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VORMGEVING Baeté, Puurs
Ic Hou werd gedrukt op chloorvrij papier
op 1200 exemplaren.

Voorwoord
We hadden het allemaal anders gehoopt, maar dit is de tweede Ic Hou op rij geworden die tot stand 
moest komen onder moeilijke omstandigheden. Misschien was het nu zelfs nog een beetje lastiger 
dan vorige keer, omdat we niet konden terugvallen op een warm gedraaide leerlingenredactie die 
gecompenseerd werd vanuit Vrije Ruimte. Het was dus terugvallen op het oude systeem van vrijwilligers. 
Ik wil hier in de eerste plaats graag Xhoana en Camille bedanken die – in tegenstelling tot wat eerst 
gepland was – toch besloten om de redactie nog een keer te vervoegen en zo heel wat jaren ervaring 
mee te brengen. In de tweede plaats mijn gelijkwaardige dank aan Violette, Roos, Hanne, Febe, Fatima 
en Sandra die nog niet eerder de verantwoordelijk waren voor een rubriek, maar die toch bereid waren 
zich in dit avontuur te storten.

Niettemin, we hebben geprobeerd om van de nood een deugd te maken. Ik zou dit jaar graag omruilen 
voor een ander, maar toch hebben we enkele memorabele dingen meegemaakt. We probeerden via 
een artikel over de oud-leerlingenbond om de banden binnen de grote Collegefamilie in deze moeilijke 
tijden wat sterker aan te halen. Ik kreeg in verband met Ic Hou reacties uit de VS, Denemarken, het 
VK, India, Brazilië, Luxemburg én mijn geboortedorp Bazel! Hartverwarmend! Ook dank aan alle oud-
leerlingen en oud-collega’s die vanaf nu opnieuw Ic Hou lezers geworden zijn.

We berichten in deze editie ook over het SJKS-kampioenschap mountainbike tijdrijden. We kwamen 
tijdens de organisatie zelfs te weten dat er in een ver en grijs verleden niet alleen in de gangen gefietst 
werd, maar dat er zelfs een heus SJKS-kampioenschap rally georganiseerd werd. Aangezien we ook 
een interview hebben met onze vers afgestudeerde preventieadviseur, beloven we echter plechtig dat 
we zoiets nooit meer zullen doen. Het mountainbiken zou echter een blijvertje kunnen zijn. Hopelijk 
volgende herfst met toog en hamburgerkraam!

Ook onze mondmaskerverkiezing kon alleen maar in deze bijzondere omstandigheden ontstaan. 
Benieuwd wie zich tot Miss of Mister Mask mocht kronen? Blader snel verder naar de rubriek 
‘Entertainment’!

Tot slot blijven we ‘voorzichtig voor de toekomst’ en dus waagden we ons aan een Collegeganzenbord. 
Maak voorzichtig de nietjes los van je middelste pagina en bewaar dit exemplaar heel zorgvuldig. Als 
er nog een periode van verplicht thuisblijven zou volgen, dan verdrijf je de tijd zonder daarbij de vier 
muren van je geliefde College te moeten missen!
Veel leesplezier!
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Een nieuw leven voor de oud-leerlingenbond
Maarten Van Looy en Vincent De Meyer

We kunnen en niet omheen. Eén van de belangrijkste streefdoelen van elke 
leerling op het College is om oud-leerling te worden. Uiteraard het liefst van 
al na het behalen van een diploma in het zesde jaar. De voorbije twee eeuwen 
zijn hier duizenden jongeren in geslaagd. Reden te meer dus om als school deze 
grote schare niet in de kou te laten staan en ervoor te zorgen dat we elkaar een 
warm hart blijven toedragen! De centrale spil in dit proces is natuurlijk de oud-
leerlingenbond. Omdat de werking hiervan dit jaar flink onder druk kwam te 
staan omwille van welbekende redenen, vonden wij het bij Ic Hou onze morele 
plicht om de jubilarissen even in de kijker te zetten, het liefst van al zonder daarbij 
alle andere oud-leerlingen uit het oog te verliezen.

Werking

De oud-leerlingenbond van SJKS telt twaalf 
bestuursleden. De voorzitter is Koen Verstraeten  
die in 1997 afstudeerde in Economie-Moderne 
Talen en die van 2006 tot 2009 op onze school 
actief was als archivaris. Van het huidige 
leerkrachtenkorps maken directeur Bernard 
Jadoul en leerkracht Vincent De Meyer deel uit 
van het bestuur. Deze twaalf zorgen onder meer 
voor de praktische en budgettaire organisatie van 
de oud-leerlingendag op de derde zaterdag van 
oktober en voor het beheer van de adressenbank.

Om het aantal aanwezigen beheersbaar te 
houden, worden op de oud-leerlingenavond 
alleen de leerlingen die 6, 7, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 
60 … jaar geleden zijn afgestudeerd uitgenodigd. 
Niettemin is het fijn om met iedereen contact te 
blijven houden. De banden aanhalen is dan ook 
één van de doelen van dit artikel. Verder meer 
daarover!

Jubileumjaren

Het liefst van al had de bond natuurlijk alle 
jubilarissen rond de feestdis gehad. Daar dit 
onmogelijk is, brengt de voorzitter van thuis uit 
een toost uit op hun gezondheid! Verder is onze 
redactie in de archieven van Ic Hou gedoken, 
waar we op zoek gegaan zijn naar memorabele 
gebeurtenissen die op school plaatsvonden 
toen de leerlingen van de jubileumjaren in hun 
laatste jaar zaten. Beste jubilarissen, we hopen 
dat een leuke anekdote jullie toch even met ‘met 
soeten rouwe’1 kan doen terugdenken aan jullie 
schooltijd.

10 jaar

Nog geen eeuwigheid geleden, maar de 
jaren beginnen stilaan te tellen. Jullie waren 
de leerlingen die in het vierde jaar een eigen 
weekend oprichtten. Meer dan 120 mensen 
gingen mee naar Hoge Rielen. Jullie succes werd 
nooit meer geëvenaard!

Een van de grote gebeurtenissen in jullie laatste 
jaar was dat de Pastorale Animatiegroep zichzelf 
heruitvond en zich voortaan ‘VIS’ ging noemen. 
Jullie vormden met z’n allen een gigantische vis 
op de speelplaats die later ook vereeuwigd werd 

in een afbeelding gemaakt met jullie pasfotootjes. 
Deze hangt momenteel nog steeds te prijken op 
de hoek van de leraarskamer. 

Tijdens dat event was er ook nog een optreden 
van ‘The Peace Frogs’ die toen ook hun eerste 
cd aan de schrijvers van dit artikel sleten. De 
muziekfans onder de laatstejaars organiseerden 
trouwens ook een grote voettocht van Sint-
Niklaas naar Gent om hun ingezamelde centen 
voor ‘De Warmste Week’ naar ‘Het glazen huis’ te 
brengen.

20 jaar

Op 1 januari 2000 ging superior Daniël De Smet 
met pensioen. In de praktijk had hij echter in de 
zomer van 1999 de fakkel al doorgegeven aan 
Walter Roggeman. Jullie waren dus de allereerste 
zesdejaars in de geschiedenis die afstudeerden 
onder het bewind van een lekendirecteur. Parallel 
met jullie studietijd werd er ook gretig gebouwd 
om het College uit zijn as te laten herrijzen na 
de branden van 1994. Jullie waren dus getuigen 
van één van de grootste omwentelingen die de 
school ooit onderging.

Dat het jaar 2000 een ‘grand cru’ was werd ook in 
de verf gezet met een politiek debat op school. 
Niet onaardige namen als Herman Van Rompuy, 
Freddy Willockx, Patrick Van Krunkelsven, Karel De 
Gucht, Jos Geysels en Gerolf Annemans namen 
het tegen elkaar op.

25 jaar

De brand in de feestzaal lag dat jaar nog vers in 
het geheugen, maar de school liet de moed niet 
zakken en er werden met grote gedrevenheid 
plannen gemaakt voor een nieuwbouw. De 

1 Voor diegenen die zich nog herinneren hoe Walewein en prinses Ysabele samen in de kerker zaten
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eerste plannen konden echter rekenen op heel wat kritische blikken van 
leerkrachten! 

Als schooltoneel kwam er dat jaar ‘Anatevka, a Fiddler on the roof’ op de 
planken, één van de meest iconische voorstellingen van de hele reeks. Eén 
van de acteurs schrijft: “De inspanning was niet gering. Wat de medewerkers 
in de plaats kregen was echter met geen goud te betalen.” En hij besluit zijn 
artikel met een citaat uit Endymion van Keats: “A thing of beauty is a joy for 
ever!”

30 jaar

Dertig jaar geleden vierde Ic Hou zijn vijftigste nummer met een heuse 
gouden cover. De toen nog niet zo heel oud-leerling Dany Verstraeten zette 
het College in de schijnwerpers tijdens een uitzending van ‘Klasgenoten’ op 
het nog jonge VTM, maar wat wij de mooiste prestatie vonden, was dat jullie 
naar het wereldkampioenschap volleybal voor scholieren in Turkije mochten. 
Begeleider Luc Pierssens herinnert zich jullie prestaties nog goed …

“Dit tornooi was een wereldkampioenschap voor schoolploegen. Het niveau 
was dus zeer hoog. De uiteindelijke finale werd trouwens gespeeld onder 
leiding van Belgische topscheidsrechters, die ons naderhand verzekerden 
dat dit een match was van gehalte Maaseik-Roeselare (voor volwassenen hé, 
niet voor jeugd).

Wat betreft onze eigen uitslagen: We speelden een voorronde in een 
poule met 4 ploegen. Verlies 2-0 tegen Nederland, tweemaal winst 2-1 
tegen Liechtenstein en Algerije. Deze laatste overwinning was ‘speciaal’: 
na 1-1 stand in 2 spannende sets, kreeg de Algerijnse coach ‘bevel’ van 
zijn delegatieleider om te verliezen. De winnaar zou, volgens het vooraf 
uitgewerkte tornooischema, in de volgende ronde immers uitkomen tegen 
Israël. En Arabische landen wilden niet spelen tegen Israël. 

Bijgevolg eindigden we al zeker bij de eerste 8 van de 16 deelnemende 
landen. Tegen Israël werd 2-0 verloren. Uiteindelijk werd het een 7e plaats na 
2-0 winst tegen Hongarije. De Chinezen schoten de hoofdvogel af.

Nog dit: de strafste ‘tegenstrever’ evenwel kwam uit Roeselare: De 
‘Grauwe Zusters’, vormden de meisjesdelegatie van ons land. Fantastische 
herinneringen hieraan 🙂”

40 jaar

40 jaar geleden ging Ic Hou door een moeilijke periode. In de jaren 70 en 
80 verschenen slechts enkele nummers. We vonden helaas geen verslag 
van jullie eindjaar, maar we vonden gelukkig wel nog een exemplaar van 
toen jullie net op onze school begonnen waren! Dat jullie hongerig waren 
naar kennis blijkt uit jullie fascinatie voor de ‘Romeinse Curry’ en de ‘Hof van 
Olijfjes’. Maar jullie waren niet alleen met de innerlijke mens bezig. Al van 
in het eerste jaar filosofeerden jullie uitgebreid over de oorsprong van het 
leven. Stamt de mens af van de aap? 

• Ja, wij waren vroeger behaard. Het verstand kwam bij de evolutie en 
is nog bezig met komen.

• Ja, over miljoenen jaren zullen wij ervan afstammen.
• Ja, want wij hebben er foto’s van.
• Ja, want de mens zijn kinnebakkes loopt direct weg van onder zijn 

mond.
• Ja, want de mens komt voort van de anthropoïde, en die komt uit 

het water.
• Neen, de aap is ons neefje.

Net als dit jaar werd er een Collegeveldrit georganiseerd ten voordele van 
de vastenactie waarbij meer dan een kwart miljoen werd opgehaald! Voor 
onze jonge leerlingen: dat was uiteraard in Belgische Frank, maar dat stond 
er toen nog niet bij, omdat niemand er een flauw benul van had dat er ooit 
een Euro zou komen. Laat ons het maar houden op 6500 Euro. Dat was 40 
jaar geleden toch best veel geld!

50 jaar 

Leerkrachten op het College klagen wel eens dat ze niet aan lesgeven 
toekomen. Toen uw dienaar een paar jaar geleden het pensioenstuk van 
Annette Symoens verzorgde, liet die optekenen: “Ze zeiden dat het College 
die school was waar ze af en toe wel eens lesgaven als er geen activiteiten 
waren.” Jullie waren verdraaid bezige bijtjes. Een kort overzicht van jullie 
extra activiteiten enkel en alleen in de maand oktober van dat jaar. De 
commentaar van één september konden we niet weglaten …

• 1 september: De eerste schooldag van het jaar. Eigenlijk een halve 
dag: God slaat niet zonder te zalven. Sommige leerlingen hebben 
herexamens: God zalft niet zonder te slaan.

• 1 oktober: De eerstes (die nu zesdes heten!) gaan op retraite naar 
verschillende abdijen.

• 16 oktober: Informatiemiddag voor de eerstes over filologie, 
rechten… met de heren Geerts, Van Gerven, Bacx en Bogaerts en 
talrijke leerlingen uit die studierichtingen.

• 21 oktober: Kunststudiereisje naar Mechelen met een 50-tal 
vrijwilligers.

• 24 oktober: Religieus culturele activiteit voor de eerste en tweedes: De 
Kerk in Zuid-Afrika en de Apartheid.

• 25 oktober: Schoolconcert voor leerlingen: tweede infonamiddag 
voor de eerstes over technische studierichtingen.

• 27 oktober: Religieus culturele activiteit met de eerstes met eerwaarde 
heer C. Coupé die spreekt over Anton van Duinkerken.
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60 jaar

60 jaar geleden verscheen een groot artikel over indrukken die de Calfac 
uitoefent op een mens. Hij spreekt nog steeds tot de verbeelding… Wat ons 
als journalisten echter het meest trof, was de grote literatuurenquête die 
gehouden werd in de derde graad.

• Jullie gaven aan gemiddeld 20-30 boeken per jaar te lezen. De 
recordhouder las er 3-5 per week en kwam dus rond de 170!!! uit.

• De meeste leerlingen kochten de boeken die ze moesten lezen, maar 
velen hadden ook het voorrecht om thuis een grote bibliotheek te 
hebben die hen op hun wenken kon bedienen. Leerlingen trokken 
ook wel eens naar de bibliotheek, maar bijna niemand gaf aan ooit de 
schoolbibliotheek te bezoeken… Jullie lazen dus massaal, maar toch 
een pluim voor ons huidige OLC!

• Jullie favoriete auteurs waren in de eerste plaats Ernest Claes en Felix 
Timmermans, maar op drie prijkt daar ook Aster Berkhof die pas dit 
jaar overleed!

• Op het gebied van internationale literatuur kozen jullie voor Steinbeck 
(Ja vijfdejaars, dat is die kerel van ‘Of Mice and Men’), Greene, 
Hemingway, Tolstoi en Dostojevski. Het ‘meest indrukwekkende boek’ 
was volgens jullie zonder twijfel ‘De gebroeders Karamazov (En ook 
dat is nog steeds de moeite waard). Eén leerling gaf niettemin toch 
de voorkeur aan Boccaccicia en we vonden in ‘Het mannenbastion 
bij uitstek’ toch ook bijzonder veel liefhebbers van Emily Bröntes 
Wuthering Heights.

• Ook kranten lazen jullie gretig. ‘Het Volk’ en ‘De Gazet van Antwerpen’ 
waren veruit jullie favorieten, maar op nummer drie in dat lijstje 
stond toen ‘La Libre Belgique’. Eén leerling verslond zelfs dagelijks de 
‘Frankfurter Zeitung’.

65 jaar en langer

Het archief van ons boekje begint helaas slechts 65 jaar geleden! Niettemin 
hopen we dat ook jullie nog steeds mooie, grappige, heroïsche herinneringen 
hebben aan onze school. Aarzel niet om ze met ons te delen!

Eén grote Collegefamilie

Het is fijn om een keer samen herinneringen op te halen, maar laat er 
ons ook geen doekjes om winden dat het soms verdraaid handig kan zijn 
om wat mensen te kennen. Naast nostalgie zit er dus ook wel een meer 
pragmatische gedachte achter onze drijfveer om de band binnen onze 
grote Collegefamilie te versterken. Het komt de kwaliteit van ons onderwijs 
zozeer ten goede dat wij als school af en toe een beroep kunnen doen op 
specialisten uit de praktijk: een oud-leerling arts die een voordracht wil 
komen geven over de gevaren van roken, een oud-leerling die naar de 
filmschool trok en nu onze leerlingen de eerste stappen van professioneel 
monteren bijbrengt, een oud-leerling die ons wil rondleiden op de redactie 
van een toonaangevend tijdschrift… Aan de andere kant horen wij ook altijd 
graag het verhaal van iemand die iets unieks verwezenlijkt heeft, wat onze 

jeugdige journalisten de kans biedt om een straffe meneer of madame te 
interviewen zoals dat in de echte wereld gaat. Laat het ons weten!
Ic Hou werd oorspronkelijk gesticht als contactblad voor oud-leerlingen 
van onze school. Intussen werd onze redactie voor een heel groot stuk 
overgenomen door leerlingen, waardoor de focus verschoven is naar wat 
nu op school gebeurt. Toch proberen we nog steeds om af en toe een oud-
leerling of oud-leerkracht in de kijker te zetten. Bovendien kan wat vandaag 
de dag reilt en zeilt binnen de muren misschien nog steeds wel boeien voor 
wie graag volgt wat op zijn school verandert of misschien na al die jaren nog 
net hetzelfde gebleven is. Daarom zouden we die oude functie een beetje 
in ere willen herstellen.
In realiteit zijn er op dit moment bijzonder weinig oud-leerlingen die Ic Hou 
nog lezen. Zelfs onder de oud-redacteurs van het jongerenmagazine is er 
bijna niemand die op dit moment ons boekje nog leest. Daarom zouden we 
hier en nu een grootschalige promoactie willen lanceren. Wil je dit artikel 
ook op papier? Abonneer je dan nu voor slechts 15 euro op twee nummers 
Ic Hou die je thuis toegezonden worden, door te mailen naar info@sjks.be. 
Ja, we gaan hier een beetje de kant van de platte commerce op aangezien 
je ons natuurlijk ook helemaal gratis kan volgen op Facebook of Instagram, 
maar daar krijg je niet de mogelijkheid om het talent van een aantal jonge 
schrijvers, tekenaars of fotografen te leren kennen én iets te leren over je 
oud-leraars of oud-medeleerlingen terwijl je een uurtje rustig achterover 
leunt in je luie zetel.

