed kleuren van het
bloed. Of van een Pruisische generaal die blijven
plakken is in Waterloo in 1815. Of van een verloren gereden Russische Kozak, of van een haringvissende Deen die een Schelde te ver was afgeslagen, of..., of... Fijne hypothesen die op grote
familiebijeenkomsten weer met enkele nieuwe
elementen worden aangedikt. Tot deze jongen
zich enkele jaren geleden op de genealogie
stortte en tot de ontdekking kwam dat Schack
eigenlijk ‘Schaeck’ moet zijn (daar ging de exclusiviteit, want zo zijn er heel wat struiken) en dat
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in Sint-Baafs in Gent in 1648 een rechtstreekse
voorvader werd begraven onder de naam ‘Scaekx’
(Weg die bloeddorstige Viking. Wie begraven ze
vandaag? Ah, Scaekxken, we joengne!)
Met de neus op de historische feiten gedrukt.
Een Balthau-gevoel als het ware. Niks buitenlanders. Gewone Vlamingen. Have nots. Stadsmussen. Nooit grond gehad. Nooit eigendom gehad. Nog gene nagel om in hun g... te krabben
gehad. Na de grote openbaring werd ik uiteraard eerst niet geloofd. Net niet uit het flinterdun testament geschrapt, net niet verbannen,
wel nog amper aan het woord mogen komen
op trouwfeesten of andere begrafenisrituelen.
De verrader, de nestbevuiler. Wij: gewone Vlamingen? Doet uw huiswerk opnieuw en komt
niet naar beneden voordat ge die middeleeuwse buitenlander gevonden hebt, hé manneken! Jammer genoeg leverde ook de nieuwe
speurtocht met nog meer verbeten inzet en
niet in het minst van nog meer middelen niets
op. Jammer genoeg zou de Pruisische veldheer,
de mensenvretende Viking of wodkazuipende
Russische Kozak nooit gevonden worden. Jammer genoeg zouden nooit nog mensen ons
met bewonderende blikken of openvallende
monden bestuderen bij het aanhoren van onze
familienaam.

vond dat het Waalse haantje in zijn vacht pikte,
werd hij een tot wild om zich heen klauwend,
onverdraagzaam monster dat zijn nest langs alle
kanten voelt aangevallen, maar dat niet slim of
kordaat genoeg is om vooruit te zien en ingrijpende maatregelen te treffen.
Het dier klauwt soms zo wild om zich heen dat
de jongen het tegen zichzelf moeten beschermen. Want leven in een panieknest is niet zo
leuk. En paniek en gezaag is er vaak: niet alleen
om de Franstaligen die met fijne brokjes vlees
willen gaan lopen, maar ook om de eigen bejaarden die tot in hun kist champagne willen
drinken, de kinderen die zonder hun dagelijkse
portie medicijnen het slachtoffer worden van
het drugsspook, een stel priesters die wat te
dicht bij de jongens gekomen is en desnoods
de NMBS omdat we weer eens twee minuten te
laat op het werk zijn aangekomen.
En vooral... omwille van de buitenlanders die
massaal in het nest willen kruipen om ook even
van de dagelijkse portie kaviaar te proeven. Je
bent verdacht met een beetje getaande huid,
met iets te zwart haar, met iets te veel blinblingjuwelen, zelfs met een achternaam die net iets
te Russisch of Albanees klinkt of met ‘El’ begint,
laat staan als je een sjaaltje om je hoofd draagt.
’t Is nochtans lange tijd anders geweest!

Klauwende leeuw!

We sluiten Zina en Donia
in onze armen

Jammer genoeg? Bewonderende blikken voor
een buitenlandse nazaat? In Vlaanderen anno
2011? Neeneen, (sorry, ik laat me even gaan, zet
je schrap))sinds de jaren ’80 is daar in Vlaanderen toch wel verandering in gekomen. We
moeten fier zijn Vlaming te mogen zijn! En wanneer Angela Merkel openlijk het failliet van het
multiculturele Duitsland toegeeft, komt er in de
Vlaamse pers ontstellend weinig reactie op haar
uitspraken. Hier en daar zelfs een beetje bedekte instemming. Want ook hier in Vlaanderen begint de leeuw wat scherper te klauwen, wat luider te brullen naar wie wat te dicht bij zijn kooi
komt. Van tandenloze goedzak die het zelfs leuk

In de familie was de eerste buitenlandse een
Russin. Eigenlijk een Oekraïense. Met een naam
als een klok: Zina Starichowa. Van Kiev. Werd
toen nog niet Kiiv geschreven. Was immers een
Russische stad. Niks Oekraïens want van achter
het ijzeren gordijn. Daar waar de Russen wonen.
Esten? Kirgizen? Oekraïners? Nooit van gehoord.
Russen waren het. Zelfs Polen bestonden nog
niet (behalve die paar die ons bevrijd hadden in
’44 en die andere paar die voetbalden in Lokeren). Dat waren ook allemaal Russen. Rode monsters. Wodkazuipende imperialisten. En Zina was
daaraan ontsnapt. Samen met Donia.
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Donia Pastuch. Beiden waren tijdens de oorlog
in een Arbeitslager verliefd geworden op een
Sint-Niklazenaar (ja, zelfs dat kan, hé mensen).
Zina op de broer van mijn aangetrouwde tante
Maria. Lucien, die door Zina steevast Loeoesjen
genoemd werd. Zina was – en is nog altijd – een
ferme madam. Woont ondanks haar hoge leeftijd nog steeds zelfstandig in een kraaknette
woning. Uiteraard met samowar op de livingtafel: je moet toch iets in huis hebben als aandenken aan het vaderland, niet? Spreekt nog
steeds Nederlands met een meer dan fors haar
op. Zeker wanneer ze politiek-historisch nog
even uit de bol gaat en Stalin en andere massamoordenaars uit de kast haalt. ‘Kommoeniesten, schjmijrlappen’, zijn het allemaal. En nog
wat Oekraïens gegrom tussen de tanden erbij.
Flinke hoogbejaarde madam. Sympathieke madam. Geen haar op ons hoofd dat nog maar een
greintje kwaad bij haar zou durven vermoeden.
Want Zina is van ons. En terecht. Want is zij immers niet ontsnapt aan de vijand die met tanks
aan onze grenzen klaarstond om onze welvaart,
onze vrouwen en ons kinderen en vooral ons
geloof af te pakken? Kom, Zina en Donia, we
sluiten jullie in onze Vlaamse armen.

Een koffer vol inbrekersmateriaal
Zestig jaar later liggen voor heel wat Oostblokkers de kaarten enigszins anders in Vlaanderen.
Russen, Polen, Kosovaren: ze zullen wel allemaal gekomen zijn om ons te bestelen. En als
ze komen om te trouwen zal het wel allemaal
opgezet spel zijn. Eerst trouwen en dan wreed

rap kindjes krijgen, ja. En even later komt nonkel
Waldek regelmatig de grens over met een auto
vol inbrekersmateriaal. En na een weekend geveltoerisme rijdt hij fluitend diezelfde grens terug over met mijne PC en de juwelen van mijn
madam.
Zijn we echt zo diep gevallen, wij Vlamingen –
de trots van Europa, de leverancier van zovele
lucratieve topfunctionarissen, het volk dat smalend neerkijkt op de buitenlandse corrupte, populistische politieke clowns en dus maar meent
de les te moeten spellen aan Sarkozy en Berlusconi, niet in het minst om hun mensonwaardige
oplossing van het vreemdelingenprobleem?

Met de Moes naar Antwerpen
Ik heb ze eraan zien komen – de vreemdelingenangst – en ’t was al in ’81. En het kwam
nog uit een compleet onverwachte hoek. In
mijn toenmalige school werd een Marokkaanse
jongen ingeschreven. Mustapha. Toffe gast.
Veertien jaar al. Sprak geen gebenedijd woord
Nederlands. Alleen een basispakketje Frans. Ge
kent dat wel: table en fenêtre en voor de rest
rien de knots. Gaan we hem inschrijven? Ja,
want hij is immers nummer 63 en dan kunnen
we splitsen in drie klassen (opportunisme, een
eeuwenoude Vlaamse troef).
Om hem wat Nederlands te leren trok ik den
boer op met hem: bibliotheekbezoek, naar de
bank, stadsbezoek, ... En Mustapha vond het
allemaal goed. De familie woonde in de Westerstraat. Rijtjeshuis. Geen lap comfort. Met zes
zich ’s morgens wassen aan de kleine gootsteen.

Maar ‘de meester’ was wel steeds welkom. Voor
muntthee, die danig op mijn supergistende
darminhoud werkte en me vele malen heeft
geforceerd tot een Usain Bolt-achtige sprint
naar mijn toenmalig appartement in de Kasteelstraat. Wat was de lift toch vele malen erg traag!
Ik nam hem mee naar Antwerpen in het preDVD-tijdperk. Wat zeg ik? Het was immers nog
het pre-videocassette-tijdperk, het tijdperk van
de filmrollen die moesten worden opgehaald in
de Jezusstraat in Antwerpen wilde je de eerste
graad een filmvoorstelling geven op het eind
van een trimester. Op de trein dus met Mustapha. Rollen opgehaald in de Jezusstraat. Daarna
ga je toch nog een theetje drinken hé, met zo’n
jong gastje? En waarom niet in ‘L’Océan’, op
nauwelijks enkele tientallen meter van het Centraal Station, stamcafé van mij en mijn madam
tijdens cinemaweekends? Goed, ik dus binnen
met Mustapha, tafeltje gekozen, theetje willen
bestellen. Garçon geroepen. Excuseer mijnheer,
maar gezien de origine van ons vast cliënteel
mg u wel blijven, maar moeten we de jongeman
verzoeken de zaak te verlaten. Nu weet ik dat ik
minstens twee problemen heb: een gezagsprobleem en – ge zoudt het niet direct zeggen –
een agressieprobleem. Een kort lontje, zeg maar
(ook dat is weer kort). Awel, ik kan u verzekeren
dat die Joden die her en der verspreid in ‘hun’
zaak van hun koffietje aan het slurpen waren er
die dag alvast geen fan hebben bijgewonnen.
Het is waar dat hun volk in de loop der tijden
heel wat kwaad is aangedaan, maar die dag ging
het wel over ‘onze Moes’ hé, de fabelachtige
sjotter, de immer kalme, immer glimlachende
Moes, die zo zijn best deed om tiener zoals alle
andere tieners in Vlaanderen te worden.
We zijn dan maar iets gaan drinken in de op
dat moment duurste zaak van Antwerpen: de
Fouquet’s: op het terras in het zonnetje, als koningen bediend door een rasechte Antwerpse
garçon die die dag voor mij symbool stond voor
gastvrij Vlaanderen: “Zet o mo wa meer in de
zon, meneer, want om zoe braan te wurren as
da gastje zulde nog wa moeten traanen hé!”
En ik wist dat Mustapha wel snapte wat er gebeurd was. Maar voor de dood zou hij zijn teleurstelling niet laten zien. Dankbaar voor de
fijne namiddag. En dan nog rap wat Nederlands
gaan leren aan een hoekje van een veel te kleine tafel. Zo zijn ‘ze’ ook...
<<<
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Zwarte parels op bezoek

Papieren!?

Een tiental jaren later haalde ik twee vedetten
in huis. De Koninklijke Sint-Niklaasse Sportkring
(niet te verwarren met het flauwe afkooksel dat
nu in Nieuwkerken speelt) zocht een opvanggezin voor een zwarte parel die wellicht dat seizoen de pannen van het dak zou spelen. Fode
Camara uit Guinée. Net op de valreep verpatste
zijn manager ook nog zijn beste kameraad aan
de Koninklijke: Souleymane Oulare. En aangezien toch al de helft van zwart Afrika in de
Breedstraat woonde en er nog een kamertje
van 2,5 op 3 vrij was, kwamen ze bij ons terecht.
Twee jonge gasten erbij: zeventien en achttien.
Nationale ploeg van Guinée. Ook op dat niveau bedrogen (Watte? Jij wil geen deel van de
winstpremie aan mij geven? Niet vergeten dat ik
je paspoort nog heb, hé!). Toch topsucces in Conakry. Werden al op de luchthaven jonge maagden aangeboden door argeloze moeders die
maar wat graag geld en een jonge adonis over
de vloer zouden zien komen.
In Sint-Niklaas begonnen beiden op de bank
maar klommen al snel op tot titularis in een van
onze vele legendarische wonderteams. Hilarische toestanden beleefd met hen. Mooie en
minder mooie herinneringen. Voldeden voor
de volle pot aan alles wat over Afrikanen verteld wordt: veel blingbling, geld opsturen naar
huis, sleutelhangertjes en andere kleine spullen
kregen pootjes, maar mijn portefeuille mocht ik
’s nachts op tafel laten liggen, bang door bijgeloof, uitbundig gelukkig als het wat meezat, in
een putdiepe (zeer tijdelijke weliswaar) depressie bij de minste tegenslag, ...
Ik heb veel van hen geleerd. Ze brachten heel
wat tijd door bij Makhou Niasse, beenharde Senegalese verdediger (le football, Medzjak – Afrikaanse verbastering van ‘met Schack’ waarmee
ik nog steeds de telefoon opneem – ça doit être
comme un champ de bataille au moment de la
victoire ultime: toi seul debout et les autres par
terre) die echter een ongelooflijke schrik had
voor zijn vrouw en nog meer voor zijn schoonmoeder. Ze konden mekaar wel plagen (Souleymane est enrhumé: pas difficile d’être enrhumé
tout le temps: tu as déjà vu ses narines? Pour se
moucher le nez il lui faut un drap de lit au lieu
d’un mouchoir.) maar waren tevens bereid om
voor mekaar door een vuur te gaan. Tot in het
– voor ons Vlamingen – absurde.

Uiteraard waren hun papieren niet in orde. ‘Verlopen’. Eigen schuld dikke bult. Ze wisten het al
weken. Even langslopen op ’t stadhuis en het
was in orde geweest. Maar nee: il fait trop beau
aujourd’hui, il pleut trop maintenant, la porte
était fermée, ... Dus op een ochtend in december bezoek van de politie. Twee mannen vermomd als burgers. Of Fode Camara thuis was?
Ze waren inderdaad thuis. Het liep tegen tien
uur aan: ze stonden hun tanden te poetsen in
de badkamer. De twee stille beneden waren al
in mijne zetel gekropen en waren mijn gazet al
aan het doorbladeren. Ongevraagd. Ik had niet
eens gezegd dat ze mochten gaan zitten. Een
blik van mijn madam duwde mijn gezagsprobleem naar de achtergrond. Want ja, mijnheer,
die documenten van Fode Camara waren niet
in orde en hij zou toch even moeten meegaan
om het te gaan uitleggen ‘op den bureau’. En
dat zou toch wel een tijdje kunnen duren. Dus ik
naar boven om Fode op de hoogte te brengen.
Souleymane kreeg de opdracht om op de ochtendtraining (waarvoor ze eigenlijk alweer wat
te laat waren) de clubsecretaris op de hoogte te
brengen en zeker niet te vertrekken vooraleer
Fode en de twee stille vertrokken waren, want
ook hij zat niet in maar met slechte papieren.
Ik zie nog net het hoofd van Fode verdwijnen in
de politiewagen als ik de voordeur hoor dichtslaan en Souleymane een sprint zie forceren om
een van de agenten nog te kunnen aanklampen
om vervolgens eveneens in de auto te verdwijnen. Mijn eerste reactie: den dommerik, straks
houden ze hem ook nog vast.
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L’amitié africaine
Tegen ’s avonds kwamen ze terug. Weinig onder de indruk van het Belgisch machtsvertoon.
Vriendelijke mensen, die politie. Die hadden hen
zelfs nog laten bellen naar Makhou (ook in de
administratieve penarie) die hen prompt op het
bureau was komen opzoeken. Souleymane lachte zijn veertig tanden bloot toen ik hem op zijn
donder gaf wegens zijn verregaande onvoorzichtigheid en domme beslissing om mee te
gaan met de politie. Kwam hij dan zelf zo graag
in de problemen? Monsieur Herman, de l’amitié
africaine vous ne comprenez vraiment rien,
n’est-ce pas? On ne laisse jamais seul un ami qui
a des problèmes. Même Makhou a abandonné
sa famille pour aider Fode. Slik. Zijn wij bereid

tot een dergelijke vriendschap? Ik weet het nog
niet zo direct.

Temessgen
Een paar jaar later gooit de manager van Fode
en Souleymane een Ethiopiër binnen in de
Breedstraat. Beter gezegd een Ethiopiërken.
Gruwelijk grote en struise reus van een aanvallende middenvelder: uitgerokken 1 meter 60 en
goed nat 50 kilo. Techniek en voetbalverstand
voor een hele ploeg. Alleen moeilijk te realiseren in reservenwedstrijden tegen turbomonsters die zich ten allen prijze willen bewijzen tegenover hun trainer. Wadde? Die kleinen denkt
ons twee keer op rij te kunnen dribbelen? Eerst
zijn knie, bij een volgende ongehoorzaamheid
gaat zijn enkel eraan en als hij dan nog niet
wordt verkocht voor stoofvlees torpederen we
hem over de tribune. Temessgen Shewangezau Wolde. Een behoorlijke mond vol voor een
klein, tenger, schoon manneken van twintig
jaar. Verdeelde zijn tijd in de Breedstraat tussen
Koptische bijbelstudie en weemoedig denken
aan zijn mama in de binnenlanden van Ethiopië. Getest bij verscheidene ‘grote’ ploegen:
Club Brugge, Lierse, ... Dan maar eens proberen bij wat Nederlandse ereklassers: NEC, NAC,
RBC, RKC, ... Niks dus. Te tenger. Te braaf. Geen
body. Geen vechtersmentaliteit. Op de duur
geen moed meer. Dus maar zijn papieren weggegooid ergens in Nederland. Want in die jaren
zetten ze in Nederland nog geen ‘sans papiers’
de grens over. Teruggehaald door zijn manager. ‘k Heb een ploeg voor jou. Sint-Niklaas, een
roemloze bijna failliete tweedeklasser. Laatste
kans. Geen contract. Wel betaald ‘in ’t handje’.
Gaan smeken om geld bij de voorzitter. Elke
maand opnieuw. Van armoe naar Brussel om
een nieuwe Ethiopische identiteitskaart. En ik
mocht hem voeren, naar de Avenue Tervueren.
Schone inkomhal. Nog schonere secretaressen.
Ethiopische gazellen. Daarentegen zijn de meisjes op ’t College... Oei, ‘k mag da niet weer nie
zeggen zeker, hé. Hou je manieren, Schacksken, je
bent daar te oud voor.

Economische-sportieve
vluchteling
Na een rotseizoen mocht hij toch op reis naar
Ethiopië. En weer mocht ik hem voeren. Ontroerend afscheid op Zaventem. I’ll miss you.
You’re a good family, mister Herman. One day
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we’ll meet again, you know, in this life or in paradise. Want hij zou bidden voor mij. Omdat
ik niet alles klakkeloos geloof wat in de bijbel
staat. Ik durfde hem bijvoorbeeld te zeggen
dat ik denk dat er toch enige verwantschap bestaat tussen de mens en de aap. Heretic! Of dat
je toch wel enig wantrouwen mag koesteren
tegenover notoire dronkaards en hoerenlopers
die opeens het licht zien en prompt in Leuven
theologie studeren. Have a little faith in humanity, mister Herman. Temessgen, de beste
vriend van onze toen tweejarige Zeger (en
die hem zijn eerste woordjes en zinnen Engels
leerde) verdween en kwam niet meer weer.
Naar verluidt stond hij in september plots weer
voor de deur van zijn manager met de vraag
om hem Nederland binnen te smokkelen. En
verder zou hij wel zien. Misschien Zweden.
Misschien Canada. Niks meer van gehoord.
Schoolvoorbeeld van een teleurgestelde economisch-sportieve vluchteling die nergens
meer thuis is. België was weer maar eens een
ontgoocheling geworden en in Ethiopië kon
hij de waarheid niet verkopen. En toch: als ik
mijn vijf beste vrienden mag opnoemen...

Nastja
Enkele jaren later kwam ene Anastassia Nikitina
Viktorovna menige vakanties een buitenlands
tintje geven. Frank jonk van een jaar of veertien. Afkomstig van Sachalin (da’s wel heel ver,
weet je). Slachtoffer van de aardbeving die een
deel van dat eiland teisterde halverwege de
nineties. Ze had daar toch wel geluk gehad: ze
was die dag weer eens niet naar school gegaan
en was gaan spijbelen op zolder. Onder het
dak. Een half uur later terwijl madam met haar

Barbiepoppen aan het spelen is, zakt toch wel
heel de boel in zeker! Iedereen dood en zij als
enige overlevende in het nationaal nieuws. Via
via kwam ze terecht in een weeshuis in Ivanovo,
een paar honderd kilometer ten oosten van
Moskou. Via de Belgische organisatie ‘Semya’ uit
Brussel die voor herstelvakanties zorgde voor
kinderen uit de ex-Sovjetrepublieken kwam ze
bij ons terecht. Die mensen uit Brussel deden
echt hun uiterste best, maar konden toch niet
vermijden dat er wat mistoestanden gebeurden:
kinderen kwamen op vakantie naar België met
valse papieren, een keer kwam er zelfs een ‘arm’
meisje uit Kazachstan aan op de luchthaven met
een videocamera op de schouder of werd de
organisatie verzocht dringend zoveel honderd
kilo suiker op te sturen naar een of andere gouverneur, want anders zou het toch wel heel erg
moeilijk worden om nog kinderen naar Belgie
te laten vertrekken. En uiteraard werd het lastig
om voor de zoveelste keer een nieuwe valies en
nieuwe poppemiekes te kopen terwijl je wist
dat er ginderachter telkens weer volk klaarstond
om alle cadeautjes en valiezen in beslag te nemen. Maar of daarom het hele project dan maar
moest afgeblazen worden? Ach, de kinderen
zijn immers altijd het slachtoffer, niet? En of wij
er armer door geworden zijn? Ik denk het niet.
En of Nastja nu nog aan ons denkt? Ik weet het
niet, ik hoop het, maar het hoeft niet.
De hele zaak zet een mens wel aan het denken: het moet hier toch nog zo slecht niet zijn
in Vlaanderen dat zoveel mensen zoveel moeite
doen en zich soms zo erg laten kennen om – al
was het maar voor een vakantiemaand – naar
hier te komen. Nu, het zag er toen ook al naar

uit dat er nog heel wat anderen de stap zouden
durven zetten.
En of ze kwamen! Mijn vroegere school werd
omgebouwd tot asielcentrum!
Plots wapperde de vlag van het Rode Kruis
aan het gebouw waar ik meer dan dertig jaar
vooral lief en gelukkig weinig leed deelde met
eerst klasgenootjes, later medestudenten en
in een laatste periode met collega’s. Vroeger
waren het de internen van Torhout en Essen
die er de ‘vreemdelingen’ waren, nu waren het
mannen en vrouwen van enkele duizenden kilometers verder. Soms met een heel gezin. Ook
met leerplichtige kinderen. Bijgevolg werd ook
in Sint-Niklaas een okan (onthaalklas anderstalige nieuwkomers)-klas ingericht. Om vooral op
korte tijd veel Nederlands te leren: spreken maar
ook lezen en schrijven – wat voorwaar geen
makkie is als je gewend bent aan de fraaie Arabische krulletjes of verwarrende Cyrillische letters. Met vele nationaliteiten en leeftijden in één
klaslokaal. Terwijl er sommigen in hun vaderland
niet eens door dezelfde deur kunnen of nog
nooit een schoolgebouw gezien hebben.

Ingenieurs in spe
Met dergelijke taalachterstand is ‘inpassing’ in
de humaniora niet vanzelfsprekend. Zo werden
reeds enkele jaren geleden via een ‘snuffelstage’
van een week of twee toch al twee leerlingen
voorbereid op hun start in de eerste moderne
bij ons. Twee gruwelijk verstandige jongeren.
Een Thai die vlot meeging in de zwaarste wiskundige richting om dan plots af te haken in het
zesde jaar om in Thailand bij zijn vader te blijven. Jammer. Doodjammer. Was misschien wel
ingenieur geworden. Ook een Rus startte enige
tijd later: Maxim Dabosin. Kwam binnengevallen
na Nieuwjaar, maar stond tegen het einde van
het schooljaar waar hij moest staan: aan de kop
van de klas. Diende half augustus wel nog een
examen Frans over de leerstof van het derde trimester af te leggen. Zou wel een peulschilletje
voor hem worden. Een lachertje, want ik wist
dat hij ervoor zou blokken. Tot ik op een zaterdagmorgen een telefoontje uit het verre Izjevsk
kreeg: hij excuseerde zich omdat hij niet zou komen opdagen op onze afspraak: hij zou ook op
school niet meer verschijnen, want zijn papieren
waren niet in orde en hij zat nu terug in Izjevsk.
Jammer. Doodjammer. Was zeker ingenieur geworden.
<<<
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Multiculti alom
De voorbije jaren kregen we meer leerlingen
met exotische namen in ons eerste jaar. Geen
ex-okanners, maar veelal kinderen met roots
een heel eind weg naar het oosten of het zuiden. Het waren zeker niet allemaal bollebozen
en het frustreerde ons dat velen een bijzonder
kort Collegeleven kenden: een beloftevol eerste
semester met een vrije val in juni in het eerste
jaar en een voorspelbare heroriëntering op het
einde van het tweede jaar. Aanpakken dus, die
handel. De koppen werden bijeengestoken en
er werden afspraken gemaakt: ouders meer bij
het schoolleven proberen te betrekken, kort
op de bal spelen voor wat de studiehouding
betreft, polsen naar taalachterstand en er ook
effectief wat aan doen: vraagstelling op overhoringen en examens aanpassen en remediëring tijdens de middagpauze, ... We moeten
ons immers voorbereiden op wat komen gaat.
Je hoeft maar eens een klas lagereschoolkinderen op stap te zien gaan: multiculti alom. Zijn
ze gedoemd om bij ons allemaal te verzuipen?
De berichten in de pers zijn ook allesbehalve
geruststellend: asielzoekers blijven bastion
Europa bestormen en oudere kinderen komen
evenmin als hun ouders aan de bak. Mooi vooruitzicht als je bulkt van talent en na een jaartje
okan richting bso wordt gestuurd. Want je hebt
geen geld, je kan je niet concentreren in de klas
omdat de uitwijzing als een zwaard van Damocles je leven beheerst, je ouders zijn nooit naar
school geweest en thuis kan je niet studeren,
want je hebt niet eens een tafel in de living, laat
staan een bureau.
En komen deden ze, de ex-okanners.

In de vakantie aan de slag
Vorig schooljaar volgden er bij ons vier een
snuffelstage: Mayya en Radmila Tantaeva in het
eerste jaar, hun zus Eva in de derde wetenschappen en Sandy Nisan in de derde humane.
Begin juni was het zeker dat de zusjes Tantaeva
inschreven. Voor Mayja en Radmila zouden we
wel zien, maar Eva vroeg toch om speciale zorg.
Ze had immers nog nooit Frans geleerd. Ze kende wel Tsjetsjeens, Russisch en Pools. Maar Frans?
In okan had ze al blijk gegeven van grote intellectuele bagage, maar haar vroegere schoolloopbaan werd van de tafel geveegd: gelijkgesteld
met getuigschrift lager onderwijs. Nu kan je een
juffertje van 16 toch moeilijk in een klas snotapen

38 IC HOU februari 2011

van 12 steken, niet? Dus werd volgende strategie uitgedokterd: les volgen in 3W en in oktober
al examens wiskunde en wetenschappen doen
voor de Centrale Examencommissie voor het
behalen van het getuigschrift eerste graad. Een
loodzwaar programma. Onmenselijk bijna. Maar
zij zag het zitten. Collega Danny Baart zou haar
klaarstomen voor de middenjury en vanaf eind
juni kon ze van mij wat Frans leren.
Eind juni schreef de Poolse Karolina Mocna zich
in voor de vierde Humane. Karolina was in de
okan-klas terechtgekomen toen papa Mocna
hier als vrachtwagenchauffeur werk had gevonden. Dus verschilde de situatie van Karolina danig met die van de zusjes Tantaeva:als
beroepschauffeur kijkt vader Stanislaw er niet
tegenop om regelmatig een paar honderden
kilometer te pendelen tussen België en Polen
om op familiebezoek te gaan. Karolina wil uiteraard mee. Karolina kende Eva al van in okan. En
aangezien Eva ook vlot Pools spreekt, had ze al
een zielsgenoot van bij de inschrijving. Ook Karolina sprak geen woord Frans. Dus ook haar kon
ik tijdens de vakantie een Franse initiatie geven.
Ze zag het wel zitten om samen met Eva Franse
les te volgen. Ik ook, want met twee leerlingen
in de klas is het allicht prettiger. Probleem: Eva
was twee vakantiemaanden thuis, Karolina daarentegen trok van half juli tot half augustus naar
het vaderland. Jammer. Voor het Nederlands en
het Frans. Maar ja, probeer het een meisje van
17 maar te verkopen dat ze omwille van hogere
intellectuele doelen niet naar haar oma, tantes,
nonkels, neven en nichten mag.
De vakantie was nog maar net gestart wanneer Sandy Nisan zich inschreef voor de derde
Humane. Afkomstig uit Syrië. Schoolverleden in
België: anderhalf jaar okan in Antwerpen. Had
vorig jaar ook snuffelstage gedaan bij ons. Het
was voor haar een droom van een veertiendaagse geweest. En bijgevolg was ze als het
ware geobsedeerd geraakt om in het College
te starten. Haar okanleerkrachten hadden eerst
nog wat getwijfeld, maar ze had er hard voor
gewerkt, gewroet, gevloekt, gedreigd en gesmeekt om te mogen komen. What the fuck!
Jesus! Ik geen humaniora aankunnen? Ik zal ze
eens wat laten zien, zè.

Zweten op de Franse klanken
Weten jongeren van die leeftijd eigenlijk wel
hoe hoog de lat bij ons ligt? Uiteraard kende

ook zij geen woord Frans, moest dus ook ingewijd worden in de taal van Stabel en co. Join the
club. Met drieën les volgen lijkt me interessanter dan met tweeën. Probleem: de school sloot
haar poorten al op zaterdag 3 juli. Dan maar
Franse les in de Breedstraat. Mijn madam zat
er niet mee in om enkele dagen per week een
paar exotische jongedames aan onze keukentafel Frans te zien leren. We hebben ten andere al
heel wat exoten aan onze tafel gehad.
En dat Frans? Dat was een hele klus. Ongelooflijk veel respect voor onze collega’s van het
vijfde en zesde leerjaar die onze leerlingen van
het eerste jaar de èchte inwijding in de Franse
taal hebben gegeven. Ook voor wat de studiemethode betreft. Ongelooflijk veel respect ook
voor Karolina, Eva en Sandy: er werd geploeterd,
gefoeterd, gevochten tegen die rare Franse
klanken. Met de neus op de feiten: als je niet
studeert, ga je ’t nooit onthouden. Nog maar de
uitspraak alleen al van ‘un’ en ‘une’ betekende
een dagenlang gevecht voor de mondspieren
die steeds de andere kant opwilden. Heb je dat
dan min of meer onder de knie dan komt er
‘des’ bij. Dat is dan nog maar pas verteerd of ze
duwen al ‘le, la, l’ en les’ door je strot.
Bij dergelijke taallessen besef je hoe onafscheidelijk we als Vlamingen (voorlopig nog)
verbonden zijn met onze Waalse land- en lotgenoten. Die klanken zitten zowat in onze genen. Frans als taal ver van het Nederlands verwijderd? In elk geval niet zo ver als Aramees,
Russisch en Pools.