Vers bloed

Na het aanhalen van de banden willen we tot slot even stilstaan bij het 
feit dat onze oud-leerlingenbond stilaan een beetje nood heeft aan jong 
bloed. We vinden het wel fijn dat er zoiets is als de JOL, de jong oud-
leerlingenbond, maar we zien dat vele oud-leerlingen na vijf jaar het contact 
verliezen wanneer ze niet meer zo frequent aangesproken worden. 
Het jongste bestuurslid van de bond is momenteel onze collega Vincent 
De Meyer die we met zijn 37 lentes stilaan toch niet meer piepjong mogen 
noemen. Daarom eindigen we met een warme oproep!   #

We zoeken in de eerste plaats twee nieuwe leden die 
ongeveer 10 jaar (we zijn soepel!) afgestudeerd zijn. Aarzel 
daarom niet om dit artikel door te spelen aan een broer, 
zus, oom, tante, buurjongen … Ten tweede zoeken we twee 
leerlingen die nu in het zesde jaar zitten om volgend jaar 
meteen in de bond te stappen. Zij zullen zich misschien 
even de vreemde eend in de bijt voelen, maar zij zullen ons 
kunnen helpen om op termijn het contact met de jongere 
oud-leerlingen niet te verliezen. Wie zich geroepen voelt, 
kan mailen naar olb@sjks.be of kan meneer De Meyer 
aanspreken in de gangen voor meer info.
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Beste wensen!

Beste collega’s, 
Beste oud-collega’s, 
Beste leden van het schoolbestuur,

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is naar goede gewoonte het moment van 
het jaar waarop collega’s én oud-collega’s van zowel kleuter-, lagere en 
secundaire school samen met de medewerkers van het internaat en het 
onderhoudsteam het glas heffen op het nieuwe jaar en genieten van een 
hapje, maar vooral van elkaars aanwezigheid. Jaarlijks kijken velen van ons 
hiernaar uit – gepensioneerde collega’s schikken hun drukke agenda’s en 
zorgen ervoor dat ze op de eerste schooldag van het nieuwe jaar in het land 
zijn (zou dit jaar vermoedelijk niet echt een probleem gevormd hebben) 
– partners van jonge collega’s weten na al die jaren dat zij die maandag 
eens zelf de kinderen dienen op te vangen (door het vele thuiswerk was 
dit eenvoudiger dan anders geweest) – andere collega’s verrassen dan weer 
hun leerlingen door ietwat chiquer uitgedost te zijn (dit jaar had dit met een 
flashy mondmasker assorti met de schoenen nog frappanter kunnen zijn). 
Dit jaar hadden we zo’n receptie meer dan ooit met open armen ontvangen. 
Wat tot enkele maanden geleden een evidentie bleek, wordt nu des te meer 
naar waarde geschat. Waar een crisis toch goed voor is.

Nog nooit snakten we zo hard naar een zorgeloze drink. Zomaar een 
samenkomst… zonder het voorafgaand doornemen van draaiboeken, 
het opstellen van risicoanalyses, het tellen van de aanwezigen tenzij 
voor de berekening van het aantal flessen of hapjes, het berekenen van 
oppervlaktes, het installeren van CO2-meters, het inschatten van afstanden, 
het uitstippelen van looproutes en vooral zonder zich veiligheidsvragen te 
moeten stellen bij een begroeting, een schouderklop, een schaterlach, een 
kuch, het vullen van een glas… we leren opnieuw de gewone maar o zo 
mooie zaken in het leven te waarderen. Waar een crisis toch goed voor is.

Naar jaarlijkse traditie wordt de receptie ook verstoord door de directeur. 
Dat woordje duurt steevast te lang. Luisteren in afwachting van of ter 
onderbreking van al dat lekkers en die hartelijke gesprekken: het vraagt toch 
altijd weer het nodige geduld.  Vorig jaar, in tempore non suspecto, durfde ik 
u op de receptie even te storen met uitspraken als “we zullen dus, collega’s – 
gelukkig maar – in 2020 nog enkele keren het glas mogen heffen en klinken.” 
en “Het doet deugd te beseffen dat we als school voorbereid zijn op dit 
nieuwe jaar.” Dat eerste bleek een regelrechte leugen/overdrijving te zijn, dat 
tweede bleek wel waar te zijn wat de invoering van ZILL in de basisschool, 
de modernisering van het tweede jaar in het secundair, de aangeboden 
huiselijkheid van ons internaat en de aangekondigde babyboom betreft, 
maar aan de grootste uitdaging in misschien wel jaren, hadden we voor 
die bewuste 6 januari 2020 nog geen seconde voorbereidingstijd besteed. 
Opnieuw een halve leugen dus. In gewone tijden kom ik daar niet zo 
eenvoudig mee weg. Waar een crisis toch goed voor is.

Ik kondigde ook een heel reeks verbouwingswerken aan, gaande 

van de renovatie van de oude turnzaal, de nieuwe lokalen voor 
natuurwetenschappen en techniek, de renovatie van de kleutergang en 
twee kleuterlokalen tot een hele reeks nieuwe ramen. Snel bleek dat de 
duur van de gebruikelijke schoolvakanties wat kort was voor de realisatie 
van al deze ambitieuze projecten en dat hieraan ook tijdens de schooluren 
verder diende gewerkt te worden met de nodige geluidsoverlast als gevolg. 
De sluiting van de school en de verlenging van de herfstvakantie boden de 
nodige marge en waren op dit vlak een meevaller. Waar een crisis toch goed 
voor is.

Wijzer zijn de collega’s die in de loop van 2020 op pensioen gingen. Kris en 
Geert, blijkbaar zagen jullie de bui wel hangen en zetten jullie je welverdiend 
pensioen in toen corona nog maar een Aziatisch verschijnsel was en in 
deze contreien nog steeds vooral één of ander biermerk was. Ook Eric was 
vooruitziend, ook al gaat hij officieel pas op 1 maart met pensioen. Met hem 
vertrekt opnieuw een monument van onze school. Het is hem niet gegund 
geweest de laatste maanden van zijn loopbaan voor de klas te staan, zijn 
boterhammen te eten in zaal Cécile, dat speciaal ‘tafelke’ in de leraarskamer 
te animeren, kortom: ons plezier te doen met zijn aanwezigheid…. 
Maar Eric, uitstel is geen afstel: we rekenen allemaal op een memorabel 
afscheidsmoment! Waar een crisis toch goed voor is.

Luc daarentegen blijkt minder goed te zijn in voorspellingen. Zijn laatste van 
heel veel jaren op onze school hadden we hem heel wat anders gegund. Ook 
met Luc vertrekt een monument… L.O. op het College staat synoniem voor 
Mr. Pierssens. Zijn unieke stijl en gedrevenheid tot het allerlaatste moment 
zijn bewonderenswaardig. Om nog maar te zwijgen van zijn fenomenaal 
geheugen: ben je op zoek naar info over een leerling uit het schooljaar 72-
73 waarvan je zelf de naam niet meer van kent? Luc heeft aan 2 schijnbaar 
nutteloze details genoeg om je de hele loopbaan van die leerling in kaart 
te brengen, inclusief adres, liefdesparcours, familiestamboom, hobby’s en 
prestatie op de coopertest. Luc, we hebben gelukkig nog 6 maanden om die 
mnemotechnische trucs van jou te proberen ontrafelen. Laat je maar eens 
misbruiken gedurende die laatste maanden.

Om mij niet voor een tweede keer op leugens te laten betrappen, waag 
ik me niet te veel aan uitspraken over 2021. De modernisering van het 
derde jaar in het secundair: die komt er. De verdere uitrol van ZILL en het 
nieuwe rapport in de lagere school, de uitdieping van het taalbeleid bij de 
kleuters: die zijn verzekerd. De uiterst warme ondersteuning – nu ook bij 

Bernard Jadoul

NIEUWJAARSSPEECH

Nog nooit snakten we zo hard 
naar een zorgeloze drink!
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het afstandsonderwijs – van alle internen uit al die verschillende scholen en 
onderwijsvormen: ook dat staat vast. De permanente ondersteuning door 
ons onderhoudsteam: we zijn het zo gewoon dat we neigen te vergeten dat 
we echt van geluk mogen spreken.

De degradatie van het huidig virus tot een gewoon virusje… daarvoor 
rekenen we op het vaccin. Moge de volgende generatie geschiedenisboeken 
het coronavirus louter associëren met 2020 en 2021. O wee wie bij de 
opvolger van Eric dit fenomeen zal durven te linken aan 2022! Zal die 100 
keer mogen pennen: “Op 4 januari 2021 diende geen enkele leerling of 
collega zich vragen te stellen over de geschikte nieuwjaarsgroet: noch kus 
noch handdruk was toegelaten.” Waar een crisis toch goed voor is.

De impact van het virus op de schoolwerking overviel ons even – de 
rationaliteit in de eerste weken na de krokusvakantie was ver te zoeken. 
Heel snel werd het een uitdaging. Een uitdaging om er samen het beste 
van te maken. Een uitdaging om te beantwoorden aan de verwachtingen 
van ouders, leerlingen en collega’s en die verwachtingen met elkaar te 
verzoenen. Een uitdaging om de jongeren die ons toevertrouwd worden 
mee weerbaar te maken en hen te helpen het hoofd te bieden aan alle 
onverwachte, te verwachten en minder aangename aspecten van het 
leven. Een uitdaging om in een totaal aparte context – een context waar 
niemand van ons ervaring mee had – op zoek te gaan naar antwoorden en 
oplossingen. Via teamwork. 

In mijn speech van vorig jaar, vol met halve leugens, benadrukte ik het 
belang van teamwork en de visie dat elke organisatie het best werkt als er op 
alle niveaus vanuit een team gewerkt wordt, teamleden die elkaar aanvullen, 
teamleden die zichzelf ondergeschikt stellen aan het geheel, teamleden die 
elkaar versterken, die door samen te werken veel meer realiseren dan alleen. 

De bevestiging hiervan, beste collega’s, bewezen jullie meer dan ooit dankzij 
corona. Waar een crisis toch goed voor is.

De onzekerheid over wat komen zou, maakte medio maart zeer snel plaats 
voor een vernieuwde dynamiek, een aangescherpte gedrevenheid en vooral 
een hartverwarmende teamspirit. Alles wat nodig is om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan. Het was niet altijd even gemakkelijk – verandering is dat nooit 
– maar zeker is dat we als school hier de vruchten van zullen plukken. De 
manier waarop ieder van jullie zich ‘gesmeten’ heeft om er het beste van 
te maken, leidt ertoe dat SJKS niet alleen met vertrouwen het nieuwe 
jaar ingaat, maar ook alle volgende jaren. Ook in 2021 zal routine ver weg 
zijn. Ook in 2021 zal het zoeken zijn naar de beste oplossing in een steeds 
veranderende context. De basis is echter gelegd, het vertrouwen in ieder 
van jullie is groot. 

Beste collega’s, bedankt voor wat jullie in 2020 realiseerden. Het siert 
jullie. SAMEN maken we van 2021 een jaar waar we met plezier op zullen 
terugblikken…. Een jaar waar we allemaal samen in de Calfac op 10 januari 
2022, met een glas in de hand, hapjes in het vizier, een korte speech van de 
directeur…. zonder hele of halve leugens… op zullen terugblikken. Beste 
oud-collega, laat je hernieuwde reislust begin januari 2022 – weliswaar ná 
onze samenkomst – compleet losbarsten.
Beste collega, laat je partner weten dat je die eerste schooldag van het 
nieuwe jaar later thuis zult zijn dan ooit tevoren. Maak je geen zorgen over 
een mondmasker dat al dan niet assorti is met de rest van je kledij. Kom en 
geniet bewuster dan ooit tevoren op de komende nieuwjaarsreceptie. 

Waar een crisis toch goed voor is!     #
Ook in 2021 zal het zoeken zijn 

naar de beste oplossing in een steeds 
veranderende context. 

De basis is echter gelegd, 
het vertrouwen in ieder van jullie 

is groot.
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Sam Witte en Kim Blancquaert

Rond 13u. kwamen we aan, mr. Van Looy kweet zich direct vol enthousiasme van zijn taak als hoofdredacteur door enigszins onwennig een foto te maken met 
een smartphone (het resultaat kunt u bij dit artikel bewonderen). Nadat het plaatje geschoten was, liet hij ons alleen en gingen we aan de slag. We spraken 
twee uur over allerlei onderwerpen, hieronder volgt een bloemlezing van de meer interessante materie: huisdieren, lievelingsboeken, eten en al dan niet 
betreurde levenskeuzes. Geen onderwerp bleef onbehandeld. 

In een goed interview probeert de interviewer eerst het ijs te breken. Voilà, dat proberen we ook. We beginnen met enkele snelle vragen.

1. bergvakantie citytrip strandvakantie lekker thuis

2. pasta frietjes veggie bbq

3. lente zomer herfst winter

4. een verhaal dat goed afloopt een verhaal dat slecht afloopt

Keuze 1
S # Ik kies voor de citytrip, want stranden zijn nooit leeg. Ze zitten altijd vol 
mensen en op een of andere manier lijkt het strand steevast het slechtste 
in de mens naar boven te halen. De aanwezigheid van strandmensen 
heeft daarom een negatieve invloed op mijn vakantieplezier. Wat betreft 
bergvakanties: bergaf is wel leuk, bergop minder. Normaal vind ik thuisblijven 
ook wel prima, maar dat begint de laatste tijd wat te vervelen.
K # Ik zou heel graag eens gaan rondtrekken in Scandinavië. Zo’n soort 
vakantie staat helemaal bovenaan mijn bucket list. Een citytrip is ook altijd 
leuk, deden we vroeger vaker, maar door corona jammer genoeg niet 
meer. Vroeger zou ik resoluut gekozen hebben voor de strandvakantie. Als 
tiener was dat jaarlijkse traditie, maar dat hoeft nu niet per se meer. Een 
bergvakantie heb ik nog nooit echt gedaan, kan zeker, maar ik droom er 
niet over.

Keuze 2
S # Pasta. Ik heb niet het gevoel dat verdere uitleg hier noodzakelijk is.
K # Frietjes. Ik zou elke dag frietjes kunnen eten. Uiteraard doe ik dat niet, niet 
gezond. Maar zo lekker.

Keuze 3
S # Ik hou van de winter, maar niet van eender welke winter. Niet van de 
grijze, natte winter, maar van de bevroren winter. Als het heel erg koud is en 
de zon schijnt. Of als het sneeuwt, maar dat komt veel te weinig voor. Het 
idee van korte dagen vind ik ook heel knus, als het vroeg donker is. 

K # Ik hou ontzettend van de herfst. Ik hou van de zomer die het land verlaat, 
de warmte die plaatsmaakt voor koelere dagen en avonden, blaadjes die 
wegwaaien en prachtige kleuren hebben, fleece dekentjes en donkere 
avonden.

Keuze 4
S # Stiekem ben ik wel sentimenteel. Op het moment dat ik een boek lees, 
ben ik erg opgelucht als het goed afloopt. Achteraf vind ik het wel fijner 
als een verhaal slecht is afgelopen, omdat een goede afloop vaak niet zo 
memorabel is, je vergeet snel waar het nu eigenlijk over ging. Een slecht 
aflopend verhaal voldoet niet aan je verwachtingen, het schopt ze onderuit 
en raakt je.
K # Een verhaal dat slecht afloopt, omdat dat indruist tegen de 
verwachtingen. Daardoor zijn zo’n verhalen zeldzamer. Je vindt die ook vaker 
terug in boeken, films en series waar een hoek af is, mainstream volgt vaker 
wat hoort, wat verwacht wordt. Een slecht einde staat dus ook vaker garant 
voor een beter verhaal. 

Om nog even op hetzelfde elan verder te gaan: oude of nieuwe 
leraarskamer?
S # Oude. Zonder enige aarzeling. Ondanks de mooie Ikeadoosjes en de 
zeteltjes is het toch nog steeds de externenstudie met tafels vol vergeten 
curiosa en een steeds groeiende stapel stoelen in een hoekje. Ik denk dat 
iedereen kan beamen dat het bestaan van de externenstudie een goede 
zaak is, maar dat je er instinctief ook liever zo min mogelijk komt. 

Ken je ze al? 
Dubbelinterview Sam Witte en Kim Blancquaert

In deze rubriek zetten we iedere editie een aantal nieuwe collega’s in de schijnwerpers. Op een redactievergadering van 
Ic Hou kwam ter sprake dat wij (Sam Witte en Kim Blancquaert) allebei nieuw zijn. Een prachtige gelegenheid voor een 
dubbelinterview, daar was iedereen het over eens. Al snel bleek echter dat het aanzienlijk eenvoudiger is zoiets af te spreken 
dan om het ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Een dubbelinterview klonk immers prima, maar wat moesten we 
vragen? Wat is interessant en wat niet? We besloten twee vliegen in één klap te slaan: tijdens de examenperiode ontmoetten 
we elkaar in de nieuwe leraarskamer om na te denken over de vragen die we zouden gaan stellen én om elkaar te interviewen.
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K # Ik verkies toch ook de oude leraarskamer. Er is te weinig tijd om tijdens 
de pauze tot aan de nieuwe te gaan, aangezien die toch ver van sommige 
lokalen en toiletten ligt.

Wat is jullie lievelingseten?
S # In de GVR van Roald Dahl eten reuzen mensen op, maar de Grote 
Vriendelijke Reus eet snoskommers. Die schijnen absoluut oneetbaar te 
zijn, maar zo’n snoskommer nuttigen lijkt me wel een experience. Goed, 
vooralsnog kunnen we niet anders dan aannemen dat deze groente niet 
echt bestaat, maar dat mag de pret niet drukken.
K # Lap, Sam, daar kan ik niet aan tippen. Moet ik zelfs niet proberen. Doe mij 
maar een lekkere vol-au-vent of een goeie steak met frietjes. Pasta met kip en 
broccoli vind ik ook lekker. En paprikasoep!

Wat deed jullie kiezen voor het onderwijs?
S # Ik weet niet of het ooit een bewuste keuze geweest is. Er zijn in de familie 
wel leerkrachten, dus ik kwam er al vroeg mee in aanraking. Talen vond 
ik leuk, dus toen ik ging studeren, was de keuze voor taal- en letterkunde 
evident. Toen het tijd werd om te gaan nadenken over wat ik daarna wou 
doen, realiseerde ik me dat ik weinig zin had om voor een bedrijf te gaan 
werken. Ik schreef me in voor de lerarenopleiding, waar ik erg genoot van de 
stages. Daarna belandde ik hier en ik heb het erg naar mijn zin.
K # Als kind speelde ik al vaak schooltje, ik gaf les aan mijn zus of aan mijn 
knuffels. In mijn tienerjaren evolueerde dat naar het lesgeven voor een 
onbestaand publiek. Later, tijdens mijn middelbareschooltijd, memoriseerde 
ik leerstof altijd luidop, terwijl ik rondliep. Ik deed dat voor een imaginair 
publiek. Dat hielp me om alles te onthouden. Ik vond dat vaak fijner dan 
al zittend te studeren, hangend boven cursussen. Het vreemde is wel dat 
ik, ondanks mijn duidelijke voorliefde voor het lesgeven, na mijn 6de jaar 
middelbaar rechten ben gaan studeren. Ik kreeg toen ineens het lumineuze 
idee om jurist te worden, lang verhaal… Dat bleek geen succes, de richting 
was mij veel te theoretisch en te saai en ik heb dat thuis dan ook opgebiecht. 
Mijn ouders stelden mij voor de keuze: mijn jaar verderzetten en op het 
einde mocht ik de examens pro forma indienen of gaan werken voor de rest 
van het schooljaar. Ik heb toen voor het eerste gekozen en heb een heel fijn 
jaar gehad voor de rest. Laat ons zeggen dat ik de binnenkant van de aula’s 
toch niet te vaak meer heb gezien. ;-) Na dat schooljaar ben ik Germaanse 
talen gaan studeren, Nederlands-Engels. Een heel boeiende richting! Op het 
einde van het schooljaar had ik wel een zware 2de zit en uit schrik om het 
niet te halen en nog een jaar te verliezen, heb ik het zelfs niet geprobeerd 
en ben ik overgestapt naar de lerarenopleiding. Daar ben ik dezelfde talen 
gaan studeren, Nederlands en Engels, met Frans bij. Je moest toen nog 3 
vakken kiezen. Na de Germaanse zou ik toch een ‘D-cursus’ gedaan hebben. 
Achteraf heb ik daar wel wat spijt van gehad, maar ik ben nu wel ontzettend 
blij om voor de klas te staan. Zo ben ik uiteindelijk toch beland waar ik altijd 
al had moeten zijn.

Wat is jullie favoriete en jullie minst favoriete onderdeel van het 
lerarenbestaan? 
S # Mijn minst favoriete onderdeel is verbeteren. Vooral de klassieke 
herhalingstoetsen na een hoofdstuk zijn echt niet leuk. Je moet als leerkracht 
wel 20 keer hetzelfde antwoord lezen op vragen die je zelf verzonnen hebt. 
Bijgevolg is er weinig ruimte voor verrassing en nieuwe inzichten. Je wordt 
ook zelden vrolijk van de manier waarop antwoorden worden gegeven. Er 
hangt altijd een onwillekeurige zweem van teleurstelling in de lucht. Het 
leukste is wanneer er input vanuit de klas is: klasgesprekken, debatten, maar 

bijvoorbeeld ook goede schrijfopdrachten … Het is fijn als er interactie en 
andere meningen vanuit de klas komen. Ik laat me graag verrassen door de 
input van mijn leerlingen. 
K # Mijn minst favoriete onderdeel is zonder twijfel het verbeteren 
van schrijfopdrachten. Verbeteren op zich vind ik niet zo erg, een 
woordenschattoets verbeteren vind ik bijvoorbeeld geen straf, maar 
schrijfopdrachten … Echt niet leuk. Het leukste vind ik het om er te kunnen 
zijn voor leerlingen, voor jongeren. Dat kan gaan van het begrijpelijk maken 
van leerstof tot het begeleiden van socio-emotionele problemen. Een 
leerling kunnen helpen, op welke manier dan ook, dat doe ik het liefst.

Wat is jullie lievelingsboek?
S # Poe, lastig. Ik ga er twee noemen.
Ten eerste: Brave New World van Aldous Huxley, dat vond ik echt een 
fascinerend boek. Het is dystopisch, net als bijvoorbeeld 1984, maar in het 
verhaal is er nauwelijks een externe macht die de personages onderdrukt. In 
plaats daarvan onderdrukken ze als het ware zichzelf. De wereld waarin ze 
leven is technisch zo hoogstaand dat moeilijkheden, pijn en lijden praktisch 
verdwenen zijn. Ongeluk en nihilisme bestrijden de personages met 

verdovende middelen 
die aan iedereen 
uitgedeeld worden. 
In zekere zin is hun 
leven perfect, maar 
eigenlijk is het leeg 
en betekenisloos. 
Het idee dat mensen 
zich zouden kunnen 
schikken naar zo’n 
bestaan, waarin alles 
verdwenen is wat de 
mensheid definieert, 

vind ik heel boeiend. Alles wat niet berekend kan worden, wat onzeker is, 
verdwijnt. Iedereen laat gewoon gebeuren wat er gebeurt, zonder erbij na 
te denken. 
Ten tweede: Oryx and Crake, van Margaret Atwood. Dat boek heb ik tijdens 
mijn studie gelezen en het is me altijd bijgebleven. Het speelt zich af vlak 
na het uitsterven van de mensheid, in dit boek is dat in de nabije toekomst. 
Het hoofdpersonage is een overlevende van die ramp, en aan de hand van 
zijn herinneringen ontdekt de lezer langzaam wat er is voorgevallen en hoe 
hij betrokken was bij die gebeurtenissen. Deze ‘Snowman’ is eigenlijk een 
heel zielig figuur, maar doorheen het verhaal ontdek je hoe dat komt, wat hij 
allemaal meegemaakt heeft. Het is een mooi verhaal met goed geschreven 
personages en een intrigerende en bij momenten ontzettend grappige 
wereld. Atwood is ook niet vies van een gezonde dosis maatschappijkritiek, 
hetgeen mij goed beviel.
K # I.M. van Connie Palmen was het allereerste boek dat ik ongelooflijk graag 
heb gelezen. Tot dan toe bleef de leesvreugde eerder beperkt. Verplichte 
huislectuur op school is ook niet echt bevorderlijk voor leesgoesting, 
vandaar dat ik mijn leerlingen ook altijd de vrije keuze laat. Ik ben helemaal 
in dat boek, in dat verhaal kunnen kruipen. Het is een ongelooflijk intens, 
autobiografisch liefdesverhaal, het gaat over afscheid nemen van de 
liefde van je leven. Hoe de schrijfster daarmee omgaat, die pijn en liefde 
beschrijft, ik heb daar geen woorden voor. Op dat moment, ik was nog heel 
jong, was dat de allesverzwelgende liefde waarnaar ik op zoek was. Voor 
de geïnteresseerden: ik heb ze gevonden. Ik heb het boek jaren later nog >>>
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eens herlezen. Het boek Tirza van Arnon Grünberg heeft mij op een heel 
andere manier geraakt. Het is een verhaal over een vader-dochterrelatie. Het 
boek is heel goed geschreven en het verhaal boeit, maar wat dat boek voor 
mij zo memorabel maakt, is de ontknoping. Het moment waarop bij jezelf 
doordringt hoe het verhaal precies in elkaar zit, voordat het zwart op wit 
verschijnt. Dat gevoel is zalig. Boeken (en films of series bij uitbreiding) met 
een hoek af genieten sowieso mijn voorkeur. 

Hebben jullie huisdieren met speciale noden?
S # Toevallig dat je ’t vraagt! Ik heb een kattin, die luistert naar de 
voornaamwoorden hij/hem en Jules heet, en een beschadigd oogje 
heeft. Op een dag is hij gewoon zo thuisgekomen, geen idee waar hij het 
opgelopen heeft. De dierenarts zegt dat er weinig aan te doen is. Ze kunnen 
het oog operatief verwijderen, maar dat lijkt me niet nodig omdat Jules er 
weinig last van heeft.
K # Ik heb 2 katten, waarvan één een tijdje geleden bloed plaste in huis. Na 
onderzoek bleek hij een grote blaassteen te hebben die operatief verwijderd 
moest worden. Nu gaat alles goed met hem, maar hij moet wel de rest van 
zijn leven aangepaste voeding krijgen. Onze andere kat, zijn zus, heeft een 
half jaar geleden met haar staart tussen de deur gezeten. Het topje van haar 
staart hing nog maar met een klein stukje vast en is uiteindelijk geamputeerd. 
Met deze toevalligheid komen we aan het eind van het interview. We hadden 
een leuk gesprek en we hopen dat dat in dit artikel enigszins tot zijn recht 
komt. Nu roept de plicht: we gaan verder met examens verbeteren.     #
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>>>

In 1986 wandelde je voor het eerst door onze Collegegangen om onze 
studenten onder te dompelen in geschiedenisonderricht. Wat deed je 
daarvoor? 
Ik ben geboren op 2 februari 1959, kort nadat Fidel Castro de macht 
veroverde op Cuba.

Mijn studiecarrière werd ongetwijfeld beïnvloed door mijn sociale 
achtergrond. Mijn vader kwam uit een zeer eenvoudig landbouwersgezin. 
Toen hij 11 jaar was, overleed zijn vader in 1943 en bleef mijn grootmoeder 
weduwe met drie kleine kinderen. Van studeren was dus geen sprake. Mijn 
moeder kwam uit een eenvoudig gezin van textielarbeiders. Alleen kinderen 
uit de burgerij konden studeren. Zoals zovele anderen in de gemeente ging 
ze op 14-jarige leeftijd werken in de textielfabriek. Ik vermoed dat daar de 
drang van mijn ouders lag om mij, hun enige zoon, te laten verder studeren.
Ik heb mijn lagere school gelopen in de gemeentelijke basisschool in 
Laarne van september 1971 tot juli 1977 en ik volgde Grieks-Latijnse aan het 
toenmalige Sint-Franciscuscollege in Wetteren.

Reeds in de lagere school was ik sterk geïnteresseerd in geschiedenis. In het 
vijfde en zesde leerjaar las ik van Conscience o.a. “De loteling” maar vooral 
“De leeuw van Vlaanderen” en “De kerels van Vlaanderen” over de moord 
op graaf Karel de Goede in 1127. Ook de boeken over de Rode Ridder van 
Leopold Vermeiren verslond ik. In het middelbaar staken mijn punten voor 
geschiedenis er bovenuit. In de retorica kreeg ik de prijs voor geschiedenis 
voor het beste resultaat op dat vak. 

In de zomer van 1977, na de retorica, kreeg ik de kans mee te werken aan de 
opgravingen van de 9de-eeuwse, Karolingische curtis (hof ) in Petegem aan 
de Schelde, bij Oudenaarde. Daardoor verschoof mijn interesse enigszins 
naar de archeologie.

In oktober 1977 begon ik met de studie geschiedenis aan de universiteit 
Gent, samen met een klasgenoot, een jaargenoot van het college en nog vier 
vriendinnen van het meisjesinstituut in Wetteren. Die groep diende nadien 
als een soort aantrekkingspool voor anderen studenten geschiedenis. 

Aangezien ik nooit herexamens had, gebruikte ik de vakantie om me verder 
te trainen in de opgravingstechnieken o.a. in Destelbergen, Petegem bij 
Oudenaarde (4 jaar), Ename, Bredene en bij de Belgische archeologische 
missie in Italië, in Ordona (Puglia) in 1980. Ik behaalde het diploma licentiaat 

in de geschiedenis (richting Oude Geschiedenis) in september 1981 en het 
aggregaat hoger secundair onderwijs in september 1983.

Via een aantal omwegen langs Stella Matutina (nu het college in Lede), het 
Instituut Sint-Anna in Lokeren, de middelbare afdeling van de Bisschoppelijke 
Normaalschool in Sint-Niklaas en het Instituut Anna Piers in Beveren, kwam 
ik uiteindelijk in september 1986 deeltijds terecht op het Sint-Jozef-Klein-
Seminarie. Ik vermoed een loopbaan waar heel wat jonge collega’s nu 
zouden voor passen… Mijn vader overleed eind februari 1980 zodat ik als 
kostwinner geen legerdienst moest doen.

Je gaf de laatste jaren les in de derde graad. Toch kende zowat elke 
leerling – van jong tot oud – jou. Hoe komt dat eigenlijk?
Ik heb altijd geopteerd om een wachtuur in de externenstudie te doen i.p.v. 
een andere pedagogische taak. Toen ik begon op het College werd een 
uur studie soms aan jonge leerkrachten gegeven om te zien of ze genoeg 
haar op hun tanden hadden bij het handhaven van orde en tucht, zeker 
bij een volle studie. Dat is bij mij zelden een probleem geweest. Tijdens 
dat wachtuur zagen veel leerlingen mij. Het handhaven van orde en tucht 
was voor mij belangrijk. De school is geen thuis voor leerlingen, zoals 
leerkrachten geen ouders zijn voor leerlingen, en zeker geen vrienden, al 
is het wel leuk dat leerlingen zich thuis voelen op school. De relatie tussen 
leerlingen en leerkrachten is in eerste instantie opvoedkundig, de rest kan er 
bij komen; zeer graag zelfs. 

Wat is jouw heugelijkste moment bij ons op school?
Momenten als ik de leerlingen buiten de schoolse omgang leerde kennen, 
en zeker ook omgekeerd. Voorbeelden: de Italiëreis van 2002 (die ik tot mijn 
zeer grote spijt maar één keer heb kunnen meemaken), het voorbereiden 
van leerlingen op hoger onderwijs (ik ben nog met enkele leerlingen die 
geschiedenis wilden studeren, naar de universiteit getrokken om hen de 
leslokalen en bibliotheken te leren kennen), het volgen van oud-leerlingen 
tijdens hun hoger onderwijs, contact met oud-leerlingen via facebook e.a.

Wat is je meest trieste moment bij ons op school?
Het overlijden van een ouder van een leerling is altijd een zeer moeilijk 
moment geweest voor mij, gezien mijn eigen verleden. 
    
En voor mezelf: juni, juli en augustus 2006 toen ik terminaal ziek was, maar 
ook later nog in 2006, 2007, 2008, omdat sommigen op school aannamen 
dat er weinig aan de hand was. Vooral die 17 maanden tussen begin 
september 2006 en 13 januari 2008 waren ongemeen hard. Ik ben heel 2008 
afwezig geweest.

Het geschiedenislokaal met foto’s en afbeeldingen van alle ‘groten der 
aarde’ is een echt pareltje. Welke historische figuur/figuren steekt/steken 

Ik verslond de boeken over 
de Rode Ridder 

van Leopold Vermeiren

Eric Balthau wordt geschiedenis
Renaat Philips

Op 1 maart 2021 gaat Eric Balthau, collega geschiedenis, met pensioen. Het is een unicum dat we een collega uitvoerig aan 
het woord laten nog voor hij met pensioen gaat, maar misschien is dat wel omdat onze collega… een unicum is. Volledig 
coronaproof polsen we naar zijn geschiedenis, zijn heden en zijn toekomst.
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er met kop en schouders bovenuit voor jou? Waarom? 
Die foto’s dienen enkel als didactisch materiaal, niet ter verheerlijking van 
deze of gene. Dat neemt niet weg dat sommige personen wel inspirerend 
kunnen werken, b.v. Winston Churchill voor zijn doorzettingsvermogen in de 
Tweede Wereldoorlog. Maar ook Churchill had zijn duistere kanten. Hij was 
bijvoorbeeld een zeer stevige drinker. Aan de foto’s van de oud-leerlingen 
van het College had ik persoonlijk veel meer. Bij het identificeren van de 
personen op de foto’s ben ik met veel oud-leerlingen in contact gekomen. 
Dat ‘folietje’ heb ik gedaan in 2004 en 2005 ter voorbereiding van de viering 
van het 200-jarig bestaan van het College. Spijtig dat dat werk niet meer op 
het internet staat. Daar kwam nochtans zeer veel positieve reactie op van 
oudere oud-leerlingen.

De leerlingen hadden vaak een heilige schrik voor jouw examens en toch 
denken veel oud-leerlingen met heel positieve gevoelens terug aan jou. 
Wat is het geheime ingrediënt voor jouw ‘populariteit’?
Mijn oud-leraar Latijn en Grieks aan het college van Wetteren, dhr. Etienne 
Eeckhout, is geleidelijk aan mijn voorbeeld geworden: no nonsensestijl, 
eerder zakelijk in de les, zeer diepgaand, zowel inhoudelijk als pedagogisch 
uiterst professioneel en af en toe een grap. De leraar en de leerlingen hebben 
elkaar niet gekozen, net zomin iemand zijn ouders kiest. Wederzijds respect 
is essentieel in de relatie tussen leerlingen en leraar. Dat respect is het gevolg 
van vertrouwen dat de leerlingen in de leraar hebben, namelijk dat de leraar 
hen op weg zet in hun vorming naar volwassenheid. Daartoe behoort ook 
een professionele houding t.o.v. van leerinhouden als voorbereiding op 
hoger onderwijs. Meestal komt de erkenning van de leerlingen pas als ze in 
het hoger onderwijs zitten.

Naast lesgever was je ook archivaris. Wat moeten we ons hierbij 
voorstellen? Waarom vind je het belangrijk om het verleden te archiveren?
Volgens een beroemde Nederlandse historicus is geschiedenis de wijze 
waarop een cultuur vorm geeft aan haar verleden. Geschiedenis kan echter 
alleen vorm krijgen aan de hand van bronnen die herinnering aan het 
verleden leveren. Een archivaris heeft tot taak die bronnen te bewaren, te 
ordenen en toegankelijk maken. Daarom heb ik veel belang gehecht aan het 
archief van onze school (geschreven en gedrukte teksten, foto’s, etc). Zonder 
archief geen herinnering op middellange termijn en dus geen geschiedenis. 
De voorbije 20 jaar heb ik het archief van de heren van Laarne, bewaard in 
het kasteel van Laarne, geïnventariseerd. Als secretaris van de kerkraad van 
Laarne ben ik verantwoordelijk voor de bewaring en de inventarisatie van 
het archief van de kerkfabriek. Maar zonder deadline of tijdsdruk.

Je kroop/kruipt ook graag in de pen. Waarover gaan jouw schrijfsels? 
Vind je het belangrijk om jouw mening aan ‘de wereld’ kenbaar te maken?
In 1984 werd mijn thesis gepubliceerd en de zin om onderzoek te doen, is altijd 
gebleven. Aangezien mijn thesis sterk lokaal gekleurd was, is mijn interesse 
in lokale en streekgeschiedenis steeds toegenomen. De onderwerpen staan 
echter niet op zich maar hebben een verband met de onderzoeksthema’s op 
hoger niveau. Een voorbeeld. Een Schots historicus, Graeme Small, intussen 
hoogleraar aan Durham University, had zijn doctoraat gemaakt over Georges 
Chastellain, kroniekschrijver aan het hof van de Bourgondische hertog Filips 
de Goede (midden 15de eeuw). Die Chastellain had zijn familiale roots in 
Vlaanderen en daar bleek mijn onderzoek een link te hebben met het zijne. 
Uit de wetenschappelijke contacten is niet alleen een mooie vriendschap 
gegroeid, maar ook een artikel dat we samen hebben geschreven in 2002. In 
het archief van het kasteel van Laarne bleek namelijk een handschrift uit het 
einde van de 15de eeuw te zitten met een tekst van Chastellain. Een ander 
voorbeeld. Ik doe al veertig jaar onderzoek naar enkele laatmiddeleeuwse 
families uit Vlaanderen. Een van die edelen behoorde tot de eerste lichting 
van de ridders van de Orde van het Gulden Vlies in 1430. In 1994 verscheen 
een boek met biografische nota’s van deze edelen. Het was een hele eer om 
gevraagd te worden daarvoor een biografische nota te willen schrijven. De 
andere medewerkers waren gerenommeerde professoren aan verschillende 
Europese universiteiten die met hun titels ook vermeld werden in de lijst 
van medewerkers. Achter mijn naam stond enkel mijn woonplaats. Dat 
artikel heeft er wel toe geleid dat ik een deel van mijn onderzoek mocht 
presenteren op een internationaal congres in 1996. Het sluitstuk van dit 
verhaal ging echter niet door wegens de vergevorderde staat van mijn 
gezondheidsproblemen in 2005. 

Uiteraard zijn er ook artikels met een meer lokale inslag. Bijvoorbeeld een 
gedetailleerde analyse van het visitatieverslag van de Gentse bisschop  Karel 
Maes aan Laarne in 1611 uit 2003. 

Ook voor ons schoolblad schreef ik geregeld artikels.

Welke boeken liggen er nu klaar om gelezen te worden? 
Het is geleden van mijn middelbare schooltijd dat ik nog fictie gelezen heb. 

Ook Churchill 
had zijn duistere kanten …

12  IC HOU FEBRUARI 2021



ICHOU #  AAN ZET!