De ene jeugd is de andere niet
De kale coach zag al snel in dat zijn team om
speciale zorg schreeuwde. Karolina verdween
tijdelijk uit beeld naar Polen. Had net ‘un’ en
‘une’ wat onder de knie. ’t Zou een maand later weer ver boven de knie zitten! En de andere
twee brachten ook hun kopzorgen mee naar de
Breedstraat. Ingehouden tranen aan de keukentafel. Zieke mama. Papa zwaar onder stress. Financiële problemen. Slechte behuizing. Wonen
in een tweekamerstal. Bouwvalligheid troef. Wonen op een eerste verdieping maar weten dat
de stutten op het gelijkvloers het elk moment
kunnen begeven. Wonen in een living waarvan
de vloer kan dienen als wasbord. Gillende buren. Slechte wijk. Scheve blikken van de buren.
Soms tot en met hoogoplopende ruzies. En dan
komt de droeve tijding dat je asielaanvraag voor
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de eerste keer geweigerd wordt. In paniek naar
de advocaat. Stress. Topstress want de rest van
de familie is nog maar net Nederlands aan het
leren. Vertalen die brieven. En als het niet goed
afloopt, dreig je nog de schuld te krijgen, want
je zal het wel weer verkeerd begrepen hebben.
En die school die er aan komt. Als dat Frans al zo
moeilijk is, wat moet het dan wel worden met
die andere vakken!
Zestien jaar. Moet je dan tijdens de vakantie niet
festivals afdweilen en achter de jongens lopen?
De ene jeugd is blijkbaar de andere niet.
Jarig in augustus. Hoera: feest! Feest? Vergeet
het maar, verdomme, vergeet het maar, want
er is geen geld thuis en er zijn zorgen van een
ander kaliber. Als je bijna dagelijks die kinderen
over de vloer krijgt en je hart breekt op dàt moment nog niet, dan ben je geen doodgewone
racist, dan ben je een onmens. Dus maar met
een kleinigheidje richting jongedames. Dan pas
weet je wat gastvrijheid is. Geen dure dingen,
maar traditionele gerechten: geparfumeerde
rijst met gehaktschotel met – denk ik – een
soort kervel. Het geeft onze westerse maag al
een eerste stomp. Of Tsjetsjeense noedels met
gehakt in een lokaal pikant sausje. Brandt gegarandeerd een gat in je maag. Maar het smaakt
bijzonder lekker als je voelt dat je ergens meer
dan welkom bent. Mekaar verstaan zonder
woorden. Spreken met gebaren. Even stilte om
een broer die ginder vermoord werd.

Met stevige extra duw in de rug
En dat Frans dat oorspronkelijk bedoeld werd
als een soort inhaalcursus om in september in
het derde en vierde jaar min of meer te kunnen
aansluiten, wel, dat ging ook niet bepaald met
reuzenschreden vooruit. Integendeel. De coach
begon te panikeren: laat die kinderen samen
met hun klasgenoten Frans volgen en er plegen er drie zelfmoord op ’t College. De tweede
september al. En hoe gaat dat met de andere
vakken lopen? Paniekmailtje om de directie van
mijn en hun zorgen op de hoogte te brengen.
Prompt uitgenodigd op het eerste directieoverleg van 4 augustus. Geen probleem. Het
directieteam vond dat we als katholieke school
de plicht hebben ook in deze zaak een statement te maken. “I’m not afraid to take a stand”,
Eminem begon er toen de hitlijsten mee te bestormen. Kreeg wel een heel speciale betekenis
voor mij. Ik kreeg het fiat van de directie om de

jongedames dit schooljaar apart Frans te geven.
‘Op hun niveau’. Dus beginnersfrans. Ik moest
hen ook wel verder begeleiden bij het studeren.
We zouden wel zien hoe het loopt. We gingen
fouten maken, met ons gezicht tegen de muur
lopen, tegenstand krijgen van mensen van wie
we het het minst verwachtten, maar we gingen
ervoor!
En lukte het niet, het weze zo! We zouden dan
toch onze uiterste best hebben gedaan. Uiteraard moesten de collega’s zo snel mogelijk op
de hoogte gebracht worden van de speciale
situatie van deze leerlingen. Zijn we gewend.
Doen we ook voor leerlingen met AHD, dyslexie,
Asperger, ... Tot zeer aanvaardbare diepmenselijke afspraken gekomen. En blijven volhouden,
hoe moeilijk het soms ook is. Niet neersabelen
vanaf de eerste schermutseling op het slagveld:
kansen geven, extra uitleg, taal aanpassen, kans
geven tot mondelinge verklaring van neergeschreven antwoorden. Wel de zorg bewaken
van eerlijkheid tegenover de andere leerlingen,
ook die inlichten bij het begin van het schooljaar.

Veel
Dank, collega’s, in naam van de jongedames.
Ook hier hebben jullie met verve getoond dat
we op alle vlakken een ‘grote’ school zijn. Onze
school samenvatten in drie woorden? Onmogelijk? Ik kan het in één woord: ‘veel’. Veel leerlingen, veel klassen, veel overhoringen, veel
blokken voor veel moeilijke examens, veel op je
donder krijgen, soms veel (terechte) strafstudies,
maar vooral veel begeleiding, veel kansen geven, veel inlevingsvermogen, veel geduld, veel
vreugde en veel verdriet.
Want de lessen Frans waren voor mijn pupillen
een rustpauze in de wervelwind van vakken en
lessen. Dan konden ze zichzelf eens zijn. Hun
gedacht eens zeggen. Vragen en zeggen wat ze
aan andere leerkrachten niet durfden. Mekaar
met hand en tand verdedigen of in een godsdienstige discussie mekaar eens goed de waarheid zeggen.
En ik? Ik mocht na de spannendste grote vakantie van mijn leven hen verder op weg helpen in het Frans. En hen vooral studiediscipline
bijbrengen. Met veel vallen en soms eens opstaan. Hen er voortdurend op wijzen hoe hoog
de lat in het College wel ligt. “If you can make
it there, you can make it anywhere” en zeker

het vervolg: “It’s up to you, you, you...” Vechten
tegen hun eigenzinnigheid. “Nu ken ik die toets
nog niet, maar ik weet wel hoe ik dat zal leren.
Ik lees dat eens en dan ken ik dat.” Dat zal wel!
Schrijven, godverdomme, desnoods tot uw pen
ervan rookt. En maar babbelen, en maar proberen overtuigen. Meejuichen om de kleinste
overwinning. Streng terechtwijzen wanneer het
weer eens de spuigaten uitliep. (Zeer) boze telefoontjes doen.
Op huisbezoek. “En? Heb je die oefeningen
voor wiskunde al gemaakt? Neen? Wat kom ik
hier dan miljaar nog doen?” En ruzie beginnen
maken aan de voordeur. Geroep langs beide
kanten. Mekaar nog net niet in de haren vliegen
(nou ja...) Het aftrappen. Naar huis. Leeg. In een
pedagogische depressie. Na vijf minuten al een
verontschuldigende SMS. Och, ’t zijn maar kinderen. Dan maar snel terug. Nog wat verder ruzie maken, want zo ne snotaap van zestien, dat
geeft zich niet snel gewonnen, hé. Tot mama
komt verzoenen. Verontschuldigingen. Tranen.
Dan er maar weer tegenaan. Met vernieuwde
moed. Op naar het volgend conflict!
Herkenbaar? ’t Zal wel zijn. Met pubers is het
overal hetzelfde zeker, hé!

You ain’t see nothing yet
En juichen eind december. Want vier van de vijf
hebben het ronduit schitterend gedaan. En de
vijfde? Dat komt wel in orde. Met nog wat meer
tijd hier en wat meer aandacht daar gaan ze ook
in 2011 nog van ons verschieten!
Het zal wel een moeilijke weg worden. Dat
was het ook voor Carlos Canas, die als Nederlandsonkundige Mexicaanse leerling een elftal
jaren geleden startte in ons eerste jaar. Ging die
dat wel redden? Mijnheer kwam in september
nog eens langs in ’t College. Mijnheer was in juli
afgestudeerd. Als ingenieur.
En die buitenlandse Schack? Ik heb hem gevonden. En ik heb niet eens ver moeten zoeken.
Mijn betovergrootvader Alexander Schack werd
geboren in Gent in 1822 en trok als spinner naar
Noord-Frankrijk. Hij overleed in Roubaix in 1890.
Enkele van zijn kinderen hebben hem indertijd
vergezeld en hun nageslacht woont nu in en
rond Parijs. Economische vluchtelingen?
Niet te luid roepen wanneer we het over andere
mensen hebben zeker, hé!
Herman Schack
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Na het bezoek, de actie

Haïti, heen en weer,
een levens-ingrijpende
ervaring
Het voorbije jaar is Haïti ettelijke malen het hoofdpunt
geweest in dag- en weekbladen. Berichten over deze
ontredderde natie waren zo’n dik jaar geleden de tonen
waarmee het journaal het nieuwe jaar inluidde.
Ook naar het jaareinde toe kwam Haïti weer in het nieuws. Een catastrofale
aardbeving, de verwoestende cycloon Tomas, de mislukte presidentsverkiezingen en een cholera-epidemie, Haïti is in 2010 niet gespaard gebleven. Ons verhaal begint echter vroeger, al is alle voornoemde miserie wel
een katalysator geweest.

In het spoor van Opgenhaffen en Fivez
Haïti is een land dat het College wel al een aantal jaren nauw aan het hart
ligt. Oud-leerlingen missionarissen Herman Opgenhaffen (retorica 1956) en
pater Marc Fivez (retorica 1951) waren in de jaren ’60 en ’70 de grote gangmakers voor de Haïtiaanse zaak in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie.
Midden jaren 2000 werden de banden weer aangehaald. Twee jonge collega’s Joke De Beleyr en Pieter Van Rumst kwamen in dienst en met hen
begon het hart van het College weer sneller te slaan voor dat stukje Afrika
in Latijns-Amerika. Hun tante, de Belseelse Jeannine De Beleyr, was namelijk eind jaren ’80, na een aantal voorbereidende reizen, de scheutist
Raymond De Caluwe voorgoed naar Haïti gevolgd. Toen Raymond op
pensioen ging en terugkeerde naar België, bleef Jeannine ter plaatse en
stampte ze een eigen project uit de grond, Ti Solèy Leve.
In de loop van de zomer van 2009 begon het idee, dat al langer leefde bij
neef en nicht, om ‘tante Nien’ eens te gaan bezoeken eindelijk concrete
vormen te krijgen. Midden augustus was de kogel door de kerk. We zouden in de zomervakantie van 2010 met zijn zes SJKS-collega’s naar Haïti gaan: Joke De Beleyr, Pieter Van Rumst, Tiny Torsy, Wim Vandervreken,
Christine Dejonghe en Vincent De Meyer.

De aardbeving
De eerste maanden van het schooljaar waren relatief rustig wat betreft de
reis naar Haïti. In de kerstvakantie 2009 werden de vluchten geboekt, maar
meer ook niet. 2010 zou een ander verhaal worden. 12 januari schokte iedereen, maar voor ons was de betrokkenheid bij de aardbeving toch net
iets groter. Gelukkig kwam uit Haïti al snel het bericht dat Jeannine ongedeerd was. Akil Samdi, het dorp waar Jeannie woont, ligt honderden
kilometers van de hoofdstad; meestal is dit een vloek ditmaal een zegen. Er waren wel medewerkers en familieleden van dorpelingen getroffen, iedereen kende wel iemand in Port-au-Prince. Hier in België werden
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er honderden acties uit de grond gestampt. In Sint-Niklaas en omstreken
werd er niet alleen gewerkt voor de nationale hulpactie 12-12, maar ook
voor Jeannine en haar TSL. Zo ging bij ons op school de opbrengst van het
schooltoneelproject met OLVP, de winst van Indigo en de jaarlijkse IC (ont)
HOU-quiz naar Ti Solèy Leve. Het vernoemen waard in deze golf van engagement, is de actie van een leerling van het 1e jaar Ceddrich Gordenne,
die ook een mooi bedrag ophaalde bij zijn medeleerlingen voor de actie
12-12. Zoveel steun en spontane solidariteit was in de nasleep van de aardbeving zeker een hart onder de riem voor zowel Jeannine als haar familie.
Door de aardbeving kwam onze geplande reis wel op de helling te staan
maar gelukkig kregen we toch groen licht. Na druk heen en weer gemail
met Haïti over welke zaken we allemaal moesten meenemen, zowel persoonlijke spullen als bagage voor humanitaire hulp, konden we 12 juli vetrekken. We stegen op in Zaventem en landden 10 uur later in Puerto Plata,
Dominicaanse Republiek.

Begin van vier boeiende weken Haïti
De grens oversteken van de Dominicaanse Republiek naar Haïti is alsof je
met één stap van een groen en westers paradijs in een dorre, stoffige hel
binnenstapt; groter kon het contrast niet zijn! Na het invullen van de nodige papieren konden we gelukkig de stinkende, dampende plek rondom
de grens en douane, waar toch een grimmige sfeer heerste, snel verlaten.
We klommen in een jeep en vertrokken richting Akil Samdi, het dorp waar
Jeannine De Beleyr haar project ‘Ti Solèy Leve’ heeft gevestigd.
Het traject was de eerste kilometers verrassend goed. Een brede, geasfalteerde weg met de nodige verkeersborden!
Een kleine afslag, een zanderige, hobbelige wegel bracht ons naar Akil
Samdi. De prachtige natuur en het gebergte in de verte beloofde veel.
Op het domein maakten we al snel kennis met de bewoners van het centrum. Zij begroetten ons zeer vriendelijk. We kregen een korte rondleiding
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door het hoofdgebouw en daarna konden we ons installeren in onze kamers. De muskietennetten werden opgehangen en de regels van het huis
werden uitgelegd. De kleine Violine, een baby die in het centrum was binnengebracht voor extra verzorging, stal onmiddellijk alle aandacht en kon
vrij snel rekenen op meerdere verzorgsters en voedsters.
De zinderende hitte deed enkelen van ons neerzakken in de schaduw en
anderen reden nog ‘even snel’ (40 minuten heen en terug) om ijs in Opèch,
een dorpje verderop. Toen ze terugkwamen rond half 7, was de schemering al ingezet en konden we aanschuiven aan tafel voor een broodmaaltijd.
Na het eten was het volledig donker, maar de temperatuur daarentegen
was nauwelijks gezakt. Onder een prachtige sterrenhemel dronken we een
pintje of rum en kregen we te horen dat Jeannine nog een nachtelijk bezoek ging brengen aan de vrouw van de hoofdcoach die op punt stond
te bevallen. Hierna zochten we ons bed op en vielen onze ogen snel dicht.

Het dagelijkse leven
De volgende dagen leerden we het dagelijkse leven in Akil Samdi kennen:
we volgden een aantal dames uit het dorp voor de wekelijkse wasdag aan
de rivier, supporterden voor de voetbaltraining onder leiding van Pieter
Van Rumst, ondergingen de sfeer van een nachtelijke dodenwake, volgden
de consultaties van Jeannine in het centrum, beleefden een voodoofestival, vierden de verjaardag van Carmelle – eerste assistente van Jeannine –
aan de zee...
Deze laatste activiteit ging gepaard met een lange rit naar een nieuw stukje Haïti. Om 6.30 uur vertrokken we met 17 personen in twee auto’s naar
de provinciehoofdstad van het noorden, Cap-Haïtien.
Na een uur op een hobbelig parcours door verschillende dorpjes, kwamen
we op de geasfalteerde, internationale hoofdbaan. Dit bracht ons vrij snel
in grotere dorpen waar de armoede nog meer zichtbaar werd. Vooral het
vele afval dat overal rondslingerde en de bijhorende geur gaf het grootste
contrast met de vorige plattelandsdorpjes. We kwamen ogen te kort en de
uitleg van Jeannine ondersteunde de beelden. Het meest confronterende
was onze aankomst in Cap-Haïtien, een chaotische stad waar mensen krioelen als mieren. Cap-Haïtien is de tweede grootste stad van Haïti en volgens Jeannine nog maar een peulschil in vergelijking met Port-au-Prince.
Op de ‘boulevard’ aan de haven hielden we even halt. Terwijl we daar aan
het water moesten wachten, spraken lokale inwoners ons aan; smeekbedes om een beetje geld te krijgen, vreemde conversaties die eerder wartaal leken en uitspraken om indruk te maken op ons ‘als toerist’. Als we ons
omdraaiden en wilden genieten van het zicht op zee, zagen we het afval
dobberen en ook oude schepen lagen te roesten. Onze rit werd verder
gezet en we reden de stad uit, bergop. Het contrast was frappant, welke
toerist zou vermoeden dat aan de andere kant van de berg, het idyllische
strand zo schril zou afsteken tegen de verpauperde, vuile stad. We vierden
Carmelles verjaardag en genoten van de prachtige natuur aan de ene kant
van de berg, maar konden de beelden van de andere kant moeilijk uit ons
hoofd zetten.

Ti Solèy
Op zaterdag 17 juli kregen we de kans om een bezoek te brengen aan een
aantal mensen die ondersteuning krijgen van het project ‘Ti Solèy Leve’.
Naast het tewerkstellen van een zestal tuinmannen, een vijftal coaches
(leerkrachten) voor het schooltje, twee chauffeurs, één assistente, twee
kokkinnen, één huishoudster, één huisbewaarder, twee nachtwachten,
drie sportcoaches en één verpleegster/manusje-van-alles, ... in totaal een
32 loontrekkenden, voorziet TSL ook in het onderhoud van een aantal
zieke, gehandicapte baby’s, kinderen, volwassenen en ouderlingen in hun
omgeving. Ook vanuit andere dorpen dan Akil vindt men de weg naar
Jeannine en haar grote hart.
We hebben het hier dan nog niet gehad over de noodhulp die TSL heeft
geboden aan de slachtoffers van de aardbeving. Er zijn een 260-tal dossiers die acute hulp verlenen aan ongeveer 2000 mensen.
In de nasleep van de aardbeving heeft TSL ook een project op poten gezet waarvan de hele communiteit voordeel heeft, namelijk het aanleggen
van betere wegen naar Akil Samdi. De inwijkelingen van de aardbeving
en hun lokale familieleden werden hierbij ingeschakeld. Zo konden degenen die noodhulp hadden ontvangen iets terugdoen voor hun onfortuinlijkere verwanten in Akil. Bij de aanleg van die wegen werden nog eens
1500 mensen ingeschreven op de ‘pay-roll’ van TSL.
Nu de meeste slachtoffers van de aardbeving zijn teruggekeerd naar hun
plaats van herkomst, blijft het communautaire project een bron van inkomsten voor heel wat ’lokalen’. Soms verkiezen ze het zware werk (stenen
versleuren en verbrijzelen) boven het werk in ‘konbit’ (het gaan helpen op
elkaars akkers in ruil voor eten en drinken en wederkerige hulp) aangezien
het voorziet in een echt loon waarmee schulden kunnen worden afbetaald, schoolgeld betaald, ...

Het doel en de middelen...
Ti Solèy Leve probeert werk te maken van 3 millenniumdoelstellingen:
promotie van het onderwijs, ondersteuning van de gezondheidszorg en
<<<

Ti Solèy Leve in 2011
De hoge graad van cholera in het dorp laat ons nu niet toe Haïtiaanse
cursisten te ontvangen voor pedagogische bijscholing. In samenwerking met de inrichtende machten van de scholen in Akil Samdi zet TSL
de komende maanden een nieuw project op:
< controle op- en verbetering van het sanitair in de scholen.
< aanbouw van toiletten op kindermaat met eenvoudiger
onderhoud
< opstellen van lessenpakketten over hygiëne en gezondheid
voor kleuter- lager- en middelbaar onderwijs
Uiteraard werkt TSL ook verder aan de engagementen voor hulp aan
gedupeerden van de aardbeving en aan families die zwaar getroffen
werden door de cycloon Tomas, het verlenen van studiebeurzen, het
meewerken aan dorpsactiviteiten die het welzijn van de bevolking bevorderen.
Jeannine De Beleyr
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Beste wensen vanuit Haïti
Beste,
De Haïtiaanse President Rene Preval sprak enkele dagen geleden zijn
ongerustheid uit over de huidige politieke impasse die de door natuurrampen en cholera geteisterde Natie op een ‘gevaarlijke’ koers zet.
Geen aangename voorspelling voor het begin van het jaar...
Dezelfde dag kwam een mail binnen van mijn oudste neef: ”Dag tante
Nien, jou een fantastisch nieuw jaar toewensen, heeft een andere inhoud
dan dat het hier in België zou zijn. Het zal vermoedelijk een jaar worden
van ‘puin ruimen’, opbouwen, ‘vechten’, troosten, verwerken, ... Maar hopelijk géén jaar zoals het vorige. Laat de hoop groeien in de kleine dingen
rondom jou.”
Beter dan met zijn woorden kan ik niet uitdrukken waar het om gaat in
2011 voor het ganse TSL-team: met gezamenlijke kracht verder werken
aan onze engagementen in de hoop dat we zo een klein maar duurzaam facet mogen zijn in de dringende heropbouw van de Haïtiaanse
Natie.

den verloren, konden zo snel weer aan hun leven beginnen door het zoeken naar vermiste familieleden, een handeltje te beginnen of een stukje
grond te kopen en te bewerken.
Enkele dagen later konden we zelf gaan vaststellen wat de aardbeving had
aangericht. De acht uur durende trip naar Port-au-Prince was meer dan de
moeite waard over dé autostrade van Haïti. In onze ogen is dit een naar Westerse normen breed bergpad, hobbelig kronkelend, modderig bij regen, stofig bij droog weer, met hier en daar een stukje amper verlicht asfalt.
We moesten echt onze verbeelding gebruiken om hierin de Noord-Zuid-as
van het land te herkennen. Het gaat letterlijk door berg en dal, door zeer
gevarieerde landschappen met bijhorende flora, door kleine en minder
kleine dorpen waar door jong en oud kleurrijk handel wordt gedreven in al
het mogelijke en voor ons vooral onmogelijke.
Naarmate we de hoofdstad naderden, werden de wolken donkerder en de
beelden wreder. Het schijnbaar ongerepte landschap net voor we de stad
inreden, verborg reeds de gruwel: de massagraven die aangelegd waren
na de aardbeving leken nu een mooi stukje natuur.

Rampgebied
Dank aan allen voor de enorme steun, op welke manier ook, het voorbije jaar. Het is het fundament om het ook dit jaar niet op te geven.
Het is dan ook onze wens naar jullie toe: dat 2011 een opeenstapeling
mag worden van kleine deugddoende en optrekkende ervaringen die
krachtig genoeg zijn om het ‘wee’ waarvan niemand is gevrijwaard te
kunnen dragen.

Aan de andere kant van de weg zagen we de eerste tentenkampen: troosteloze blauwe vlekken tegen een al even troosteloze helling. Dichter bij de
stad werden de tentenkampen al dan niet beter georganiseerd, groter en
dichter bevolkt.

bescherming van de natuur. Op een manier die enig verengd machiavellisme niet vreemd is, slaagt het daar ook in. Soms heiligt het doel wel degelijk de middelen en dat is ook de kracht van TSL; de vrijheid van handelen
in een land dat anders zo verlamd wordt door bureaucratie en onderhandse diensten. Daar waar ook de grote NGO’s een hele bureaucratische mallemolen moeten afwerken en al veel geld hebben verspild aan vergaderingen en werkgroepen die moeten samenkomen vóór ze een cent kunnen
besteden aan slachtofferhulp, kan TSL snel, accuraat en op maat van de
mensen hulp aanbieden.

Op ieder vrij plekje stonden ze opgehoopt, tot op de middenberm van de
A2 toe, de hoofdweg die de stad doorkruist naar het zuiden: de overtreffende trap van absurde waanzin.
Omdat we onderweg laat en uitgebreid hadden geluncht, konden we
’s avonds uitgeput van de moordende trip vroeg naar bed.
De volgende ochtend zijn we opgestaan om vijf uur om, vóór de verkeerschaos, in een kamp op een industrieterrein de familie Bazar op te zoeken.
Jeannine heeft deze familie, met hulp van haar medewerkers in de stad, na
de aardbeving herenigd.
Hoe deze mensen terug te vinden waren in de mierennest van op elkaar
gehoopte tentjes, is nog steeds een raadsel voor ons.
In het tentenkamp zelf konden we vaststellen dat na zes maanden die
tentjes allang niet meer waterdicht waren en vaak hadden de mensen ze
zelf opgelapt met van de straat geraapte stukken stof, ijzer, beton en nog
veel meer recyclagemateriaal. Opnieuw toonden de Haïtianen ons dat ze
erg vindingrijk zijn, ook in deze ellende. We hebben onze zoektocht naar
de familie uiteindelijk moeten staken, omdat we tot over onze enkels in de
modder en andere smurrie wegzakten.

Daags na de aardbeving, toen de internationale noodhulp nog volop op
gang moest komen, hadden TSL en nog een aantal andere lokale projecten van scheutisten en andere religieuze ordes al heel wat mensen geholpen. In het concrete geval van Ti Solèy Leve ging het over het ‘uitdelen’
van gourdes en dollars, uiteraard mits het opstellen van een contract tussen de betrokken partijen. Mensen die heel hun hebben en houden had-

Ondertussen hadden we natuurlijk heel wat bewoners uit hun tent gelokt
en konden we ook een vluchtige blik werpen in enkele overbevolkte tentjes. Gezichten overduidelijk door honger en ontbering getekend, die toch
even glimlachten voor de camera. Zelfs Pontien, de stoere lokale medewerker van Jeannine, kon zijn tranen amper bedwingen, bij het zien van
zoveel onmenselijk leed.

Nogmaals dank om veel, ook vanwege onze steungroep in België,
in vriendschap en solidariteit verbonden,
Jeannine en team
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En plots doken, schijnbaar uit het niets, een jonge vrouw en twee meisjes
op, keurig gewassen en netjes verzorgd. Hoe kregen ze het voor elkaar in
de viezigheid van de onverlichte tentjes? Het weerzien met de dames Bazar deed deugd: er werd hartelijk heen en weer gezoend, foto’s getoond,
cadeautjes uitgedeeld, toekomstplannen gemaakt. De uniformpjes vertelden ons dat de meisjes naar school gingen vertrekken en wij reden verder
naar een volgend gezin.
We moesten verder de stad in, steeds dichter bij het epicentrum, we zagen
voedselbedelingen, nog meer tenten, nog meer puin, nog meer half ingestorte huizen. In het leven van sommige Haïtianen leek het allemaal een
plaats te hebben gekregen: de ene deed onder een ingezakt stuk beton
een schijnbaar zorgeloos dutje, de andere gebruikte de schaduw van een
gevaarlijk afhellend dak om haar bescheiden handeltje op te zetten. Want
het leven gaat verder...

Ondanks alles een glimlach
De familie Orange die op de daadwerkelijke zorgen van Ti Solèy Leve kan
blijven rekenen, woont deels in een huis en deels in een tent, qua huisvesting niet eens zo slecht dus. Even voorstellen: papa vermist, mama verlamd, zoon gekwetst op de rug en in het gezicht, dochter onder de rechterknie geamputeerd. Alweer een uitzichtloos bilan. En toch, Jeannine gaf
hoop onder de vorm van concrete vooruitzichten zoals een prothese en

revalidatie. En alweer verschijnt hier en daar een glimlach en wat licht in de
doffe blikken van deze mensen.
We zijn blij dat we deze twee families hebben leren kennen. De grootsheid
van de stad en de ellende maakte ons als bezoeker moedeloos. Hoe kan
deze puinhoop weer leefbaar worden?

Terug thuis
Het terug ‘thuiskomen’ van deze ervaring was misschien nog een grotere
confrontatie dan het beleven van de reis zelf. Nu moesten we de herinneringen en gedachten zelfstandig verwerken, zonder de steun van Jeannine. We moesten onze verhalen delen en doorvertellen en juist dat wekte
soms meer emoties op dan we zelf hadden kunnen vermoeden.
Dankzij deze reis hebben we de mensen achter de dossiers ontmoet, de
concrete werking van Ti Solèy Leve in Akil Samdi en Port-au-Prince ervaren. We beseffen nu dat er ‘iets’ mogelijk is. Hoe klein de stapjes ook zijn,
het zijn er in de goede richting.
Maar onze steun blijft noodzakelijk, daarom stopt ons verhaal ook niet hier.

Structurele aanpak van info en hulp
Naast onze leerlingen klaarstomen voor het hoger onderwijs, heeft onze
school zich ook tot doel gesteld om van haar leerlingen sociaalvoelende
jongeren te maken. Talloze maatschappelijke en sociale projecten hebben
<<<
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Naar aanleiding van ons bezoek aan Haïti wil
ook het tweede jaar zich niet onbetuigd laten.
Dit jaar hebben de leerlingen van de tweedes
de mogelijkheid gekregen om een kalender
met prachtige foto’s ten voordele van Haïti,
Jeaninne en haar project aan te kopen. De prijs
bedraagt 8 euro en na aftrek van de kosten
voor het drukwerk gaat alles integraal naar Haïti, want Ti Solèy Leve draait volledig op vrijwilligers. In totaal zijn er zo’n 130 kalenders verkocht
en kunnen zo de leerlingen van het 2e een
mooi bedrag van 1000 euro aan TSL overmaken.