Nu alleen nog programma’s 
waarvoor het verstand 

op nul moet staan

Dat heeft ongetwijfeld te maken met een zekere geestelijke armoede of met 
een soort van gebrek aan inlevingsvermogen. Ik besef wel dat fictie, zowel 
proza als poëzie, voor sommigen voldoet aan de behoefte tot troost in het 
leven of inspeelt op de behoefte om het leven op een bepaalde wijze te 
begrijpen. Voor mij is de historische realiteit moeilijk genoeg om te begrijpen 
en hoe verder de dingen achter ons liggen, hoe moeilijker. Probleem is dat 
men het verleden vaak wil begrijpen vanuit het heden (anachronisme), 
terwijl elke cultuur in elke tijd zijn eigen karakteristieken heeft.

Net gelezen: EGINHARD MEIJERING, Geschiedenis van het vroege Christendom. 
Van de jood Jezus van Nazareth tot de Romeinse keizer Constantijn.
Aan het lezen: CONSTANCE BRITTAIN BOUCHARD, Those of my Blood. 
Constructing Noble Families in Medieval France.
Volgend boek: DAVID CROUCH & JEROEN DEPLOIGE, Knighthood and Society in 
the High Middle Ages.

Zijn er tv-programma’s die jou kunnen boeien? Ik kan me inbeelden dat 
‘Boer zoekt vrouw’ of ‘The Masked Singer’ niet in jouw top 3 staan?
Het Nieuws op Eén is elke dag een vast programma. Vroeger miste ik geen 
enkele historische documentaire in functie van de lessen. Die documentaires 
werden opgenomen en de beste werden gebruikt in de lessen. Hetzelfde 
met voetbal. Van sommige wereldkampioenschappen heb ik alle matchen 
gezien. Nu geen documentaires meer en ook geen voetbal. Nu alleen nog 
programma’s waarvoor het verstand op nul moet staan. 

Waarom is geschiedenis een belangrijk vak?
Over het antwoord op deze vraag zijn ganse bibliotheken volgeschreven. Het 
antwoord kan persoonlijk of collectief zijn, en beïnvloed door de heersende 
ideologie, religie, economisch systeem e.a., of de houding hiertegen. Vraag 
is ook of geschiedenis als wetenschap belang heeft, of zin, of nut. De vraag 
naar het nut van de geschiedenis keert steevast terug in vragen van ouders 
wiens zoon of dochter op het einde van het jaar een herexamen of zelfs 
een C-attest heeft. Volgens de Duitse filosoof Nietsche in zijn ‘Over nut en 
nadeel van de geschiedenis voor het leven. Tweede traktaat tegen de keer 
(1874)’ heeft de kennis van het verleden geen enkel nut tenzij die kennis 
aanzet tot actie, omdat de historicus, in tegenstelling tot de politicus, zich 
buiten het verloop van de geschiedenis plaatst. Zelf heb ik nooit de ambitie 
gehad om aan actieve partijpolitiek te doen, wat niet betekent dat ik me 
in bepaalde omstandigheden als geëngageerd heb opgesteld. In mijn 
studentenjaren aan de universiteit van Gent was ik tegenstander van het 
Egmondpact. Maar misschien had dat ook te maken met het feit dat één 
van mijn professoren, de eminente mediëvist Adriaan Verhulst, covoorzitter 
was van het anti-Egmondcomité. De Nederlandse geschiedfilosoof Frank 
Ankersmit legde in zijn boek De sublieme historische ervaring (2007) de 
nadruk op – de titel zegt het zelf – de historische ervaring. Door ons menszijn 
maken we onlosmakelijk deel uit van de geschiedenis. In die zin is kennis 
van de geschiedenis in grotere of kleinere mate zelfkennis. We kunnen niet 
ontkomen aan de geschiedenis, we maken er deel van uit. Daarom heeft de 
studie van de geschiedenis zin voor de mens en is het vak geschiedenis dus 
belangrijk in het curriculum op school.
  
Hoe heb je de coronacrisis ervaren?
Een gedroomde periode van rust, zeker in de lockdown. Als hoogrisicopatiënt 
geen les en dus niet de drukte van school. Een beetje lezen, me bezig houden 
in de tuin met lichte klussen, geen gedwongen contacten.

Je was een graag geziene gast aan tafel in de leraarskamer. Een tafel die 
zelfs een naam heeft (die we hier niet zullen vermelden). Sappige verhalen, 
rake oneliners ... Hoe anders zal jouw leven zijn zonder het schoolbord, de 
leerlingen en de collega’s?
Het professionele leven neemt meer dan de helft van iemands tijd in. 
De essentie is voor mij steeds het lesgeven geweest. Al de rest, zoals 
organisatorische aspecten, kwamen op de tweede of derde plaats. Aan 
mijn klas met de foto’s van belangrijke historische figuren uit de 19de en de 
20ste eeuw zal ik met heimwee terugdenken. Aangezien ik ieder jaar bijna 
een volledig nieuwe lichting leerlingen leerde kennen, hadden we slechts 
contact gedurende één jaar. Maar de herinnering aan vele oud-leerlingen 
blijft levendig dankzij Facebook en Linkedin. 

Collega’s zal ik wel missen, vooral zij met wie ik direct samenwerkte voor 
het vak of binnen de reeks van de zesde jaar. En wat die tafel betreft; in 
elk professioneel milieu zijn er subgroepen waarin tradities gelden en rites 
gelden die wat afwijken van de standaardnorm. Ook op de opgravingen 
was de aanpassing aan het debiet van de werkmannen na 16.30u soms zeer 
zwaar, zelfs voor een student van begin de ’20.

Wat brengt de toekomst?
Ik heb geen concrete plannen of een to-dolijst. Boeken zijn er genoeg thuis 
om me een leven lang bezig te houden. De tuin is groot genoeg om elke 
dag, als het weer en andere omstandigheden het toelaten, een kleinigheid 
te doen. Grote reizen zitten er niet meer in, omdat ik binnen de 24 uur in 
UZGent moet kunnen zijn. De vreugde ligt in kleine dingen, zoals het zien 
opgroeien van onze kleinkinderen. Op 1 januari ben ik voorzitter van de 
lokale historische kring geworden. Ik hoop op die manier mensen te kunnen 
stimuleren in hun lokaal historisch onderzoek, zowel naar inhoud als naar 
vorm.

Wat ben ik allemaal vergeten vragen?
Niets. Sommige mensen denken dat ik interessanter ben om te interviewen 
dan ik werkelijk ben.

Het ga je goed, Eric! Geniet van de rust en dank om vele jaren een fijne 
collega geweest te zijn!     #
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Sam Witte

Wellicht is het een stukje beroepsmisvorming, een uit de hand gelopen nostalgietrip, een door slaapgebrek ingegeven 
angstdroom of de nerdy obsessie van een discountanglofiel, maar er valt uw schrijver dit schooljaar iets op. Onder invloed 
van de coronamaatregelen lijkt het bij tijd en wijle wel alsof ons college verworden is tot een Zweinstein van de lage landen. 
Sweinsteins Jogeschool voor Kekserij en Socuspocus, zo u wil.

Een beknopte geschiedenis van hoe het College 
transformeerde in Zweinstein

Hier dreigt u af te haken. “Witte,” hoor ik u zeggen, 
“ben je definitief gek geworden?” Ik begrijp uw 
scepsis, maar blijft u toch even doorlezen. U zult 
zien dat er meer aan de hand is.

Aan een milde casus van zweinsteinitus ontkom 
je hier op school eigenlijk nooit. Onze oude, 
statige gebouwen en lange gangen met vloeren 
die door intensief gebruik weggesleten zijn, 
ademen geschiedenis. Ons kasteel is weliswaar 
minder oud – en het mist zwevende kandelaars 
– maar verder zie ik geen grote verschillen. De 
vloeren met schaakbordpatroon lijken bijzonder 
geschikt voor tovenaarsschaak, de lange gang 
lijkt zo gekopieerd uit Zweinstein en onze 
binnentuin is eigenlijk niet te onderscheiden 
van het kasteelpark. Goed, het is wat kleiner en 
in plaats van een beukwilg moeten we het doen 
met een aanzienlijk gemoedelijkere boom, maar 
mijn punt staat.

Eigenwijze trappen
Sinds dit jaar zijn dat soort toevalligheden 
echter lang niet meer de enige referenties. De 
potterfans onder u zijn ongetwijfeld bekend met 
het probleem van de trappen. Het is namelijk 
zo dat in Zweinstein trappen twee vreemde 
eigenschappen hebben. Ze zijn nogal koppig en 
ze kunnen zich verplaatsen. U begrijpt dat zulks 
tot allerlei kleine en grote irritaties leidt en dat de 
goed voorbereide heks in opleiding onderweg 
naar de les verweer tegen de zwarte kunsten 
steeds zorgt voor enkele minuten marge voor het 
geval de trappen halverwege de klim besluiten 
dat ze eigenlijk naar de zevende in plaats van 
naar de vierde verdieping leiden. 

Door het circulatieplan werden we op het SJKS 
begin september geconfronteerd met een 
soortgelijke situatie: De trappen bij het lokaal 

van de planning, die van oudsher, eigenlijk zoals 
de meeste trappen, de mogelijkheid boden 
om in twee richtingen te reizen – omhoog en 
omlaag – bleken nu ineens alleen nog geschikt 
voor eenrichtingsverkeer. Menige ongelukkige 
trapbestijger zag zich gedwongen spoorslags 
rechtsomkeert te maken en het aan de andere 
kant opnieuw te proberen. Op Zweinstein 
worden die trapperikelen steevast vergezeld 
door hoongelach en beledigingen van de 
bewegende portretten aan de muur (genre: “En 
garde, schurftig hondsvod!”), bij ons bleef het 
euvel gelukkig beperkt tot de misnoegde blikken 
van ontstemde tegenliggers en een verbale 
reminder om pijlen te volgen en bordjes te lezen.

De lange gang was enige tijd onderhevig aan een 
soortgelijke problematiek. Op een kortstondig 
(en in de media grondig gefileerd) experiment 
na, was die gang meer dan tweehonderd jaar 
lang geschikt om in twee richtingen het hele 
B-gebouw te doorkruisen. Aan het begin van 
dit schooljaar dook er echter ineens een hek op 
in het midden van de gang. De facto had ons 
hele schoolgebouw zich herschikt: het was niet 
mogelijk om van A naar B te trekken zonder 
buiten te komen, een verandering die allerminst 
gewaardeerd werd door de hordes aspirant-
geologen die ‘s ochtends één minuut voor de 
bel op school komen en vervolgens de ambitie 
hebben om zowel hun locker te bezoeken als 
op tijd paraat te zijn voor de les aardrijkskunde. 
Hoewel dit hek inmiddels weer in rook opgegaan 
is, of in ieder geval negentig graden gedraaid, 
zodat het de weg niet meer verspert, kunnen we 
hier misschien iets leren van onze Zweinsteinse 
collega’s: zorg altijd voor enkele minuten 
eigenwijze trappenmarge, dat bespaart je veel 
leed. En nota’s.

Toverkassen
Een andere transformatie konden we aantreffen 
in de Collegekerk. In het kader van de vierde 
editie van het kunstenparcours Coup De 
Ville was die namelijk tijdelijk omgedoopt tot 
expositieruimte. Het thema van Coup De Ville 
was dit jaar ‘Chasing Flowers’ en in de kerk 
verscheen… een bloem. Nu ja, het was eigenlijk 
meer een vrucht, maar dat doet er nu niet 
zoveel toe. Wat relevanter is: het was een vrucht 
die niet echt bestaat. Ze was metershoog en 
kardemomvormig met aardbeien op. Waar zou 
je zo’n verschijning eerder verwachten, op het 
SJKS of op ZHHH (Zweinsteins Hogeschool voor 
Hekserij en Hocuspocus)? 

De vraag stellen is ze beantwoorden: de kerk, 
de glas-in-loodramen, de standbeelden, de 
vrucht, het hele tafereel leek wel weggelopen 
uit Zweinstein. De kerk was een kas geworden, 
het kunstwerk een magische plant en het enige 
wat nog ontbrak was de karakteristieke stem van 
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professor Stronk die met veel geduld uitlegt wat 
deze plant nu precies doet en hoe ze verzorgd 
moet worden. De genetisch gemanipuleerde 
aardbeisculpturen die je tijdens Coup De Ville 
ook in de kerk kon bewonderen, versterkten dat 
beeld alleen maar.

Muizenissen omtrent deuren
Het potteruniversum wordt ook gekenmerkt door 
een fenomeen dat zich moeilijk laat benoemen, 
maar dat misschien nog het best omschreven zou 
kunnen worden met de naam ‘deurverwarring’. 
De deuren in de magische wereld kloppen vaak 
niet. Ze zijn namelijk magisch en beantwoorden 
daardoor fundamenteel niet aan onze 
verwachtingen omtrent deuren.
Wat ik daarmee bedoel, zal ik proberen uit te 
leggen. Wanneer we op het punt staan een 
deur te openen en voor het eerst een nieuwe 
ruimte te betreden, ontstaat er in ons hoofd 
een hypothese, een verwachtingspatroon. Op 
basis van de functie van wat achter de deur ligt 
en de vorm van het gebouw waarin de deur 
zich bevindt, ontwikkelen we een vermoeden 
van hoe de kamer achter de deur eruit zal 
zien. Aangezien wij in een vrij onmagische en 
bijgevolg enigszins voorspelbare wereld leven, 
klopt die hypothese vaak min of meer. In de 
magische wereld van Harry en zijn kornuiten ligt 
dat echter anders. Deuren leiden naar kamers die 
te groot zijn voor het gebouw waar ze in zitten, 
of ze leiden naar kamers die helemaal anders 
zijn dan je zou verwachten, meestal groter, vaak 
ook absurd. Deuren zijn ook een stuk flexibeler 
dan wij gewend zijn: ze verschijnen alleen als 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan, of ze zijn 
gecamoufleerd of magisch gesloten.

Welnu, dit is het punt waarop het 
samenzweringsgehalte van dit artikel echt 
de hoogte in schiet, maar stelt u alstublieft 
uw oordeel uit tot u klaar bent met lezen. Het 
SJKS heeft magische deuren. Daar, u leest het. 
Magische deuren. Het heeft deuren die niet open 
kunnen, deuren die nergens heen leiden, deuren 
die verstopt zijn en deuren die verschijnen. Een 
voorbeeld: de leraarskamer. De routiniers onder u 
weten hoe de leraarskamer tot dit jaar werkte. Er 
is een deur, die gaat open als je op een bel drukt, 
waarna je je achterstallige schrijfopdracht kan 
indienen. Welnu, die deur is er nog, maar het is 
geen deur meer. Als je op de bel drukt, blijft de 
deur dicht. Zelfs de sleutel waarmee de deur tot 
dit jaar geopend kon worden, werkt niet meer.
We hebben hier dus te maken met een deur 

die lijkt op een deur, die als je erop klopt zelfs 
klinkt als een deur, maar die niet werkt als een 
deur. De deur is daarmee de facto een nepdeur 
geworden. Waar is de deur dan heen? Wel, die 
is verstopt. Om bij de nieuwe deur te komen, 
moet je op zoek naar een deurklink die verstopt 
is achter een standbeeld. Slim, op die manier 
blijft de leraarskamer een beetje exclusief. Waar 
hebben we dat eerder gezien? Juist, de deur 
naar het bureau van professor Perkamentus op 
Zweinstein, verstopt achter een waterspuwer. 

Een andere verdachte deurensituatie vinden we 
in het E-blok. De deur naar E286 gaat niet open 
en als je de deur naar E287 opent, kom je in een 
lokaal terecht dat veel te groot is. Het is fysiek 
onmogelijk dat dat klaslokaal past in de ruimte 
die voor lokaal E287 beschikbaar is. In feite is dit 
niet anders dan de tent die de familie Wemel 
gebruikt om het WK-zwerkbal bij te wonen in het 
vierde potterboek. Ook die is aan de binnenkant 
veel ruimer dan zich aan de buitenkant laat 
aanschijnen.

Hoe het met die deur naar E286 zit, weet ik nog 
niet. Ik vermoed een soort Kamer van Hoge Nood, 

waarbij de deur pas open gaat als er aan een 
aantal voorwaarden voldaan is. Ik heb inmiddels 
uitgebreid allerlei hypotheses getest, maar het is 
me nog niet gelukt om het lokaal succesvol te 
betreden.  

Ik zet mijn onderzoek voort, beste lezer, maar ik 
hoop dat ik u met deze tussentijdse rapportage de 
ogen heb kunnen openen. Of deze bevindingen 
betekenen dat we stiekem allemaal heksen en 
tovenaars zijn, dan wel of de coronaperiode zijn 
tol begint te eisen op mijn mentale gesteldheid, 
laat ik voorlopig nog even in het midden. Neemt 
u voorlopig al de volgende conclusies mee: 
pas goed op, kom op tijd, verdwaal niet op de 
trappen en bovenal: wantrouw deuren. Altijd.
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Onze leerlingenbegeleiding draait op volle toeren. Met het grootste hart voor onze jongeren, onze kinderen. Een luisterend oor, socio-emotionele hulp, 
studiebegeleiding, het is belangrijker dan ooit. Daarom besloot het College om sinds dit schooljaar nog meer dan voorheen in te zetten op leerlingenbegeleiding 
door het team uit te breiden. Want kwaliteit bieden is belangrijk, op elk vlak. Hoog tijd dus om even kennis te maken met de leerlingenbegeleiding. Omdat het 
begeleiden van jongeren, of het nu op studievlak of socio-emotioneel is, een essentieel deel van onze taak als school is. De school is een tweede thuis, waar 
iedereen zich goed moet kunnen voelen, om zo het beste uit zichzelf te kunnen halen. 

De gezichten achter de leerlingenbegeleiding
Sinds dit schooljaar zet onze school extra in op leerlingenbegeleiding door twee extra leerlingenbegeleiders in het team op te nemen. Dit was nodig, omdat 
de vraag tot ondersteuning of een luisterend oor de laatste jaren toch wel was toegenomen. Op die manier kunnen nog meer leerlingen op korte termijn 
geholpen worden. Het team begeleiders is heel hecht, werkt nauw samen en bestaat uit een mooie mix van mannen en vrouwen. 

1ste graad
1ste jaar Kirsten Merckx Pieter Van Rumst

2de jaar Kirsten Merckx Pieter Van Rumst

2de graad
3de jaar Kim Blancquaert Pieter Van Rumst

4de jaar Kim Blancquaert Danny Baart

3de graad
5de jaar Inge Callewaert Danny Baart

6de jaar Inge Callewaert Danny Baart

Leerlingenbegeleiding op kruissnelheid
Kim Blancquaert

Zwijg mij van het nieuwe normaal. Het zijn vreemde tijden. Niks normaal. Het einde lijkt in zicht en toch ook helemaal niet. 
Terwijl de coronaregels voortdurend bijgestuurd en aangescherpt worden, richt de prestatiegerichte maatschappij gelukkig 
ook de ogen op welbevinden en verbondenheid …

Pieter

Kirsten

Kim

Inge

Danny
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Zoals je kan zien, wordt er gezorgd dat er voor 
elk jaar zowel op de hulp van een vrouwelijke 
als van een mannelijke leerlingenbegeleider kan 
worden gerekend. Bepaalde socio-emotionele 
problemen worden door leerlingen nu eenmaal 
liever besproken met iemand van hetzelfde 
geslacht. Bovenstaand schema is zeker niet 
bindend, eerder een leidraad. Als een leerling 
bijvoorbeeld een goede band heeft met een 
bepaalde begeleider doordat ze in het verleden 
reeds samen gesprekken hebben gevoerd of die 

begeleider een leerkracht is van de leerling, dan 
kan daar uiteraard zeker naar gekeken worden. 
De leerlingenbegeleiders zijn heel flexibel. De 
bedoeling is en blijft dat elke leerling zo goed 
mogelijk geholpen wordt. 

Pedagogisch directeurs Tiny Torsy en Isabelle 
Van Lemmens behouden steeds het overzicht, 
volgen mee op en leiden de wekelijkse 
overlegvergaderingen in goede banen. 

Wanneer kan je de 
hulp inroepen van de 
leerlingenbegeleiding?
Normaal gezien gaat een leerling eerst praten 
met de klastitularis als er een probleem is of als 
hij met iets zit. Die staat heel dicht bij de leerling 
en kent hem ook goed. Als de klastitularis niet of 
onvoldoende kan helpen, of als de leerling liever 
de hulp inroept van iemand die wat verder van 
hem afstaat, kan er uiteraard ook onmiddellijk bij 

de leerlingenbegeleiding worden aangeklopt. 
Iedereen is welkom, of het nu om kleine of 
grote problemen gaat. Die kunnen van socio-
emotionele aard zijn: alles wat te maken heeft 
met pesten, problemen thuis, in de klas, met 
vrienden, niet goed in je vel zitten, ruzies … 
Praten helpt! Maar ook problemen op studievlak 
worden er aangepakt. De leerlingenbegeleiders 
helpen op heel regelmatige basis leerlingen met 
het opstellen van een degelijke studieplanning, 

het bekijken en eventueel bijsturen van de 
studiemethode, het analyseren van fouten, leren 
schematiseren … 

Als een probleem toch om meer professionele 
hulp vraagt dan de leerlingenbegeleiding kan 
bieden, dan wordt er doorverwezen naar het 
CLB of verdere hulpverlening. Door de nauwe 
samenwerking en het wekelijkse overleg met het 
CLB kan er kort op de bal worden gespeeld. 

Hoe kan je contact opnemen?
De leerlingenbegeleiding werkt vraaggestuurd. 
Dat betekent dat je zelf mag aankloppen als je 
een probleem hebt, klein of groot. Praten helpt! 
Aarzel dus zeker niet om hulp te vragen of langs 
te gaan voor een babbel. 

Via mail is het heel laagdrempelig om contact op 
te nemen. Als je niet precies weet wie je het best 
verder kan helpen, stuur je een mailtje naar het 
algemene e-mailadres: leerlingenbegeleiding@
sjks.be. 

Weet je wel bij wie precies je wil of moet zijn? Dan 
kan je via Smartschool een berichtje sturen naar 
de leerlingenbegeleider met wie je een afspraak 
wenst te maken. Er wordt zo snel mogelijk 
geantwoord op elk mailtje. 

Ook in het bureau van de leerlingenbegeleiding 
zelf is iedereen welkom, ook al is het de eerste 
keer dat je langskomt. Je vindt het schuin 
tegenover de Calfac. Het bureau wordt tijdens 
de schooluren bijna permanent bemand door 
een leerlingenbegeleider, dus een live bezoekje 
zonder afspraak kan ook. 

Voel je na het lezen van dit artikel de noodzaak 
om eens langs te komen voor een gesprek? Altijd 
welkom!     #

Wees niet te verlegen om hulp te vragen, 
het is geen teken van zwakheid, 

maar van wijsheid
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Oud-leerling Bruno Bolsens (6GL 94)
Muzikaal ingenieur en wereldburger

Danny Van Royen

Bruno stapte in september 1988 als bedeesd jongetje de Collegepoort 
binnen. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader en vele jongens 
van de familie. Lagere school in Beveren en dan richting Sint-Niklaas, 
naar ‘t College, zo ging dat. Pientere oogjes, scherp verstand, zacht van 
aard. Een hele aangename leerling, nieuwsgierig en goed in taal én in 
wiskunde. Muzikaal ook. Halfweg de humaniora: ‘Of hij misschien tijdens de 
middagpauze mocht oefenen op het kerkorgel in de Collegekerk?‘ Superior 
De Smet gaf graag zijn toelating. Een beeld dat bijblijft: een frêle, overgroeide 
puber in gevecht met een bonk van een instrument. Net voor Bruno de 
Collegepoort (als leerling!) achter zicht dichtsloeg, strikte ik hem voor een 
terugblik op zes jaar SJKS-humaniora in Ic Hou. Bij het artikel een foto van de 
12-jarige Bruno en een van de 18-jarige. Wat gegroeid, maar nauwelijks echt 
veranderd. En dat bleef zo, ook na meer dan 20 jaar. Ik herinner me het erg 
aangename weerzien op een openschooldag voor enkele jaren toen Bruno 
zijn dochter kwam inschrijven in de lagere school. Vriendelijk, geïnteresseerd 
en met goede herinneringen aan de tijd van toen. Met open mond en grote 
ogen luisterde ik naar ‘waar hij zoal mee bezig was‘. Hij was niet onder de 
kerktoren gebleven!

Begin september 2020 hebben we elkaar opnieuw ontmoet. Bruno nodigde 
me uit om eens een kijkje te komen nemen. ‘Heb je geen interesse om 
eens langs te komen op een vrijdagnamiddag? Op school. In de kerk! Op 
het hoogzaal van de kerk! ‘Ik kom mijn dochter ophalen na school en de 
tijd daarvoor ben ik aan de slag om het kerkorgel opnieuw aan de praat te 
krijge...’ Met grote nieuwsgierigheid ging ik in op de vraag. Ik keek ernaar 
uit hem terug te zien. De dag voor onze afspraak kreeg ik een mailbericht: 
een reminder en - terloops - dat hij ook Dieter Vanhandenhoven had 

uitgenodigd. Dieter is eveneens oud-leerling van het College: muziekleraar, 
koorleider-dirigent van Flanders Boys Choir (voormalig In Dulci Jubilo) en 
klavierspeler. Piano, klavecimbel en... orgel.

Over kerkorgels en duurzame energie
Het werd een bijzondere ontmoeting. Op het hoogzaal. Jawel, met masker 
en respect voor de afstandsregel. Herinneringen aan hun collegetijd, aan 
de leerkrachten van toen, maar vooral de gezamenlijke passie voor het 
imponerende kerkorgel kwamen aan bod.  Klankkleur, klavieren, registers, 
historie, plannen... We genoten alle drie van de ontmoeting en droomden 
over wat misschien allemaal mogelijk was met orgel en kerk. Er werd geen 
seconde gezwegen. De schoolbel rinkelde ons terug naar de realiteit 
en herinnerde Bruno eraan dat hij met zijn dochter had afgesproken. We 
zouden elkaar nog horen en zeker contact houden.
Met een glimlach op het gezicht en een goed gevoel stapte ik het weekend in. 
Het coronakeurslijf voelde net iets minder strak aan. Het septemberzonnetje 
hielp ook.

De daaropvolgende dagen liet de ontmoeting me niet los. Die Bruno 
toch! De dépannage van de elektrische aandrijving van het kerkorgel en 
de gestage onderhoudsbeurt maakt het - mogelijk om het instrument 
opnieuw te bespelen. Na decennia stilte opnieuw lucht, klank, leven, muziek 
in de orgelpijpen! De max. En zijn Amerikaans verhaal! En de Tesla-plannen! 
Tjonge, tjonge.

Diezelfde week vernam ik dat ons schoolmagazine Ic Hou een artikel plande 

In een loopbaan in het onderwijs passeren honderden, 
duizenden leerlingen de revue. De herinnering vervaagt met 
de jaren. Hoewel.  De voornaam, of enkel de familienaam, 
of ... een schavuitenstreek, een schrandere opmerking, een 
knap studieresultaat, een opvallende karaktertrek ... en je 
weet het weer.
Wat mij dikwijls helpt om oud-leerlingen opnieuw scherp te 
krijgen, is me het beeld voor de geest halen van de plaats 
waar ze in de klas zaten. Het is meer dan eens een hefboom 
geweest om oud-leerlingen en de bijhorende tijdsgeest in 
het vizier te krijgen. Bij een beperkte groep oud-leerlingen is 
het anders. Van in het begin was er ‘een klik’. Oud-leerlingen 
waarvan ik op het einde van het schooljaar polste hoe ze 
het gedaan hadden bij de examens in de hogere jaren. Ook 
na hun humaniora bleef er contact. Eén van hen is Bruno. 
Onlangs ontmoetten we elkaar opnieuw.

1   Danny is een goed schrijver, dus kostte het weinig moeite om hem helemaal zelf te laten bepalen hoe hij het artikel wou aanpakken. Het resultaat is echter wel heel ‘stevig’ geworden, 

waardoor het onmogelijk werd om het volledig te publiceren in deze Ic Hou. Lees na dit voorsmaakje verder door de QR-code te scannen, of vraag het gehele artikel digitaal aan bij de Ic Hou 

redactie.

18  IC HOU FEBRUARI 2021



ICHOU #  AAN ZET!

>>>

i.v.m. de oud-leerlingendag. Corona stak stokken in de plannen voor de 
jaarlijkse ontmoetingsdag het derde weekend van oktober, maar misschien 
konden we op een andere manier oud-leerlingen aan bod brengen. Na 
overleg met de hoofdredacteur kreeg ik carte blanche voor een interview 
met Bruno1. 

We focusten vooral op het oud-leerling-zijn en zijn loopbaan. Het vervolg 
van ‘Bruno en het kerkorgel’ (en dan betrekken we er zeker ook Dieter bij) is 
voor later. Een verhaal waar ongetwijfeld op meer dan één manier muziek 
in zal zitten.

Streng en rechtvaardig
Je bent oud-leerling van 
onze school. 
Inderdaad, zoals mijn vader 
(retorica ‘68) die hier intern 
geweest is. En vele van 
mijn neven zijn hier ook 
afgestudeerd. Zelf kwam 
ik in september 1988 door 
de poort binnen, in 1 Lat 
D. Daar zaten de mensen 
van Beveren samen. In ‘94 
zwaaide ik af in 6GL.

Welk traject volgde je?
Latijn en Grieks, bij 
titularissen Danny Van 
Royen, Herman Brijs, EH. 
Marc Stockman, Werner 
Stuyven, Henri Van Brussel, 
en Wilfried Van Wambeke. 

Tevreden over de richting die je volgde?
200%. ‘Klassieke’ was 
misschien niet de ideale 
match om later burgerlijk 
ingenieur te worden, 
maar de rijkdom van de 
GL blijft toch een bagage 
voor het leven. Het was 
de perfecte voeding voor 
mijn talenknobbel. Ik 
gebruik nog elke week 
mijn vijf talen. Nederlands, 
Frans, Duits en Engels... en 
Grieks. Ik heb véél gehad 
aan mijn Oud-Grieks!

Wat waardeerde je 
vooral in de opleiding?
Mag vreemd klinken, 
maar het feit dat het 
ons niet té gemakkelijk 
gemaakt werd. Ik heb in 

de humaniora echt moeten studeren. En leren studeren. Pas in het eerste 
jaar aangekomen, vertelde Isabelle Snoeck ons al op dag 2 dat we “geen gat 
in de lucht mochten springen, omdat we eens een 10/10 haalden op onze 
allereerste overhoring Latijn”.

We werden meteen met de voetjes op de grond gezet. Hier werden geen 
‘cadeaukes’ uitgedeeld. Op het moment zelf werkt dat natuurlijk een stuk 
intimiderend, maar de vruchten oogstte ik later.

‘Streng en rechtvaardig’, zou ik zeggen. Discipline is nodig om ook aan je 
zelfdiscipline te kunnen werken. Als tiener zie je die zaak op dat moment 
natuurlijk anders.

Respect en eerbied horen er ook bij. Leiderschap. Er waren op het College 
veel figuren die leiderschap/gezag uitstraalden. Je moest bijvoorbeeld niet 
sollen met het triumviraat Superior-Provisor-Prefect. Die aanpak bracht 
alleszins een aantal levenslessen mee, die misschien minder evident zijn 
tegenwoordig.

Wat miste je of betreur je?
Er zijn zeker ook momenten geweest waar ik me een nummer gevoeld heb 
die door de onverbiddelijke mangel moest gehaald worden. Gelukkig heb ik 
er geen littekens aan overgehouden.

Ik kan niet zeggen dat ik flagrante onrechtvaardigheid gezien heb. Wie iets 
uitstak, die draaide ervoor op. En dan kon die bladzijde omgedraaid worden, 
geen rancune.

Automatisch geleide voertuigen !
Na de humaniora ... Wat studeerde je en hoe zag je beroepsloopbaan er 
tot nu uit?
Ik ben pas tijdens het laatste jaar van de humaniora wijs genoeg geworden 
om te beseffen dat de ingenieurswetenschappen mij goed lagen. Ik had 
wel lessen fysica achter de rug in de Grieks-Latijnse, maar dat was maar een 
summiere kennismaking, met weinig connectie met wiskunde, bijvoorbeeld. 
Eerder, ‘intellectueel toerisme’.

Ik ben dan in de voetsporen van mijn neef getreden, die ook een jaar 
‘Voorbereidend Hoger’ gedaan heeft in het Sint-Jan-Berchmanscollege op 
de Meir in Antwerpen. Daar, met 25 uur wiskunde per week, ben ik pas echt 
uit de wetenschappelijke startblokken geschoten. Dit was in 1994-95.

Daarna ging het naar Leuven, Burgerlijk Ingenieur van 1995 tot 2000. 
Afgestudeerd in richting Elektrische Energie.

Ik heb dan 5 jaar doctoraat gedaan (waarvan vier jaar aspirant van het Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek) en was in 2005 officieel afgestudeerd als 
PhD.

Ik richtte mijn eigen firma op. Samen met vier partners, later vijf. De firma 
bouwde automatisch geleide voertuigen (AGV’s) die de automatisatie 
optimaliseren in bedrijven. We bouwden alles zelf: vertrekkend van ruw staal, 
lassen, schilderen, bekabelen, monteren, tot de afwerking van de voertuigen. 
Alles bestuurd door onze eigen computers en software. We waren onze tijd 
eigenlijk ver vooruit qua innovatie. Vele van onze producten zijn nadien 
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overgenomen en/of gekopieerd door onze concurrenten. Dit was een 
interessante periode, omdat ze ons overal ter wereld heeft gebracht. Onze 
klanten waren te vinden in de vliegtuigbouw, de automobielindustrie, de 
entertainmentwereld, de nucleaire industrie...

Ik heb mijn zaak moeten uitleggen op het hoofdbureau van Walt Disney 
Engineering in Burbank-Californië, bij Airbus in Frankrijk, RoboCoaster in 
Engeland... Ik moest ook af en toe in de warme zone in de Franse nucleaire 
industrie zijn om specifiek onderhoud te doen.

Rond dezelfde tijd, 2008-2009, kwam de K.U. Leuven met de vraag of ik 
voltijds professor wilde worden aan het departement elektrotechniek. Ik 
startte de procedure. Jury en alles wat daar nog allemaal bijhoort. Alles liep 
voorspoedig, maar ...

Ik heb, op werkelijk het allerlaatste moment, de brief van mijn aanstelling 
niet ondertekend, en een uitgebreide verontschuldiging gestuurd naar de 
rector. Tot grote verbijstering van mijn familie, natuurlijk. Hoe durfde ik het 
wagen mijn aanstelling tot prof te laten schieten. Dit was slikken voor het 
thuisfront. Ik ben er uiteindelijk niet rouwig om; kiezen is altijd een stukje 
verliezen. Ik bracht de universiteit wel in een lastig parket, omdat zij de 
procedure moest herbeginnen. 

Onze firma kwam uiteindelijk op de radar van een Duitse groep (Grenzebach) 
in 2013. De uitdaging: het bouwen van een systeem dat kon concurreren 
met Kiva Systems, die zopas gekocht waren door Amazon.

Kiva is de huisleverancier van Amazons robots. Ik heb bijna drie jaar 
in Duitsland gewoond, om de ontwikkeling persoonlijk op te volgen. 
Finaal slaagden we in ons opzet. We konden als eerste Europeanen een 
tegengewicht bieden en onze pilootprojecten uitrollen. Die lopen intussen 
in Frankfurt en in Zweden.

Die periode in Duitsland was een intensieve, maar lonende leerschool. In 
Beieren – toch wel een fantastische deelstaat – schaafde ik mijn ‘Van Ginniken-
Duits’ bij en leerde ik de Duitse aanpak en visie op industrie en onderzoek 
en ontwikkeling. De Duitse groep bracht mij ook tot in Griekenland, bij een 
dochteronderneming in Athene, gespecialiseerd in robotvisie. Zij leveren 
aan alle grote merken in Duitsland en de VS.

Ik begon meer en meer mijn draai te vinden in Athene, en kreeg er ook 
mensen aan boord voor mijn projecten in Aartselaar. De dreiging van een 
Grexit (die term was er nog vóór de Brexit!) en de ‘capital controls’ van dien, 
zorgden ervoor dat ik het vliegtuig op moest naar Athene met het contante 
geld voor de lonen van mijn mensen aldaar. In 2016 besloot ik Grenzebach 
te verlaten, en mij als zelfstandige te vestigen.

Tegelijk had ik me geëngageerd om samen met enkele Griekse collega’s-
vrienden een gooi te doen naar het oprichten van een investeringsfonds 
in Start-ups. Dit werd Big Pi Ventures, gesteund door het Europese 
Investeringsfonds (EIF). 

Met vijf partners bekeken we Griekse voorstellen van teams die een 
onderneming willen oprichten. Daar heb ik gewerkt tot eind 2020. Het fonds 
is ondertussen meer dan halfweg zijn levenstermijn, en de belangrijkste 

nieuwe investeringen zijn gebeurd. We hebben nu 23 firma’s in onze 
portfolio zitten, elk met een serieus groeipotentieel. 

Het meest recente hoofdstuk: Tesla! In 2016 kwam Tesla aan mijn mouw 
trekken, om mijn kennis aan te wenden voor hun ontwikkelingen in de 
USA. Ik had juist toegezegd aan Big Pi, en heb hen vriendelijk moeten 
afwijzen. Maar we zijn wel verder blijven samenwerken, ikzelf als zelfstandige 
contractor.

Sinds die tijd ben ik dus ook deeltijds werknemer van Tesla in Californië 
en heb ik ondertussen een maand of acht in de VS doorgebracht in Tesla’s 
belangrijkste onderzoekscentrum in Palo Alto. Opnieuw kennismaken met 
een totaal ander soort ‘klappen van de zweep’. Wat een contrast met de 
Duitse aanpak.

Onze samenwerking liep parallel met mijn werkzaamheden bij Big Pi 
in Athene en er was ook synergie. Telkens ik naar Californië ging, kon ik 
de gelegenheid gebruiken om start-ups te bezoeken in Silicon Valley. 
Sommige van die contacten leidden dan weer tot investeringen in of vanuit 
Griekenland.