Vastenactie voor Haïti
En het verhaal gaat verder. Omdat Haïti dit jaar
ook nog wel een extraatje kan gebruiken, zeker
met de aanhoudende cholera-epidemie stapt
de school eenmalig niet mee in de campagne
van BD, maar zal de opbrengst van de acties tijdens de vastentijd geschonken worden aan Haïti, het land waarvoor 2010 werkelijk een annus
horribilis geworden is.

in de loop der jaren het levenslicht gezien binnen de muren van het SJKS. Zo kan Broederlijk
Delen elk jaar rekenen op de tomeloze inzet van
heel wat leerkrachten en leerlingen. In de vastenperiode worden tal van activiteiten georganiseerd om het extraatje dat anders misschien
aan snoep of dergelijke wordt uitgegeven op
een aangename en vrijblijvende manier aan een
goed doel te spenderen.
Ook dit jaar blijft de onrechtvaardige NoordZuid verhouding een bekommernis van de
school, haar leerlingen, leerkrachten en directie.
Frank Lavens, medewerker van Broederlijk Delen, heeft op 25 januari de 5de en 6de jaars onderhouden over de Noord-Zuid problematiek.
Maar naast deze jaarlijkse toewijding aan Broederlijk Delen wordt er ook aandacht besteed
aan de noden dichter bij huis. Welzijnszorg en
‘Bond Zonder Naam’ hebben ook hun plaats op
school.
Voornoemde acties zijn projecten die door heel
de school, over alle jaren heen worden aangeboden. Er zijn ook organisaties, projecten en acties die een onderkomen hebben gevonden in
een bepaald jaar.
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Damiaan, VLOS, Junglekids,
Poverello, ...
Na de inleefreis van onze adjunct-directeur Danny Van Royen in het kader van de Damiaanactie
een aantal jaren geleden, kende de Damiaanactie een nieuwe start op het SJKS. Omdat structurele hulp op lange termijn de enige manier
is om wezenlijk iets te veranderen in de derde
en vierde wereld, werd de Damiaanactie door
het eerste jaar geadopteerd als jaarproject. Zo
bekijkt het hele eerste jaar de campagnefilm
van het respectievelijke jaar, wordt in de lessen
godsdienst uitvoerig aandacht besteed aan de
lepra- en tbc-problematiek en is de jaarlijkse
stiftjesverkoop altijd weer een groot succes,
dankzij de steun van onder andere heel wat
leerlingen van dat eerste jaar.
In navolging van dit verhaal van structurele langetermijnhulp heeft ook het VLOS een warme
thuis gevonden bij het eerste jaar. Het derde jaar
van onze school steunt al jaren het project van
oud-leerkracht Geert Maes en zijn oom voor de
‘Jungle-kids’ in India. Daarnaast wordt jaarlijks, in de
adventstijd, ook een actie voor Poverello vanuit dit
jaar op poten gezet. Ook in de hogere jaren is er
aandacht voor verschillende ngo’s, goede doelen...

Om te verzekeren dat het geld goed zal worden
besteed, net zoals dat het geval is bij de organisatie Broederlijk Delen, gaat het naar Ti Solèy
Leve.
Nu al danken wij, ook uit naam van Jeannine, de
school voor het warme hart dat zij toedragen
aan dit project.
namens ‘de zes’ (zie Ingelijst, kaft achteraan)
Vincent De Meyer

Meer info over Jeannine, haar project en
onze reis, vind je op de website
www.haititsl.be
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Naar aanleiding van
de vredesweek

Derde jaar
maakt
vredesteken
Op vrijdag 1 oktober vormden
alle leerlingen van het 3de jaar
een reuzengroot vredesteken
op de grote speelplaats.
De Vredesweek 2010 ging van start op 24 september. Op vrijdag 1 oktober gaven leerlingen
van het 3de jaar gevolg aan de oproep van de
organisatoren van de Vredesweek: vorm samen
een vredesteken.
Godsdienstleraar Chris Van Walle zette de actie op onze school in gang. Hij maakte ook een
‘vredesbundel’ met daarin teksten die in de les
gebruikt worden.
Ondertussen ging creatieve duizendpoot Patrick
Braem aan de slag om met de fotootjes van de
leerlingen van het derde jaar een Vredes-Sprankel (info-bezinningsbord aan de ingang van de
kerk) te maken.
Op www.vredesweek.be vind je alle informatie
over wat en hoe van de vredesweek.

Geweldloosheid:
een ijzersterk wapen
Hiernaast een fragment uit de visietekst van de
Vlaamse Vredesweek. De volledige tekst kan je nalezen op de website van de Vlaamse vredesweek.
DVR

Wie fundamenteel wil werken aan vrede moet de
oorzaken van geweld en oorlog aanpakken. Oorlogen ontstaan niet zo maar. Ze zijn altijd in min
of meerdere mate het gevolg van onderdrukking
en discriminatie. Ze ontstaan uit sociale en economische onrechtvaardigheid, manifeste ongelijkheid en armoede door uitbuiting. Ze zijn mogelijk door de gemakkelijke toegang tot wapens
en de financiering ervan. Wie niet wil werken aan
deze wezenlijke oorzaken, kan ook niet rekenen
op duurzame verandering.
Alleen volgehouden inspanningen voor democratisering, gelijkheid, duurzame ontwikkeling en
ontwapening zullen de fundamenten van oorlog
en geweld aanpakken. Uiteraard zijn er in deze
richting al stappen gezet. De initiatiefnemers en
de partners van de Vredesweek roepen dringend
op hierin verder te gaan. De ‘Cultuur van Vrede’
staat haaks op een aantal actuele ontwikkelingen in beleidskringen. Het heersende veiligheidsdenken vertrekt almaar vaker vanuit een militaire
logica, en verliest daarbij niet zelden de menselijke noden uit het oog. Steeds meer maatschappelijke problemen worden vandaag vanuit militair
perspectief benaderd of gezien als een bedreiging die met geweld afgewend moet worden: klimaatverandering, klimaatmigratie, het vrijwaren

van de energietoevoer, falende staten, piraterij
etc. Dit op militaire leest geschoeid veiligheidsbeleid gaat volledig voorbij aan de Haagse Oproep
tot Vrede: een oproep om te werken aan de onderliggende oorzaken van oorlog en conflict.
Een ‘Cultuur van Vrede’ moet ook groeien van
onderuit, in de geest van de mensen. Want geweld schaadt iedereen. Zelfs diegenen die het
uitoefenen. Geweld draagt bovendien ook de
kiemen van tegengeweld in zich. Waarden,
houdingen, kennis en vaardigheden kunnen
mensen aanzetten om vrijheid en veiligheid te
zoeken in rechtvaardigheid en duurzaamheid.
Actieve geweldloosheid, verdraagzaamheid en
solidariteit vormen de eerste stappen naar vrede
en verzoening. Geweldloosheid groeit uit verbondenheid met zichzelf, de anderen, alle leven,
ook dat van de vreemdeling of de vijand.
Bevrijdende educatie rond vrede en mensenrechten kan dit stimuleren.
Geweldloosheid is het sterkste wapen waarover
de mensheid beschikt. Het is machtiger dan het
machtigste vernietigingswapen dat de mens
heeft uitgevonden.
Mahatma Gandhi
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Onthaalklas anderstalige nieuwkomers

Paarse klas brengt kleur in onze school
Het zal je maar overkomen: van de ene op de andere dag zit je in een totaal ander land, met een andere taal,
andere gewoonten en regels, zit je op een school waar je niemand kent en ook niemand begrijpt.
Misschien woonde je in een afgelegen dorp op het platteland of in de
bergen en kom je plots in een drukke stad terecht? Misschien ben je nog
nooit naar school geweest, omdat er geen school was in de verre omtrek
en je thuis hard moest meewerken of omdat er oorlog heerste in dat land?
Dit is de harde realiteit van heel wat kinderen die terecht komen in de
OKAN-klas.
Sinds 8 november kregen veertien jongeren, allemaal afkomstig uit verschillende landen (Afghanistan, Irak, Tjsetsjenië, Armenië...), een permanente stek op onze school om gedurende een schooljaar lang een taalbad
Nederlands te krijgen. Zij vormen samen de OKAN-klas. OKAN staat voor
‘onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers’ en werd 10 jaar geleden opgericht in Sint-Niklaas om anderstalige leerlingen te helpen zich in te passen in het Vlaamse secundair onderwijs.

Paarse klas met acht nationaliteiten
Elke OKAN-klas is genoemd naar een bepaalde kleur. Zo ook de OKAN klas
van SJKS, de zogenaamde ‘paarse klas’ die begeleid wordt door klastitularis Majda Pieters, zelf van Sloveense afkomst. De paarse klas bestaat uit
14 leerlingen met meer dan 8 verschillende nationaliteiten, kinderen van
12 tot 18 jaar, uitkijkend naar een nieuwe toekomst en een ander leven.
Het is ontroerend om te zien hoeveel leergierigheid er in deze klas heerst.
In de week van 22-28 november 2010 organiseerde OKAN-Berkenboom een
podiumkunstenweek. In het kader van deze podiumkunstenweek woonde
ik een les ‘toneel’ bij in de OKAN-klas van het College. De leerlingen waren
volop aan het oefenen. Het tekstje bij dit artikel is een voorbeeld van één
van de tekstjes die ze toen aan het inoefenen waren... Ze zijn gebaseerd op
fragmenten van het gewezen Canvasprogramma ‘In de Gloria’.

Verliefd

Gastleerkracht
Om al wat in de sfeer van het reguliere onderwijs te komen, wordt in de weken van 14 t.e.m. 25 februari 2011 de week van de gastleerkracht’ georganiseerd. In één van die weken kunnen geïnteresseerde leerkrachten en directieleden uit onze school zich vrijwillig kandidaat stellen om één lesuur les te
geven aan de OKAN-klas. Eind januari zal er ad valvas in de leraarskamer en
via Smartschool een lijst verspreid worden waarop kandidaat-lesgevers kunnen intekenen om zo’n gastles te geven aan de OKAN-klas.
Een informatievergadering met concrete uitleg wordt gepland in de week
vóór de krokusvakantie (tijdens de middagpauze). Je kan je tegen dan kandidaat stellen bij Leen Stabel (leentjestabel@hotmail.com), die mijn functie
van contactpersoon OKAN zal overnemen tijdens mijn zwangerschaps
verlof.

Jongen telefoneert naar meisje, meisje neemt op:
MEISJE: “Hallo”
JONGEN: “Ik ben een vliegtuig
En jij bent mijn piloot,
Ik ben de choco
En jij ben het brood.”
MEISJE: “Ik hou van klein
En jij bent te groot. “
Meisje legt telefoon neer.
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OKAN-Berkenboom is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die de OKANploeg willen helpen versterken om tal van taken te vervullen: huiswerkbegeleiding, assistentie bij lees-activiteiten, vakantielessen geven, ...
Voelt u zich geroepen? Neem dan contact op met:
martine.vanboven@berkenboom.be
Siska Van Liefferinge

verbonden
Letters and mails

From India, with love
Onze derdejaars steunen reeds geruime tijd het project ‘Junglekids’ in Dhanwar in India dat in 1994 werd
opgericht door de jezuïetenpater Sidon Maes. Het nobele werk van deze Vlaamse pater, die overleed in 2000 werd
voortgezet door zijn neef – én oud-collega – Geert Maes die sinds 1997 in India verblijft.
Verscholen in de bossen en heuvels in de afgelegen delen van de deelstaat Chhattisgarh, liggen dorpjes waaraan de tijd volledig voorbij lijkt
te zijn gegaan.
In deze bossen, dagenlang reizen van de bewoonde wereld vandaan, werd de school voor
de Junglekids opgericht. Meer dan duizend jongeren worden hier opgevangen en het is de uitvalsbasis voor tal van acties om het leven in een
90-tal omringende dorpen dragelijker te maken.
Het is de bedoeling dat de studenten – na hun

opleiding op de school – actief meewerken aan
de verbetering van de leefomstandigheden van
de hele regio.

gespaard (een paar van onze klassen zijn aan de
kleine kant), dan wordt het verschil door onze
school bijgepast.

Op onze school wordt door elke klas van het
derde jaar 105 euro gespaard waarmee één
kind financieel geadopteerd wordt. Met de bijeen gesprokkelde centen wordt voor elk kind
voedsel, kledij, medicatie, studiemateriaal, enz.
gekocht. Indien er meer gespaard wordt per
klas, dan komt dit bedrag ten goede aan de
hele schoolgemeenschap. Wordt er te weinig

Onze SJKS-leerlingen zijn sterk betrokken bij het
project. Enerzijds wordt er maandelijks of tweemaandelijks gespaard en anderzijds worden
nieuwtjes en wensen uitgewisseld via brief en
mail.
Een greep uit de correspondentie lees je op de
volgende bladzijden.
<<<
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Message from: Dhanwar students and staff,
Chhattisgarh-India.
To: 9th standard, SJKS Sint-Niklaas.
Dear Students, teachers and staff of Saint-Joseph,
We the Jesuits, Sisters, Teachers and students of
Dhanwar and Geert & Renuka are very thankful
for your support for one of our children.
Accept also our sincere thanks and prayers. We
don’t feel only thankful but also united with all
of you and hope to be able to welcome some of
you in the future in our Dhanwar here in Chhattisgarh-India.
We are extremely happy to inform you that your
foster children have done very well in school.
Let’s hope and pray that their further studies
will not be interrupted because of child marriage or other obstacles and that the foundation
is made for a bright future for them.
Our students belong all to the Indian Tribals and
most of them to the tribe called: Koraku. The
tribals in India belong to the poorest section of
the society. They have only a little bit of land
and survive thanks to the jungle. Officially they
belong to what is called: MBT group (Most Backward Tribes).
Education is the only means to provide them a
better future. You should realize that your help
and support has been very important.
We also hear that your exams are almost starting.
We all wish you the very best for your exams.
For Dhanwar staff and students,
Father Manibhushan Toppo, Society of Jesus,
Principal Dhanwar.

Ambikapur, mei 2010
Beste studenten,
Dit schooljaar betekende het Sint-Jozef-Klein-Seminair veel voor de junglekids in India. 11 junglekids konden dankzij het SJKS hun vorming aanvangen op onze Dhanwar school.
Jullie klasfoto’s zijn opgehangen in Dhanwar, de junglekids vinden de foto’s reuze. Ik merk dat
er nu en dan spontaan een bloemetje wordt bijgeplaatst.
Van jullie klas ontvingen we afgelopen schooljaar steun voor Nankumar Kumharia in oktober,
december, maart en april. Hierdoor maakten jullie het voor hem mogelijk om op onze school
te verblijven. Jullie pleegkind kan zelf nog geen briefje schrijven maar de oudere studenten en
de paters Jezuiten in Dhanwar verwoorden in een briefje onze dank hiervoor.
Laat ons nu hopen dat de aanvang van de studies die jullie mogelijk maakten het begin inluidt
van een verdere vorming op school. Hiervoor is het belangrijk dat ook de ouders overtuigd
worden/blijven van het belang van onderwijs. Voorheen werden kinderen immers gezien als
hulp in de landbouw en bij de jacht. “Een buffer tegen nog grotere armoede”.
Om de ouders van het belang van onderwijs te overtuigen hadden we recentelijk overigens
een ‘parents day’. Hier konden de ouders zien tot wat hun kinderen reeds in staat zijn. We hebben ook reeds enkele studenten die hun 12de klas (middelbaar) beëindigd hebben en nu buiten de jungle verder studeren voor advocaat, dokter, verpleegster of ingenieur. Hun getuigenis
tijdens de partents day maakte grote indruk op zowel de Dhanwar studenten als de ouders.
Op 12 mei is 1 van onze studenten, Lalita Lakra, gebeten door een ‘mad dog’ (hondsdolheid)
en is een tragische dood gestorven. We zoeken een middel om medicatie tegen hondsdolheid te kunnen stockeren en denken hierbij aan een ijskastje op zone-energie. Bij de kleintjes
is op 19 mei een Cobra slang ‘s nachts de slaapzaal binnengedrongen. Ze hebben de slang
echter kunnen doodslaan en niemand is gebeten.
Zo is het hier een balanceren tussen hoop, vreugde en verdriet. Maar bovenal is het toch bemoedigend te zien hoe de lokale tribale kinderen nu ook de kans hebben op onderwijs en
kunnen bouwen aan een betere toekomst.
Veel dank en het allerbeste met de examens,
Geert Maes
PS: In april kwam Lorenz Vercauteren-Seghers (Sinaai), een student journalistiek, bij ons op bezoek. Hij maakte zijn eindwerk over ‘de betekenis van jong zijn in India’. Het eindresultaat is te
zien op: www.monjo.be

48 IC HOU februari 2011

verbonden
Tom Vermeire uit 3GL kroop eveneens in de
pen en stuurde een brief terug aan Geert en de
kinderen in het verre India.

Sint-Niklaas, 3 juni 2010
Beste Geert,
Allereerst willen we je bedanken voor de
uitgebreide brief.
Het was leuk om te horen dat de junglekids
onze foto’s zo appreciëren! Ook bij ons kregen jullie foto’s een plaatsje in de klas.
Zowel Nankumar Kumharia als de andere
kinderen wensen we een mooie toekomst
toe. Net zoals het bij jullie belangrijk is dat
de ouders hun kind steunen, is het hier in
België ook noodzakelijk dat ouders volledig
achter hun kind staan, zowel op school als
daarbuiten. Zonder steun van thuis uit is alles het een stuk moeilijker. The parents day
is in feite een beetje vergelijkbaar met een
opendeurdag bij ons.
We vonden het zeer jammer om te horen
dat jullie nog met andere problemen te
kampen hebben. Hopelijk kunnen die problemen op termijn aan de kant geschoven
worden en blijven jullie voldoende moed
putten om verder te gaan met dit fantastische project. We hebben er alleszins het
volste vertrouwen in. In onze ogen verrichten jullie schitterend werk. De kinderen zelf
willen we veel geluk wensen in hun verdere
leven en we hopen dat ze ook zelf buiten
de jungle verder kunnen studeren en zo andere kinderen kunnen stimuleren.
Wij starten volgende week met onze examens en hopen daarna te kunnen genieten
van een fijne zomer.
Veel groetjes aan alle junglekinderen en de
Dhanwar staff!
Namens de leerlingen van 3GL,
Tom Vermeire

Lorenz, Ghandi en Kiran aan het woord
Dankzij de virtuele snelweg van het internet,
kwamen we ook de 20-jarige student journalistiek Lorenz Vercauteren-Seghers uit Sinaai, waarvan sprake in Geerts brief, op het spoor. Mailsgewijs peilden we even naar zijn motivatie om
in het verre India jonge mensen aan het woord
te laten. We laten eerst hem aan het woord en
vervolgens Gandhi en Kiran.
Lorenz: “Wat betekent het om jong te zijn in India? Met deze vraag in de reiskoffer, vloog ik naar
het mystieke India om mijn eindwerk te maken.
Ik studeer online journalistiek aan de KHMechelen en moet daarom een e-magazine maken
over een zelfgekozen thema. Een samenloop
van omstandigheden bracht me naar India waar
ik tijdens vijf weken onder andere het onderwijsproject van Geert Maes voor jungle kids bezocht.
Niet alleen sponsorouders, maar ook het College
steunt dit project financieel. Tijdens mijn bezoek
kon ik zelf ondervinden dat ongeveer duizend
kinderen hierdoor mooie kansen krijgen, maar ze
werken er ook voor. Sta jij om vijf uur ’s morgens
op om dan tot negen uur ’s avonds te studeren?
Dit is een dagelijks tafereel in de school in het
afgelegen Dhanwar. Omdat de meeste studenten in arme boerendorpjes leven, blijven ze vaak
voor een hele periode op school omdat er elke
dag een maaltijd voor hen klaarstaat. Dat is thuis
soms niet het geval. Studenten die gemotiveerd
zijn en kansen krijgen, kunnen het ver schoppen.
Kijk maar naar Gandhi.”
Gandhi: “Omdat ik vroeger tijdens het schooltoneel onze nationale held Mahatma Gandhi
speelde, is iedereen mij Gandhi blijven noemen,
maar eigenlijk heet ik Bansh Bahadur Nagvanshi. Nadat ik de eerste en tweede kleuterklas
had afgerond, vonden mijn ouders het tijd om
thuis te werken. Ik moest anderhalf jaar de geiten in de gaten houden tot op een dag andere
dorpsbewoners mijn ouders vroegen waarom
ik niet naar school mocht. Hun kinderen gingen
namelijk naar een school in Dhanwar die in 1994

was opgericht door de Vlaamse Pater Sidon
Maes om de oorspronkelijke Indiase stammen
of Tribals te helpen. Als ik daar naar school zou
gaan, zouden Belgische adoptieouders mijn studies betalen. Dat aanbod vonden mijn ouders
toch de moeite waard en ik zou tot de vijfde
klas mogen studeren. Ik was erg trots toen ik in
Dhanwar toekwam. Ik haalde zonder problemen
de vijfde klas maar toen vonden mijn ouders dat
het genoeg was geweest. Gedaan met studeren
en thuis op het veld werken! Ik moest er van wenen want ik behaalde erg goede resultaten! Gelukkig drong één van de Paters erop aan om me
toch op school te houden. Omdat ik super gemotiveerd was, behaalde ik vanaf de vijfde klas,
de beste resultaten! Geert en Renuka (n.v.d.r. de
Indiase echtgenote van Geert Maes) zijn hier mijn
papi en mami, maar ik zie mijn echte ouders
jaarlijks vijf keer terug.”
En ook Kiran kwam aan het woord: “Eén van mijn
beste vriendinnen was tien jaar toen ze verliefd
werd op een veertienjarige jongen. Nadat beide
families een overeenkomst sloten, trouwden ze
en stopten ze met school. Daar was mijn vriendin
helemaal niet droevig om, want ze zag school als
een echte last. Nu kan ze genieten van een free
live. Ik vond het niet fijn dat ze met schoollopen
stopte, maar omdat we in hetzelfde dorp wonen,
hebben we nog contact. Ze beviel van haar eerste kind toen ze elf jaar was. Ik zou het niet kunnen. Na mijn middelbare studies zou ik graag een
sister worden om mensen te helpen. Ik wil dan
zowel leerkracht, verpleegster en sociaal werkster
zijn. Als dat geen flexibele instelling is voor mijn
droomjobs!”
RP

S.O.S. JUNGLEKIDIS DHANWAR – INDIA
Geert & Renuka Suprabha Maes-Kerketta
Postal Address:
Xavier Institute Surguja, 497001 Funduldihari, Ambikapur
Dt. Surguja – Chhattisgarh, India

www.junglekids.be
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De virtuele klas

Cyriel en Bednet:
afstandsonderwijs
voor zieke kinderen
Als een donderslag bij heldere hemel werd het gezin
van lerares Ilse Van Steelant getroffen door de slechtnieuwsboodschap over de gezondheid van haar jongste zoontje Cyriel. Een keiharde diagnose: leukemie.

De wereld stopte met draaien en alles focuste
zich de volgende maanden op de gezondheid
van kleine Cyriel. Ondertussen gaat het goed
met hem en vanaf november van dit schooljaar
versterkt mama, Ilse Van Steelant, ook opnieuw
de collegegelederen met haar kenmerkend enthousiasme en optimisme.
De combinatie ziek-zijn en schoollopen is allesbehalve evident. Met de hulp van Bednet
(en veel geduld) we(o)rd(t) echter getracht om
zowel inhoudelijk als psychologisch de verbondenheid met de school maximaal te ondersteunen. Hieronder een getuigenverslag.

In 2011: terug in de klas!
Een schooldag in januari 2011. De bel gaat en
de leerlingen uit het tweede leerjaar van juf
Kathleen nemen plaats in de klas. Ook Cyriel is
er bij! Cyriel is het zoontje van Ilse Van Steelant,
leerkracht Frans en godsdienst in het mid-

delbaar. Tot voor kort zag een doordeweekse
schooldag van Cyriel er wat anders uit. Lange
tijd moest hij noodgedwongen plaatsnemen
achter zijn pc in de woonkamer bij hem thuis.
Hij volgde de lessen van Juf Kathleen via Bednet, een computersysteem waardoor langdurig
zieke kinderen van op afstand toch deel kunnen
uitmaken van hun klas.

Virtuele klas
Cyriel begon anderhalf jaar geleden aan het
eerste leerjaar maar hij had zich deze grote
stap wellicht anders voorgesteld. Er werd bij
hem acute lymfatische leukemie vastgesteld.
Zijn mama, mevrouw Van Steelant, verliet met
spoed haar klas om naar de klas van Cyriel te
rennen en hem meteen over te brengen naar
het ziekenhuis. Diezelfde middag zaten ze al in
het UZ Gent om de behandeling te bespreken.
Wie leukemie heeft, kampt met een tekort aan
gezonde witte bloedcellen. Dit tast de immuniBednet: Cyriel en meester Jos in de krant
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teit aan waardoor je heel gevoelig bent voor infecties. Cyriel mocht dus niet langer naar school
en thuis werd voor hem de veiligste plaats, en
dit voor een hele tijd. Hierdoor dreigde Cyriel
heel wat lessen te moeten missen.
Maar gelukkig is er dus Bednet. Het systeem is
bijzonder kindvriendelijk. Cyriel kon verbinding
maken met de klas via een computer thuis of
in het ziekenhuis. De pc beschikt over speciale software waardoor hij alles kan volgen wat
er in de klas gebeurt. Een virtuele klas als het
ware, waarin hij vragen kon stellen aan de juf
en met zijn klasgenootjes kon communiceren.
Van de notities op het bord kon hij foto’s nemen en zelfs via een bel zijn ‘vinger’ opsteken.
Via een scanner kon hij zijn taken en toetsen
opsturen.

Belmarathon
De eerste weken thuis voelden voor Cyriel aan
als vakantie, maar dra sloeg de verveling toe.
Gelukkig kwam er snel een computer vrij om via
Bednet in te loggen. Zijn toenmalige meester
Jos had het geweldige idee een belmarathon te
organiseren. Elk kindje van de klas belde met Cyriel en bracht verslag uit in de klas. Zo bleef iedereen op de hoogte van hoe Cyriels ziekte evolueerde. Voor Cyriel was dat alvast een opsteker:
“Iedereen kon zien hoe ik mijn haar verloor en
dat ik er wat anders begon uit te zien door de
medicatie, maar niemand heeft daar ooit iets
over gezegd. Als ze me later opnieuw zagen,
was ik gewoon Cyriel en hoorde ik er nog bij.
Mijn vrienden maakten tekeningen waardoor ik
wist dat ze aan me dachten. Vooral mijn vriend
Tijs was heel lief voor me”, aldus Cyriel.

onbekende plekjes
Goede samenwerking
En ook zijn juf zag het project meteen zitten:
“De lessen verlopen uiteraard een beetje anders
als er de hele tijd een camera op je gericht staat;
leerlingen zijn al eens afgeleid. Het was even
wennen. Al snel vond ik iets om iedereen actief
te laten meewerken. Iemand start de pc op, iemand anders stuurt werkblaadjes door enz.”
Volgens de mama van Cyriel zijn het precies
deze inspanningen van de school die het project hebben doen slagen. “Een goede samenwerking tussen school, juf en ouders zijn erg belangrijk bij Bednet. Door de goede planning en
organisatie van de juf zijn de uren van zijn zus
en broer (nvdr.: leerlingen in onze humaniora) dezelfde als die van Cyriel. Een koek en een drankje
zijn voor hem dan ook pas beschikbaar in de
speeltijd.”

Terug op school
Wat een opluchting was het, die eerste dag
dat Cyriel terug naar de klas mocht. Vooral
zijn vrienden heeft hij heel hard gemist. Op
de speelplaats samen spelen, lachen met de
vriendjes, Cyriel is blij dat dat nu allemaal terug kan. Hij volgt wel nog een nabehandeling
van een 2-tal jaren. Elke zaterdag wordt er een
bloedafname gedaan en op maandag gaan ze
naar de kinderarts. Cyriel moet nog dagelijks
medicatie nemen en om de tien weken krijgt hij
een ruggenprik en drie chemobehandelingen
in Gent. Het leven wordt stilaan terug normaal
maar de impact van de medicatie laat zich regelmatig blijken. Cyriel is snel moe en voelt zich
ellendig na een behandeling. Dan rust hij thuis
een dagje uit. Maar dat het goed komt, is wel
duidelijk.
Dat blijkt uit zijn relaas over de kerstvakantie:
“We zijn naar het Zwarte Woud geweest om te
gaan skiën en te wandelen. Ik heb ook weer met
de slee kunnen spelen. Ik was zo blij!”, aldus een
fiere Cyriel.
Wij zijn ook blij voor jou, Cyriel. De Ic Hou-redactie
dankt je voor dit moedige gesprek.
SH
Meer informatie over Bednet kan je vinden
op http://www.bednet.be/
Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Ruth Van Caekenberghe.

Verborgen plekjes van het College: de zolders

Hoog en droog

In een vorige aflevering van deze intrigerende reeks doken we nog in
de College-ondergrond met een tocht langs de kelders die deze school
rijk is. Nu gaan we op zoek naar fascinerende plekken in hogere sferen.
Welkom op de zolders van de school.
Wie denkt er niet met heimwee terug aan de
spannende ontdekkingstochten op zolders van
grootouders? Dat waren nog historisch verantwoorde exemplaren, met een valluik dat toegang gaf tot ’t oppersten’. Daar openbaarde zich
een wereld vol curiosa, een prachtige collectie
verkleedkleren of ‘brocante’, dat mooie eufemisme voor gammel meubilair. Altijd feest als je
daar binnenmocht.

Weg met de zolder
Vind je op school een soortgelijke zolder-universum? Wie de Collegegebouwen overschouwt,
beseft het onmiddellijk: wie zolders wil zien,
moet het verleden induiken. De zolderruimtes
van de school hebben de laatste decennia namelijk een dubbele klap moeten verwerken.
De eerste schuldigen: de architecten. Na de
Tweede Wereldoorlog hebben zij het statige
zadeldak vakkundig geweerd uit elk ontwerp. Bij
de bouw van de blok van de eerstes in de jaren
’60 grossierden de aannemers in beton, met als
ultieme bekroning: een monumentaal plat dak.
Of hoe een woestijn van asfalt symbool kon
staan voor ‘de moderne tijd’.

Daarnaast zorgde de groei van het aantal leerlingen voor een nijpend plaatsgebrek, waarbij zelfs
de zolderkamers een nieuwe functie kregen. De
leerlingen in het internaat verhuisden naar de top
van de lange gang, en bij de laatste verbouwing
transformeerde de zolder van het lager zich tot
de handige en veelgebruikte Anton van Wilderodezaal, lift tot boven inbegrepen.

Lang leve de zolder
Gelukkig gaat de stamboom van deze school
terug tot een wat verder verleden, toen elk zichzelf respecterend gebouw nog een zolder had.
Alleen moet je dan richting de oudere vleugels
trekken die zich rond de geklasseerde binnentuin bevinden. Voor de meeste leerlingen én
personeelsleden volledig onbekend terrein,
maar niet voor onze huismeester Dirk De Waele.
Hij neemt ons op sleeptouw door de hogere regionen van deze school.
Eerste halte: de gebouwen waar vroeger de zusters woonden. Zij dienden de ‘heren’, de priester-leraars en waren de engelbewaarders van
de internaatsleerlingen. Niet toevallig kregen zij
een eigen stulpje, in een hoekje van de school.
<<<
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onbekende plekjes
Door smalle deurtjes beland je op de eerste verdieping, waar hun sobere
slaapvertrekken en een stemmig, ingetogen kapel te vinden zijn. Met wat
gewrik krijgen we een antieke schuifdeur open, die uitgeeft op een trap
naar de tweede verdieping: de zolder van de zusters.