En ook in de andere richting is er synergie: sinds augustus 2018 heeft Tesla 
aan de universiteit in Athene (Demokritos) een onderzoekscentrum opgezet 
en daar de ontwikkeling van de elektrische motoren ondergebracht. Laat nu 
toevallig mijn PhD in het bereik van Elektromagnetische Compatibiliteit zijn. 
Ik ben in Demokritos kind aan huis geworden.

Zeer recent is Tesla opnieuw naar mij toegekomen, om te spreken over 
voltijdse samenwerking. Ik heb de voorbije weken de verschillende 
interviews gedaan en onlangs heeft Elon Musk mijn dossier gelezen en 
goedgekeurd. Dat betekent dus dat ik binnenkort aan hem verantwoording 
moet afleggen. Spannend.

Wie meer wil lezen over Bruno’s blik op globalisering, duurzaamheid en 
orgelbouw: scan de code!     #
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Het lijkt erop dat het luik modernisering van het secundair onderwijs de 
komende periode een vaste rubriek zal worden in de Ic Hou-magazines. Na 
een eerder theoretische uiteenzetting in een vorige editie, over de opbouw 
van de lessentabellen eerste graad en de visie waarom bepaalde vakken in 
respectievelijk het eerste of tweede jaar een plaatsje kregen, zoomen we 
in op het vak ‘sciences’ in het tweede jaar. Dit wordt enkel in de basisoptie 
Moderne Talen-Wetenschappen gegeven. 

Het vak ‘sciences’, ingeroosterd als een blok van twee aansluitende lesuren, 
wordt modulair georganiseerd. Alle leerlingen uit de tweede moderne 
volgen in een andere volgorde zes verschillende modules die elk vijf 
weken duren. Bovendien wordt elke module door een andere vakspecialist 
gegeven, een mooie surplus die door vele leerlingen alvast gesmaakt wordt. 
De leerlingen maken op deze manier inhoudelijk kennis met verschillende 
soorten wetenschappen, aangebracht volgens de regels van de kunst, 
volgens de bijhorende didactiek die eigen is aan elk vak. 

Eind juni, als de leerlingen hun definitieve studiekeuze moeten 
bekendmaken, kunnen de ervaringen vanuit de verschillende modules zeker 
richtinggevend zijn. Is de interesse voor economie gewekt na het volbrengen 
van drie ‘boss fight’-proeven over de consument, de onderneming en de 
overheid in de samenleving? Ligt het hart van de leerlingen bij de exacte of 
sociale wetenschappen? Wat is het verschil hiertussen? Hoe verbindend is 
taal in verschillende culturen? Wie is professor Boroditsky? De module taal en 
cultuur verruimt ongetwijfeld het denken van een doorsnee veertienjarige! 
Of misschien is het onderzoekend leren om daarna tot een theorie te 
komen iemand meer op het lijf geschreven? De zoektocht naar het magisch 
wit poeder (module chemie), de verrassende experimenten kleurrijk licht 
(module chemie-techniek) of de variatie aan krachtig-werk-opdrachten 
(module fysica) zitten daar dan ongetwijfeld voor iets tussen. Ook linken 
leggen tussen leerinhouden is een belangrijke vaardigheid: loopt dit vlot of 

gaat het eerder moeizaam? Dat ontdekken leerlingen in een module fysica 
waarin de leerinhouden fysica gekoppeld worden aan wiskundige en ICT-
vaardigheden. Passende grafieken leren maken in Excel is de kroon op het 
werk. 

In elke module komen leerinhouden uit het gemeenschappelijk funderend 
leerplan én het ICT-leerplan aan bod; deze worden inhoudelijk versterkt met 
leerplandoelen uit de specifieke leerplannen ‘wetenschappen’ en ‘moderne 
talen’ van de basisoptie Moderne Talen-Wetenschappen. Via permanente 
evaluatie van kennis, vaardigheden en attitudes in elke module worden de 
leervorderingen van de leerlingen in kaart gebracht. Kunnen zij abstract-
theoretisch denken of is een praktische invalshoek nodig om een complex 
probleem te begrijpen? Wat ligt in hun comfortzone: individueel werk of 
groepswerk, gesloten of open opdrachten?

Door heel bewust diverse werkvormen uit te proberen in de verschillende 
modules bieden we leerlingen kansen om hun eigen sterktes kritisch in te 
schatten, belangrijk om een positieve studiekeuze voor de tweede graad te 
maken. 

Kritisch zijn, reflecteren, aanpassingen doorvoeren als deze effectiever 
blijken… Net zoals bij alle vernieuwingen is het belangrijk tijdig feedback 
bijeen te sprokkelen. Het wetenschapsrobotje vat alvast de impressies van 
de leerlingen uit de tweede moderne samen!     #

Modernisering secundair onderwijs – 
sciences in het tweede jaar

Tiny Torsy

Vooropgesteld voor november 2020, verwacht in december of uiteindelijk gefinaliseerd in januari 2021? Het is wachten…. 
Wachten op de definitief goedgekeurde leerplannen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. De tijd tikt, de 
trein van de modernisering van het secundair onderwijs dendert voort. De voorbereiding voor tweede en derde graad moet 
afgerond worden, maar de invulling van het tweede jaar is een feit.

Via permanente evaluatie van kennis, 
vaardigheden en attitudes worden 

de leervorderingen van de leerlingen 
in kaart gebracht

IC HOU FEBRUARI 2021  21



ICHOU #  AAN ZET!

Laten we even teruggaan naar het pre-
coronatijdperk. Ook dan maakten ouders zich 
zorgen over het schermgebruik van hun kinderen, 
ook dan groeide het gevoel dat het sociale 
leven van jongeren zich meer en meer digitaal 
afspeelde en nam de digitalisering van het 
onderwijs al – weliswaar niet met reuzenstappen 
zoals in de afgelopen maanden – gestaag toe. 
Maar klopte ons vermoeden? Hoe zat het precies 
met de schermtijd van jonge mensen, de digital 
natives?

Verschillende jaren al organiseert Mediaraven 
vzw, een Vlaamse jeugdwerkorganisatie bedoeld 
om expertise over en creatieve ruimte voor 
het experimenteren met media aan jongeren 
over te brengen, in samenwerking met een 
onderzoeksgroep van UGent (imec-mict-UGent) 
en dit jaar ook met Mediawijs, het kenniscentrum 
voor mediawijsheid, een grootschalig Vlaams 
onderzoek naar het digitale mediagebruik bij 
jongeren. Dit tweejaarlijkse onderzoek kreeg 
de treffende naam ‘Apenstaartjaren’ mee. Wij 
schreven in en gingen het vorige schooljaar met 
hen mee op onderzoek. 

In verschillende klassen werd een bevraging 
afgenomen over mediagebruik, privacy, sexting, 
cyberpesten en online activiteiten. Maar liefst 
362 van onze leerlingen namen deel. Over heel 
Vlaanderen werden er 4255 jongeren bevraagd. 
Met dit hoge aantal deelnemers kan je de 
resultaten gerust representatief noemen voor 
onze leerlingen uit de toenmalige eerste en 
tweede graad. Brengen we enkele cijfers samen, 
dan krijgen we dit beeld voor onze school (zie 
afbeelding) 

De meeste van onze leerlingen tussen 12 en 16 
jaar hadden een smartphone, wat in dezelfde 

lijn lag als de doorsnee Vlaamse jongere. Dat 
betekende ook dat de smartphone veruit 
het meest gebruikte mediatoestel was. Die 
smartphone kregen ze gemiddeld (Vlaams 
niveau) op hun 11 jaar. Als dat jullie je al van 
je sokken blaast, schrik dat niet: stelde je die 
vraag anno 2020 aan kinderen jonger dan 12 
jaar, dan was de gemiddelde leeftijd waarop ze 
een smartphone kregen 9 jaar! Tablets waren 
bij kinderen het meest gebruikte toestel, maar 
opvallend was dat die tablets steeds minder 
gebruikt werden naarmate ze ouder werden. 

Hoe intensief gebruikten jongeren hun toestel? 
Jammer genoeg hebben we hierover geen cijfers 
voor SJKS. Het onderzoek vertelde ons dat de 
smartphone door de helft van de bevraagden 
1 tot 4 u per schooldag werd gebruikt, maar 36 
procent spendeerde meer dan vier uur op z’n 

telefoon. Intensief? Jawel, je kan het moeilijk 
anders omschrijven, maar dit resultaat lag in 
dezelfde lijn als vorig jaar. De belangrijkste trend 
was dus geen stijging van het schermgebruik, 
wel een verlaging van de leeftijd waarop dit 
fenomeen optrad. 

Waar ging die tijd dan naar toe? Sociale media 
waren het meest populair, met vooral YouTube 
en Instagram als populairste apps. Het gebruik 
van apps onder SJKS’ers werd wel verder 
bekeken. Whatsapp werd met voorsprong het 
meest gebruikt door onze leerlingen om te 
communiceren, terwijl Instagram en Snapchat 
aan een opmars bezig waren. De opkomst bij 
die laatste twee apps als communicatiemiddel 
zie je in heel Vlaanderen, maar op onze school 
gebeurde dit trager. Frappant is dat het gebruik 
van Facebook sterk verschilt van graad tot graad: 
hoe jonger de leerling, hoe minder populair. 
Je hoort wel eens dat Facebook ‘passé’ is; wel, 
die uitspraak lijkt dus steek te houden bij onze 
SJKS 12- tot 14-jarigen. Het bleef wel het meest 
gebruikte platform om zich te verdiepen in 
actuele maatschappelijke thema’s.

TikTok bleek het meest gehoorde alternatief qua 
tijdsinvulling bij het gebruik van sociale media. 
Een kleine helft van de Vlaamse jongeren uit de 
eerste graad gebruikte dit wekelijks, maar oudere 
jongeren leken zich maar heel beperkt met deze 
app bezig te houden. Op SJKS werd Twitter heel 
gering gebruikt, terwijl ook Skype ( < 5 procent) 
en Facetime  (iets meer dan 20 procent) beperkt 
tot het wekelijks gebruik behoorden… In dat 
clubje van stumperds hoorde ook een oude 
bekende: de sms. Slechts 1 op de 10 SJKS’ers 
gebruikte ‘old school’-text messaging wekelijks 
als communicatietool en dan nog vooral naar 
hun ouders toe. Oncool dus… De achteruitgang 

“Oh die apen(staart)jaren…”
SJKS-jongeren en hun (pré-corona) digitale gewoontes

Stefan De Bock

De voorbije maanden zaten we met z’n allen al te vaak achter een scherm. Als het hele coronagebeuren ons één ding 
aantoonde, was het wel de stijging van de impact van digitale tools en schermpjes op ons dagelijks leven. Waar het kon, 
werd gedigitaliseerd; waar het niet kon, werd en wordt er een manier gezocht om het analoge, het fysieke te vervangen. 
Toch nog even opmerken dat net begin 2020 er een nieuwe trend ontstond, een tegenbeweging tegen het ongebreideld 
gebruik van smartphones en dergelijke (K. van der Waals, “Zeg maar dag tegen dat scherm” in: De Standaard, 23 januari 2020). 
Een groeiende groep mensen begon wereldwijd te beseffen dat hun afhankelijkheid van schermen te groot werd en zocht 
een uitweg of althans een manier om de schermtijd te reduceren. Helaas, exit digitaal minimalisme, enter ‘Coronavirus SARS-
CoV-2‘. De strijd lijkt definitief beslecht in het voordeel van blauw LED-licht. Sommige ouders maken zich daar ernstige zorgen 
over, maar wie ziet de uitweg? Wat zal de impact zijn van de coronacrisis en het afstandsonderwijs op het gebruik van digitale 
media bij Vlaamse jongeren? Een interessante onderzoeksvraag …

1e GRAAD 2e GRAAD 3e GRAAD

HEEFT EEN 
EIGEN 

SMARTPHONE

HEEFT EEN
EIGEN 

TABLET

POPULAIRSTE MESSAGING APP

POPULAIRSTE SOCIALE NETWERK

OVERLEGGEN OVER SCHOOLTAKEN 

WEKELIJKS 
GEBRUIK

WEKELIJKS 
GEBRUIK

DOEN WE VIA

BEKIJK ALLE RESULTATEN OP
APESTAARTJAREN.BE

HET APESTAARTJARENONDERZOEK IS EEN INITIATIEF 
VAN MEDIARAVEN, MEDIAWIJS EN MICT

ILLUSTRATIES: RUIMLE

TOESTELLEN DIE WE GEBRUIKEN

LAPTOP SMARTPHONE SPELCONSOLE TABLET

SINT-JOZEF-KLEIN-SEMINARIE
219 LEERLINGEN 107 LEERLINGEN 36 LEERLINGEN

95% 45%

91% 93% 94%

82% 88% 83%

75% 96% 46% 68%

25%76% 23%
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van de sms en Facebook was in Vlaanderen nog duidelijker bij jongeren die 
thuis geen Nederlands spraken; wat betreft alle andere sociale media was er 
tussen deze groepen nauwelijks een verschil.

Het onderzoek gaf ook volgende cijfers voor ons landsdeel:

Op de 1e plaats Op 2de stek Nog op het podium

Afspreken met 

vrienden

55 % Snapchat 45 % Sms en 

Whatsapp

42 % Privé-bericht 

Instagram

Overleg over 

schooltaken

41 % Whatsapp 39 % Snapchat 38 % Facebook 

Messenger

Berichten sturen 

naar ouders

63 % Sms 55 % Snapchat 25 % Facebook 

Messenger

Een geheim delen 

met je beste 

vriend(in)

47 % Snapchat 24 % Geen apps 22 % Privé-bericht 

Instagram

Flirten of iemand 

beter leren kennen

50 % Snapchat 39 % Privé-

bericht Instagram

22% Geen apps

Tabel: welke van de onderstaande diensten gebruik je het vaakst om ...

Er werd bij onze jongeren ook gepolst naar cyberpesten. Aparte cijfers kregen 
we hierover niet, maar in het algemeen kwam ongeveer 17 % hiermee in 
aanraking. Bij het merendeel ging het over kwetsende berichten die vaak 
door mensen werden gestuurd die ze kenden. Een tendens was – net als 

bij sexting – dat het meer en meer ging over privé-berichten waardoor 
er geen ‘omstaanders’ waren. Dat maakt het vaak des te moeilijker voor 
het slachtoffer, aangezien net deze personen een grote hulp zijn in zulke 
situaties. Het goede nieuws is wel dat de overgrote meerderheid voldoende 
steun vond bij vrienden of ouders om het een plaats te geven. Leerkrachten 
bleken geen populair aanspreekpunt te zijn. 

Beste ouders, een kleine tip: er werd aangetoond dat jongeren die met hun 
ouders afspraken maakten over mediagebruik het vaakst bij hen kwamen 
in geval van problemen. Als jongeren merken dat iets bespreekbaar is, is de 
drempel veel lager.

Het is bevreemdend om de bovenstaande alinea’s in de verleden tijd te 
schrijven – de aandachtige lezer had het al opgemerkt en zijn innerlijke 
corrector zat al heen en weer te schuiven – maar er is een gegronde reden 
om deze tijd te gebruiken: we weten namelijk niet wat de impact zal zijn 
van de coronacrisis op het mediagebruik van onze jongeren. Klopt de 
informatie van vorig jaar nog wel? Het zou goed kunnen dat het beeld dat 
we hierboven krijgen helemaal niet meer strookt met de werkelijkheid. Of 
misschien loopt het allemaal wel niet zo’n vaart … 

Kortom, we kijken al uit naar het volgende Apenstaartjaren-onderzoek! 
Wordt vervolgd.     #
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Woensdag 23/9
Een stresske toen ik te horen kreeg dat mijn vader 
positief getest had op Corona. We zijn daar vijf 
dagen geleden gaan eten. Meteen de dokter 
gebeld. We moeten vanavond een test laten 
afnemen, maar moeten sowieso 14 dagen in 
quarantaine vanaf ons laatste contact. Dat is dus 
zeker anderhalve week niet meer naar school. Ik 
denk dat ik de afgelopen twee uur minstens 20 
mails gestuurd heb om allerlei afspraken voor de 
komende weken af te zeggen. Soms over hele 
kleine dingen. Alvast heel blij dat mijn toetsen 
voor morgen en overmorgen al gedrukt zijn en 
dat enkele sympathieke collega’s ook mijn ander 
drukwerk voor de komende week willen uitdelen.
’s Avonds hebben we maar een flesje schuimwijn 
ontkurkt en een zak chips opengetrokken. Het ziet 
er niet meteen naar uit dat er eens een moment 
komt waarop we kunnen vieren dat corona 
voorbij is, dus vieren we maar (coronaproof ) dat 
we in quarantaine gaan en (voorlopig) niet ziek 
zijn.

Donderdag 24/9
Op het gemakje opgestaan, maar toch al meteen 
een goed gevulde dag ... In de voormiddag de 
handen vol om de kinderen bezig te houden. De 
juf heeft wel al laten weten dat ze ons wat werk 
zal bezorgen.

In de namiddag stevig aan het werk gegaan om 
opdrachten huisonderwijs voor de leerlingen te 
voorzien. Moge het een troost wezen dat ook zij 
‘stevig’ uit hun pijp zullen moeten komen. Een 
collega beloofde om morgen mijn ingevulde 
toetsen te komen afgeven, zodat ik dit weekend 
zeker nog geen afkickverschijnselen van het 
leerkrachtenbestaan zal vertonen.

Voor het avondeten nog snel twee 
halloweenpompoentjes uitgehold en 
chocoladekoekjes gebakken. Voorwaar geen 
slecht recept dat blijkbaar nog dateert uit de tijd 
dat Jeroen Meus nog bij de commerciële zender 
aan het werk was.

’s Avonds gehoord dat de test van mijn moeder 
negatief was. We leven op hoop …

Vrijdag 25/9
Dank aan de enthousiaste juf Ellen! Toch al één 
van de twee kinderen is aan de slag. Verder zou 
het een mooi ‘dertiende werk’ geweest zijn voor 
Hercules: een kleuter zinvol bezig houden terwijl 
je probeert je andere ‘werken’ te doen.

Het schoolwerk was gelukkig al heel wat minder 
belangrijk dan gisteren. Omdat ik de krant eens 
volledig heb kunnen lezen, heb ik wel een leuk, 
satirisch stukje ontdekt dat naadloos aansluit bij 
mijn lessen over ‘Van den Vos Reynaerde’. Beste 
regering, dankjewel om de Middelnederlandse 
literatuur zo actueel te houden.

Op de valreep voor het weekend te horen 
gekregen dat het hele gezin ook negatief is. Zo 
kunnen we toch met een vrij gerust gemoed 

alle online shopping in ontvangst nemen aan de 
voordeur.

Zaterdag 26/9
Eerste zware regenbui sinds maanden. Het regent 
binnen in de keuken. Zit een mens gevangen en 
moet hij proberen geloven dat hij in staat is om 
zelf een lek in zijn dak te repareren. Intussen komt 
er geen water meer naar binnen, maar dat kan 
ook gewoon komen omdat het gestopt is met 
regenen …

Zondag 27/9
Is er een betere dag om in quarantaine te zitten 
dan de dag van het WK wielrennen? Wat was 
Wout goed zeg! Wat waren alle Belgen goed! 
Zonde dat er net eentje beter was en zonde dat 
die Roglic piepedood zat op het einde. Een kleine 
wederdienst voor de kopkilometers in de Tour 
was op zijn plaats geweest.