Wasdraden
Ook al zijn ze ondertussen verdwenen, op die zolder leven ze nog een beetje verder. Tussen de gebinten van het dak lopen meters wasdraden, stille getuigen van decennia van noeste arbeid. Pas daar krijg je een idee wat het
moet geweest zijn om de was te doen van een heel internaat. De ruimte zelf
moet zo’n dertig meter lang zijn. In het midden steekt het tongewelf van het
kapelletje door de vloer omhoog zodat de ruimte in twee gedeeld wordt.
Nu er geen zusters meer zijn om de was te doen, heeft deze zolder nog
maar één functie. Her en der verspreid liggen, onder dekens of plastic zeilen, allerlei voorwerpen te wachten op een nieuwe bestemming. De kerstbeelden hebben het meeste geluk, zij mogen af en toe nog eens op stal.
Schouder aan schouder staan een pak schilderijen en kaders stof te verzamelen. Een portret van de jonge koning Boudewijn verraadt hun leeftijd.
Niet verwonderlijk: we botsen op veel religieuze objecten: kerkstoelen,
kandelaars, maar ook een kruisbeeld van Robert Van de Velde. Deze bekende lokale beeldhouwer moest wijken voor een nieuwe modegril inzake
religieuze inrichting. Zijn expressieve kruisweg ligt nu opgeborgen in dozen. Een drieluik van zijn hand heeft terecht eerherstel gekregen en valt te
bewonderen in de gang aan de drukkerij.

Door de eeuwen heen
Daarna volgt een nieuwe zolder, enkel te bereiken via een steile trap in de
gebouwen van de conciërge. Een klein raampje laat toe om je te oriënteren: we zitten boven de internenrefter, het oudste deel van de school. Dat
merk je aan alles: de constructie van het zadeldak, de hobbelige en soms
uitgeleefde plankenvloer. Was de zolder van de zusters nog ruim en overzichtelijk dan kom je hier terecht in een volgestouwde zaal. Rechts lopen
we langs een collectie spoelbakken die in het museum van de lavabo een
ereplaats zou krijgen. Daarachter bots je op een didactisch verantwoorde
opstelling van schoolbanken door de eeuwen heen. Hopen stoelen, beddenbakken, uitgeleefde zetels: het staat er allemaal.
Na een tiental meter neemt Dirk de leiding, want het is aardedonker en
de lichtknop zit wat verderop. De zolderruimte loopt verder in een hoek
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van negentig graden. We wandelen nu boven de drukkerij en het archief,
ruimtes waar alleen personeelsleden komen. Daar treffen we nog een stille
getuige van een druk en levendig verleden. Midden in de spanten van het
dak zit een groot en indrukwekkend rad. Links daarvan geeft een deurtje
van ongeveer anderhalve meter hoog uit op de binnentuin. Dit was de
plaats waar voorraden of voorwerpen naar boven getakeld konden worden. De touwen zijn verdwenen, maar het rad heeft de tand des tijds perfect doorstaan.
Ondertussen blijven we laveren tussen de stapels oude meubelen, deuren
– deurlijst incluis – en een collectie oude dakpannen. Een gedemonteerde
chambrette maakt duidelijk dat het internaatsleven vrij Spartaans geweest
moet zijn: een smalle kast, meer had een leerling niet nodig om de persoonlijke spullen op te bergen.

Summum
Aan het einde van deze ruimte waarschuwt Dirk me: “Ben je er klaar voor?”.
We staan voor een trap die met enkele treden leidt naar een duidelijk
moderne deur. Het hout van de trap bevestigt dat het om een recente
constructie gaat. De deur leidt naar een nieuwe trap die wel heel scherp
omhoog gaat. We komen terecht in een vreemd landschap. De vloer heeft
meer weg van het oppervlak van de maan, vol putten en bulten. De ruimte is vrij smal, maar heel diep. Doorheen de ruimte, aan de zijkant, loopt
een houten pad dicht tegen de balken van het dak. Het is uitkijken om je
hoofd niet te stoten.
We lopen boven de Collegekerk! Het maanlandschap is niets anders dan
de bolle gewelven van de kerk. Wat verderop zie je pas echt goed hoe
hoog we zitten, want daar kan je in de zijbeuken kijken. Het plafond daarvan is flink lager en de diepte verrast je. Ondertussen zijn we al het luik boven het altaar gepasseerd waar in 2008, bij de tentoonstelling van 200 jaar
College, de slinger van Foucault vastgemaakt is. Ik krijg tonnen respect
voor Luc, onze werkman, die toen zonder verpinken op de gewelven is
gaan liggen om de bol op te hangen.
Ondertussen bewonderen we het eeuwenoude vakmanschap. Wie zoiets
kon bouwen, zonder de hulpmiddelen van vandaag, moet echt geniaal
geweest zijn. Van hoogtevrees moest je al helemaal geen last hebben. Wij
spelen immers al een beetje vals: bij de restauratie van de kerk in de jaren
’90 heeft het dak een volledige facelift gekregen. Toen hebben de vaklui
ook de nieuwe trap, deur en het handige pad bijgebouwd.
Deze ruimte is meteen de laatste statie van onze tocht. Een onvermoed
hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk. Na deze rondleiding weten we het zeker:
platte daken zijn misschien strak en modern, maar tegen de charmes, mysteries, de geur en het stof van een zadeldak met zolder kunnen ze niet op.
Tom De Paepe
Dank aan Dirk De Waele voor de fijne rondleiding

in de kijker
Kurt Buytaert: SJKS-kok

Verse producten zijn
hét belangrijkste
Kurt Buytaert is sinds het begin van dit schooljaar
de nieuwe kok, onze nieuwe kok. Onderzoek
heeft uitgewezen dat de kwaliteit van de voeding
van laboratoriumratten recht evenredig is met
hun welbevinden, en hun gezondheid (en goedof slechtgezindheid). En of we nu overblijven
voor een warme lunch, onze voeten onder tafel
schuiven voor een dinertje op de studiedag of
netwerken in de pauze terwijl we een bol soep
leeglepelen, het is de kok die onze smaakpapillen
streelt!
Kurt is 41, getrouwd met Christ’l Colaes en heeft een zoon, Lothar in
de derde Latijnse, en ook nog een zoon van 12 jaar, Matthias. Hij heeft
vier jaar als kok in andere een school gewerkt, het Sint-Albertuscollege
in Heverlee.

Kwaliteit heeft zijn prijs
“Na 4 jaar werken in het Leuvense was ik het beu om nog één jaar langer door te werken daar, want die school was in vier jaar tijd drie keer
veranderd van cateringbedrijf. Scholen willen goedkopere diensten en
ze geloven soms te snel die goedkopere cateringbedrijven, Maar eigenlijk denken ze niet goed na, want het is onmogelijk dat de kwaliteit
bij een goedkopere firma dezelfde blijft.”

Geef mij maar vis
Wat er bij mij persoonlijk niet zou mogen veranderen is de soep.
“Naargelang wat voor soep het is, maak ik 150 liter à 200 liter soep per
dag, maar het kan ook meer zijn. Het belangrijkste om goed te koken
zijn goede verse producten. Ik begin aan de soep dan ook meestal
omstreeks 7 uur. Zelf vind ik courgettesoep, ajuin, knolselder, prei, kippenbouillon en currysoep het lekkerst”.
“Mijn favoriet ingrediënt én mijn favoriet gerecht is vis en alles met
vis, omdat je er zoveel mee kan combineren. Thuis koken doe ik niet,
en met de feestdagen heb ik zelfs weinig gegeten, omdat ik het heel
druk had.”
En als het minder druk is?
“Een vakantieganger ben ik niet. Maar ik volg wel graag mijn twee zonen in het voetbal. En voor zover het mogelijk is, volg ik mijn ploeg,
Germinal Beerschot.”
Bedankt, Kurt
KM
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in de kijker
Ervaringsdeskundigen aan het woord

De stap van ‘de privé’ naar ‘het onderwijs’
Geen eindejaarsvraagjes dit jaar, maar wel een rist vraagjes – in deze onzekere economische tijden – aan die personeelsleden die eens in de privésector werkten, maar beslisten om aan de slag te gaan in het onderwijs,
meer bepaald in onze school.

Karin Baes

De vragen

Werkzekerheid speelde
zeker een belangrijke rol

1

Welke studieplannen-werkplannen had je toen je 18 was?
Hoe droomde je toen je (‘werk’)
toekomst?

2

Welke opleiding volgde je? Waar?
Was daarbij sprake van onderwijs
of lesgeven? Kreeg je daarvoor
een specifieke opleiding?

3

Wat zette je aan om te gaan voor
een job in het onderwijs?

4

Hoe pakte je die concrete wens
dan aan? Verliep de overgang
vlotjes? Was (bij)scholing nood
zakelijk?

5

Waar/hoe startte je dan?
Viel ‘de stap’ mee?

6

Wat zijn volgens jou de grote
verschilpunten met je werk in de
privé? De plus-en de minpunten;
de moeilijkheden, de ‘zegen
ingen’, ...

7

In welke mate werden je onderwijs-verwachtingen ingelost?

8

Heb je een tip, een suggestie voor
onze laatstejaars die nu toe zijn
aan een studie-beroepskeuze?

1 Eigenlijk wist ik toen nog niet zo goed welke
richting ik uit wou! Ik hield toen al van wiskunde... maar ik wou absoluut niet de weg van
mijn moeder opgaan, ik zou dus zeker nooit
leerkracht worden! De studies voor industrieel
ingenieur spraken me enorm aan. Mijn medeleidsters in de jeugdbeweging zagen me eerder
de studies voor sociaal assistent aangaan.
2 De hele zomer van 1993 bleef ik dubben, in
augustus overtuigden mijn ouders me om een
richting met veel werkzekerheid te kiezen: zodoende schreef ik me in voor de studies tot regentes en koos de vakken wiskunde, fysica en
economie. In het huidige KAHO-St-Lieven (toen
nog in de Plezantstraat) startte ik, nog steeds
met de volle overtuiging dat ik van het lesgeven
nooit mijn beroep zou maken. Toen ik in 1996
afstudeerde solliciteerde ik zowel in de scholengemeenschap als ook bij privé-instanties. Bij
CERA-bank (het huidige KBC-bank) werd ik zeer
snel geselecteerd, cursussen en stages volgden.
En wonderwel voelde ik me in mijn sas! Als ik terugdenk aan de 7 toffe jaren in de bankwereld,
dan denk ik aan de band met de collega’s, de
vele klanten, de nauwgezetheid bij het omgaan
met geld, de steeds wisselende geheime codes
en natuurlijk ook aan de vele verkoopsgesprekken.
3 Na de fusie van CERA-bank en Kredietbank
tot KBC veranderde er veel voor het bankpersoneel. Er moesten ook kantoren gefusioneerd
worden, bovendien besloot de directie om de
verkoopscijfers per bankkantoor anders te berekenen. Hierdoor ging men over van groepsdoelstellingen naar individuele doelstellingen. De
personeelsleden streefden niet meer gezamenlijk naar mooie verkoopscijfers, bovendien werden een aantal collega’s gedwongen om in een
ander bankkantoor een functie te aanvaarden.
Een ander element was de invoering van de
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euro begin 2002. Het betalingsverkeer en de
omwisselingstransacties van BEF naar EUR namen een grote hap van onze beschikbare tijd
in. Zodoende werden meer en meer avondgesprekken nodig om de vereiste doelstellingen te
behalen.
Na de geboorte van mijn dochters in 2000 en
2002 bleek al snel dat de onthaalmoeder maximaal tot 18 uur werkte, dat een zieke baby nog
snel ergens ‘gedropt’ moest worden voor dat
mama moest gaan werken, dat de schoolvakanties telkens problemen gaven om opvang te
vinden, ...
Zelfs 4/5-werken bracht geen soelaas, want ik
deed dezelfde taken op minder tijd.
4 Uiteindelijk trok ik mijn stoute schoenen aan
en nam contact op met mijn oud-leerkacht van
KAHO- St-Lieven, met de vraag of ik in het onderwijs nog enige toekomst zou hebben.
Ik diende mijn ontslag in in augustus 2003, en
na een ontslagperiode van 3 tergend lange
maanden, kon ik eindelijk, in de wijde wereld
van het onderwijs stappen. Zij het toch met
knikkende knieën, want mijn werkzekerheid had
ik opgegeven.
5 Gelukkig kwam ik terecht in de toenmalige
‘leerkrachtenbank’ en werd ik zeer goed ontvangen in Hum. Berkenboom, vanwaar ik uitgezonden werd voor interims in verscheidene scholen
binnen de scholengemeenschap. In mei 2004
mocht ik korte tijd een collega vervangen op
SJKS... in augustus 2004 kreeg ik telefoon en
werd me gevraagd of ik het zag zitten om fulltime les te geven in SJKS. Dit voorstel zag ik
meteen zitten! De werkzekerheid lonkte weer!
6 In de bankwereld sta je er nooit alleen voor.
Binnen een bankkantoor behoor je tot een zeer
goed afgestemde groep, waarmee je 5 à 6 dagen per week, jarenlang samenwerkt zodat het
kantoor goed kan scoren. In deze selecte personeelskring toon je lief en leed... het is zelfs zo dat
een aantal klanten een weddenschap aangingen welke voornaam mijn jongste dochter zou

Jonathan Beyaert in een vroeger leven

krijgen! Wanneer je doorzicht krijgt in de familiestamboom van je klanten, ontstaan er echte
vriendschappen!
Spijtig genoeg betekende elke promotie een
wijziging van bankkantoor, opnieuw alle linken
in het nieuwe klantenbestand uitpluizen, en telkens volgden nieuwe doelstellingen die bereikt
moesten worden, steeds hogere verwachtingen, en ook steeds meer stress.
7 Ik maakte een sprong in het diepe toen ik
mijn baan bij KBC opzegde. Gelukkig heeft mijn
man mij steeds gesteund, met zijn loon konden
we zeker alles afbetalen. Ik sprong een gat in de
lucht toen ik vernam dat ik bij SJKS een jaarlang
terecht kon. En na 3 jaren volgde de vaste benoeming. Qua werkzekerheid zijn mijn verwachtingen gelukkig snel ingelost!
De vriendschappen die ik achterliet in de bankwereld werden gelukkig ook vervangen door de
vriendschappen met collega’s.
Maar de allerbelangrijkste verwachting die werd
ingelost is de hoop om gelukkig te worden in
mijn nieuwe job! Ik ervaarde een voldoening
tijdens het uitwerken van mijn lessen, het inspelen op reacties van leerlingen. Eigenlijk moet je
in het onderwijs ook je leerstof verkopen!
8 Vakantiewerk verrichten in een bedrijf waar
je later wel zou willen werken geeft je een idee
van de werkbelasting, de te presteren uren en
de te verwachten loonschaal. Deze praktijkervaring kan je studiekeuze zeker mee helpen
bepalen!

Jonathan Beyaert

Van Braambos
naar school-LEVEN
1 Industrieel ingenieur of godsdienstwetenschappen... dat waren de mogelijke studierichtingen die mijn leerkrachten op het lijstje
kregen op het einde van mijn 6e middelbaar. Industrieel ingenieur omwille van mijn interesse in
techniek, godsdienstwetenschappen... toch wel
geïnspireerd door enkele boeiende leerkrachten
tijdens mijn humaniora (ze bestaan dus duidelijk
nog).
Ik koos, tegen het advies van mijn leerkrachten in (?!) voor industrieel ingenieur... Ik moest
iets doen waar ik met mensen kon werken veel
meer dan met materie bezig zijn, was hun oordeel. Een jaar later kregen ze gelijk.
Het enige vak dat me tijdens dat jaartje industrieel ingenieur boeide, was wijsbegeerte... Midden in de examenperiode, niet toevallig na het
examen wijsbegeerte maakte ik de drastische
beslissing. Het volgende jaar trok ik naar Leuven
en startte er aan de faculteit godgeleerdheid.
Wat ik met de opleiding later zou doen was op
dat ogenblik van minder belang. Onderwijs
bleef een mogelijkheid. Nog tijdens mijn basisopleiding volgde ik mijn lerarenopleiding... het
zat er dus wel aan te komen.
3 Na mijn studies ging ik werken bij de katholieke televisie- en radio-omroep, een productiehuis dat het ‘Braambos’ maakt, een programma
dat wordt uitgezonden op de VRT. Na enkele
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drastische veranderingen in mijn privéleven,
een verhuis van Scherpenheuvel naar Evergem
bij Gent en de komst van ons derde kindje, nam
een dagelijkse verplaatsing naar Leuven behoorlijk wat tijd in beslag. De tijd die ik in het
pendelen stak, wou ik liever aan andere dingen
spenderen dan indommelen in de trein. Onderwijs kwam op dat moment in het vizier. Makkelijk te combineren met ons gegroeid gezin,
dichter bij huis en werkgelegenheid zat.
4 Voor het vak godsdienst hebben we het grote voordeel dat er een inspecteur-adviseur bestaat die godsdienstleerkrachten begeleidt naar
een school. Ik nam contact op met Peter Malfliet de toenmalige inspecteur-adviseur voor het
bisdom Gent en hij stelde me SJKS voor. Ik nam
contact op met de directeur en al vrij snel was
alles in kannen en kruiken. Tot op vandaag ben
ik bijzonder gelukkig met mijn overstap naar het
onderwijs.
6 Ik ervaar in het onderwijs een vrij grote flexibiliteit. De uren die ik voor de klas sta, liggen
vast, alle andere tijd die ik stop in voorbereidingen maken, verbeteren, ... kan ik vrij kiezen. Heel
erg handig in combinatie met een jong gezin.
In de privé kwam ik vaak thuis wanneer de kinderen al in bed zaten. Nu kom ik samen met de
kinderen thuis, kan ik met hen ‘rustig’ aan tafel,
en wanneer zij in bed zitten, kan ik mijn schoolwerk aanvatten. In het begin miste ik wel mijn
eigen bureau. In een school ben je voortdurend
een aanspreekpunt: in de klas voor een 20tal
leerlingen, in de leraarskamer voor collega’s...
soms voelde ik echt de nood om me even terug
te kunnen trekken in een eigen bureau. Klinkt
belachelijk maar dat was een heel concreet gevoel dat me in het begin vaak overviel.
7 Het vak godsdienst is een niet evident maar
boeiend vak. Ondanks de moeilijkheden waarmee religie vandaag te maken krijgt, ervaar ik
bij jongeren een grote openheid naar de boodschap van het evangelie. Hun houding tegenover het instituut Kerk is iets helemaal anders...
Met jongeren kritisch, worstelend, vallend en
opstaand met zingeving bezig zijn, maakt mij
gelukkig. Vrij snel ontdekte ik dat onderwijs zoveel meer is dan lesgeven. De school is werkelijk
een school-leven. Vreugde en verdriet van zowel leerlingen als collega’s worden samen gedeeld, iets wat ik in de privé weinig heb ervaren.
8 Mijn suggestie is dubbel. Enerzijds zeg ik:
volg je hart! Gedrevenheid, interesse, voldoe<<<
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ning, ... kan je alleen maar krijgen wanneer je
iets doet wat je echt graag doet. Anderzijds zeg
ik: luister eens naar je leerkrachten! Uit eigen ervaring weet ik dat ze je blijkbaar beter kennen
dan je zelf wil aannemen. Maar ook uit eigen
ervaring weet ik dat je als 18-jarige daar liever je
laars aan lapt!

Bart De Schutter

Streefcijfers met graagte
geruild voor persoonlijk
contact
1 Op 18-jarige leeftijd was ik heel zeker om
in het onderwijs te stappen. Indien er echter
geen mogelijkheden zouden zijn in het onderwijs had ik wel een tweede keuze, namelijk een
‘steile’ carrière uitbouwen in de bankwereld. Het
was dan ook een logische keuze om regentaat
wiskunde-fysica-economie te studeren
3 Waarom ik gekozen heb voor een job in het
onderwijs, kan ik moeilijk omschrijven. Het is
een opeenstapeling van elementen die op zich
niet zo belangrijk zijn maar samen wel doorslaggevend waren. Zo speelde de interesse
voor wiskunde en fysica mee, en zeker ook de
voldoening die je krijgt als je anderen iets kan
aanleren.
4 Het eerste jaar na mijn legerdienst (je zou het
niet zeggen, maar ik diende 12 maanden in het
Belgisch leger) kon ik voltijds aan de slag in de
Normaalschool in Sint-Niklaas. Door reaffectatie
hield ik van die voltijdse opdracht het tweede
jaar nog 4 lesuren over. Hoog tijd dus om over
te stappen naar plan b, namelijk de steile carrière in het bankwezen. Na enkele selectieprocedures doorlopen te hebben kon ik aan de slag
bij de kredietbank in Brussel. Als loketbediende
moest ik, meestal in het Frans, de klanten helpen maar vooral proberen om zoveel mogelijk
producten te verkopen. Vanaf dag 1 voelde je
daar de stress om te presteren, het streefcijfer
halen was niet voldoende, je moest meer halen... en de volgende maand werden dan de
streefcijfers aangepast. Dat dit een heel verschil
was met de onderwijswereld, waar de leerling
centraal staat, werd meteen pijnlijk duidelijk.
Eind juni ging ik dus terug op zoek naar een job
in het onderwijs. Op 1 september 1992 werd mij
opnieuw een voltijdse opdracht aangeboden in
de Normaalschool. Uiteindelijk ben ik zeer blij
dat ik even deze zijsprong gemaakt heb, zo heb
ik aan den lijve ondervonden wat de verschillen
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zijn met het onderwijs. Natuurlijk heb ik dan wel
moeten bedanken voor die ‘steile’ carrière, maar
daar tegenover staat het gemoedelijke contact
met de leerlingen, collega’s en directie. Het lijkt
cliché, maar werken in een omgeving waar je
jezelf kan zijn, met een knap publiek aan leerlingen, met collega’s waar je steeds terecht kan,
waar een persoonlijk contact veruit het belangrijkste is, daar kan een job met een betere verloning en veelvuldige doorgroeimogelijkheden
niet tegen op.
8 Wie ben ik om raad tegen aan laatstejaars in
verband met hun studiekeuze? Natuurlijk moet
je gaan voor je idealen maar uiteindelijk moet je
ook leren om tevreden te zijn met de weg die je
bent ingeslagen.

Ann Delarbre

Ieder dag is anders:
voor mij een droomjob
1 Ik was van plan om voor licentiaat wiskunde
te kiezen, maar iedereen zei mij dat ik burgerlijk
ingenieur moest studeren.
Op dat moment had ik nog eigenlijk geen idee
wat dit beroep inhield, maar ik wist dat ik er ook
mee kon lesgeven, en dat ik er bovendien nog
veel meer mogelijkheden mee had. Ik wilde ook
de uitdaging wel aangaan en mijzelf bewijzen
dat ik de studie aankon.
Vandaar mijn keuze.
2 Ik heb dan uiteindelijk gestudeerd voor burgerlijk electrotechnisch werktuigkundig ingenieur, optie basiselektronica.
In het derde jaar van mijn studies kon ik enkele
extra vakken bijvolgen om te kunnen lesgeven.
Ik heb dat toen niet gedaan, enerzijds omdat de
studie al zwaar genoeg was, en anderzijds omdat ik er ook aan dacht om les te geven in het
hoger onderwijs, waarvoor dit extra diploma
niet nodig is.
3 Lesgeven is altijd een droom voor mij geweest. Ik heb altijd die gedachte met mij meegedragen. Als ik studeerde, deed ik dat vaak al
‘lesgevend’. Maar toen ik pas afgestudeerd was,
wilde ik eigenlijk toch eerst eens proeven van
de privé-sector, temeer omdat ik hier extra ervaring kon opdoen voor als ik later zou kunnen
lesgeven in het (hoger) onderwijs.
Pas na 11 jaar gewerkt te hebben in de privésector kondigde zich een opportuniteit in het
hoger onderwijs aan. Ik heb die met beide handen gegrepen en ben ervoor gegaan. Zo heb ik

6 academiejaren lesgegeven in de industriële
hogeschool GroepT in Leuven.
Na die 6 jaren werd onze kleine Viggo geboren,
en werd het tijd om terug dichter bij huis te
werken. Vandaar dat ik toen begonnen ben met
het volgen van een GPB-opleiding, in combinatie met een job in de privé-sector, in het Antwerpse. Maar de onderwijsmicrobe kriebelde
zodanig dat ik na het behalen van mijn GPBdiploma in het College terecht gekomen ben,
eerst als interim van Liesbeth Gijsels, en daarna
zo goed als full time (eerst chemie en wiskunde,
daarna fysica en wiskunde, en daarna enkel nog
wiskunde).
4 Zie vraag 3
5 Die eerste jaren waren niet van de poes, zowel
in het hoger onderwijs als in het aso, zeker omdat
ik in het begin die job in het onderwijs nog combineerde met 8 uur per week in de privé. Maar ik
had de gedrevenheid om het goed te doen, en
het werk was totaal niet tegen mijn zin. Al snel
heb ik toen de job in de privé vaarwel gezegd en
ben volledig gegaan voor het College.
6 In de privé heb je een redelijk vast stramien
waarin je moet werken, in het onderwijs is elke
dag een andere dag, en leef je ietsje ‘onregelmatiger’. Het voordeel hiervan is wel dat je meer
vrijheid hebt in het plannen van je werk. Heb je
tussendoor een boodschap te doen, dan doe je
dat, en werk je ’s avonds verder.
De avonden op zich zijn wel drukker dan in de
privé. Je heb steeds het gevoel dat je nooit klaar
bent, en dus doe je altijd maar verder.
Je werkt ook met jonge mensen, waarbij niet alleen het didactisch aspect aan bod komt, maar
ook de omgang met die mensen, de confrontatie met hun blijdschap en met hun verdriet.
De privé-sector is een hardere wereld, althans
zo heb ik steeds aangevoeld.
Er is zelfs een onderscheid met het hoger onderwijs waar het lesgeven meer een één-richtingsverkeer is.
De momenten dat je werkt, werk je ook zeer
intensief. Maar op tijd volgt er wel een rustmoment dankzij de ingelaste vakanties. Nadeel is
wel dat je je vakantie niet zelf kan kiezen.
Je bent ook thuis als de kinderen thuis zijn. Ik
ben er dus als ze een praatpaal nodig hebben,
en voor de kleinste moet je minder opvang
voorzien.
7 Ik voel dat het onderwijs mijn roeping is. Nu
nog steeds.
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Ann Delarbre in een vorig leven (met een vorig kapsel)

De feedback die je krijgt van sommige leerlingen (vaak wel pas op het einde van het schooljaar) geeft je een onbeschrijflijk gevoel. Die voldoening is van grote waarde voor mij.
8 Dit is een tip die zuiver en alleen te maken heeft
met mijn ervaring: als je een studiekeuze maakt, is
die niet noodzakelijk vastgepind aan een bepaalde job. Met elke opleiding kan je een veel bredere
waaier van jobs aan dan je wel zou denken. Informeer je zeer goed hierover, zodat je geen te eng
beeld krijgt van bepaalde opleidingen.

Valérie Vastenhaeck

’Kies en bemin je keuze!’
1 Ik ben een samensmelting van een leerkracht
en een kinesitherapeut en twijfelde bijgevolg
langdurig tussen een paramedisch beroep en
hét onderwijs.
De uiteindelijke keuze was gevallen en vol overtuiging vatte ik de studies ‘gegradueerde in de
logopedie’ aan.
Dit leek mij de ideale combinatie tussen werken
met kinderen/adolescenten en hulp verlenen.
2 Tijdens mijn studie logopedie in Gent en
dankzij de stages die ik tijdens mijn studies
mocht lopen, merkte ik al snel dat mijn voorkeur
uitging naar het begeleiden van kinderen met
leerstoornissen.
Ik werd ook behendig in het opstellen van handelingsplannen, het voorbereiden en uitwerken
van therapieën en voelde dat ik ontzettend veel
voldoening haalde uit het creatief aanbrengen
van nieuwe leerstof en die speels inoefenen
met kinderen.

3 Ik was dolenthousiast over het beroep als
logopediste en heb dit steeds met veel voldoening uitgeoefend, maar de lokroep naar het lesgeven en ‘de goesting’ om een hele klasgroep
te kunnen enthousiasmeren bleef groot.
4 Terwijl ik mijn job als logopediste beoefende,
behaalde ik mijn ‘getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid’, eveneens in Gent.
Ik ondervond dat de combinatie tussen een fulltime job en studeren een grote motivatie vergde. Vaak was het doorbijten om tussen de logopedische therapieën door opnieuw examens
voor te bereiden en af te leggen, observatielessen bij te wonen, lesvoorbereidingen te maken
en stagelessen te geven.
Bijkomend had het weekend voor een meisje
op die leeftijd ook nog andere verlokkingen in
petto en was enige ontspanning tussendoor
ook welkom.
5-6 Nadat ik mijn ‘getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid’ behaalde, nam ik de kans
om te solliciteren op het College en... ik kreeg de
kans om te beginnen! Ik startte met volle overtuiging en dolgraag op ‘het College’. Sindsdien
geniet ik nog steeds volop van alle mogelijkheden die het onderwijs en ‘het College’ mij
bieden: het ervaren van de dynamiek van een
goedgeoliede school, het samenwerken met
een fantastisch team collega’s, het plezier om
vaardigheden en kennis te kunnen doorgeven
aan jonge mensen, het voordeel een georganiseerde werkweek te ervaren, vaste benoeming,
de zaligheid van de vele vakanties, de positieve
stimulans die uitgaat van de verwachtingen en

het enthousiasme van de leerlingen, een vast
maandloon, het smeden van nieuwe vriendschappen...
7 Mijn verwachtingen werden grotendeels ingelost: ik mag dagelijks toffe en gemotiveerde
leerlingen van het eerste en het tweede jaar begeleiden in een omgeving waar ik graag vertoef
voor een directie die me respecteert en tussen
collega’s die me nauw aan het hart liggen.
8 Hou je ogen open bij wat mensen boeit en
tracht zo te ontdekken wat jou zelf interesseert.
Durf een ander pad in te slaan en kijk welke mogelijkheden je diploma en je persoonlijkheid
nog bieden.
Besef dat je je sowieso levenslang zal blijven informeren en bijscholen.
Je job en je werkomgeving spelen een zeer aanwezige rol in je leven, zorg ervoor dat dit jou
voldoening kan geven.
‘Kies en bemin je keuze’ en laat je niet leiden
door het idee dat het gras groener is aan de
overzijde.
Veel succes!

Ilse Van Steelant

Ik voelde me thuis-komen
op school
1 Ik herinner mij nog mijn woorden toen ik
op 18-jarige leeftijd afstudeerde aan l’Abbaye
de Flône’ in Wallonië en toen mijn papa zei dat
het onderwijs misschien wel iets voor mij zou
kunnen zijn. Ik antwoordde toen namelijk onmiddellijk: “alles behalve het onderwijs!”. Ik was
zo’n leerlinge die alles graag deed, behalve wiskunde en dus echt niet wist wat ik zou willen
worden. Maar ik was er wel van overtuigd dat ik
carrière zou maken en dus koos ik voor de studie rechten. Maar ik had buiten de liefde gerekend en toen die redelijk vlug zijn intrede deed,
was die carrière helemaal niet meer nodig en
wilde ik gewoon een leuke job die ik zou kunnen combineren met een gezin... zo zie je maar,
het leven kan soms onverwachte wendingen
nemen!
Van een job bij Sabena, onze toenmalige nationale luchtvaartmaatschappij, tot een commerciële functie bij de regionale televisiezender
(Kanaal 3, nu TV Oost) heb ik uiteindelijk toch de
overstap gemaakt naar ‘het onderwijs’.
2 Mijn studie rechten was geen succes want
na 2 jaar heb ik er de brui aan gegeven. Voor
mijn job bij Sabena heb ik een talentest en een
<<<
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psychologische test moeten doen en aangezien ik nooit schrik had om te communiceren
en ik blijkbaar psychologisch ook voldeed, was
ik onmiddellijk aangenomen als ‘check-in and
boarding agent’.
En ook bij de regionale zender was één interview voldoende om te starten. Het waren allebei jobs waar ik veel geleerd heb. Ik heb er dan
ook totaal geen spijt van dat ik niet onmiddellijk
voor het onderwijs gekozen heb.
3 Een samenloop van omstandigheden heeft
mij dit besluit doen nemen. De commerciële
wereld is een harde wereld waar ik me niet altijd even gelukkig bij voelde. We hadden toen
reeds twee kindjes en we droomden wel van
een derde kindje maar we hadden zo weinig tijd
om er voor hen te zijn dat we ons afvroegen of
het niet anders kon. Toen de reclamesector het
hard te verduren kreeg na 11 september 2001
ben ik op zoek gegaan naar een job die beter bij
mij paste. Toen heb ik het besluit genomen om
terug fulltime te gaan studeren.
4 Met 2 jaar rechtenstudie had ik natuurlijk
niets om op terug te vallen. Zodoende heb ik
de volle 3 jaar regentaat gevolgd aan het KaHo
Sint-Lieven: Frans-godsdienst-geschiedenis. Ik
heb gelukkig heel veel steun gekregen van mijn
echtgenoot want het ‘opnieuw studeren’ was
niet altijd even gemakkelijk.
5 Het was eigenlijk best wel grappig in het begin omdat mijn medestudenten de eerste dag
dachten dat ik een leerkracht was en de deur
voor mij openhielden, maar een jeans en een
rugzak doen wonderen. Ik voelde me terug 18
terwijl ik toch 30 was.
Ons derde kindje is geboren in het eerste jaar
regentaat en een goede planning was noodzakelijk om alles in goede banen te leiden en studie en gezin te combineren.
6 Dat is moeilijk, want voor mij is dit de beste
beslissing die ik ooit genomen heb. Toch ben ik
heel blij dat ik eerst in de privé-sector gewerkt
heb want dat heeft voor mij mijn horizon wel
wat ruimer gemaakt.
Er is ook een enorme druk van mijn schouders
gevallen want bij de regionale televisie moesten er omzetten gehaald worden waar ik toch
wel eens slapeloze nachten van had. Ik was ook
geen hard-seller. Emoties maken een belangrijk
deel uit van mijn persoonlijkheid en in die sector moet je dat echt kunnen uitschakelen.
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Fré Caulier (op een mooie dag) met zijn firmawagen

Daarom vind ik het ook zo fijn om met jonge
mensen te kunnen werken. Ik vind het ongelooflijk boeiend om te zien hoe ze groeien op
één jaar tijd en dan bedoel ik dat niet letterlijk.
Ook ons gezinsleven heeft een mooi evenwicht
gekregen. Ik kan er altijd zijn voor de kinderen,
ik neem hen mee naar school en tijdens de examens ben ik er als ze een klaagmuur nodig hebben. Vroeger zette ik hen af om 8 uur en pikte
ik de kinderen op in de opvang om 17.55 uur,
woensdagnamiddag inbegrepen. En daar voelden wij ons niet goed bij.
Het feit dat ik toen meer geld verdiende maakt
voor ons niets uit... wij hebben gekozen voor
kwaliteit in plaats van kwantiteit en daar zijn we
allemaal veel gelukkiger door geworden.
7 Ik voelde me op onze school echt thuiskomen. En alles was zoals ik het verwachtte. De
leerlingen, de lessen, het leven en alle activiteiten op ’t college en uiteraard...de collega’s.
Ik voelde me onmiddellijk welkom en het werd
heel vlug een belangrijk onderdeel van mijn leven.
8 Ik ben de laatste om een tip te geven aan
onze laatstejaars want ik ben een voorbeeld van
hoe het eigenlijk niet moet, maar ik wens hen
vooral een goed gevoel bij hun beslissing. Ik
hoop dat zij datgene kunnen studeren waar ze
zelf zin in hebben... een studie, een beroep dat
hun leven figuurlijk ‘rijker’ maakt. Het maakt niet
uit of je kiest voor een carrière, een beroep ten
dienste van anderen of een beroep waarvoor
je sterk in je schoenen moet staan, als je maar
evenwicht vindt en innerlijke rust, als je maar
gelukkig bent!
DVR

Frederic Caulier

Jouw ‘Weg’
zal jou
vinden
Ik wist in het zesde middelbaar vrij snel dat
ik naar een menswetenschappelijke richting
wou. Mijn broer studeerde toen aan de universiteit Gent ‘economie’ en toevallig had ik
van hem een boek te pakken gekregen over
‘dieptepsychologie’ van de toenmalige bekende prof Ghysbrecht. Mijn broer moest dat
boek van buiten blokken. Ik kon het rustig ter
ontspanning doornemen. Het was m’n eerste confrontatie met Sigmund Freud en voor
mij was het liefde op het eerste gezicht.
In het vak godsdienst maakten we dat jaar
ook kennis met Freud, Marx, Feuerbach, ...
en dat wakkerde mijn interesse in ‘die illustere denkers’ verder aan. Op het einde van
het zesde dacht ik er eventjes aan om theologie of godsdienstwetenschappen te studeren. Godsdienst was immers één van de
weinige vakken waar ik goed in was. Maar
ja, was dat geen richting voor priesters? En
ja, net voor mijn afstuderen in het middelbaar in juni (tijdens de examens) schreef ik
exact op de viering van 50 jaar D-Day een
nogal romantisch getint briefje naar een
dame met wie ik vandaag 2 kinderen heb.
Mijn ‘landing in Normandië’ was op romantisch vlak alvast geslaagd, maar het dreef
me wel weg van – de in mijn ogen pries-
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teropleiding – ‘theologie’. Bovendien, ik zou
voor theologie naar Leuven moeten gaan terwijl
Gent op 7 km van het ouderlijke nest lag. Lesgeven, daar had ik nooit aan gedacht. Om één
of andere reden heb je op je 18de genoeg van
leerkrachten. Je wil je daar niet mee associëren.

Psychologie
Ik vatte daarom een studie psychologie in Gent
aan. Een achteraf naar mijn gevoel te wiskundige (statistiek!) en zeer theoretische richting.
Voornamelijk door het grote aantal studenten
waren de practica echt beperkt tot een minimum. Het waren best zware jaren. Ik was een
blokbeest, heb bij mijn weten maar één keer
een café in de Overpoort gezien. Het eerste jaar
was met de hakken over de sloot, maar het lukte
zonder tweede zit. De andere jaren vormden
niet echt een probleem. Mijn allergrootste euvel als psycholoog: ik was theoretisch uitmuntend, maar praktisch een nul. Door te graven in
de boeken leer je blijkbaar niet te graven in iemands geest. Lesgeven? Kwam nog niet bij me
op! Na m’n afstuderen modderde ik dus maar
wat aan bij het solliciteren en bij gebrek aan beter begon ik maar in de bank te werken.
Daar dachten ze dat ze men konden gebruiken,
hoewel ik niet eens wist hoe een bankkaart te
gebruiken. Maar in de bank word je snel genoeg
gebrainwasht zodat je financiële producten kan
verkopen. Ik heb in die eerste jaren enorm veel
bijgeleerd over de zakelijke kanten des levens.
Toegegeven, mijn bankervaring is me vandaag
ook nog van nut. Toch bleef een gevoel van
onvoldaanheid knagen. Dit was niet wat ik gans
mijn leven zou doen. Ondertussen was ik in de
CM een aantal keer instructeur en hoofdmonitor
geweest. Het omgaan met jongeren lag me wel.

Blik verruimde

volgen om het vak godsdienst te kunnen geven.
Ik ben daarmee begonnen en het werd een
drukke, weliswaar fijne tijd.
Vooral het godsdienstaggregaat heeft mijn blik
enorm verruimd en me heel wat interessante
stof aangereikt. Eigenlijk heb ik best wel een
beetje heimwee naar die jaren godsdienstaggregaat maar het was ook voor mijn vrouw een
bijzonder zenuwslopende periode.

Dé stap in het ongewisse
Als je dan de stap naar het onderwijs vanuit de
privé moet zetten, word je toch overvallen door
koudwatervrees. Dag mooi loon, dag bonusjes,
dag hospitalisatieverzekering van het werk, dag
dienstencheques, dag bedrijfswagen, ... maar
vooral: dag zekerheid en dag vast contract. Ik
moest bij mijn werkgever mijn ontslag indienen
in mei (3 maanden op voorhand) en ik begon zowaar te twijfelen. Eventjes hou je je vast aan de
illusie dat je huidige toestand zo slecht nog niet
is. Gelukkig heeft een sterke dame – mijn eigen
vrouw – me een stevige vertrouwensduw gegeven. Ik heb af en toe wel eens een zetje nodig.
Op 16 augustus was ik officieel werkloos en
aangezien ik zelf mijn werkgever vaarwel had
gezegd, had ik geen recht op werkloosheidsvergoeding. Vanaf 20 augustus begon ik echt
zenuwachtig te worden maar de dag daarna
mocht ik gaan solliciteren in het College en de
H. Familie. Voor één keer heb ik blijkbaar wel
een positieve indruk nagelaten, want ik werd
aangenomen, op beide scholen. Dat eerste jaar
lesgeven was chaos, werken, stress, ... maar o zo
boeiend en leerrijk. Ik wist meteen dat dit m’n
roeping was en ben daar vandaag nog meer
van overtuigd. Sta me toe: ik ben in het College
ook zeer goed opgevangen.

ik niet zoveel als in de bank, maar nooit heb ik
een boterham minder moeten eten. Het is ongelooflijk gevarieerd werk. Het contact met jongeren houdt me zelf jong (je denkt er misschien
anders over?) en van mijn collega’s kan ik nu
tenminste zeggen dat sommigen echt vrienden
zijn geworden. Ook heb ik niet het gevoel dat
er iemand boven mij staat. Je werkt heel zelfstandig in het onderwijs en als je een probleem
hebt, kun je vlot je directie spreken zonder hen
als ‘oversten’ te moeten beschouwen. Anders
dan in de privé heb je in het onderwijs wel het
gevoel dat je nooit gedaan hebt: altijd kan ik
mijn cursussen wel bijschaven, of is er verbeterwerk, dan is er een vergadering, ... (of moet ik
een artikel voor Ic Hou schrijven).

To the point, please!
Daar staan dan weer de prachtige verlofperiodes tegenover, waar men eens braak kan
en mag liggen. Sedert mijn overstap naar het
onderwijs ben ik echt wel een meer aanwezige ‘papa en echtgenoot’ geworden. Zelfs mijn
kookkunsten zijn er op vooruit gegaan en beperken zich niet meer tot het bakken van een
roerei. In het onderwijs ervaar ik maar één minpunt: er wordt teveel gepalaverd op ellenlange
vergaderingen waarna alles bij het oude blijft na
afloop. Hier kunnen scholen wel een puntje aan
de privé zuigen: kom samen als er werkelijk iets
te bespreken en te veranderen valt, want ‘time is
money’, zelfs in het onderwijs.

Volg je gevoel
Mijn advies aan de laatstejaars: niet jij kiest je
wegen uit, jouw ‘Weg’ zal vroeg of laat jou wel
weten te vinden. Volg je gevoelen en luister af
en toe wel eens naar mensen die het goed met
je menen. Zonder die duw van mijn vrouw was ik
nooit in deze schitterende job terecht gekomen.

Ook op vlak van zingeving was er iets dat meer
en meer begon te trekken, roepen, knagen, ...

De kans om
zelfstandig te werken

Het ga jullie heel goed.

Waarom had ik in dat zesde jaar misschien niet
iets beter geïnformeerd om toch theologie te
studeren? De priester-superior van op de middelbare school, met wie ik een blijvend en goed
contact onderhield (begrijp dit nu niet verkeerd!), wist me te vertellen dat er een uitweg
was, weliswaar een lange: twee jaar op zaterdag
studeren om gewoon les te mogen geven (GPBopleiding) en drie jaar een godsdienstaggregaat

In de privé had ik voortdurend het gevoel dat
ik een middel was om centen te genereren.
Wat een drama als je daar eens ziek valt, of als
je vaderschapsverlof opneemt. Je wordt in het
egocentrische bankwereldje gewaardeerd in de
mate dat je ‘rendabel’ bent. Vrienden heb ik niet
echt overgehouden aan mijn privé-job en de
behoefte om met oud-collega’s te gaan optrekken is er niet. Ik vind de sfeer in het onderwijs
daarentegen fantastisch. Weliswaar verdien(de)

De stap van
‘de privé’
naar
‘het onderwijs’
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in de kijker
Wiskundejuf Katrijn Maes anders

Kerst tussen de bloemen
De kans is niet gering dat u net als miljoenen andere Belgen tijdens de kerstvakantie vooral gegeten en gerust
heeft. Dit geldt niet voor wiskundeleerkracht Katrijn Maes. Elke vakantie steekt zij een handje toe in de bloemenwinkel van haar nonkel Steven Van Buynder in Temse.
één naam heeft. Elke bloem of plant heeft een
naam, familienaam en geslachtsnaam.
Ik kan me voorstellen dat er regelmatig
nieuwe soorten uitkomen. Hoe blijf je op
de hoogte van al die nieuwigheden?
Als ik een krantenartikel tegenkom dat gaat
over snijbloemen of planten, dan lees ik dat met
zeer veel aandacht. Maar we worden vooral op
de hoogte gehouden door de vakliteratuur die
we in de winkel krijgen. Daarin staan de meest
recente bloemen en trends in besproken. Mijn
nonkel tracht dan ook regelmatig snijbloemen
aan te bieden die eerder zeldzaam zijn zoals de
Musa nana (= bananenbloem), Strelitzia reginae
(= papegaaienbek) of Heliconia ‘She Kong’.

Bloemenbeurzen
Dag Katrijn, waarom offert iemand haar
vakantie op om te gaan werken in een
bloemenwinkel?
Sinds mijn veertiende spring ik regelmatig bij
in de bloemenzaak. In het begin stond ik naast
mama. Zij stond mee aan de wieg en aanvankelijk hielp zij Steven tijdens de drukke dagen. Later wisselden we af, maar toen mama ziek werd,
ging dat niet meer. Ik merkte zelf beetje bij
beetje dat ik het ontzettend graag deed. In het
begin verkocht ik enkel de ruikers en planten: inpakken en afrekenen. Steven daagde me uit om
toch eens een kort rozenboeketje te maken en
stilaan groeide ik ook in het maken van boeketten. Na mijn studies wou ik me verder verdiepen
in het vak en volgde ik de floristenopleiding bij
Syntra. Ik oefende regelmatig in de bloemenzaak en zo ging een boeiende wereld voor mij
open. Op dit moment maak ik verschillende
soorten boeketten, zowel klassiek rond als heel
modern, rouwkransen, alternatieve adventskransen, corsages en bruidswerk, enz.
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Sta je op elk vrij moment in de winkel?
Zeker op feestdagen en de klassieke ‘bloemendagen’ zoals Moederdag en Valentijn steek ik
een handje bij. Dinsdag is de zaak gesloten maar
dan wordt alles klaar gemaakt om een nieuwe
week te starten: alle planten water geven, alle
bloemen die deze dag geleverd worden moeten aangesneden worden, de eerste bestellingen klaar maken, enzovoort!

Nomenclatuur kennen
Wat moet je eigenlijk kunnen om in
een bloemenwinkel te helpen?
Tijdens mijn floristenopleiding heb ik de noodzakelijke nomenclatuur geleerd. Onmisbaar!
Als je aan je een leverancier een ‘rode roos’
zou vragen of ‘dat plantje met die kleine witte
bloemetjes’ zal die zijn wenkbrauwen wel eens
fronsen! De exacte kennis van de plantennamen
is noodzakelijk. Wereldwijd worden er bloemen
en planten verhandeld, daarom zijn de namen
in het Latijn, zodat er zeker geen verwarring kan
ontstaan. Denk ook niet dat een bloem maar

Ga je soms ook naar de veilingen mee?
Veilingen bezoeken we niet omdat dit ontzettend tijdrovend is. Daarbij zijn er groothandels die
dat voor de bloemisten doen. Zij rijden (vaak naar
Nederland) om snijbloemen en komen dezelfde
dag nog bij de winkel langs. In de koelwagen kan
mijn nonkel dan beslissen welke snijbloemen of
planten hij wil aankopen. We gaan wel verscheidene keren per jaar naar een vakbeurs.
De beurzen in Brussel, Essen en Frankfurt trachten we jaarlijks te bezoeken. De beurs die zeer
interessant is en waar ik steeds naar uitkijk is ‘die
Messe’ in Frankfurt eind augustus. Daar worden
geen topbloemisten op uitgenodigd om allerlei
prachtige creaties in elkaar te knutselen, maar
we kopen op deze beurs wel nieuwe producten aan die we de volgende seizoenen willen
verkopen. Het aanbod is ontzettend groot en
je ziet er ook heel wat nieuwe dingen. We kunnen kiezen uit potten in alle kleuren, maten en
vormen, glazen vazen maar ook kerst- en ander
decoratiemateriaal. Sommige bedrijven tonen
zelfs al de nieuwe collectie voor Pasen van het
volgende jaar!

in de kijker

Musa nana		

Strelitzia reginae

Het lineair boeket

Grote voorbeelden inspireren

Wat is de specialiteit van jullie winkel?
Onze klanten vragen vaak naar een zogenaamd
‘lineair boeket’. Hiervoor nemen we een aantal
solitaire bloemen (Calla’s, Amaryllis, Strelitzia, ...)
samen, omwikkelen ze met Aspidistrablad en
werken af met een ijzerdraad van een aantal millimeter dik. Heel modern en eens klanten zo’n
boeket hebben gekregen, vragen ze er vaak
naar terug!

Zijn er bloemisten die een voorbeeld voor
je zijn?
Gregor Lersch, dat is echt een meester in zijn
vak! Zeker zijn ‘standing ovations’ zijn buitengewoon knap. Vorige zomer bezochten we zijn
zaak in Duitsland, en dat was een ware inspiratiebron!
Maar ook Sint-Niklazenaar Daniël Ost laat zien
wat er in de florale wereld allemaal mogelijk is.
Ik bezocht enkele maanden geleden zijn tentoonstelling waarbij hij het stadhuis van SintNiklaas decoreerde. Heel knap allemaal! Zo’n
project is een ideaal uithangbord van wat er in
de floristieke wereld allemaal kan en begeestert
velen! Gelukkig worden deze projecten mogelijk gemaakt door voldoende sponsoring en
reclame want het budget dat hiervoor nodig
is, is dan ook gigantisch. Hij liet voor het project
speciaal tafellinnen weven zodat hij zijn creaties
hierin kon verwerken. Je hebt ontzettend veel
medewerkers nodig om alles in elkaar te steken
en uiteraard heb je zeer veel snijbloemen die
snel verwerkt moeten worden. Een organisatorische krachttoer dus. Ik steek er zeker goede
ideeën op voor de dagdagelijkse verkoop.

Voor leerlingen die eventueel interesse
hebben om te doen wat jij doet:
kan je een opleiding volgen tot bloemist,
of gaat dat vooral over van vader op kind?
Je kan reeds in het middelbaar kiezen voor
een ‘groene’ opleiding, zoals bijvoorbeeld de
tuinbouwrichting in de landbouwschool SintIsidorus. Ikzelf heb zoals gezegd de floristenopleiding in avondschool gedaan. De floristenopleiding is zeer grondig en in combinatie met
bedrijfsbeheer haal je een diploma en kan je
een eigen zaak starten. Een aantal klasgenoten
uit mijn opleiding hebben ondertussen een eigen zaak gestart.

Heliconia ‘She Kong’
Bedankt voor het gesprek, Katrijn!
Wie de bloemenwinkel van Katrijn wil zien,
kan een kijkje nemen op
http://www.bloembindervanbuynder.tv/
SH
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oud-leerlingen
Oud-leerling is abt in Chevetogne

Overtuigd en zonder
schaamte getuigen van Hem
Begin oktober gingen een vijftigtal leerlingen in op het aanbod om enkele dagen door te brengen in een abdij.
De grote vraag zorgde voor een organisatieprobleem. De reservaties van de gastenkamers dienen immers ruim
vooraf te gebeuren. In Brecht en Orval was er plaats. Gelukkig konden twee groepen zesdejaars ook terecht ij
Chevetogne. Dat een SJKS-oud-leerling daar abt is, maakte de ontmoeting nog boeiender. Een interview met abt
Luc Vanderheyden (WA’60) lag voor de hand.
Wat zijn U dagelijkse taken in het klooster?
Elke monnik heeft naast zijn dagelijkse verplichtingen van koorgebed, Bijbellezing en gebed op
de kamer ook een taak te vervullen in dienst van
het welzijn van de gemeenschap. Zo is er een
gastenpater, een bibliothecair, een econoom,
enz. Mijn taak is abt te zijn van deze gemeenschap en dus te zorgen voor het geestelijk en
materiële welzijn van de gemeenschap. Ik ben
dus zielzorger van de gemeenschap en zorg dat
alles goed verloopt in het dagelijkse leven van
de monniken.

Zoektocht naar eenheid
Hoe bent U hier terecht gekomen?
Ik heb een lange weg afgelegd om hier te komen. In het laatste jaar van het College in SintNiklaas gingen we met onze klas op retraite
naar de abdij van Tongerlo, bij de norbertijnen.
Ik ben daar ingetreden in 1960. Na mijn priesterstudies ging ik met twee Duitse confraters naar
de diaspora (gebied waar de katholieken in de
minderheid zijn). We hadden een grote parochie in het Land en stad Hamburg in Duitsland.
Daar leerde ik vele kerken kennen. Protestantse
en oosterse kerken zoals de Servische, Griekse
en Russische kerk. Ik leerde ook de byzantijnse
liturgie celebreren en van binnenuit kennen.
De inzet voor de eenheid van de kerken en voor
de oecumene was belangrijk geworden in mijn
leven. Ik verliet de parochie in 1981 en trad binnen bij de benedictijnen van Chevetogne, die
zich als vooral inzetten voor de eenheid van de
kerken.
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Wat was de aanleiding tot deze levenswijze
en wat is er moeilijk aan?
Het was de persoon van de levende Jezus Christus die mij in mijn jeugdjaren zeer aanspraak. Ik
was geboeid door zijn leven en leer, door zijn
woorden en daden, door zijn Godsopvatting
en zijn barmhartige en deemoedige houding
tegenover de naaste. Jezus is, was en blijft mijn
levensmodel, mijn archetype van mens-zijn. Hij

was in zijn aardse leven een voorbeeld van gebed, inzet, bezorgdheid om het lijden van de
medemens; geen trekje egoïsme is in Hem te
vinden. Leven zoals Hij was en blijft mijn levenszin. Zoals in elk leven zijn er mooie en moeilijke
dagen, maar men krijgt de kracht om trouw te
blijven aan deze roeping als men de discipline
en waakzaamheid heeft om de vlam van de
Christusliefde in het hart, levendig te houden.

oud-leerlingen
We leven niet op een eiland
Hoe reageerde de familie op uw keuze?
Sommige konden het verstaan, andere niet. Maar uiteindelijk is het een
persoonlijke beslissing en moet men de verantwoordelijkheid voor zijn leven zelf nemen.
Hebt U veel contact met de buitenwereld?
We leven niet op een eiland en hebben dus verbinding met de buitenwereld. Dit is nodig voor ons gebed (voorbeden in de diensten) en voor ons
werk. Telefoon, internet, computer, dagbladen en tijdschriften worden binnengehaald in ons leven maar niet onbeperkt. Het zijn middelen en geen
doel op zich. We hebben ook contact met gasten en groepen die naar ons
toe komen en omwille van onze inzet voor de eenheid van de kerken hebben we vele contacten met kloosters en gemeenschappen over de gehele
wereld.

Latijns én Byzantijns
Wat is het grootste verschil tussen de Latijnse en Byzantijnse kerk?
Dit is moeilijk in een paar woorden uit te leggen. De byzantijnse liturgie is
veel meer een meditatieve viering die gebruik maakt van symbolen, iconen, wierook, processies, licht-donker spel, meerstemmige liederen.
Het gemoed en hart van de mens wordt daardoor geraakt en opgeroepen
met het hart en lichaam deel te nemen aan de dankzegging en lofprijzing
van God. Het is een stukje hemel op aarde en een voorsmaak van de hemelse verheerlijking van God door de engelen en de Heiligen. De kerk is
totaal beschilderd met fresco’s van heiligen en engelen die aanduiden
dat wij niet alleen in de kerk zijn, ook zij zijn aanwezig. Misschien kan men
het verschil tussen beiden liturgieën zo zeggen: de Latijnse gemeenschap
komt samen en looft en dankt God (van mens naar God) terwijl de Byzantijnse gemeenschap zich door God geroepen voelt om samen te komen
en Hem de lof en dank te brengen (van God naar de mens)
Waarom dragen jullie nog steeds een pij?
God is overal aanwezig maar onzichtbaar. Wij leven in Gods aanwezigheid
maar als mens hebben we tekens nodig die naar God verwijzen zodat we
Hem ernstig nemen in ons dagelijks leven. Ons geloof in Hem vraagt om
levendig te blijven naar verwijzingen dat Hij bestaat, leeft, anders is er het
gevaar dat de mens God vergeet. Zulke tekens die naar God verwijzen zijn
onder ander ons habijt, de kerktorens, het kruisteken, de naaste, de arme,
de schepping, een mooie zonsondergang enz. Tevens help het habijt ons
zelf, om onze roeping van Jezus te volgen, consequent te leven en zonder
schaamte van Hem te getuigen.

Velen hebben schrik voor de stilte en voor gebed
Hoe kunt u zeker zijn dat God bestaat?
Ik geloof in God. Maar ‘geloven’ wil juist zeggen: ik kan het niet bewijzen.
Geloof ligt niet zozeer op een verstandelijk niveau, het is meer een zaak
van het hart, van een relatie, van een gehoorde boodschap aan te nemen.
Het is een aangetrokken worden door een Persoon. We hebben veel te
veel een valse voorstelling van God en schrijven Hem veel toe waar eigenlijk de mens voor verantwoordelijk is. Ik zet alles op een kaart: God heeft
zich zelf geopenbaard, vooral door zijn Zoon Jezus Christus; Hij is het die
ons Gods scheppings- en verlossingsplan heeft geleerd. God zelf in zijn
Mens-geworden- Zoon heeft ons hier voorgeleefd wat een ‘ware mens’ is.
Wat is volgens u de reden dat het geloof aan het afzwakken is?
Er zijn vele redenen. Ik noem er enkele. Geloof komt van de verkondiging
van de Blijde Boodschap. Wordt Jezus Christus nog verkondigd? De mens
heeft gebed en stilte nodig om in de diepe van zijn hart zichzelf en God te
ontmoeten. De meeste mensen hebben schrik voor de stilte en zichzelf.
Waar zijn nu nog te tekens die naar God verwijzen? De huidige mens wil
alles vaststellen, bewijzen zien en is gegrepen door het zichtbare, dit alles
maakt het hem moeilijk om in God te geloven.
Samenstelling: Jonathan Beyaert

Hebben jullie een moment van vrije tijd?
Oh ja, we hebben momenten waar we allen samenzijn zoals ‘de koffie’ op
zondagsnamiddag of een dagwandeling . Er zijn ook momenten dat het je
vrij staat om bijvoorbeeld te wandelen of muziek te beluisteren. Ontspanning heeft de mens nodig om in evenwicht te blijven. De boog kan niet
altijd gespannen staan.
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Bart Van Gasse: doctor in de wiskunde

Is een nijlpaard een groot dier?
Bart Van Gasse (WEWI’01) gooide hoge ogen in de wiskunde-olympiade. Hij mocht als winnaar van de editie 2001
zelfs naar de internationale wedstrijd in Washington. In 2010 promoveerde Bart tot doctor in de wiskunde.
2010 was een bijzonder jaar voor jou. Je
behaalde je doctoraat! Hoe kwam het zover?
We bedoelen, welk traject legde je af om
tot deze hoogste academische graad door
te stoten?
Na het middelbaar ben ik wiskunde gaan studeren aan de Gentse universiteit. Dat was toen
nog 4 jaar: 2 jaar kandidaturen en 2 jaar licenties. Nu is het 5 jaar, verdeeld in een driejarige
bachelor en een tweejarige master. In de overgangsperiode tussen die twee systemen zat ik
als studentenvertegenwoordiger in de opleidingscommissie wiskunde – als Chinese vrijwilliger, zeg maar.

Meepraten over
de nieuwe structuur
Dus ik heb nog mee gediscussieerd over de
nieuwe opleidingsstructuur. Tijdens die vergaderingen leer je de proffen en assistenten ook
eens op een andere manier kennen. De omgang met de proffen was doorgaans een stuk
minder onpersoonlijk dan ik had verwacht. Zo
stootte ik bij het studeren soms op foutjes in de
cursus of vond ik eenvoudigere bewijzen voor
stellingen in de cursus. Die stuurde ik dan door
en meestal werd dat wel geapprecieerd (en aangepast).
In de cursus sterrenkunde stond zelfs een gedichtje geschreven door studiegenoot Lieven
Scheire, tegenwoordig bekend van Neveneffecten. Die heeft weliswaar natuurkunde gevolgd,
maar in de eerste kandidatuur zaten de studenten van beide richtingen samen (ik geloof dat
dat in de huidige structuur nog steeds zo is). Ook
in de studentenvereniging (Wina) zaten zowel
studenten wiskunde als natuurkunde. En informatica ook trouwens. Ik zat daar eigenlijk vooral
bij omdat je de cursussen en handboeken dan
wat goedkoper kon kopen, en om af en toe eens
een sportactiviteit mee te doen. Me laten dopen
heb ik dus niet gedaan, en ik was daar allerminst
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alleen in. Tegenwoordig is er ook een nieuwe
studentenvereniging, Prime. Jammer genoeg bestond die nog niet toen ik studeerde. Iets als de
wiskunde-olympiade miste ik wel.

vier. Ik ben namelijk niet zo’n vlotte schrijver. Dat
laatste jaar ben ik dan begonnen met al mijn resultaten te bundelen in een (zo) samenhangend
(mogelijk) werk: mijn proefschrift.

In de licenties koos ik voor de richting zuivere
wiskunde. Met het zoeken van een onderwerp
en promotor voor mijn thesis was ik nogal laat.
Uiteindelijk kwam ik terecht bij Etienne Kerre,
die mij een drietal mogelijkheden voorstelde.
Hij zit weliswaar in de vakgroep toegepaste
wiskunde en informatica, maar omdat het onderwerp dat ik koos (formele vaaglogica) theoretisch genoeg was, gaf dat geen probleem.
Omdat ik goede punten haalde, was het ergens
logisch dat ik zou doctoreren. Dus appliceerden
we voor een beurs bij het FWO (Fonds voor
wetenschappelijk onderzoek). Die beurs heb
ik toen niet gekregen, maar ik kon wel terecht
bij het BOF (Bijzonder onderzoeksfonds) van
de universiteit. En zo ben ik dus begonnen. Als
doctoraatsstudent word je vrij goed betaald
en tegelijk heb je ook nog een studentenkaart,
handig.