Collega in quarantaine
Maarten Van Looy

Tekening: Stef Weemaes

Dat er dit semester mensen in quarantaine zouden moeten, stond al van bij het begin van het schooljaar als een paal boven 
water. Er was echter geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht dat ik zelf de twijfelachtige eer zou mogen hebben om de spits 
af te bijten. Gelukkig bleek ik niet ziek te zijn, wat het hele zaakje toch net iets draaglijk maakte. Hieronder een impressie van 
hoe een leerkracht die niets liever zou doen dan gewoon les te geven toch zijn dagen probeert te vullen …
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Tussendoor van één kip kippenblokjes om te bakken, vol-au-vent én 
kippensoep gemaakt. Trots op mijn creatieve rantsoeneringstalenten!

Maandag 28/9
Just another day not in the office. De kindjes hebben hun ding gedaan. 
Nu het W-K gedaan is, stort ik mij helemaal op het SJKS-K mountainbike 
(zie sport!). De startlijst doorgestuurd, medailles besteld, nagedacht over 
een parcours bij regen… De baas heeft ook toegezegd om mee te doen. 
Zo ronden we de kaap van 20 beoogde deelnemers en nog twee dagen 
inschrijving te gaan …

Over de baas gesproken. Die belde om als allereerste een live-les via 
Smartschool uit te testen. Toch een beetje angstzweet. Deze kans moeten 
we grijpen, maar ik heb toch uitstel gevraagd tot donderdag. Ik wil er wel iets 
deftig van maken en niet gewoon mijn cursus voorlezen. Prioriteit één voor 
morgen is dus al bekend …

Dinsdag 29/9
Lesje voor donderdag gemaakt. Het is nogal klassiek doceren. Echt swingend 
zal het wellicht niet worden, maar misschien niet slecht om de ambities 
beperkt te houden voor zo’n eerste poging.

Vandaag een mooie dag, maar de rest van de week ziet er verschrikkelijk 
uit. Geen weer om zowel buiten als in de gangen van het College te gaan 
mountainbiken. Ik breek mij verder het hoofd over een alternatief parcours…

Kastje in elkaar geknutseld om in de grote kast te zetten en de printer er zo 
vlotjes uit te laten schuiven. Werkt perfect zoals gepland, alleen jammer dat 
je helemaal achteraan de printer een klep moet openzetten om het papier 
erin te steken. Waarom heeft vrouwlief, die aandrong op het ontwerp, me 
dat niet op voorhand verteld … Ik weet weer waarom ik taal-en letterkunde 
gestudeerd heb.

Woensdag 30/1
Grote dag vandaag! Vanavond de eerste Ic Hou vergadering van het jaar. 
Vanavond moeten de collega’s dus warm gemaakt worden om de 
onzin van afgelopen pagina te publiceren.

In de loop van de namiddag heb ik mij ook niet bepaald verveeld 
met het schrijven van 28 rapporten. Al een geluk dat ze wat aan 
de goede kant zijn. Dank ook aan collega Luc P. die het jaarlijkse 
vouwmomentje bij het eerste rapport van mij overneemt!

De redactievergadering verliep vlotjes. Smartschool heeft 
toch veel bijgeleerd sinds 13 maart. Onze verandering van 
drukker vorig jaar werd als positief ervaren en er zijn zoveel 
artikels die moeten geschreven worden dat we al niet naar 
te zotte ideeën op zoek moeten gaan om ons boekje vol te 
krijgen. Het meest gewaagde stuk is wellicht voor collega 
Witte, maar dat hebt u vermoedelijk al opgemerkt in de 
inhoudstafel…

Donderdag 1/10
Een nieuwe maand! De inschrijvingen voor de MTB-wedstrijd zijn definitief. 
17 leerlingen en 5 leerkrachten. Ik klaag niet. De Tour moet ook ongeveer 
zo begonnen zijn in 1903. (Ik ben het voor de nieuwsgierigheid even 
gaan nakijken. Blijkbaar waren er een week voor het verstrijken van de 
inschrijvingen 15 inschrijvingen. Dat doen we dus zelfs beter. Er kwamen 
uiteindelijk wel 60 renners aan de start. Ik leef nog op hoop …)

Een systeem bedacht zodat de printer met wat gefoefel toch bruikbaar is 
en niet uit de kast valt. We hebben nu trouwens een echte regering! Ik denk 
dat ook daar wat gefoefel aan te pas gekomen is om ze bruikbaar te maken.

Vandaag was ook de dag van de eerste livelessen! Uiteraard waren er 
kinderziektes. Ik had de Smartschoolmap van het verkeerde jaar geopend en 
de leerkracht die toezicht moest houden op de studie, was blijkbaar in een 
andere klas aan de slag. Al bij al niet veel meer dan 10 minuten verloren. Ik 
kon de klas zien via webcam (allé toch gedurende het eerste half uur …) Dat 
was best fijn. Ik had toch het gevoel er een beetje bij te zijn. De leerlingen 
waren redelijk ernstig aan de slag en de eerste rijen konden tussendoor zelfs 
al eens een antwoordje geven. Het systeem is niet bruikbaar voor elke les, 
maar het biedt wel mogelijkheden. Als je echt lang moet thuisblijven, kan 
je de moeilijkste theoretische elementen wel ballen en de leerlingen daarna 
mogelijkheden tot oefenen geven. Met wat geluk is er op het einde ook nog 
ruimte voor een evaluatieles over die oefeningen.

Vrijdag 2/10
Het einde is nabij. Morgen mag ik terug gaan werken, ook al is het dan 
een zaterdag. Vandaag was eigenlijk al mijn werk gedaan, dus heb ik van 
de windstilte geprofiteerd om enkele documenten te ontwikkelen voor de 
leerlingenbegeleiding. 

Het was al bij al zo erg nog niet. Ik hoop in de eerste plaats dat zo veel 
mogelijk collega’s en leerlingen gespaard zullen blijven van ziekte, maar als 
het even kan ook dat ze zo weinig mogelijk gedwongen thuis zullen moeten 
zitten.      #
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Echter, de uitbraak van de COVID-19 pandemie 
heeft de onderwijswereld nog sneller en geheel 
onverwacht gedwongen om aanpassingen 
door te voeren. Niet alleen door het dragen 
van mondmaskers en het in acht nemen van de 
nodige fysieke afstand, maar meer nog door na 
te denken over het aanbieden van kwalitatief 
afstandsonderwijs. Het mag duidelijk zijn dat er 
op korte tijd heel hard is gewerkt door directies 
en leerkrachten om alle leerlingen volwaardig 
onderwijs te kunnen verstrekken. Natuurlijk 
werden er tijdens deze snelle omschakeling soms 
zaken uit het oog verloren, en liep er al eens wat 
fout in de communicatie. Maar laten we er van uit 
gaan dat alle beslissingen en planningen met de 
beste bedoelingen genomen zijn. Daarom is het 
ook fijn om te merken dat er bijsturingen kwamen. 
Dat er een bevraging georganiseerd werd voor 
leerlingen en ouders. Met de resultaten van deze 
bevragingen ging het schoolteam aan de slag. 
Wat moet zeker behouden worden? Waar zijn er 
kansen om bij te sturen? De mix tussen afstands- 
en contactonderwijs is een nieuwe ervaring. Een 
scenario dat nog niet geschreven werd, en waar 
vanuit de onderwijswereld voortdurend aan 
wordt bijgeschaafd.

Bovenop deze verandering weken de nieuwe 
eindtermen voor de tweede en de derde graad 
wel wat emoties los. Vanuit het veld, vanwege 
experten, vanwege de onderwijskoepels regent 
het reacties. Nu de Raad van State gesteld 
heeft dat de vernieuwde eindtermen te weinig 
ruimte laten voor de scholen om hun eigen 
pedagogisch project uit te voeren, omdat de 
nieuwe eindtermen té gedetailleerd zijn, komt 

men in een vervelende situatie terecht. Want 
deze hervorming zou volgend schooljaar al 
haar ingang vinden. En dat betekent dat er 
nieuwe handboeken en handleidingen moeten 
klaargestoomd worden tegen het schooljaar 
2021-2022. Door deze uitspraak van de Raad van 
State dreigt men in een patstelling te geraken. 
Hoe moet het nu verder? Kunnen scholen zich 
degelijk voorbereiden? Of blijft alles bij het oude? 
Hier is ongetwijfeld het laatste woord nog niet 
over gezegd en geschreven.

Dichter bij huis zorgt de komst van de nieuwe 
LAB-school in Sint-Niklaas voor gezonde 
spanning. Hoe ziet dat project er uit? Betekent 
de komst van deze school een risico voor de 
andere secundaire scholen in het centrum en 
de omliggende gemeenten? Ik durf te stellen 
dat een nieuwe speler op de markt zich eerst 
maar eens moet bewijzen, maar dat het tegelijk 
kansen biedt om anderen op scherp te zetten. 
Natuurlijk kijken schoolbesturen, directies en 
scholengemeenschappen met argusogen 
naar de nieuwkomer. Natuurlijk pluizen ze met 
gezonde interesse de infobrochure over dit 
pedagogisch project uit. En leunen ze nadien met 
een gerust gevoel achterover om vast te stellen 
dat het allemaal wel niet zo’n vaart zal lopen met 
die concullega-school. Want het Sint-Jozef-Klein-
Seminarie is al decennia een vaste waarde in de 
stad. Een school waar men kwalitatief onderwijs 
aanbiedt. Maar het is altijd goed om eens over 
het muurtje te kijken en bij te sturen waar nodig.

Ten slotte wil ik nog een lans breken voor 
de opvolging van het welbevinden van de 
leerlingen. Niet alleen de media hebben ons 
er al herhaaldelijk op gewezen, we hebben het 
misschien ook thuis al gemerkt. Onze kinderen 
hebben, nog meer dan anders, nood aan 
rust in het hoofd. Nood aan gewoon kunnen 
omgaan met hun vrienden. Nood aan die 
schouderklop van een ouder of een leerkracht. 
Nood aan bevestiging. Het is gedurende deze 
coronamaanden een dagelijks worstelen met 
regels en wetten, waardoor we te snel vergeten 
om de meest eenvoudige vraag te stellen: 
“Hoe is’t?” Daar liggen voor de ouders, voor de 

leerkrachten, voor het schoolteam nog kansen. 
Durf tijd te maken om eens te luisteren, om er 
gewoon te zijn, om samen te ontspannen. ‘Mens 
sana in corpore sano’!

Corona dwong ook het oudercomité in een 
andere rol. We hebben het de afgelopen 
maanden over een andere boeg moeten gooien. 
Minder pingpongen over een bepaald thema 
tijdens de vergaderingen. Minder uitwisselen 
van gedachten en ervaringen. Meer bezorgd 
nadenken over genomen beslissingen over 
de werking op school. Meer proberen de 
verzuchtingen te kaderen. Om dan te beseffen 
dat we eigenlijk nog steeds dezelfde rol hebben. 
We willen graag de hevigste supporter zijn van 
de school waar we onze kinderen aan hebben 
toevertrouwd. We willen dat blijven doen 
met een kritisch oog, steeds opbouwend en 
ondersteunend.

Als COVID-19 ons iets positief heeft gebracht, laat 
het dan onze gedwongen andere kijk zijn op het 
onderwijs van nu. Laat ons dan met alle partners 
samen werken aan het onderwijs van morgen.     

#

Onderwijs in verandering
Yves Van Bastelaer, voorzitter oudercomité

Het onderwijs is constant in beweging. Men past een werkwijze aan onder invloed van nieuwe inzichten of door resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek of door toedoen van de Overheidsdienst Onderwijs. Soms wijzigt men binnen de school zelf een 
manier van werken, omdat leerkrachten aangeven dat daar nood aan is.

Het mag duidelijk zijn 
dat er op korte tijd heel 

hard is gewerkt door 
directies en leerkrachten 

om alle leerlingen 
volwaardig onderwijs te 

kunnen verstrekken

Het is gedurende deze 
coronamaanden 

een dagelijks worstelen 
met regels en wetten, 
waardoor we te snel 

vergeten om de meest 
eenvoudige vraag 

te stellen
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Corona in de wereld

Covid in Cambridge, VK

Het is de avond vóór lockdown. Dat is de tweede 
lockdown, natuurlijk. De lockdown zonder 
dewelke, zo berichtte de BBC, Groot-Brittannië 
wel eens 4 keer meer doden zou kunnen gaan 
tellen dan het ‘worst case’ scenario enkele 
maanden geleden voorspelde. De lockdown 
die, zo beloofde Boris Johnson toen, er niet zou 
komen. De lockdown die het ‘3-tier’ systeem 
moet aflossen en dus een einde moet maken 
aan regionale verschillen. Die verschillen leidden 
kort geleden nog tot een heuse politieke rel, toen 
Andy Burnham, burgemeester van Manchester, 
weigerde de nodige regels door te voeren 
zonder extra noodhulp vanuit Londen. De diepe 
scheiding tussen North en South kwam weer 
bovendrijven, zoals vaak in het Engeland van 
vandaag, een verdeeld landsdeel in een verdeeld 
land dat in Europa de eerste golf het slechtst 
heeft doorstaan.

Maar nu staan we er dus weer voor. De Vice-
Chancellor van de universiteit (rector, in 
Belgische termen) heeft vertrouwen: binnen de 
universiteitsmuren stijgt het infectiepercentage 
niet bijzonder. Dat heeft vooral te maken 
met het uitgebreid testprogramma voor 
asymptomatische gevallen dat onlangs is 
uitgerold. In de stad zelf is het een ander verhaal. 
Nog een verdeeldheid: Town vs. Gown, stad en 
universiteit. 

Er is een groot verschil tussen deze lockdown en 
de vorige: de universiteit blijft open. Waar er nu 
een toon van bedaardheid heerst, was het toen 
volle paniek. Verschillende Cambridge colleges, 
bang voor de verantwoordelijkheid over de 
gezondheid, lichamelijk en mentaal, van hun 
studenten, stuurden iedereen naar huis, waar in 
de wereld dat ook was. De stad was dood, haast 

niemand te zien op straat: King’s College Chapel 
leek uit een apocalyptische film te komen, zonder 
de hordes toeristen, studenten en dagjesmensen. 
De grote, houten poorten van de middeleeuwse 
collegebouwen gingen resoluut dicht. Dat zijn ze 
nog steeds, maar de straten zijn weer vol mensen, 
gelukkig steeds meer mét mondmasker. 

‘Lectures’ vinden nu digitaal plaats; seminaries, 
labowerk en supervisies in kleine groep kunnen 
wel nog, al kiezen de meeste lesgevers en 
onderzoekers ervoor om volledig online te 
werken. Via Zoom, of Teams, of Google Meet, of 
een van de andere platformen waarvan zelfs bij 
de toga-dragende oude garde nu een zekere 
kennis vereist is. En dat geeft weer nieuwe 
fenomenen. Bookcase credibility, ofte de strijd 
om de beste boekenkastachtergrond. Zoom 
tiredness, waaraan nu iedereen lijdt. 

Ondanks de zelfzekere toon van de University 
Bulletins, die er een punt van maken te 
vermelden welke middelen in de strijd tegen 
Covid in Cambridge zijn ontwikkeld, staat de 
universiteit voor moeilijke tijden. Het verlies 
van internationale studenten is een financiële 
aderlating van reuzeformaat. Trinity College 
verplicht alle studenten op voorhand tot 
schriftelijke toestemming voor evacuatie als 
het nodig zou blijken. Zelf-isolatie op kot, 
zo blijkt over het hele land, is een moeilijke 
taak: in vele universiteiten werd onlangs de 
voedselvoorziening voor zelf-isolerenden 
gehekeld als onvoldoende. Sprekende van 
voeselvoorziening: het lagerhuis stemde nog 
een wet weg die vele schoolkinderen van gratis 
maaltijden had voorzien, temidden van een 
enorme werkloosheidscrisis. Het was voetballer 
Marcus Rashford die er met individuele 

vrijwilligers uit de horeca voor zou zorgen dat het 
leed van vele families wier kinderen honger leden 
op school toch wat zou worden verlicht. 

En dan was er het resultatenschandaal in het 
secundair onderwijs in augustus: gemiste 
examens zouden vervangen worden door een 
geautomatiseerd logaritme dat resultaten deels 
zou bepalen op basis van postcode. Protest over 
zulk arbitrair systeem volgde en leerkrachten 
konden dan toch hun advies geven op basis van 
werk verricht gedurende het jaar. Waar velen 
riskeerden een universiteitsplaats mis te lopen, 
gebeurde vervolgens het omgekeerde: een pak 
meer Britse studenten kreeg toegang tot de 
universiteit. In Cambridge braken de colleges zich 
het hoofd over corona-veilige accommodatie. 

Net als overal in de wereld stapelt de crisis zich 
dus ook hier gestaag op. Temidden daarvan 
lijkt de universiteit wel af en toe op een andere 
planeet te staan, met haar social distance stickers, 
library book pick up stations en een uitstekend 
zelf georganiseerd track-and-trace beleid. Maar 
de nabijheid van het universitair ziekenhuis, 
de onheilspellende berichten die periodiek 
uitbreken uit de NHS app en de economische 
zorgen van zelfstandigen in een nieuwe 
lockdown zorgen ervoor dat dat maar van korte 
duur is. Wat zal nog volgen? Een zoomsessie, in 
ieder geval. 

Wanne Mendonck schrijft aan een doctoraat in Engelse Literatuur aan de 
universiteit van Cambridge in Groot-Brittannië

Hoe graag we corona ook uit ons bestaan zouden willen bannen, we kunnen niet blind blijven voor wat de 
pandemie aangericht heeft in de wereld. Ic Hou probeerde een kijk te krijgen op hoe het virus op verschillende 
plaatsen het leven in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder beïnvloedde. Bij onze zoektocht naar 
betrouwbare bronnen konden we toch een klein beetje het nuttige aan het aangename paren. Het was een blij 
wederhoren van drie oud-SJKS-ers die vertellen over hun wedervaren. Hieronder het relaas van Wanne Mendonck 
uit Cambridge (GL 2013), prof. Ole De Backer uit Kopenhagen (GWIb 1997) en oud-leraar Geert Maes uit India.

>>>
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Ole De Backer, papa van Jesper (1La)

Geert Maes (Leerkracht godsdienst 
SJKS 1985-1998)

Mange hilsner fra København!
Vele groeten vanuit Kopenhagen!

Een relaas 
uit India

2020 … wel, is dit jaar toch even anders gelopen 
dan we ons allen hadden voorgesteld. Ik woon 
van maandag tot vrijdag voor mijn werk in 
Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. 
Zoals overal in Europa kwam Kopenhagen in 
maart ook in ‘lockdown’ terecht. Vier weken 
lang gingen scholen, winkels, restaurants toe. 
Onverbiddelijk. Thuiswerk werd aangemoedigd, 
maar aangezien ik als hartspecialist in het 
ziekenhuis werk, was dit uiteraard niet van 
toepassing voor mij. Ik had en heb nog steeds 
mijn dagelijkse hartingrepen te doen. Bovendien 
belandden er amper patiënten met COVID-19 
in het ziekenhuis. Op het piekmoment lagen 
er maximaal een 50-tal patiënten op Intensieve 
Zorgen, over het hele land (bevolking 5,8 miljoen 
inwoners, vergelijkbaar met Vlaanderen).