Verschillende juryleden hebben dat vervolgens
nagelezen, waarna ik het geheel mocht voorstellen op een openbare verdediging. Ook dat
ging al bij al vrij vlot, zodat ik mij nu... doctor
mag (laten) noemen.

Samen met Yun Shi...
Ik las wetenschappelijke artikels, startte mijn eigen onderzoek en stelde de resultaten voor op
internationale conferenties. Zo heb ik intussen
toch al een stukje van de wereld kunnen zien.
Telkens ik genoeg resultaten had, maakte ik er
een artikel van. Dat wordt dan, na een grondige
controle door verschillende reviewers, gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Regelmatig werkte ik ook samen aan artikels met Yun
Shi, een Chinese studente die voor haar onderzoek in hetzelfde bureau zat als ik. (nvdr binnenkort trouwen Bart en Yun Shi!).
Een tweede poging bij het FWO een jaar later
was intussen wel succesvol gebleken. Dat kwam
eigenlijk wel goed uit, want nu had ik vijf jaar
om mijn doctoraat af te werken in plaats van

Leg je ons eens – in mensentaal aub –
uit waarover je doctoraatsstudie ging?
Tevens wat het belang – de toegevoegde
wetenschappelijke waarde – van je
onderzoek is/kan zijn?
Eigenlijk ben ik een beetje vanzelf bij het onderwerp terechtgekomen. Bij mijn licentiaatsthesis
begon de tijd enigszins te dringen en heb ik één
van de onderwerpen gekozen die Etienne had
voorgesteld. Al vrij snel daarna moest de aanvraag bij het FWO klaar zijn, dus we hebben dan
een voorstel geschreven dat in de lijn lag van
het onderwerp van mijn licentiaatsthesis (vaaglogica). Zo ben ik daar in gerold.

Fuzzy Logic
Kort gezegd werkt de klassieke, binaire logica
met de waarheidswaarden 0 en 1. Een uitspraak
die waar is, krijgt waarde 1; één die vals is waarde 0. Zulke uitspraken kunnen gecombineerd
worden in formules door middel van de logische operatoren NIET, EN, OF, IMPLICEERT, ... Van
die formules kan dan ook de waarheidswaarde
bepaald worden. Er zijn echter in de realiteit
veel uitspraken waarvan men niet zomaar kan
zeggen of ze waar zijn of niet. De vaaglogica
probeert hier een oplossing te bieden door
waarheidswaarden toe te laten die tussen 0 en
1 liggen. Zo kan je, om maar iets te zeggen, de
waarheidswaarde 0,7 toekennen aan de uitspraak ‘een nijlpaard is een groot dier’. In de
praktijk blijkt vaaglogica (Engels: fuzzy logic) be-
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tal namiddagen klaargestoomd, al heeft dat in
ons jaar helaas niet zo veel vruchten afgeworpen. Mijn 8/42 bleek daar in Washington nog de
hoogste Belgische score te zijn. Maar de reis (10
dagen, waarvan 2 voormiddagen de IMO zelf)
was echt leuk: de eerste keer in een vliegtuig, alles was er voorzien, de American cookies zijn er
écht American, ...
Tegenwoordig ben ik nog een klein beetje betrokken bij de VWO: als er vrijwilligers gezocht
worden voor de organisatie van de tweede
ronde in Gent, ben ik er altijd als de kippen bij.
En dan probeer ik tijdens het toezicht zelf ook
steeds wat opgaven.

hoorlijk succesvol. Zo is er een groep in Gent die
dit toepast in beeldverwerking. De zogenaamde
‘ruis’ in afbeeldingen van slechte kwaliteit kan
met hun filters zeer effectief verwijderd worden. Andere collega’s pasten vaaglogica toe op
zoekmachines, last.fm<http://last.fm>, sociale
netwerken, ...
Mijn eigen doctoraatsonderzoek was meer theo
retisch en trachtte vaaglogica nog verder te veralgemenen door ook onzekerheid in te bouwen.
Het komt erop neer dat de waarheidswaarden
geen getallen meer zijn tussen 0 en 1, maar intervallen [a,b], waarbij 0 <= a <= b <= 1. Een uitspraak waarover absoluut niets is geweten, krijgt
dan als waarheidswaarde het interval [0,1]. Waarheidswaarden waarover wel zekerheid bestaat,
hebben dan de vorm [a,a]. Zo kan je zien dat de
‘gewone’ vaaglogica als speciaal geval bevat is
in de zogenaamde intervalwaardige logica. Dat
is in een notendop het basisidee van mijn doctoraat.

Koerierdienst
Hoe kijk je terug naar je basisopleiding in
onze school? Je deelname en resultaten
bij de wiskunde-olympiade?
Zowel het lager als het middelbaar heb ik gevolgd in het SJKS. Vlakbij mij thuis, dat was wel

zeer praktisch (een vergeten turnzak kon nog
snel thuis opgepikt worden). Daardoor kan ik
echter niet vergelijken met andere scholen.
Het was zeker niet zo dat ik stond te springen
om naar school te gaan, maar ik heb me er
toch nooit slecht gevoeld en hou er voornamelijk goede herinneringen aan over. Als er
tegenwoordig een quiz georganiseerd wordt
in de Calfac, ga ik daar met plezier en zelfs een
beetje nostalgie naartoe. Onze zitstaking tegen
het verbod op korte broeken, mijn ‘s middagse
snoepkoerierdienst, de eerste meisjes in het College, ... Waar is de tijd? ;-)

And the winner is...
Op de wiskunde-olympiade scoorde ik meestal
vrij goed, maar toch was het een verrassing
toen bleek dat ik naar de finale mocht. Bij het
afroepen van de uitslag dachten we al dat ze
mij vergeten waren, maar nee: helemaal op het
einde viel dan toch mijn naam. Ik bleek zowaar
gewonnen te hebben en mocht naar de internationale olympiade, die toen in Washington
DC werd gehouden. Ik weet nog goed dat meneer Cant ‘dat eigenlijk niet in mij gezien had’:-)
En ook dat ik mevrouw Van Lemmens ooit eens
per ongeluk mama heb genoemd, maar dat
doet hier nu niet ter zake... Voor de IMO werden
de Vlaamse deelnemers op voorhand een vier-

Hoe zijn je professionele vooruitzichten?
Prof? Overstap van de academische naar
de bedrijfswereld?
Na de vijf jaar die ik aan mijn doctoraat heb
gewerkt, was ik van plan om naar de bedrijfswereld over te stappen. Vandaar dat ik geen
postdoc had aangevraagd bij het FWO. Maar
uiteindelijk ben ik daar toch op terug gekomen
en gelukkig ben ik nog in een project kunnen
stappen bij de vakgroep zuivere wiskunde. Mijn
onderzoeksonderwerp is iets totaal verschillend
nu. De bedoeling is om binnenkort een postdoc
aan te vragen. Als dat niet zou lukken, dan kan
ik misschien nog een jaar verder op dit project
werken, of terug in de vaaglogica. En anders
misschien toch naar de bedrijfswereld overstappen. ‘t Is allemaal nog koffiedik kijken...

De school beklimmen?
Je bent ook een verwoed klimmer, niet?
Nog andere passies buiten de wiskunde?
Voor de 100 dagen heb ik er nog voor geijverd
dat zesdejaars eens beveiligd op het schoolgebouw zouden mogen klimmen. Dat heeft toen
zelfs nog in de krant gestaan, maar het is helaas
niet doorgegaan. Klimmen doe ik nog steeds.
Buiten op de rotsen is eigenlijk het leukst, maar
dat komt er nog bitter weinig van. Tegenwoordig is er wel een boulderzaal in Sint-Niklaas,
waar ik vaak kom en ook help met het bouwen
van nieuwe routes. Een andere hobby waar ik
intussen toch al verschillende jaren nogal fanatiek mee bezig ben, is quizzen. Verder speel
ik ook badminton en volleybal. En sporadisch
zwemmen, tennis en lopen. En slapen ook
soms, als ik tijd heb...
Samenstelling: DVR
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oud-leerlingen
derde zaterdag van oktober

Sfeervolle oud-leerlingenavond
Naar jaarlijkse gewoonte verzamelen zich op de derde zaterdag van oktober talrijke oud-leerlingen van het
College om op de intussen befaamde oud-leerlingenavond samen met klasgenoten uit lang vervlogen tijden,
de boel nog één keer op stelten te zetten.
Ook dit jaar was het opnieuw van dattum: na de viering in de kapel trok
iedereen naar boven, voor het aperitief dat voor de verandering plaats
vond in de ontmoetingsruimte, alwaar (de hemel zij dank voor ansjovis) de
cava rijkelijk vloeide en het volume van de gesprekken met de minuut luider werd (geen oorzakelijk verband...). Gilbert Cant zorgde voor vele, vele
sfeerfoto’s.

Receptie met veel decibels
Ondergetekende heeft het genoegen gehad om tijdens het aperitief (geserveerd met een rijke keure aan warme en koude hapjes – die curryworstjes!) kennis te maken met zowel de (vermoedelijk) oudste aanwezige (E.H.
Van Dael – afgestudeerd in...) als met de jongste SJKS-telg (K. De Vriese
– afgestudeerd in ECMT 2000), deze laatste vermoedelijk het langste product van het College zijnde met zijn 2.10 meter.

Vierlandenbuffet!
Jammer dat de opkomst van de jongste jubilarissen (10 jaar afgestudeerd)
niet groter was. De goede ambiance tijdens deze avond zou hen alleszins
ongelijk geven: na de immer hectische plaatstoebedeling (211 plaatsen
gedekt voor 175 inschrijvingen en slechts een tiental lege plaatsen – simpele wiskunde leert ons dat er zowaar een 25-tal zwarteters aanwezig waren... wij knijpen een oogje dicht: niet iedereen heeft een oorlog meegemaakt...) was het de beurt aan de directeur om in afwezigheid van de alom
gemiste voorzitter van het oud-leerlingenbestuur Bruno Alderweireldt, het
woord te nemen. Andere normen, andere zeden, moet Walter gedacht
hebben: broodprijzen en sigarettenprijzen kwamen we – luid protest ten
spijt – niet te weten... Het directeursambt verplicht de man nu eenmaal
om bepaalde standaarden in acht te nemen.
Op naar datgene waarvoor iedereen aan de dis had plaatsgenomen: het
intussen befaamde vierlandenbuffet (lasagna uit Italië, witloof met zalm uit
België, stoofvlees ook uit België en iets Chinees... euh uit China) en natuurlijk de uitgebreide keuze aan wijnen, volgens smaak en budget van elkeen.

’60 jaar uit’
Bij een gezellige maaltijd horen speeches: voor de 60 jaar afgestudeerden
nam scheutist Jeroom Hendrickx (79 jaar) het woord. En hij wist, de ‘voornaamheid’ van het College indachtig, de luisteraars danig te boeien met zijn
genuanceerde uiteenzetting over het China van vandaag, op kerkelijk en wereldlijk vlak De goede boodschap zal in de toekomst uit het Oosten komen!
Ook aan tafel werd onvermijdelijk gediscussieerd over de rol van de kerk
en de toekomst ervan. Eén en ander kon de pret echter niet drukken: er
was nog eten in overvloed. Dat liet K. De Vriese (zie hierboven) zich geen
twee keer zeggen, want voor de derde en vierde keer schoof hij aan om
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zich de gerechten te laten welgevallen: zijn lichaamslengte vraagt natuurlijk om brandstof...

’25 jaar uit’
Tweede speech was van Hendrik Bonne (25 jaar geleden afgestudeerd) die
het had over de veranderingen die zijn voormalige klasgenoten hadden
ondergaan (gezin gesticht, harde werkers, een aantal wonende in de uithoeken van de wereld, ...), en die toch ook wel wat dezelfde waren gebleven. Een aantal oud-leerkrachten passeerde de revue (droeve vaststelling
is dat de meeste van hen reeds overleden waren). Hendrik had het tenslotte nog over de muziek van toen (Elton John met Nikita, A-Ha met Take
on Me, enz.) en drukte ook de wens uit om elkaar over 25 jaar nogmaals te
mogen begroeten.
Zoals jaarlijks was er ook nu de mogelijkheid voor de jubilarissen om zich
– opnieuw – te laten vereeuwigen op (analoge!) klasfoto, genomen door
Etienne De Hauwere, en zorgde – opnieuw – Gilbert Cant voor de sfeerfoto’s.
De maaltijd werd afgesloten met een omvangrijke keuze aan lekkere desserts (cholesterollijders liepen levensgevaar) en nadien kon iedereen aanschuiven aan de open bar die een groot succes kende.
Nog even discussiëren met een gezelschap uit 1990 (waaronder A. Callier
(WEBa) en jaargenoten) en dan naar huis. Voor anderen was het nog niet
laat genoeg, en gelijk hadden ze.
Fijne mensen, die oud-leerlingen!
Pieter Wauman (GL’95)
lid oud-leerlingenbestuur

oud-leerlingen
Oud-leerling: Jeroom Heyndrickx (ret’50), Scheutist

Getuigenis over enthousiaste kerk in China
’t Is koud in Beijing. Maar binnen in de Kerk is het goed warm.
Terwijl ge in Belgie wordt ondergesneeuwd is
het hier in Beijing deze dagen twaalf graden onder nul. Er waait een vlijmscherpe wind die door
alle Belgische kleren heen doordringt. Erger is
echter dat ook de ‘atmosfeer tussen overheid
en Kerk’ onder het nulpunt staat doordat de
bisschoppen op bevel van de civiele overheid
onlangs weer een bisschop hebben moeten
wijden zonder dat hij door de paus is benoemd.
Daarbij werd ook nog een onwettige bisschop
door de civiele overheid aangesteld tot voorzitter van de Bisschoppenconferentie die trouwens zelf niet door Rome is erkend. Allemaal
zaken die rechtstreeks ingaan tegen de wetten
van de Kerk. Om dit klaar te krijgen is de publieke veiligheid (de politie) de bisschoppen in hun
huis gaan oppikken. Ze werden onder dwang
in een auto gestopt en naar de plaats gebracht
waar de bisschopswijding plaats had. Hun protest dat zij dit niet mogen of willen doen omdat
het tegen de kerkelijke wetgeving ingaat, wordt
genegeerd. Zo doet de overheid dat in China.
Maar daardoor worden die bisschoppen dan
weer door kerkelijke instanties van buiten China
aangevallen en beschuldigd “dat ze niet voldoende geprotesteerd hebben” en “dat ze maar
de moed van de martelaren moeten hebben”
enz. Zo eenvoudig lijkt dat voor mensen die veilig buiten China toekijken met hun ‘wetboek’ in
de hand. Maar binnen China is dat zo eenvoudig
niet.

Pragmatische aanpak
De Chinese bisschoppen oordelen dat binnen
in hun kerkgemeenschap alles goed gaat; en
daar ben ik getuige van. Het ging nooit zo vlot
als nu. Op zondag zitten de kerken drie-vier keer
stampvol. Jaarlijks doopt men in het bisdom
Beijing meer dan 2000 volwassenen. Bisschoppen willen vermijden dat heel het kerkelijk leven
weer eens wordt lamgelegd als ze zich verzetten tegen de overheid. Zij willen de richtlijnen
van Rome wel volgen, maar ze willen ook hun
kerk in leven houden. De kritiek van buiten komt
bij hen hard aan. Ik verdedig hen al 25 jaar, maar

anderen, die meestal de Kerk van China niet van
binnen uit leerden kennen, begrijpen dat niet.
Tot een maand geleden verliep alles zo goed.
Er werden bisschoppen gewijd na wederzijds
akkoord tussen Rome en Beijing. Alles ging
zo goed en vlot als het in geen zestig jaar niet
meer geweest was. En dat is dan plots op vrij
brutale wijze afgebroken. Door wie? Allicht door
de conservatieven binnen de Chinese regering;
want ook de communisten zijn intern verdeeld.
Nu lijkt het alsof er weer koude oorlog komt tussen Rome en Beijing. We zijn weer twintig jaar
terug. Ik dacht er aan om deze keer mijn reis en
heel het programma af te gelasten. Uiteindelijk
ben ik dan toch maar naar Beijing gekomen.
Immers als ik niet kom dan zijn we zelf de ‘verliezer’, want ons werk van samenwerking met
de Kerk in China moet doorgaan: programma’s
voor vorming van kerkbedienaars in verscheidene bisdommen enz.

Nokvolle kerk voor
uitgebreide liturgie
Zo zat ik dan vandaag, zondag 19 december in
de kathedraal in Beijing. Of liever, ik ‘zat’ niet;
eigenlijk was ik al blij een staanplaats te veroveren. Alle plaatsen waren bezet en alle gangen
tot achteraan stonden stampvol met volk want
er werden 167 volwassenen gedoopt. In totaal
worden met de kerstdagen in Beijing een 500
volwassenen gedoopt. En ge moest het enthousiasme van die liturgieen eens meemaken. Meer
dan twee uur duurde die Mis. Dat is ondenkbaar
in Belgie en Europa. In communistisch China is
dat normaal.
Toen de pastoor uit zijn biechtstoel kwam zag
hij me toevallig staan tussen het volk. Ik was al
blij dat hij me vooraan een plaatske aanbood
in de sacristie want ik was erg moe nadat ik al
meer dan een uur rechtstond. Hij nodigde
me onmiddellijk uit om mee te komen helpen dopen en stelde voor dat ik de volgende
eucharistie zou voorgaan (tot nu toe ben ik de

enige niet-Chinees aan wie men dit privilege
aanbiedt). Dat was dus een grote eer; maar met
pijn in het hart moest ik zijn aanbod weigeren
om de volgende eucharistie voor te gaan.
Ik antwoordde: “Gij weet hoe delicaat de situatie
internationaal is en hoezeer uw bisschop onder
kritiek staat omdat hij ook heeft ‘meegedaan’,
al was het duidelijk onder dwang. Men zou het
me, buiten China, kwalijk nemen moest ik nu
‘publiek meedoen’ in uw liturgie”. Hij begreep
het maar al te goed en antwoordde met een
glimlach: “Ik weet wat ge bedoelt. Later dan, als
‘de storm’ wat voorbij gewaaid is”. Ik volgde verder ontroerd de enthousiaste viering.

Kerk in actie
Ik zag daar Mr. Gao Jun, Mevr. Yang en dacht
nog: dat moesten diegene die vanuit Rome of
Hong Kong kritiseren eens zien: dat enthousiasme, die overtuiging. Het zijn die gelovigen die
midden in communistisch China de hitte van de
dag verdragen en de druk die op hen wordt uitgeoefend. Dat is de echte Kerk van China, waar
mensen samen vieren en zich straks weeral klaar
maken om met een vrachtwagen door de winterkoude heen 500 km ver te rijden om mensen
in de sneeuw van het koude noorden te gaan
bijstaan. Dat is de Chinese Kerk in actie. De Chinese Kerk waar de media buiten China het over
<<<
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hebben – ruzie tussen Beijing en Rome over
de benoeming van bisschoppen – dat is wel
een belangrijk aspect van de Kerk, maar het is
de Kerk zelf niet. Slechts die Kerkleiders die de
ware Kerk in China in actie gezien hebben van
binnen in die Kerk, die liturgieen als deze meeleefden, slechts zij kunnen begrijpen waarom
de bisschoppen handelen zoals ze het doen en
hen daarvoor ook waarderen. Zij onthouden
zich van elke veroordeling. Al in 1998 vroeg ik
publiek aan de Paus en aan een vergadering van
250 Aziatische bisschoppen in Rome “heb vertrouwen in de Chinese bisschoppen. Zij kennen
China. Wij niet”. Daarop komt het nu opaan.

Beducht voor kritiek
uit eigen rangen
Toen ik hier 28 jaar geleden in dezelfde kathedraal de eucharistie bijwoonde, was ik beducht
dat communistische overheid dit zou beletten.
Vandaag ben ik beducht voor kritiek vanuit eigen
Kerk van buiten China (niet van binnen China).
Maar al die tijd vond ik hier dezelfde gemeenschap Christenen die moedig en onverstoord
hun eigen geloof beleefden en uitzongen. Ook
met alle controversie en discussie over juridische
kwesties blijf ik overtuigd als vriend aan de kant
staan van deze gemeenschap, verenigd met hen
in gebed, in geloof en vriendschap.
Bij het verlaten van de kathedraal stond er een
50 meter lange rij volk aan te schuiven om een
ticket te bemachtigen voor de nachtmis op
kerstdag. Er zullen weer een paar duizend mensen buiten in de kou de kerstmis volgen. In de
winkels, op de trein en in restaurants hoort men
volop kerstmuziek. Dat is het privilege dat wij
genieten als we hier in communistisch China
kerstdag mogen meevieren met de Christene
gemeenschap.
Ja, ’t is koud in Beijing dezer dagen. Maar binnen
in de Kerk is het goed warm!
En als ik over een paar dagen 79 jaar oud wordt,
vieren we hier, naar Chinese gewoonte, mijn
80ste verjaardag (want de Chinezen voegen er,
voor alle zekerheid, die 9 maanden ook al bij...).
Gezondheid!
Jeroom Heyndrickx, Scheutist
Beijing, 19 december, 2010
4de zondag van de advent
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Emoties bij een Turks verleden

Volleybaltoppers na 20 jaar
opnieuw samen
Ik ben niet zo een mens van reünies: het leven hier en nu heeft
voldoende inhoud om 24 uur per dag te vullen en vooruitkijken lijkt
toch nog altijd meer bij mijn leeftijd te passen dan met nostalgie de
momenten te herbeleven die vroeger zo super waren. Dat is voor als
ik echt oud ben. Maar...
... toen enkele maanden geleden in mijn
mailbox een bericht van Steven B. opriep
om onze prestatie in Antalya, Turkije, na
20 jaar te herdenken, voelde ik het meteen:
geen twijfel, geen uitvluchten, benieuwd
naar hoe het met iedereen ging en het gevoel dat dit bij alle anderen ook zo was, stimuleerden nog meer.
Enkel een buitenlands verblijf van Stan en
Wim zorgde ervoor dat we zaterdag 12 juni
2010 niet voltallig aanwezig waren, iets wat
20 jaar geleden in het kader van een wedstrijd, door de groep niet zou getollereerd worden. Zijn we dan toch veranderd? Beangstigend weinig. Geen spectaculaire kaalkoppen, geen afhangende bierbuiken en de stemmen, zo herkenbaar.

Albert als getrouwe gids
Veel zaken die meer dan 20 jaar geleden gezegd werden of gedaan, leken na twee woorden alsof het gisteren gebeurd was. De toon was gezet: Albert past nog steeds perfect in zijn rol als leidende, begeleidende gids. De rest luistert, vraagt, kijkt naar ‘ons’ college. Plaatsen waar we nooit
geweest zijn, omdat het niet mocht. Plaatsen waar we veel geweest zijn, onveranderd, en andere
volledig vernieuwd. Maar evenals de mens zijn stem, zijn er lokalen waar de geur nooit verandert: direct weer thuis en klaar om te volleyballen. Want daar ging het destijds om. Was het nu
een doel op zich, dat presteren, of was het een middel om te beleven wat er allemaal is geweest?
Misschien hoeft deze vraag ons niet te kwellen, want zowel het bereikte doel als de middelen
waren om nooit te vergeten. De bevestiging is er: goede mensen veranderen niet en wat we
toen meegemaakt hebben bindt ons voor heel lang.
Zelfs de mysterieuze priesterrefter van toen,
kunnen we nu bij onze veroveringen schrijven: iets waar men vroeger – ik citeer een
wijs man – “...goede papieren voor moest
hebben om die drempel te overschrijden”.
De flessen knalden of lieten een maagdelijke zucht, de gesprekken kwamen verder op
gang en bleven duren tot na middernacht.
Ik kijk nu al uit naar de jubeleumreünie van
25 jaar!
Alain Thielen

sport
Relaas van een fantastisch
volleybalparcours
De speech van oud-leerling, speler, coach
Alain Thielen naar aanleiding van een
ouder-info-avond enkele weken voor de
afreis, toen, in de Calfac van het College.
Wie in september jongstleden zou gezegd hebben dat de scholierenploeg van SJKS 14 dagen
naar Turkije zou trekken, om Belgium te vertegenwoordigen op de ISF-spelen, zou men zeer bedenkelijk aangekeken hebben, gevraagd hebben
of hij teveel gedronken had, en hem onmiddellijk
ontoerekeningsvatbaar hebben verklaard.

We doen verder!
September hoort u mij zeggen: de maand
waarin Albert, Luc en ik de koppen bijeen staken om over de toekomst van het volleybal op
het College na te denken. Was het niet wat aan
het verflauwen? Moesten we geen alternatieven
verzinnen, beginnen met toestelturnen of volledige aandacht geven aan paardrijden en tennis? Om een lange avond kort samen te vatten:
we zouden verder doen met de ploegen die er
waren en proberen via iets meer promotie bij
de jongsten een grotere groep bijeen te krijgen.
Een eerste hindernis was overwonnen.
Ik vertel u dit er maar bij, opdat u een correct
beeld zou krijgen van hoe ongelooflijk onze
weg naar Turkije geweest is.
Men moet altijd een dosis geluk hebben: de
ploeg bestond op dat moment uit 6 spelers. Dit
betekent: één kwetsuur of één zieke en we konden het vergeten. Gelukkig kwamen na enkele
weken Wim Stoop en Christoph Barra onze groep
vervoegen. Een tweede maal werd de juiste
beslissing genomen toen zich de vraag stelde:
schrijven we in voor de voorselecties van ISF of
niet? Omdat volgens mij de ploeg nog veel wedstrijdritme ontbrak, werd ingeschreven. Dat was
de hoofdreden: zo veel mogelijk wedstrijden spelen om in de NSVO-competitie zo ver mogelijk te
geraken. Dagelijkse training is immers niet voldoende om een stevig geheel te vormen. Men
moet zijn vorderingen toch kunnen testen en
uitproberen tegen (liefst waardige) opponenten.

En dan begon het: bij het lezen van de 15 deelnemende scholen wisten we dat er uit een
goed vat zou moeten getapt worden: Hoboken
en Boom waren de eerste tegenstrevers. Bij aankomst in de sporthal zagen we beide ploegen
elkaar bekampen. Ik citeer Jules Pierssens: ”Dat
moet toch te doen zijn. Wat denkt ge?” Ik laat
me zelden verleiden tot voorspellingen, maar
achteraf bleek het te doen. Twee maal 2-0, College ging door.
De week nadien moesten we Torhout en Roeselare bekampen, beiden ook winnaar van
de eerste voorronde, en wat nog erger was:
we moesten spelen in Assebroek, zeg maar
in het hol van de leeuw. Weer waren de twee
ploegen aan het spelen toen we in de BLOSOsportschuur binnenkwamen: terwijl de spelers
werden ‘afgeleid’ naar de kleedkamer, lieten
Luc en ik de eerste indrukken van de tegenstanders op ons afkomen. We zagen volleybal van een hoog niveau. Lange rally’s, goede
verdediging en harde aanvallen. Terug in de
kleedkamer deden we de deur open en minstens 8 van de 11 aanwezige hoofden draaiden in onze richting: “zijn ze goed...?” “Tja,
nogal, kijk, geloof in eigen kunnen, mannen”
was het enige wat ik zei, wetende dat er een
sterke prestatie zou nodig zijn. Wat we echter
daar getoond hebben, was van een uitzonderlijk niveau: vooral middenaanval en blok
was schitterend. Zo hebben we nadien nooit
meer gespeeld. Beide ploegen werden met 2-0
huiswaarts gestuurd en Jules Pierssens haalde
alleen meer decibel dan de supporters uit
West-Vlaanderen samen. De ‘berenjacht’ van
Wim Ongena moet men trouwens ook enkele
provincies verder gehoord hebben.

Groeiend zelfvertrouwen

Een ploeg uitbouwen

Blijkbaar niet tot in Limburg, waar de volgende
tegenstrever zich zat voor te bereiden: een
oude bekende, Genk. Er werden nu al gesprekken gevoerd in de zin van: “Pas op, als een ploeg
begint te draaien, dan hebben we een kans”,
maar je zag aan wie dit zei dat hij dacht: het is
nu al een succes en alles wat volgt is meegenomen. Buitenstaanders, zoals dhr Guillaume
Thielemans, hadden onze ploeg bezig gezien
en gezegd dat het zou kampen tegen Genk. De
kansen lagen fifty-fifty. Voor het vertrek althans.

Een selectie van spelers werd gemaakt, versterking kwam van de kadetten en ons potentieel
werd uitgebreid tot 11 manschappen.

Toen Genk de zaal binnenkwam, gesteund
door wel honderd enthousiaste supporters, en

begon op te warmen, zag ik onze winstkansen
dalen tot 20 % en na twee sets spelen tot ongeveer 1%: spelen is trouwens wat overdreven: we
maakten geen 10 punten op twee sets...

Verstandig spel
En dan, noem het maar het mirakel van Dilbeek (op de Bosuil hebben ze er trouwens ook
zo één), kwam de sterkte van dit team naar boven: waar de spelers van Genk al meer dachten
aan individuele hoogstandjes, kwamen wij in
de wedstrijd: 15-13, vierde set 16-14 en dan tiebreak: de Genkenaren waren volledig de kluts
kwijt en we wonnen: 3-2 door vooral verstandig
spel: de zwakke plekken wat wegsteken en de
sterke laten renderen.
Ondertussen waren we – zoals je het ook bij
topsporters wel eens meer hoort – aan het
vervallen in allerlei tekenen van bijgeloof:
vaste plaatsen in de bus, dragen van hetzelfde
opwarm-t-shirt, maar (en ik mocht het eigenlijk niet verder vertellen) het meest opmerkelijk
was Luc die thuiskwam na Assebroek en ontdekte dat hij twee verschillende kousen aanhad
en dus prompt sindsdien op wedstrijddagen
steeds twee verschillende sokken draagt.

Klaar voor Turkije
In de finale kon het dus niet meer misgaan:
Doornik was een ploeg die in Vlaanderen nooit
de eerste ronde had overleefd. We wonnen
overtuigend.
Zover waren we dus: gekomen van twijfels om
ons in te schrijven tot briljant winnaar van de finale. Wanneer men zich in deze ploeg verdiept
en de ploeg ontleedt, moet men constateren
dat de sterkte zit in de collectiviteit: jongens die
voor elkaar willen werken en die vrij foutloos
kunnen spelen.
Ik hoorde Albert na de halve finales NSVO zeggen: ”Het zit goed in elkaar en speel er maar
eens tegen, tegen mannen die zelf geen fouten
maken!”
We zitten dus nu vol vertrouwen en trekken
volgende week naar Turkije. Ik ben er zeker van
dat het goed wordt: het resultaat wordt ginds
misschien iets minder belangrijk, denken we op
voorhand, maar ik weet dat, eens we daar staan,
we onze huid zo duur mogelijk willen verkopen.
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sport
Voetbalploeg 3de graad

De wedergeboorte
van een
voetbaltraditie
Na een pauze van enkele jaren is er dit jaar terug een
voetbalploeg voor leerlingen van de derde graad.
Het College heeft naast een volleybaltraditie ook
een voetbaltraditie. Toen ik zelf nog leerling op het
College was, speelden we zelfs de finale van OostVlaanderen.
De trainer/bezieler van die ploeg was Luc Pierssens. De laatste jaren houdt
Luc Pierssens zich echter voornamelijk bezig met de volleybalploegen.
Teams die de successen opstapelen!
De voetbalploeg kwam een beetje in de vergetelheid, want er was niet
onmiddellijk een opvolger van coach Luc. Af en toe werd wel eens een poging ondernomen om de ploeg terug van de grond te krijgen, maar de
brede basis bij leerkrachten en leerlingen ontbrak. Tot dit schooljaar!
De leerlingen kwamen zelf vragen om een voetbalploeg op te richten!
Robby De Rudder overtuigt me om de voetbalploeg nog eens een kans
te geven. Samen met Robby en Vincent De Meyer vormen we alleszins een
trio gemotiveerde begeleiders.

Start in Geraardsbergen
De eerste opgave voor ons is om er voor te zorgen dat er een competitieve ploeg op het terrein zou staan. Aanvankelijk is er meestal veel interesse
voor zo’n voetbalploeg, maar als de eerste wedstrijd eraan komt, blijkt vaak
dat er opeens onvoldoende spelers zijn. We hoopten dat we de start niet
zouden missen.
Voor onze eerste wedstrijd was het dan ook geen sinecure om voldoende
spelers te vinden. SVS trakteerde ons op een verplaatsing naar Geraardsberge; op woensdag 13 oktober tegen het Koninklijk Atheneum. Uiteindelijk blijken er 14 spelers te zijn, waaronder ook een meisje.
Een ander probleem: ‘vervoer vinden’. We wilden geen bus inleggen en
deden een beroep op bereidwillige collega’s. Nu bleek dat er die woensdag enorm veel activiteiten waren en dus veel minder beschikbare collega’s met auto’s... Uiteindelijk vonden we drie chauffeurs (dankjewel Kris
Fels, Tiny Torsy en Vincent De Meyer) voor onze enthousiaste voetballers!

Gemotiveerd team
We starten de wedstrijd met niet te hoge verwachtingen, maar met enorm
veel goede wil. Ik ken de spelers nagenoeg niet. Ik weet van de meeste
spelers de naam niet eens, laat staan dat ik iets weet over de voetbalkwaliteiten. Toch slaag ik er in om een ploeg op te stellen die het meer dan
behoorlijk doet. We kunnen rekenen op een ijzersterke doelman, Pieter
Plehiers. Hij houdt ons team meermaals recht. Ook onze verdediging loopt
alle gaten dicht, tot wanhoop van de aanvallers van Geraardsbergen. Cen-
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traal achteraan staan twee echte rotsen: Cédric Bacquaert en Seppe Batens. Op de flanken zorgen Lander Desimpel en Klaas De Corte voor het
verdedigende weerwerk. Klaas haalt bovendien ongeveer 5 ballen van de
doellijn en is zeker één van beslissende spelers! Jens Van de Ven is de buffer voor de verdediging.
In het aanvallende compartiment zorgen Soufian Toté, Thibault Valcke,
Kristiaan Hoste, Toon Van Wolvelaer en Pieter Mistiaen voor onze enkele
kansjes. Dominic De Smet, Robbe De Vriese en Katrien Foubert zorgen er
tenslotte voor dat vermoeide spelers even kunnen uitrusten.
Uiteindelijk weten we de wedstrijd op een diefje te winnen met 0-1, dankzij een doelpunt van Pieter Mistiaen. De eerste wedstrijd zorgt dus voor
een onverhoopt succes en we kunnen vol vertrouwen naar de volgende
wedstrijd toeleven.

Opnieuw aan de winst!
De volgende wedstrijd is op woensdag 27 oktober en vindt plaats op de
terreinen van Red Star Waasland. Onze tegenstander is ditmaal het StBernarduscollege van Oudenaarde. Voor deze wedstrijd heb ik ‘positieve’
selectieproblemen. Met andere woorden: er waren te veel spelers. Enkele leerlingen die er vorige keer wegens bezinning niet bij waren, zijn nu
wel van de partij. Bram De Bock, Nicolas Nonneman, Arno Creve, Ronald
Meeus, Dean Beumer en Toon De Rop zijn de nieuwe namen bij de selectie en blijken vooral tijdens de tweede helft enorme versterkingen te zijn.
Aan de rust staan we nog 0-1 achter, maar na het herschikken van de veldbezetting en enkele wissels zetten we de wedstrijd tijdens de tweede helft
volledig naar onze hand. De kansen volgen elkaar op en de doelpunten
zijn dan ook een logisch gevolg. Ronald Meeus en Bram De Bock zorgen
allebei met 2 doelpunten voor een 4-1-overwinning. Aan die overwinning
is ook de kwalificatie gekoppeld voor de volgende ronde.

Bevestigen?
Ondertussen is er ook bekend hoe het vervolg van ons parcours er zal uitzien. Voor de 1/8 finale zijn we vrij. We zijn dus automatisch geplaatst voor
de kwartfinale. Daarin nemen we het op woensdag 2 februari op tegen
het Atheneum van Beveren of Mariakerke. Dit zal geen makkelijke klus zijn,
maar voetbal is onvoorspelbaar en onze ploeg is springlevend! Bij deze
ook een warme oproep aan alle leerlingen en leerkrachten om onze ploeg
tijdens die wedstrijd te komen steunen.
Proficiat aan alle spelers, die steeds het beste van zichzelf hebben gegeven en
een enorme dankjewel aan alle collega’s die onze ploeg op één of andere manier gesteund hebben.
Pieter Van Rumst

sport
Wereldkampioenschap Sports aerobics Eindhoven 2010

Jana, Lise en Laura presteren sterk op BK en WK
Al vanaf november 2009 trainden alle atleten van het fysiofit aerobicteam voor het Belgisch kampioenschap
dat plaats vond op 28 en 29 maart in Gent. Sports aerobics is een zeer intensieve sport waar een dosis kracht,
lenigheid en sprongkracht voor nodig is; redenen waarom atleten een zeer goede conditie nodig hebben voor
deze sport. Het grootste doel was om met zoveel mogelijk atleten deel te nemen aan het wereldkampioenschap
in Eindhoven. En ja, er werd geschitterd op het BK.
Jana De Smet (6HWa) werd Belgisch kampioen
met haar trio in de categorie senioren, Laura
Goossens (4Wc) behaalde een mooie tweede
plaats samen met haar teamgenoten van het junior fitnessteam en ook Lise De Smet (6HWa)
behaalde een eerste plaats met haar seniorenteam
(en derde plaats met haar trio).
“Na het Belgisch Kampioenschap was het even
een rustige periode voor de atleten zodat iedereen in augustus er terug tegenaan zou kunnen
gaan. We trainden zeer veel, zowel de solo-atleten, het trio als het fitnessteam. We gingen een
nieuwe uitdaging aan en vormden een nieuwe
samenstelling. In plaats van twee fitnessteams
werd er één team van 8 atleten opgeleid met
een splinternieuwe oefening. Er werd een nieuw
liedje gekozen en natuurlijk ook een nieuwe
outfit zodat we konden schitteren op het WK.
De basis van een goed team is samen kunnen
trainen. Eén worden met acht: een voorwaarde
voor een goede prestatie.
Na twee maanden intensief trainen was iedereen van het Fysiofitteam klaar om te vertrekken
naar het wereldkampioenschap. Het juniorteam
(met onder andere Lise en Laura) vertrok een
dagje vroeger omdat deze wedstrijd vroeger
begon dan die van de seniors.

Vertrek met stress
Dinsdag 19 oktober was het dan zover. We zouden vertrekken rond de middag dus konden
de juniors nog een half dagje naar school gaan,
maar dit verliep niet rimpelloos. Iedereen had
zeer veel stress. Het was dan ook moeilijk om die
lesuurtjes nog door te brengen met volle concentratie, omdat we wisten dat we die dag al op
het podium zouden staan voor de ‘floor-check’.
Om stipt twee uur in de middag vertrokken we
richting Eindhoven. Na een uurtje arriveerden we
in ons hotel. Iedereen stond versteld een keigroot
hotel! Je dreigde er in te verdwalen. Later verzamelden we alweer om een kijkje te gaan nemen

in de sporthal waar we de volgende dag al zeer
vroeg wedstrijd hadden. Die avond nog maakten
we kennis met atleten uit Australië, waar we het
al goed mee konden vinden. We sloten de avond
af met een glaasje kinderchampagne om de verjaardag van onze trainster te vieren.

Het grote moment
Woensdag 20 oktober heel vroeg in de ochtend
rond 6 uur rinkelde onze wekker. We hadden
zo’n 2 uur de tijd nodig om iedereen klaar te
maken (haar vaststeken, schminken, aankleden,
...). We namen de sportbus. Daarna een stevige
opwarming. Het grote moment was aangebroken. Waar we nu al zo lang op trainden konden
we eindelijk laten zien aan ‘de wereld’. We hadden ook veel supporters (alle andere atleten die
ondertussen ook al waren aangekomen, ouders
en vriendinnen).
Na een uurtje wisten we of we naar de halve finale
mochten. Toen we de uitslag bekeken, waren we
allemaal een beetje teleurgesteld. Dit omdat we
een 8e plaats behaalden. Een reden te meer om
nog meer ons best te doen in de halve finale.
De volgende dag begon ook de wedstrijd van
de seniors (solo’s + trio). We hadden nog meer
geoefend tijdens de opwarming en ons nog
meer mentaal voorbereid om toch maar naar de
finale te mogen (de eerste zes geselecteerden!).
We hadden er deze keer een beter gevoel bij
en ja, toen we stonden te wachten, konden we
het niet geloven, maar we waren twee plaatsen
vooruitgegaan en we mochten dus naar de finale. Iedereen was in de wolken!
Ook de solo’s schitterden! Zo mocht ook één
Belgische atlete van ons team door naar de halve finale. Zij behaalde een 8e plaats. Het fitnessteam bleef ook in de finale op nummer 6 staan
(we konden zo teams verslaan van Duitsland,
Rusland, Zuid-Afrika, België, ...)
De atleten die gedaan hadden met de wedstrijd,
waren zeer tevreden. Dit werd natuurlijk ook ge-

Fitnessteam: Emma Rheel, Laura Goossens, Fien Wauters,
Elise Verhoyen, Jente Bonnaerens, Lissa Van Brandde,
Shadisshia Heyvaert en Lise De Smet

Het trio van Jente Bonnaerens, Karlien Hoskens en Jana De Smet

vierd. Na stressvolle dagen moet je je ook kunnen ontspannen. Zo gingen we ook een namiddag shoppen en konden ons eens lekker later
verwennen.
Maar de wedstrijd was nog niet voor iedereen
gedaan. Zaterdag vond de grote finale van de
seniors plaats. Hier kwam veel publiek op af:
een volle zaal met zeer veel supporters. Enkel
het Belgische trio moest nog finale ‘turnen’. Zij
deden het schitterend en eindigenden op een
mooie vierde plaats.
We keerden naar huis met toch wel mooie resultaten en konden nog lang nakaarten over dit
kampioenschap.
Een week later stonden we al weer op de training, want dit jaar valt het Belgisch kampioenschap zeer vroeg. En aangezien er weer nieuwe
samenstellingen zullen zijn, moet er opnieuw
hard getraind worden.
Dank ook aan de directie om ons de toestemming
te geven om bijna een volledige week afwezig te
mogen zijn voor onze deelname!
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puzzelpagina

Puzzelpagina
1 tot 9
Zet de cijfers van 1 tot 9 in het vierkant zodat de
som van elke rij (ook diagonaal) gelijk is.

De boswandeling
Iemand woonde aan de rand ten zuiden van
een bos, dat volmaakt cirkelvormig was. Op een
mooie dag besloot hij er omheen te lopen. Hij
verliet zijn huis, ging in westelijke richting, dus
met de klok mee, om het bos heen en keerde
weer terug naar zijn huis. Het kostte hem tachtig minuten zonder te stoppen. Een paar maanden later deed hij hetzelfde, alleen nu ging hij
tegen de klok in, dus linksom. Hij liep even snel
en stopte nergens. Dit keer deed hij er een uur
en twintig minuten over.
Hoe is dat mogelijk?

Muizennest
Volwassen muizen kunnen één keer per maand
nakomelingen krijgen. Een babymuisje groeit
op 2 maanden uit tot een volwassen muis. Je
krijgt een babymuis op één januari.
Hoeveel muizen heb je na een jaar, als de poes
er geen te pakken krijgt?

Cairo: heen en terug

De laatste kans

Heel, heel lang geleden dongen eens twee
Egyptische kamelendrijvers naar de hand van de
dochter van de sjeik van Abbudzjabbu. De sjeik,
die geen van beide mannen zag zitten als toekomstige echtgenoot voor zijn dochter, bedacht
een slim plan: een wedstrijd zou bepalen wie
van hen met zijn dochter mocht trouwen. En
dus organiseerde de sjeik een kamelenrace. De
traagste race ooit!

Generaal Gasselveld is beschuldigd van hoogverraad en wordt door de militaire rechtbank
ter dood veroordeeld. Hij mag nog één laatste
uitspraak doen, waarna hij zal worden doodgeschoten als die uitspraak niet waar is, en worden
opgehangen als die uitspraak wel waar is. Gasselveld spreekt en wordt vrijgelaten.

Beide kamelendrijvers moesten per kameel
reizen van Cairo naar Abbudzjabbu. Wiens kameel als laatste in Abbudzjabbu zou aankomen,
mocht met de sjeiksdochter in het huwelijksbootje stappen.
De twee kamelendrijvers, die beseften dat dit
wel eens heel erg lang kon gaan duren, besloten ten einde raad de Wijze van hun dorp te
raadplegen. Zij legden de situatie uit, waarop de
Wijze van het Dorp DRIE wijze woorden sprak.
Opgelucht verlieten de twee kamelendrijvers
zijn hut: ze waren klaar voor de strijd! Het zou
een echte race worden, en een eerlijke!

Wie is mijn man?
Gisteravond hebben Heleen en haar man hun
buren (twee echtparen) uitgenodigd voor een
diner bij hen thuis. De zes personen zaten aan
een ronde tafel. Heleen vertelt je het volgende:
“Victor zat links van de vrouw die links zat van
de man die links zat van Anna.
Esther zat links van de man die links zat van de
vrouw die links zat van de man die links zat van
de vrouw die links zat van mijn man.
Jim zat links van de vrouw die links zat van Roger.
Ik zat niet naast mijn man.”

Welke drie woorden sprak de Wijze?
Wat is de naam van Heleens man?

17 minuten
Vier mannen willen over een brug en ze bevinden zich allemaal aan dezelfde kant. Het is nacht
en ze hebben slechts één zaklamp bij zich. Tevens kunnen er maximaal twee mannen tegelijk
over de brug, en elk groepje (van één of twee
personen) dat de brug over gaat, moet de zaklamp bij zich hebben.

Vis, vis, lange vis
De kop van een vis is 6 cm lang. Zijn staart is
even lang als zijn kop + de helft van zijn lijf. Zijn
lijf is de helft van zijn totale lengte.
Hoe lang is die vis?
Samenstelling KM

De zaklamp zal heen en weer moeten worden
gebracht, want hij kan niet worden gegooid,
enz. Elke man heeft een verschillende snelheid. Een koppel zal dus samen net zo lang
nodig hebben als de langzaamste van hen
twee. Man 1 heeft 1 minuut nodig om de brug
te passeren, man 2 heeft 2 minuten nodig,
man 3 heeft 5 minuten nodig, en man 4 heeft
10 minuten nodig. Bijvoorbeeld, als man 1 en
man 3 samen de brug oversteken, zullen ze daar
5 minuten voor nodig hebben.
Hoe kunnen de mannen de brug passeren in
17 minuten?
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Wat kan hij gezegd hebben?

Oplossingen van de Collegepuzzels op
www.sjks.be bij Ic Hou nr.91

Pensioenbeleid? Geriatrie?
Relatieprobleem?

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.
www.kuleuven.be

ken je ze al?

Ken je ze al?
naam: Marianne Camps
geboortedatum: 27 mei 1965
geboorteplaats: Diest
burgerlijke staat: gehuwd
hobby’s: tuinieren, lezen, reizen
diploma: licenciaat klassieke filologie
opdracht in SJKS: Latijn in 2GLa en 2Ld

Zoveel nieuwe gezichten
Toen ik een van de eerste schooldagen tijdens de ochtendpauze met mijn
kommetje soep aansloot bij een groepje lieve dames, waren ze even uit
hun lood geslagen: blijkbaar zat ik aan de tafel van de lagere school en had
een dergelijke mix zich nog nooit voorgedaan. Het werd toch een fijne
babbel en voor herhaling vatbaar!
Zoveel nieuwe gezichten van de juiste naam voorzien is echt geen sinecure. Ondanks het feit dat ik af en toe even oefen met de op Schoolonline
voorhanden foto’s, liet mijn geheugen me toch in de steek toen ik de ver-

keerde ‘kersverse papa’ feliciteerde. De persoon in kwestie kon er gelukkig
mee lachen! Voortaan ga ik me in die aangelegenheden nog maar wat op
de achtergrond houden.
Zoals je merkt: geen hilarische of baanbrekende situaties, maar wat had je
ook verwacht van een classica uit de jaren 60...?
Marianne Camps was tot vorig jaar aan de slag in Sinte-Amelberga in Temse.
Deze school sloot in juni 2010 de deuren. De lerares klassiek talen versterkt vanaf
september 2010 de collegetroepen.

naam: Adriaan (Daan) De Waele
geboortedatum: 3 mei 1985
geboorteplaats: Sint-Niklaas
burgerlijke staat: wettelijk samenwonend
hobby’s: muziek, Arabisch leren, uitgaan met
vrienden
diploma: bachelor sociaal-cultureel werk
opdracht in SJKS: opvoeder

Bibberende start
Mijn eerste dag is op 4 januari perfect één jaartje geleden. Het sneeuwde
zoals het dit jaar deed en het was op zijn zeker -6°. Ik mocht voor mijn eerste keer op het College toezicht houden op de speelplaats tijdens de middagpauze. Een laaange middagpauze, zo bleek al snel! Ik had al op enkele
andere scholen gewerkt en had dus al wat ervaring, maar ik keek toch op
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dat er middagpauzes bestaan van anderhalf uur. Bij -6°C! Ik was er niet echt
op voorbereid! Mijn vestje en sportschoentjes bleken al snel geen verweer
te zijn tegen koning winter. Ik hield echter stand.
Ik krijg het er nu nog koud van als ik er aan terugdenk. Een onvergetelijke
start.

ken je ze al?

naam: Isabel Roggeman
geboortedatum: 12 maart 1977
geboorteplaats: Sint-Niklaas
burgerlijke staat: gehuwd
hobby’s: atletiek
diploma: medisch secretaresse
opdracht in SJKS: administratief bediende

Zie ik dubbel?
Begin dit schooljaar keken er heel wat leerlingen hun de ogen uit tijdens
de speeltijden.
Kleedt mevrouw Roggeman zich om tussen twee speeltijden? Deze morgen had die toch iets anders aan?
En op sommige momenten zagen ze zelfs dubbel en kregen ze al wat
schrik: “Oesje, lopen er hier zo twee rond?”
Maar ondertussen weten ze dat de tweelingszus van Katja Roggeman het
administratief korps is komen versterken. Een verbeterde versie?:-)

naam: Niels De Maeyer
geboortedatum: 8 augustus 1986
geboorteplaats: Bornem
burgerlijke staat: ongehuwd
hobby’s: voetbal, squash en tennis
diploma: professionele bachelor lichamelijke
opvoeding en bewegingsrecreatie optie fitness.
opdracht in SJKS: leerkracht LaO (10/21) en
secretariaat (22/36)

Sla aub
Uit het leven de studiemeester gegrepen.
Tijdens een toezicht kwam een bedroefde leerling naar me toe. Ik vroeg
de jongen wat er mis was. “Meester, Jordy wil mij keiveel sla geven.” Stomverbaasd keek ik de jongen aan. “Waarom vind je dat zo erg?”, zei ik. “Ik lust
helemaal geen sla”, meneer antwoordde. Ik antwoordde: “Als je geen sla

wilt eten, dan hoef je dat ook niet te doen. Geen probleem van maken,
jongen.” De jongen wandelde opgelucht weg. Even later kwam ik Jordy
tegen en vroeg hem wat hij had gezegd. “Meester hij viel me steeds lastig en ik heb gezegd dat als hij niet op hield dat hij dan keiveel slaag ging
krijgen.”
Samenstelling: RP
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lief en leed

Mooie dagen,
ik hou zo van die
mooie dagen
Sofie Moorthamer en Jan Van Steelant
trouwden op 17 juli 2010
Na een hele tijd plannen, organiseren en dromen over onze dag was het
eindelijk zo ver... 17 juli 2010! Om half zes ’s morgens uit de veren, zodat ik
op tijd kon zijn bij de kapper. Twee uur later, zeker 40 haarspelden en een
laagje make-up rijker, was het tijd om mijn trouwkleed aan te doen. Enkel
de regen gooide wat roet in het eten... of toch niet, want wanneer – toen
nog ‘mijn verloofde’ – Jan aan de deurbel stond, was het plotseling over.
Geen spatje regen.
Voor de rest van de dag, enkel een stralende zon en 25 graden: ideaal,
puur genieten!
Het is waar wat ze zeggen: onze trouwdag was tot hiertoe de mooiste dag
van ons leven. De romantische sfeer in de kerk, de aanwezigheid van vele
familieleden en vrienden, kaartjes, bloemen, ballonnen, cadeautjes, lekker
eten, een feest vol plezier, ... te veel om op te noemen. Het is zeker een dag
om nooit te vergeten!

Stijn Van Royen en Ann Sophie Verschelde
trouwden op 19 juni
Ann Sophie polste wel eens of trouwen tot de toekomstplannen behoorde. Ik hield de huwelijksboot nog even af. Zo zou de verrassing des
te groter zijn.
In de zomervakantie verbleven we, naar vaste gewoonte, in het zuiden
van Frankrijk. De vakantiedagen zijn goed gevuld met het organiseren
van surfvakantie-reizen. Het was dan ook niet eenvoudig een geschikt
moment te vinden om er samen nog eens op uit te trekken. Een citytrip? Ik stuurde voorzichtig aan in de richting van Venetië.
Ik kocht stiekem een verlovingsring en smokkelde deze ongemerkt
voorbij de douane. Eens in Venetië bezochten we sfeervolle pleintjes,
straatjes en bruggetjes en wachtte ik geduldig op het juiste moment.
Na een gezellig en romantisch etentje eindigden we de avond met
een wandeling. Dit leek me het moment! Stress en zenuwen overvielen me, toen ik de vraag stelde. Ik kreeg niet de tijd om mijn vraag af te
maken. Het antwoord was overtuigend: JA!
We trouwden op 19 juni. Op het stadhuis van Kortrijk gaven we elkaar
het ja-woord. In de namiddag vierden we in de sfeervolle kapel in
Kuurne de huwelijksviering. Aansluitend genoten we samen met onze
ouders en met familie en vrienden van een onvergetelijk avondfeest.
Het was een fantastische dag!
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Leen Verhelst en David Opgenhaffen
trouwden op 4 december 2010
Zaterdag 9 januari 2010: Davids huwelijkaanzoek in de sneeuw.
Beetje later: eerste plannen maken, feestzalen bekijken, trouwkleed passen.
Nog een beetje later: gastenlijst opstellen, uitnodigingen ontwerpen.
Oktober-november: nog zo veel te doen! Ondertussen genieten van de
voorbereidingen en nog even profiteren van het feit dat je kan zeggen dat je ‘verloofd’ bent.

An De Wilde en Bert Van De Velde
trouwden op 31 juli 2010
In augustus 2009 ging Bert op zijn knie en vroeg hij mij ten huwelijk. Na
een klein jaar flink voorbereiden was het eindelijk 31 juli, onze grote dag.
Na een – buiten mijn verwachtingen – rustige nacht, stond ik om 7 uur op
om van ONZE dag te genieten.

Zaterdag 4 december 2010: Eindelijk! Onze trouwdag! Zo lang naar
uitgekeken, zo naar toe geleefd! Alles was perfect en meer nog, de
sneeuw die ik zo graag wilde, was duidelijk aanwezig! Van een winterhuwelijk gesproken!
En euhm, wat die sneeuw betreft: die is ons sindsdien blijven achtervolgen! Gehoord van de ‘Blizzard of the year in New York’? Waar denk
je dat wij toen waren ;-)

Wij waren al een lange tijd samen en wilden dat heel graag met ons huwelijk bezegelen. 31 juli was het zover.
De verwennerij die dag zal mij voor altijd bij blijven. Mijn haar, de make-up,
mijn kleed... alles erop en eraan.
Mijn geduld werd wel even op de proef gesteld, maar de toeterende bus
gaf het startschot voor onze dag. De eerste traantjes vloeiden al wanneer
Bert aan de deur belde. We stapten op de bus richting Overmere waar we
eerst ‘voor de wet getrouwd’ zijn; in de namiddag stond ‘de kerk’ op het
programma.
De vele mensen die in de kerk aanwezig waren, zorgden voor een hartverwarmend gevoel.
Vooral, een groepje leerlingen uit mijn (ex-)klas deed me perplex staan. Ze
hadden hun mama’s ingeschakeld om naar onze viering te komen. Dit had
ik echt niet verwacht. Het was tenslotte vakantie!
In de feestzaal werden we opnieuw in de watten gelegd. Alles verliep zoals we het gedroomd hadden. Iedereen die we er graag bij hadden, was
aanwezig. Het eten was lekker, de sfeer super! En na onze openingsdans
begon ons dansfeest, tot in de vroege uurtjes.
Bij onze thuiskomst wachtte ons nog een ‘aangename’ verrassing in onze
tuin. De tuin zag eruit als in een containerpark... Gelukkig kwamen er heel
veel helpers op zondag om alles op te ruimen. Zodat we op maandag met
een gerust gevoel op huwelijksreis konden vertrekken. We hebben enorm
van die dag genoten. Men zegt dat het de mooiste dag van je leven is,
wel... het is zo!
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Babyboom: the never ending story
Flor Een ware Bourgondiër
Hij mag dan pas op 25 oktober tevoorschijn gekomen
zijn, in feite was hij al veel langer bij ons. Aanvankelijk
als een spannende en soms wel licht beangstigende
gedachte. Later steeds duidelijker: doorheen de buik
van mama liet hij bijwijlen duidelijk verstaan wat hij leuk
vond (tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog
en zeeleeuwenshows) en wat niet (het geluid van de
haardroger). De rest fantaseerden we er zelf bij, geholpen
door een wat vaag echografieportret.
Tot hij er die maandag bij aanvang van het zevende lesuur echt genoeg van had en er meteen de beuk inzette.
Zowel voor hem als voor ons het begin van een spannende rit. Aanvankelijk probeer je je te verzetten tegen al
die clichés (‘precies zijn vader’, ‘dat heeft hij toch van zijn
moeder’, ‘azo een schoon kindje’, ‘geniet ervan want ze
blijven niet lang klein’) en goede raad, maar na een tijdje
geef je het op en laat je je meedrijven in die wolk van
euforie. Tot het bezoek weg is en de kleine Flor zijn keel
opentrekt om het eerstvolgende uur niet meer te zwijgen. Pas dan besef je dat kindjes geen aan- en afknop
hebben en het ouderschap evenmin.
De eerste momenten waarop je je met je slapende zoontje op je borst in het najaarszonlicht koestert, voel je ook
die diepe verbondenheid met dat kleine aapje dat zich
aan je hemd vastklampt. Nu, bijna drie maanden later,
kennen we elkaar al een stuk beter en is dat gevoel alleen nog maar versterkt.
Het is me er eentje, die Flor. Hij toont zich een actief en
alert kereltje. Hoewel die coördinatie nog niet helemaal
je dat is, exploreert hij nieuwsgierig zijn omgeving. Begroet iedereen in zijn blikveld met een brede glimlach
en een vrolijk ‘chchchchch’. Al mag het allemaal niet te
lang duren: de wereld is groot en er moet nog veel ontdekt worden. Niet alleen indrukken moeten gulzig gesa-

Hanne De Beleyr, 05.07.2010,
eerste kindje van Michiel De Beleyr en Evy D’heer

Emma
Na een pittige zwangerschap

Flor Noens, 25.10.2010, eerste kindje van
Bram Noens en Isabelle De Lange

voureerd worden, ook die moedermelk ging er
van aanvang aan vlot in. Een ware Bourgondiër
(een aartje naar zijn vaartje?).
Bovendien ben ik hem onwaarschijnlijk dankbaar, ook al beseft hij het zelf nog niet. Overdag
slaapt hij nauwelijks, maar eens zijn laatste feestmaal binnen is, hoor je hem tot ’s ochtends niet
meer. Al is dat laatste ook niet helemaal waar:
’s nachts durft Flor zich wel eens te wagen aan
een voortreffelijke imitatie van een (teddy)beer
in winterslaap, mét prachtig getimede knor- en
smakgeluidjes toe.
Daarnaast houdt hij er ook een goede culturele smaak op na. Op zijn palmaresje prijken
ondertussen een bezoek aan een tentoonstelling over de Vlaamse primitieven (waar hij het
kleurgebruik bijzonder wist te appreciëren) en
een Sinterklaasconcert van In Dulci Jubilo (waarbij hij mijn stem – ik fungeerde als verteller – in
een doodstille kerk met een luide herkenningsschreeuw beantwoordde).
Lang zal hij leven! In de Flo-Ri-A!

Hanne In volle zomer
Tijdens de hittegolf van juli 2010, om exact te
zijn op 5 juli om 3.45 uur, is Hanne geboren;
2,945 kg en 48 cm. En dat het warm was, dat
hebben we geweten in het moederhuis! Hoewel, Hanne heeft die dagen op ieders schoot
rustig doorgeslapen, alsof ze nooit iets anders
gewend was. Als ik nu naar haar kijk, ze is ondertussen 6 maand, zie ik een bruin kopke
haar en twee grote blauwe kijkers. En als ik
haar karakter moet omschrijven: heel rustig
en af en toe een beetje guitig. Wat zou ze van
wie hebben?
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Onze derde spruit Emma trakteerde mama
Deborah – naar alle waarschijnlijkheid zonder
kwaad opzet – op een pittige zwangerschap die
we niet snel zullen vergeten.
De ultrakorte versie van die negen maanden
luidt ongeveer als volgt: vier maanden verplichte rust door zware misselijkheid, zes weken
immobiliteit omwille van een sleutelbeenbreuk
inclusief pijnmedicatieverbod, een hydronefrose, een gratis ziekenhuisverblijf met baxters, en
achtennegentig keren nachtelijk voetval (enkel
thuiswedstrijden).
Emma De prins, 02.12.2010, derde kindje van
Daan De prins en Deborah Vanbeckevoort

Maar clichés als: ”Als het kindje maar gezond
is” en “wanneer je je kleintje in je armen houdt,
ben je dat allemaal vergeten”, zijn waarheden als
een koe. Onze lieve dochter Emma kwam ons
gezinnetje begin december vervoegen en ze
maakte ons tot een echt kroostrijk gezin.
De ochtend van de geboorte reden mijn vrouw
en ik door een dik pak sneeuw naar de materniteit. We stapten nog even uit om het idyllische
tafereel fotografisch vast te leggen. Kort na de
middag maakte Emma haar opwachting en ons
fijn poppetje liet 47 cm en 2,740 kg optekenen.
Een kleiner kindje dan onze twee anderen, maar
Emma weegt nu al meer dan haar zus en broer
op die leeftijd. Grote zus Lisa en broer Noah zijn
trouwens uitermate gelukkig met hun zusje. En
papa Daan en mama Deborah koesteren hun
kinderen dankbaar als een grote rijkdom.

lief en leed
Dorrit Verougstraete, 19.01.2011, eerste kindje van
Ann Trommelmans en Matthias Verougstraete

Dorrit
Dag lieve Dorrit van me
Je bent nu precies één week oud en toch
voelt het aan alsof je er altijd al geweest bent.
Dat je zo flink kan drinken en boertjes laten,
heb je waarschijnlijk van je papa. Van je mama
heb je je oortjes, je intelligente blik, je neusje
en je algemene knapheid. Die gruwelijke achternaam is dan weer wel van mij en dat je die
waarschijnlijk altijd zal moeten spellen voor
anderen – daar kan je dus zelf niets aan doen.
Dat je bovendien het mooiste en liefste kind
ter wereld bent, is trouwens helemaal niet erg.
De andere kindjes leren wel leven met hun
tweede plaats in de schattigheidsrangorde.
Dat je je daarnaast hebt misteld in het aantal
weken dat een zwangerschap duurt, is ook
niet erg. Je oma zal je wel helpen met rekenen als dat nodig zou zijn.
Ook het plassen op je papa tijdens het verversen van de luiers, vind ik prima, maar ga je
toch proberen om daar toch geen gewoonte
van te maken als je wat ouder bent?
Je bent een dotje, mijn Dorrit.
Slaap zacht, zodat je mama en papa ook een
dutje kunnen doen.
Veel liefs,
papa

Torah Een bijzondere
geboortedag: 1-1-11
Bij de start van de 9 maanden leek alles zo veraf
en onbekend. De maanden vlogen echter erg
snel voorbij. Ann Sophie had, naast de traditionele kwaaltjes, een erg goede zwangerschap.
Enkel de dagelijkse jogg-uurtjes werden uiteindelijk van het programma geschrapt.
De laatste weken voor de bevalling konden we
aan niks anders meer denken dan het moment
van de geboorte. Iedere dag kon de ‘de dag’
zijn. Spannend! De gsm steeds in paraatheid, de
batterij opgeladen, het valiesje in de koffer... alles stond in gereedheid voor de ‘komst’.
De gynaecoloog slaagde in een perfecte voorspelling van de geboortedatum: 1 januari! Een erg speciale datum vanwege alle eentjes, maar vooral een
nieuwjaarsgeschenk om nooit te vergeten.
Dit jaar was het dus absoluut geen traditionele
nieuwjaarsdag met familiebezoekjes, drankjes
en hapjes en nieuwjaarsbrieven, maar een bezoek aan het ziekenhuis. Omstreeks de middag
vertrokken we met ons tweetjes en om 18:45u

kwam onze kleine spruit Torah ter wereld. Ze
was meteen erg actief en had een vol kopje
haar. Ik hoor het je al denken; ‘dat zal ze niet van
de papa hebben’.
Na 5 dagen ziekenhuis keerden we met z’n drietjes terug naar huis. Terugkeren met drie was
een erg bijzondere ervaring. Geen koppel meer,
maar een gezinnetje.
De eerste wandelingetjes, ritjes in de auto, flesjes... alles is zo spannend, onbekend, maar vooral echt genieten!

Louise
Je mag een wens doen...

Guust
Wondermooie glimlach

Eerste sms’je: 7.30 uur: Louise is geboren! 4 kg en
53 cm puur geluk... moeder en kind stellen het
wel!
En een verder bericht: Louise is vandaag 5 dagen oud.
Ze werd geboren op woensdag 12 januari om
19.30 uur. Nooit gedacht dat ze 6 dagen te
vroeg zou komen, omdat haar oudste zus, Stella,
2 weken op zich liet wachten en haar jongste
zusje, Kamille precies op de uitgerekende datum
het leven zag!
Toen ik woensdagochtend met beginnende weeën opstond, had ik nog niets verteld
aan onze dochtertjes. Ontwakende
Stella nam een slapertje uit haar
oogjes en zei: “Mama, neem mijn
slapertje eens vast, dan mag je
een wens doen.” Ik wist direct wat
ik wensen wou. ... en ja hoor, mijn
wens is intussen uitgekomen.
Louise is een ‘ferme brok’. Ook al
woog ze 4 kg bij de geboorte en
was ze 53 cm lang, toch verliep de
bevalling heel vlot. Het is – tot nu
toe – een rustig kindje. Hopelijk
Louise Pauwels, 12.01.2011, derde kindje van
blijft dit zo!
Patrik Pauwels en Siska Van Liefferinge

Torah Van Royen, 01.01.2011, eerste kindje van
Stijn Van Royen en Ann Sophie Verschelde

Dat heeft hij erg goed uitgekiend: altijd vakantie
na z’n verjaardag!
Guust is erbij gekomen en maakt van ons de
twee gelukkigste mensen!
Bij de geboorte woog Guust 3,455 kg en was hij
50 cm groot.
Met zo’n wondermooie glimlach en twinkelende oogjes vergeten mama en papa dat ze soms
een hele dag niet uit hun pyama geraken ;-)
Guust Vermeire, 31.10.2010, eerste kindje van
Alexander Vermeire en Katrien Rombaut
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In memoriam Dré Van Gassen

Achter een stoer
decor schuilde een
gouden hart
°13 augustus 1943

† 11 augustus 2010

In de junimaand nog ‘in the run’ en dan in juli op
enkele weken tijd erg ziek. Een donderslag aan de
heldere zomerhemel; dichtbij of veraf, het overlijden
van Dré Van Gassen verraste iedereen.
Tijdens de uitvaartplechtigheid op Heimolen las onze oud-collega Lionel
Raeckelboom, een tekst waarin hij zijn boezemvriend schetste als een lieve, warme man en papa en een erg trouwe vriend.
Lionel Raeckelboom: “Kerstvakantie 1964. Scoutsdomein De Kluis, St. JorisWeert. Pakken sneeuw hadden de telefoonlijn doen knappen. We zaten
met onze Gilwell-cursisten geïsoleerd. In het logies boven de ingangspoort zat nog iemand: André Van Gassen met bijl en kettingzaag voor het
rooien van een aantal bomen. We maakten kennis: de start van een levenslange vriendschap.
Kort daarna verscheen Dré als nieuwe leerkracht op het College: het begin van een intense en creatieve samenwerking. Samen met wijlen Michel
Vergauwen (nvdr: Michel Vergauwen werkte op onze school van 1/9/1971 tot
zijn overlijden op 31/12/1996) kwam een eigen schoolbibliotheek tot stand,
werd er intens gewerkt met poëzie en met jeugdliteratuur en kwam het
project ‘Koning van Katoren’ langzaam tot leven. De strijd tegen het logzware spraakkunstonderricht was niet makkelijk, maar we kregen – na een
bezoek van de inspectie – de zegen. Dat gaf ruimte om o.m. het klassieke
opstel te vervangen door allerlei creatieve schrijfopdrachten die bijvoorbeeld uitmondden in de poëziebundels ‘Spelen met woorden’ en het logboekproject.
Maar eigenlijk was geschiedenis het echte troetelkind van Dré: hij las intens
over de Griekse, Romeinse, Middeleeuwse geschiedenis en was een belangstellend lid van de ‘Oudheidkundige kring’ en de plaatselijke afdeling
van ‘Braem’. Bovendien had hij ook een goed contact met vakgenoten uit
lagere én hogere cyclus.
Voor zijn leerlingen was het in het begin wel even wennen: hij noemde
hen ‘bolleke’, ‘steen’ of ‘wortel’ tot ze begrepen dat dit zijn eigen manier
was om over hun hoofd te aaien. Als het nodig was, trok Dré op huisbezoek om moeilijkheden uit te klaren.
En dan de middagpauze: bij de koffie genoot Dré met volle teugen van de
spitse, vrolijke en ronduit hilarische gesprekken en droeg daar meer dan
het symbolisch steentje toe bij: een tijd waarin er nog tijd was.
Het weze mij gegund het ook even te hebben over Dré als vriend buiten
het schoolverband. Herinneringen aan Ameland, toen nog praktisch ongerept, de fietstochten op de schepenpaadjes met Leen in het stoeltje
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achterop, de race om nog net op tijd de zonsondergang te fotograferen,
de talloze voostellingen in ‘den Arenberg’, de gezamenlijke fascinatie voor
Herman Van Veen en de talloze Zondagnamiddagen binnen of op het terras van het ons vertrouwde praatcafé: het zijn massa’s beelden, voor altijd
opgeslagen in de computer van ons geheugen.
En niet te vergeten de maandelijkse kaart- en praatavonden met de respectieve echtgenotes, bij een lekker natje en droogje tot een stuk(je) in de
nieuwe dag. Maar ook zijn toenemende passie voor klassieke muziek bevestigde dat achter het stoere decor een man schuilging met een grote
gevoeligheid, een gouden hart, behulpzaam, war van compromissen: de
beste vriend die we ons dromen konden.
Beste Dré, laat me toe te eindigen op de jouw zo eigen wijze: ‘Tot’.”

Dré startte in het College op 1 september 1965. Hij ging met pensioen op
31 augustus 2000. Hij was op een uitzondering na steeds klassenleraar in
het 2de jaar en leraar geschiedenis en Nederlands, eveneens in het 2de jaar.
In naam van de Collegegemeenschap wensen we Lut en Drés kinderen,
Leen en oud-leerlingen Steven en Jan veel sterkte.

lief en leed
In memoriam

Patrick Meersschaert:
afscheid van een kampioen
°12 november 1959

† 18 december 2010

Op 18 december 2010 om 1.30 uur overleed onze collega Patrick
Meersschaert na een lange strijd. Het drama begon op 21 augustus 2009
toen hij tijdens een telefoongesprek plotseling neerviel. De hulpdiensten
konden zijn leven redden, maar herstellen kon niet meer.
De laatste dagen ging zijn gezondheidstoestand fel achteruit, maar Patrick heeft gestreden
tot het laatste moment. De uitvaartdienst vond
plaats op donderdag 23 december om 10 uur
in de dekenale kerk van Sint-Gillis-Waas. Om het
voor iedereen mogelijk te maken om de uitvaart
bij te wonen werd het donderdagvoormiddagprogramma voor leerlingen en personeelsleden
aangepast.
Met twee volle bussen vertrokken we na de proclamatie om 9.30 uur naar Sint-Gillis. Tijdens de
begrafenisplechtigheid bracht Patricks dochter
Kim een aangrijpende getuigenis.
“Papa, ik kan me nog goed de dag herinneren
waarop je alles aan het klaarmaken was om te
vertrekken naar het WK. Je was zo druk in de
weer dat ik je amper had gezien die dag. Maar
dat gaf niet, ik wist waarom! Je zou er je 4de
wereldtitel behalen, want daar waren wij ook zo
goed als zeker van. Dus ik dacht, ik laat papa in
zijn roes, maar verder werken en stoor hem niet.
‘s Avonds vertrok ik met enkele vrienden, want
dit jaar zou ik niet meegaan, ik hoopte dat ik
werk zou vinden tegen 1 september en dat
begreep je! Je was zo fier op mij dat ik mijn diploma had behaald. Ik riep nog: ‘Papa ik ben
weg, hé!’ En hoorde aan de overkant ‘Jaja, veel
plezier!’
Wat ik nooit gedacht had en toen ook al zo raar
vond was dat je mij plotseling nog kwam uitzwaaien. Plotseling stond je daar met je kleine
hoofdje net boven ons hekje. ‘Succes hé, Kim en
bel ons op als je werk hebt.’ Ik weet nog dat ik toen
zo’n warm gevoel van binnen kreeg en in de auto
stapte en tegen mijn vrienden zei: “Hé, wat doet
die nu? Dat doet hij anders nooit: mij uitzwaaien.“
Drie uur later kreeg ik een telefoon die heel
mijn leven heeft veranderd. Je had een hart-

stilstand gekregen. Die woorden aan het hek
hadden wel je laatste woorden kunnen zijn, die
woorden waar ik zo’n warm gevoel van had gekregen!
Drie helse maanden gingen voorbij in het UZ in
Gent. Iedere dag kwamen we jou bezoeken en
hoopten we op goed nieuws, maar de dokters
boorden ons dieper en dieper de grond in. We
bleven echter geloven in jouw krachten! En ik
ben zo blij dat we dat gedaan hebben, papa.
Want we kregen reactie en wat we nooit meer
durfden te dromen is dat je op een dag helemaal uit je coma kwam en ons herkende.
Voor mij en mama was je nog steeds dezelfde
papa, we aanvaarden hoe je was en we zouden
voor jou zorgen hoe lang het ook nodig was.
We hebben ons anderhalf jaar voor jou ingezet.
Met een warm liefdevol hart, hoe zwaar het ook
voor ons was.
Het was voor ons een opluchting dat je dicht bij
huis kon wonen. Eindelijk terug naar Sint-Gillis.
We konden jou bezoeken wanneer we er zin in
hadden, geen files meer, geen slecht weer meer
dat ons nog zou tegen houden om jou te bezoeken.
Een maand geleden stierf ons bobon. Ik vond
dat je recht had om afscheid te nemen zoals ieder van ons. Ik heb je mijn warmste handschoenen aangedaan, we hebben jou goed ingeduffeld en zijn in het donker met jou over straat
gelopen om nog afscheid van je mama te nemen. Ik was zo blij dat ik je dat nog kunnen bieden heb. En nadien leek je zelf ook opgelucht.
Als ik er nu aan terugdenk, was dat jouw laatste
uitstapje in de buitenlucht.
Papa, weet dat je de champ van iedereen bent!
Dat je nooit zal vergeten worden. En je hebt je
4de wereldtitel behaald. Je mag met fierheid je
beide armen in de lucht steken nu! Want ieder-

een weet dat niemand anders als jij deze wedstrijd zo lang had uitgehouden. Je hebt je medaille nu echt wel verdiend. Papa we love you!
Je blijft onzen champ!”

Patrick Meersschaert trad in dienst op onze
school op 6 september 1982.
Hij was studiemeester, werkte op het internaat,
maar was vooral jarenlang klassenleraar in het
3de jaar en leraar economie en SEI.
Eind december 2010 en in januari 2011 stond
een foto van Patrick, een korte tekst en een
bloemstuk op de vensterbank in de grote gang
recht tegenover de leraarskamer: een herinnering aan een hele fijne collega, leraar.
In naam van de collegegemeenschap wensen
we Kim en Patricks echtgenote Martina veel
sterkte.
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Familienieuws
Zijn geboren

Zijn gehuwd

15.06.2010 Stan, zoontje van Mathieu
Verschraege (WEWI’00)en Ann Ruymbeeck
06.08.2010 Ella Elise, kleindochtertje van
Guido Verstraeten (oud-leraar)
19.08.2010 Flavie, kleindochtertje van
Lutgarde Maes (administratief medewerker)
30.09.2010 Mats, zoontje van Jan Van Riet
en Veronique Zaman (kleuterleidster)
07.10.2010 Finn, kleinzoontje van Sandra
Vancauwenberghe (lerares), zoontje van Peter
Van De Wielle en Katja Bauwens
20.10.2010 Gerben, zoontje van Jordy
Van Kerckhove en Els Van Boven (onderwijzeres
basisschool)
22.10.2010 Arthur, zoontje van Peter Vervaet
en Caroline Haeck
25.10.2010 Flor, zoontje van Bram Noens
(leraar) en Isabelle De Lange
28.10.2010 Maxime, kleinzoontje van Lucien
Naudts (directeur basisschool)
31.10.2010 Guust, zoontje van Katrien
Rombaut (opvoeder) en Alexander Vermeire
10.11.2010 Gisèle, kleindochtertje van Lucien
Naudts (directeur basisschool)
14.12.2010 Malou, dochtertje van Timothy
Heyninck (GL’97) en Cindy Verleysen en
kleindochtertje van Benny Heyninck (prefect)
01.01.2011 Torah, dochtertje van Stijn
Van Royen (leraar) en Ann Sophie Verschelde
en kleindochtertje van adjunct-directeur
Danny Van Royen
12.01.2011 Louise, dochtertje van Patrik
Pauwels (LMT’98) en Siska Van Liefferinge
(lerares)
19.01.2011 Dorrit, dochtertje van Matthias
Verougstraete (leraar) en Ann Trommelmans en
kleindochtertje van Jeannine Van Hese (lerares)

26.06.2010 Ellen Bruwière (onderwijzeres
basisschool) en Stefaan Schroeyers
17.07.2010 Sofie Moorthamers (lerares)
en Jan Van Steelant
31.07.2010 An De Wilde (lerares)
en Bert Van de Velde
27.08.2010 Tony Cannaerts (oud-leraar)
en Kelly Dom
11.09.2010 Ann Cools, dochter van Lutgarde
Maes (administratief medewerker) en
Peter Van Zeebroeck
4.12.2010 Leen Verhelst (lerares)
en David Opgenhaffen (LWI’93)
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Zijn overleden
05.06.2010 de heer Leo Cuypers (°1937),
grootvader van Tine De Schutter (6LWIa)
07.06.2010 de heer Staf De Bruyne (°1939),
grootvader van Olivier Van Gysel (3ECb)
14.06.2010 mevrouw Claire Dhollander (°1958),
moeder van Kenneth De Vogel (ECWI’00)
28.06.2010 mevrouw Martha Cole (°1923),
moeder van Luc Van de Vyver (LGb’68 - lid
Schoolbestuur) en Herman de Vyver (LWE’73),
grootmoeder van Pieter (GWIA’98), Frederik
(EWI’98), Floris (WEWI’99), Katrijn (GWIa’99) en
Stijn (WEWI’03) de Vyver
28.06.2010 de heer Constant Corveleyn (°1917),
grootvader van Jeffrey De Block (leraar) en
Evelien, vader van Paul (LGb’65), Jos (LG’66),
Luc (LWE’74) en Lode (LG’77) Corveleyn
11.07.2010 mevrouw Georgette Schelfhout
(°1925), tante van Ingrid Dekeyser (lerares)
01.08.2010 mevrouw Marie Louise Verelst
(°1945), grootmoeder van Niels D’Hondt (3Wb)
11.08.2010 de heer André Van Gassen (°1943)
(oud-leraar), vader van Steven (WEB’94) en
Jan (WEB’94) Van Gassen
25.08.2010 de heer Hugo Spitaels (°1931),
grootvader van Jan Spitaels (6ECWI)
26.08.2010 de heer Carolus Van De Wielle,
vader Staf Van De Wielle (WEA’74), schoonvader
van Sandra Vancauwenberghe (lerares) en
grootvader van Peter (MWE’99) en Mark
(WEWI’99) Van De Wielle
27.08.2010 de heer Eduard Frans, vader van
Walter Frans (WEB’88)

27.08.2010 mevrouw Marie-Thérèse Goossens
(°1937), grootmoeder van Hannah (4La) en
Emmanuel (2MWd) Geernaert
01.09.2010 mevrouw Mona Van Buynder
(°1959), echtgenote van Johan Maes (LWI’77)
en moeder van Katrijn Maes (lerares) en Robby
De Rudder (leraar)
3.09.2010 mevrouw Frida Thierens (°1921),
overgrootmoeder van Shanna D’hondt (1Ai)
4.09.2010 de heer Walter Groenwals (°1942),
grootoom van Niels De Wael (6EMT)
09.09.2010 mevrouw Lia Venneman (°1927),
grootmoeder van Xavier Van Steen (6WEWIa2)
17.09.2010 de heer André Staes (°1929) (Ret.’49)
19.09.2010 de heer Albert Braem (°1938),
vader van Luc Braem (onderwijzer basisschool),
grootvader van Cedric (WSP’08) en Evert (6EMT)
Braem
21.09.2010 mevrouw Marie-Louise Van Roeyen
(°1935), tante van Evy D’heer (lerares) en Robin
D’heer (MWI’98) en Ilse Heynderickx (lerares)
21.09.2010 de heer Frans Van Dooren,
grootvader van Stephan (WEWIa’07) en Cedric
(5EWI) Stremersch
28.09.2010 de heer Hugo Poeck (°1935),
grootvader van Isolde Poeck (1Ah)
1.10.2010 mevrouw Wiske Van Assche (°1925),
grootmoeder van Tim Van den Wyngaert
(6EMT)
1.10.2010 de heer Willy Focquet (°1929),
grootvader van Simon Gyselinck (2MWe)
5.10.2010 de heer Andre Verbeke (°1927),
grootvader van Bo Verbeke (6HWa)
6.10.2010 de heer François Geers (°1953)
(oud-onderwijzer basisschool)
6.10.2010 de heer Achiel De Pauw (1912),
overgrootvader van Jens De Bisschop (3ECa)
9.10.2010 mevrouw Filomene De Kimpe (°1923),
overgrootmoeder van Xander Demey (4Lc)
3.11.2010 de heer Hugo Spiessens (°1930),
grootvader van Wouter Spiessens, 5WEWIb
15.11.2010 de heer Jos Luyten (°1929),
grootvader van Dirk Thielemans (leraar)
15.11.2010 de heer Danny De Block
(°1953), broer van Patrick De Block
(onderhoudspersoneel)
17.11.2010 de heer Floris De Schrijver (°1936),
grootvader van Nicolas (6HWb) en Alessandro
(2MWg) Gosselin

lief en leed
Oud-leraar en redacteur Ic Hou

Robert De Geest overleden
18.11.2010 mevrouw Lisa Meul (°1934), moeder
van Patrick Meersschaert (leraar)
19.11.2010 mevrouw Maria Peelman (°1931),
grootmoeder van Isabelle D’Hoye (opvoeder)
23.11.2010 de heer Raymond Steenssens (°1937)
grootvader van Kyra Steenssens (6HWb)
23.11.2010 mevrouw Godelieve Vernimmen
(°1932), grootmoeder van Lars Van Damme (3Lb)
1.12.2010 de heer arthur De Reu (°1931) (Ret’50)
8.12.2010 de heer Jean Moens (°1940),
grootvader van alexander Moens (3eCb)
9.12.2010 de heer Paul Rombaut (°1927), vader
van Dirk (eCa’78), grootvader van Katrien
Rombaut (opvoeder)
12.12.2010 mevrouw Lieva Vervliet (°1925),
moeder van erik Bielen (leraar)
15.12.2010 mevrouw Rachel Coens (°1929),
grootmoeder van arnout Dhaen (5WeWIa2)
18.12.2010 de heer Patrick Meersschaert (°1959)
(leraar)
22.12.2010 mevrouw Maria De Waele (°1922),
grootmoeder van amina aït Ouhmane
(opvoeder)
31.12.2010 de heer Raoul Hoornaert (°1929),
grootvader van Wim (GWIb-’00) en Koen
(GWIb-’04) Hoornaert
05.01.2011 mevrouw anne-Marie Joos (°1921),
grootmoeder van anne-Mie Verbeke (lerares)
14.01.2011 mevrouw Yvonne Marin (°1922),
meter van elise Burm (5LWIb)
11.01.2011 de heer andré Staes (°1928),
grootvader van Pieter (6LWIb) en Joeri (3eCb)
Verbeke
13.01.2011 eerwaarde zuster Marie Margaretha
(Rosa Oste), groottante van Katrien(5MWe),
Jef (2MWd) en Kato (1ah) De Laet en Pieter (2Lb)
en Thomas (1ah) Verlee

RP

Zondagnamiddag 30 januari overleed op 61-jarige leeftijd oud-leraar Robert De Geest. Jarenlang
was Robert leraar Nederlands en Engels en klassenleraar van de eindklas in de richting humane
wetenschappen; eerst in de Bisschoppelijke Normaalschool in de Kasteelstraat en vanaf 1 december 1994 in ons College.
In de redactieploeg van Ic Hou was hij een vaste waarde. Ook nadat hij met pensioen ging - 31
augustus 2007 - bleef hij de trouwe corrector die nauwgezet en deskundig de drukproeven van
Ic Hou controleerde.
Veel te vroeg moeten zijn lieve vrouw Chris Blomme, zijn zonen Pieter (MWE 1999)(leraar Nederlands en Engels op onze school) en Thomas (EWI ‘2001) en zijn schoondochters (waaronder lerares Marijke Van Vlierberghe) afscheid nemen.
Namens de collegegemeenschap bieden we onze deelneming aan en wensen Roberts gezinsen familieleden veel sterkte toe.

Oud-leerling (ret.1932)
dr. Albert Geerinckx overleden
De secretaris van ons schoolbestuur, oud-leraar Jef Steenssens mailde ons deze droeve mare:
“Op 19 januari is onze oudste nog in leven zijnde oud-leerling – en tevens mijn vroegere
huisdokter en in de loop van de tijd geestgenoot geworden vriend – overleden, i.c. Dr. Albert
Geerinckx.
Vorig week werd hij in Rustoord ‘De Ark’ getroffen door een beroerte, waardoor hij half verlamd was. Volkomen helder van geest is hij op 98-jarige leeftijd rustig ingeslapen in AZ Maria
Middelares. De verrijzenisdienst zal plaats hebben op zaterdag 29 januari 2011 in de parochiekerk van Haasdonk.”

Vrijdag 25 februari om 20 uur in de Calfac

IC (ont)HOU
Om het beter te weten
QUIZ
Ploegen: maximum 5 personen
Inschrijven voor 21 februari: 15 euro
nele.rotty@sjks.be – 0498 528548

Opbrengst voor Ti Solèy Leve,
Educatief programma van Jeannine De Beleyr
In het Haïtiaanse dorp Akil Samdi
Aparte prijzenpot voor de beste leerlingenploeg
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Private en Openbare werken
Industriebouw, woningbouw
Scholen, Vernieuwbouw, ...
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Om o t gevochten
word
KAHO Sint-Lieven infodagen 2011
Vrijdag 11 maart 2011 – 14.30 uur stipt
(ENKEL OPLEIDINGEN TECHNOLOGIECAMPUS GENT)

Woensdag 23 maart 2011 – 14.30 uur stipt
Zaterdag 30 april 2011 – 10-17 uur OPEN DAG
Zaterdag 25 juni 2011 – 10-13 uur
Zaterdag 3 september 2011 – 10-16 uur

www.kaho.be

Solar Cleaning Services nv
Actief lid van ABSU (Algemene Belgische Schoonmaak- en OntsmettingsUnie)
N

MEER DA

25 JAAR

Schoonmaak
Ruiten wassen

Reinigen & conserveren van aluminium
Slijpen & herpolijsten van natuursteenvloeren

www.prorest.be

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN
RUITEN WASSEN
WASSEN
TELESCOPISCH
MET OSMOSEWATER:
OSMOSEWATER:
MET
VEILIG TOT
TOT 17 M HOOG
-- VEILIG
MILIEUVRIENDELIJK
-- MILIEUVRIENDELIJK
PRIJSGUNSTIG
-- PRIJSGUNSTIG

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte:

Solar Cleaning Services nv
Passtraat 71 - 9100 Sint-Niklaas
T 03-780 95 20 - F 03-780 95 25
info@scs-nv.be - www.scs-nv.be

Vakbekwame schoonmakers voor schitterend werk

Contract Catering
&
Support Services

metaalbouw
voor kmo,
landbouw
en industrie
van ontwerp tot
structuurbouw
en plaatsing
MAC Allaeys bvba
Europark Zuid 5
B-9100 St-Niklaas
Tel: 03/766.71.50
Fax: 03/766.71.55
www.macallaeys.be

• Je vindt er meer dan je zoekt •

New 308cc

Sta open voor elk seizoen

New 3008

Nieuwe technologie – Nieuw weggedrag

Een autocar voor elke gelegenheid
in binnen– en buitenland
Van 8 tot 82 plaatsen - Liftbus - Reisbureau verg. 3333
BVBA Jos Smet & zonen
Botermelkstraat 2, 9100 Sint-Niklaas
Tel 03 776 22 47
Fax 03 766 13 84

info@tsoetewaeslant.be
w w w. t s o e t e w a e s l a n t . b e

Gar. & Carr. VANHOECKE nv
Prins Boudewijnlaan 117
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 03 03
http://vanhoecke.verdeler.peugeot.be

Comforttechnieken
Energiebesparende Technieken
airconditioning – ventilatie – klimatisatie –
verwarming – comfortkoeling – luchtbehandeling
sanitair
warmtepompen, zonneboilers, fotovoltaïsche
zonnepanelen

Studie – plaatsing – onderhoud – herstelling
door eigen diensten

A.T.S. De Vogel n.v.
Europark-Noord 40 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 760 03 70 Fax: 03 766 09 81
www.atsdevogel.com
info@atsdevogel.be

EEN GRATIS
RUGZAK ZAL JE
NIET LANCEREN
IN HET LEVEN.

ONS ADVIES HELPT JE ECHT VOORUIT.

Maak een afspraak met een KBC-adviseur
en kom eens praten. www.kbc.be/jongeren

WIJ GAAN MET JE MEE

Kwaliteit
voor de toekomst

4362_KBC_JongerenImago_148x105_Q_NL.indd 1

www.sjks.be – info@sjks.be
zorg voor iedere leerling
alle richtingen aso
info-openschool
4 mei: Wat na het vierde jaar?
11 mei: Wat na het tweede jaar?
13 mei: Wat na de basisschool?
Inschrijvingen eerste jaar
15 mei: Openschooldag van 14 tot 18 uur

3/01/11 11:34

Ingelijst

Gedurende de zomervakantie van 2010 waren zes personeelsleden van onze school
te gast bij Jeannine De Beleyr in Haïti. Voor twee onder hen (Pieter en Joke) was het
een bezoek aan hun tante Jeannine. Ze bezochten uiteraard haar educatief project Ti
Solèy Leve, maar reisden ook naar de hoofdstad Port-au-Prince.
“We staan hier met z’n zessen voor wat ooit een fontein is geweest. De achterwand was
volledig in beslag genomen door een gigantische spiegel. Die fontein is maar een van
de prachtige staaltjes van architectuur die terug te vinden zijn in wat ooit het Haïtiaanse
Versailles was. Sans Souci, want dat is de naam die bouwheer en koning Henri Christophe
aan zijn paleis gaf, dateert uit begin van de 19de eeuw, net na de onafhankelijkheid van
Haïti. Sans Souci is opgenomen in de lijst van UNESCO-werelderfgoed”, licht Vincent toe.

Van links naar rechts:
Christine Dejonghe, Tiny Torsy, Pieter Van Rumst, Wim Vandervreken, Joke De Beleyr en Vincent De Meyer