Midden april ging alles bijna terug naar normaal. 
En zo is dit gebleven tot begin december. 
Scholen, restaurants, winkels … alles hernam 
zijn gewone gang van zaken. De pandemie heeft 
het leven hier uiteraard ook enigszins veranderd, 
doch niet zo ingrijpend als in België. We staan 
anderhalve meter van elkaar in de winkel. Er 
is soms een extra plexiglas te vinden in een 
apotheek. We moeten een mondmasker dragen 
in publieke ruimtes. Feesten met meer dan 50 
mensen worden ook niet meer georganiseerd. 
Maar we brengen de dag door zonder dat het 
virus er echt impact op heeft.

Wanneer ik dit vergelijk met de situatie in België 
is dit toch helemaal anders. Het excuus dat dit 
zou komen door een lagere bevolkingsdichtheid 
in de Scandinavische landen is uiteraard niet 
correct. In Denemarken wonen uiteindelijk 90% 
van de mensen in steden vergelijkbaar met 
Belgische steden; hetzelfde geldt voor Zweden, 
Noorwegen en Finland. Het grote verschil is 
wel hoe de maatschappij georganiseerd is en 
hoe de overheid de pandemie heeft aangepakt. 
In Denemarken wordt dit beleid bepaald 
door de ‘Sundhedsstyrelsen’ (de Deense FOD 
Volksgezondheid), welke sinds het begin van de 
pandemie misschien welgeteld 5 keer een kort 
persbericht heeft uitgebracht met de nieuwe 
restricties of versoepelingen. In België is het een 
kakafonie geworden van 9 ministers en ontelbare 
pseudo-experten, variërend van labo-virologen 

tot biostatistici. Het resultaat… een volledige 
wanorde aan regels die als een jojo op-en-neer 
gingen en uiteindelijk door weinigen werden 
opgevolgd.

Ook drama’s zoals in de Belgische woon-
zorgcentra, met duizenden doden onder de 
oudere bevolking, kwamen hier nauwelijks 
voor. Dit voornamelijk omdat de ouderenzorg 
in Scandinavië op een andere manier is 
georganiseerd. De voorbije decennia werd 
er door de overheid fel geïnvesteerd in het 
uitbouwen van een bijzonder goed netwerk 
aan thuiszorg voor de ouderen. Voor alles is 
er wel thuishulp te vinden; hulp voor kuisen, 
koken, tuinonderhoud, eventueel verzorging… 
Je noemt het en er bestaat wel een thuishulp 
voor. Voor de Scandinavische bevolking is het 
namelijk bijzonder belangrijk – en het wordt als 
een basisrecht aanzien – dat men ook als oudere 
zijn zelfstandigheid en waardigheid behoudt. In 
de Benelux-landen en in Frankrijk bijvoorbeeld is 
er daarentegen de traditie ontstaan om ouderen 
zoveel als mogelijk ‘op te hokken’ in woon-
zorgcentra; ook omdat ze daar nog eens goed 
geld opbrengen voor bepaalde bedrijven die 
deze woon-zorgcentra uitbaten. Een kwalijke 
evolutie die er mee voor gezorgd heeft dat er 
zovele duizenden ouderen zijn overleden aan 
COVID-19 in deze landen.

Nu zijn we ondertussen midden december, de 
dagen zijn kort in Denemarken. Er is enkel wat 
zonlicht te zien tussen 9u30 en 14u30, als we 
dan al het geluk hebben dat het een beetje een 
zonnige dag is. De winter komt eraan. En het 
aantal besmettingen is hier de voorbije weken 
ook gestegen. Als gevolg zijn de restaurants, cafés 
en bioscopen ook toe sinds begin december. 
Maar andere zaken blijven wel gewoon open, net 
zoals de kapper! 🙂

Zoals overal in Europa begint het 
vaccinatieprogramma hier ook op 28 december. 
Laten we hopen dat we deze pandemie met zijn 
allen verslaan tegen eind 2021, zodat we terug 
een normale lente kunnen beleven in 2022. Want 
zolang zal het nog wel duren… En als het dan 
zover is, kom dan zeker een snaar het mooie 
Kopenhagen – een groene hoofdstad die al 

meerdere keren tot Meest Leefbare Stad in de 
Wereld is uitgeroepen! Maar eerst… god jul og 
godt nytår! Vrolijk kerstfeest en een gelukkig 
nieuwjaar!

Momenteel woon ik in India, 
meer bepaald in de deelstaat 
Chhattisgarh, een deelstaat met 
een hoge concentratie aan tribale 
bevolkingsgroepen. Samen met mijn 
echtgenote – eveneens behorende 
tot de tribale Indiase minderheid 
– en de Indiase paters Jezuïeten 
bouwen we de werking van Dhanwar 
Ashram verder uit. Dhanwar, een 
afgelegen plaats diep in de jungle, 
werd in 1994 gesticht door een 
gewezen SJKS-student, mijn oom, 
de Wase Jezuïet pater Sidon Maes 
(+ Dhanwar, 2001). Het centrum 
is momenteel uitgegroeid tot een 
lagere en middelbare school voor 
ongeveer 1000 tribale kinderen en 
jongeren en is de uitvalsbasis voor 
ontwikkelingsprogramma’s in de 
omliggende jungledorpjes.

Zoals je wellicht via de pers vernam, heeft Corona 
ook in India hard toegeslagen en staan we, na de 
VS, op de trieste 2de plaats van het aantal nieuwe 
dagelijkse besmettingen wereldwijd. Vooral in de 
ontelbare slums lijkt de situatie totaal uitzichtloos.
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De beginmaanden (maart – 
mei): nationale lockdown. 
India kent miljoenen seizoenarbeiders: mensen 
die met hun gezin hun dorp ontvluchtten om 
elders tijdelijk werk & inkomen (hongerloon) te 
vinden. Gezien de lockdown dienden zij terug te 
keren naar hun dorp van herkomst.  

Dit luidde voor de ontelbare stromen van 
terugkerende seizoenarbeiders doffe ellende 
in. De meesten waren te voet terug onderweg 
naar huis, meestal met kinderen. Voor velen 
betekende dit een tocht van meer dan 1.000 km in 
temperaturen van boven de 40 graden. Een aantal 
arbeiders hebben hun thuisbasis dan ook nooit 
bereikt.

We denken bijvoorbeeld aan:
De kleuter die aan de kleren van zijn op de grond 
liggende mama trekt, niet wetende dat ze is 
overleden, bezweken door hitte en ontbering.

De jonge vader wiens zoontje (4 jaar) onderweg 
stierf en die uit angst voor een verplichte 
lijkschouwing zijn zoontje onder zijn kledij verborg 
en verder droeg, om hem nadien in zijn dorp te 
kunnen begraven.

De Indiase politieke wetenschapper Ranabir 
Samaddar stelde in het licht hiervan dat deze 
migranten normaliter ‘onzichtbare krachten’ 
zijn en ze alleen zichtbaar worden als ze een 
bedreiging voor de volksgezondheid inhouden. 
En dat is het geval nu, want ze konden zich 
nauwelijks beschermen tegen het woekerende 
virus en keerden massaal naar hun dorpen terug. 
Bovendien zijn ze tot op vandaag in een bijzonder 
precaire situatie terecht gekomen: geen werk, 
geen inkomen, geen buffer, geen sociale zekerheid 
en… heel veel coronapositieve gevallen.   

Medewerker Kristof 
vanuit Dhanwar vervroegd 
teruggekeerd naar België:
Voor een andere gewezen SJKS-student en naaste 
medewerker van ons project had de epidemie 
verregaande gevolgen. Hij bezoekt jaarlijks onze 
werking en kwam dit jaar in maart op onze missie 
aan, ditmaal met de bedoeling om hier een jaar te 
verblijven. Gezien de uitbraak van de pandemie 
in India diende hij ons enkele weken na zijn 
aankomst reeds te verlaten. Gebrek aan degelijke 
behandeling in geval van besmetting en het feit 
dat Corona door velen als een door buitenlanders 
geïmporteerde ziekte werd en wordt gezien, 
maakte het voor hem veel te gevaarlijk. Zijn 
hachelijke situatie in Dhanwar kreeg ook weerklank 
in de Vlaamse pers. Niettegenstaande de 
lockdown kon hij met veel moeite via repatriëring 
vanuit Delhi, België terug bereiken.

De toestand in onze omgeving blijft tot op 
vandaag schrijnend en schreeuwt om oplossingen 
voor problemen waarvoor op het eerste zicht 
geen oplossingen zijn. Of toch? 

Er heerst hongersnood en de mensen hebben 
geen toegang tot informatie. Daarom hebben 
we sinds april informatiecampagnes en 
noodhulpprogramma’s opgestart in de dorpen.

Ook voor de studenten van onze school zijn de 
gevolgen groot. Sinds maart is de school verplicht 
dicht en dit blijft al zeker zo tot begin 2021. Ze zijn 
dus allen verplicht teruggekeerd naar hun dorpen, 
leven daar in dezelfde, vaak uiterst armoedige, 
omstandigheden en hebben geen toegang 
tot afstandsonderwijs. Daarom hebben we ons 
eigen ‘afstandsonderwijs’ opgestart: onderwijs 

in de dorpen zelf. Gezien de uitgestrektheid van 
de streek, de moeilijke bereikbaarheid van vele 
dorpen en de nog steeds oprukkende pandemie, 
is dit een hele uitdaging.

Het verdere verloop van onze uitdagingen? Volg 
ons via junglekids.be
We kijken aan tegen een hoogst onzekere 
toekomst en proberen op een creatieve manier 
verdere oplossingen te vinden en uit te werken. 
Zo gewenst, kan je ons project verder volgen via 
onze maandelijkse nieuwsbrieven (inschrijven 
via junglekids.be om deze via mail te ontvangen 
of via de homepage van junglekids.be/
maandverslagen).     #
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Luc startte in het College in september 1957. Hier en daar waagde een 
haantje-de-voorste-leerling zich al aan een vetkuif en ruig jasje, maar het 
College ademde toch vooral een sfeer van ‘sérieux en deftigheid’: hemd 
en das, veel priesters, regelmaat en gestrengheid. Luc vervoegde de eerste 
troepen van lekenleraars. Hij gaf Frans én Engels, eerst aan de jongste 
leerlingen en gaandeweg ook in de hogere jaren.

In het eerste deel van de jaren zeventig was hij mijn klassenleraar in het 
4de jaar.  We kregen graag les van hem. In de les Engels was hij een levend 
voorbeeld van ‘a real gentleman’. Met reserve, een tikje flegmatiek, een fijn 
lachje, to the point ... In de les Frans ‘un vrai seigneur’. Stijlvol, chique in 
houding en kledij, mét aandacht voor wat mooi en smakelijk is, tegelijk met 
een zekere nonchalance, de Franse slag ... 

‘Den Trazzen’ werd graag gezien. Hij polste naar wat we deden buiten de 
schoolmuren. Hij toonde oprechte interesse voor de jeugdbeweging. Of bij 
anderen voor hun sportclub of de vorderingen in de muziekschool. 

Luc zat strak in het pak, maar de revolte van eind jaren zestig had ook 
hem ‘moderner’ gemaakt. Hij leek zo jong. Toen ik hem later als collega 
leerde kennen, was Luc nog steeds dezelfde. Een echte Collegeman en 
geïnteresseerd in wat je deed en wat je dacht. Jarenlang een van de 
sterkhouders van de lerarenploeg van het vierde jaar. De dag dat hij met 
pensioen ging - eind augustus 1999 - leek hij nauwelijks ouder geworden 
dan toen ik bij hem in de klas zat. Luc leek de eeuwige jeugd te bezitten. 
Minzaam, levenslustig, levenskrachtig. 

Luc was trouw aan vriendschappen, een gezinsman en onafscheidelijk van 
Jeannine, zijn echtgenote. Buiten de school gebeurde het zelden dat je 
ze niet samen zag. Steeds tijd voor een babbel en interesse voor gezin en 
familie.

Hoe onverwacht en genadeloos was dan ook de beroerte die hem zes jaar 
geleden trof en ‘een mooie oude dag’ een heel andere kleur gaf. Luc spartelde 
erdoor, maar verloor zijn kracht en bewegingsvrijheid. De dagelijkse zorg en 
liefde van zijn vrouw en de tomeloze toewijding en hulp van zijn kinderen; 
het trof eenieder die het zag en mee beleefde. Het dwingt veel respect af en 
is een voorbeeld voor ons allen.

De woorden op zijn gedenkenisprentje zijn in de context van de laatste jaren 
heel treffend: “Herinner me, maar niet in sombere dagen; herinner me in de 
stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon.”

En verder ...  de zoete woorden van de Franse jezuïet, theoloog-paleontoloog 
Pierre Teilhard de Chardin: “Van ons aards bestaan blijft alleen dat over wat je 
in het hart van anderen achterlaat.” 

En ... da’s veel Luc. Bij velen, leerlingen en collega’s, vrienden en uiteraard je 
gezin. 
Een liefdevolle, zachte man, een leraar die je niet vergeet.

In memoriam
Danny Van Royen

Tekening: Janne Beda 5WEWIb

Luc De 
Trazegnies 

° Zaffelare 16 januari 1939 - † Sint-Niklaas 4 juli 2020

Het nieuws van het overlijden van Luc bereikte ons in de 
eerste dagen van de zomervakantie. De droeve mare stond 
haaks op de volle zomerdagen.
We wisten dat het de voorbije maanden echt niet goed ging 
met Luc, maar toch verraste het nieuws. Herinneringen 
passeerden de revue.

Een toegewijde leraar, een lieve collega.

We bieden Jeannine en de kinderen en familie namens de 
Collegegemeenschap onze deelneming aan en wensen 
hen kracht en verbondenheid.

Minzame 
gentleman 
en seigneur
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Met het overlijden van Fred nemen we afscheid van een leraar die erg 
nauw verbonden was met zijn school en die een trouwe bezoeker van 
schoolsamenkomsten was na zijn actieve loopbaan. Hij startte op het 
College op 1 september 1964 en ging met pensioen op 31 augustus 2001.

Oud-vicaris en oud-SJKS-leraar E.H. Stefaan Van der Kelen sprak op de 
uitvaart: ‘Fred was net voor mij op het College leraar geworden. Toen ik als 
nieuweling de leraarskamer betrad, zie ik hem zitten, nog jeugdig, maar 
desondanks reeds met kalend, blakend hoofd. Hij deed me denken aan een 
Engelse gentleman. Niet veel later vernam ik dat hij anglofiel was. Ik herinner 
me dat hij aandacht had voor de nieuwelingen. Zo was het ijs snel gebroken 
en voelde ik me – mede door zijn toedoen – snel thuis in de lerarengroep ...’

Fred was een leraar waar leerlingen ontzag voor hadden en soms zelfs 
een beetje schrik. Hij straalde een natuurlijk gezag uit. Ernstig, nauwgezet, 
tot in de details. In de ogen van sommige leerlingen zeker ook ‘moeilijk’. 
Zijn vakkennis en de liefde voor taal waren evenwel erg overtuigend. 
De didactische wil om leerlingen écht mee te krijgen, ook voorbij een 
moeilijke klip, onderscheidde hem.  Stefaan zei heel terecht: “ Keurig, scherp 
analyserend, met een open geest en een cultuurman.”

Indien Fred een taak op zich nam, dan kon je ten volle op hem rekenen. Zijn 
liefde voor muziek, zijn organisatietalent en nauwgezetheid maakten hem 
tot een zeer gewaardeerd bestuurslid van het knapenkoor In Dulci Jubilo. 
En ook op de Romereis was hij jarenlang een vaste waarde. Het zette hem 
aan om Italiaans te studeren en inspireerde hem tot vele Italiëreizen in de 
zomermaanden. Stefaan: “Op Rome-reis mocht ik Fred leren kennen als een 
gezellige tafelgenoot, met culinaire interesses en een fijne wijnsmaak. Ook 
na zijn pensionering hebben we – samen met Annette – die traditie jaarlijks 
bij Ludo thuis verdergezet (n.v.d.r. Ludo Van Ginneken, oud-leraar en vele 
jaren voedstervader van de Rome-reizen).”

Taal, cultuur, maar ook sport. Op vrijdagavond hebben we gedurende vele 
jaren aan Fred een getrouwe badmintonmaat gehad. Fluks, lepe slagen, 
steeds sportief. Fred was ook een fietser en jogger. Fitheid en gezond leven. 
Met verantwoordelijkheidszin voor zijn werk, zijn gezin en lijf en leden.
Dat het afscheid zo plots kwam, verraste eenieder. Het laat ons stil achter.

Maar – zoals op het gedenkenisprentje te lezen staat – de woorden van 
Dylan Thomas:

“Verdwijn niet zomaar in de zoete nacht
licht op en vlam wanneer je ouder wordt,

vecht, vecht, omdat het licht niet sterven mag.
De wijze, voor wie straks het duister wacht,

omdat geen licht meer bliksemt uit zijn woord,
verdwijnt niet zomaar in de zoete nacht...”

Fred Adriaenssens 
° 20 juli 1943 - † 9 juli 2020

Als een donderslag. Oud-leraar Fred Adriaenssens is totaal 
onverwacht overleden in zijn appartement in Temse. Fred?!

‘Maat en getal’, keurig lettend als geen ander op gezondheid 
en fitheid en toch, plots... knip.

We bieden namens de Collegegemeenschap onze oprechte 
deelneming aan aan Annette en de kinderen en familie.

Anglofiel, ernstig en met veel 
verantwoordelijkheidszin

>>>
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Generaties onderwijzers en schooldirecteurs 
kennen André en duizenden Sint-Niklase kinderen 
leerden onder zijn niet aflatende inspanningen 
zwemmen en beter zwemmen. In schoolmiddens 
en in het Sint-Niklase verenigingsleven was André 
een ‘BV’, een ‘BS’ dus.

Na zijn studies gaf hij als onderwijzer les in de 
lagere school van het Sint-Jozefinstituut in de 
Ankerstraat (later Sint-Jozef-Klein-Seminarie). 
Met beide voeten in de lespraktijk verrijkte en 
verbreedde hij zijn horizon door het behalen 
van het diploma van licentiaat in de pedagogie. 
In 1959 werd hij kantonnaal inspecteur. Na zijn 
pensionering en tot 1997(!) werd hij diocesaan 
inspecteur.

Op André leken de jaren geen vat te hebben. 
Een erg lange onderwijscarrière combineerde hij 
met tomeloze inzet voor o.a. de Wase Zwemclub. 
Hij was stichtend voorzitter en trainer en gaf 
tot op erg hoge leeftijd zwemlessen aan de 
allerkleinsten. Door weer en wind, met de fiets 
door de stad. Op weg naar het zwembad of naar 
een of andere vergadering. Als medewerker aan 
de lokale pers was hij ook jarenlang op post op 
persconferenties en allerlei manifestaties. Actief als 
vrijwilliger in meer dan een vereniging. Dynamisch 
en gezegend met een ijzeren gezondheid. Iemand 
om 100 te worden ...

De zonen van André, Luc en Marc, en ook zijn 
kleinkinderen, Hans, Carl en Dean, zijn oud-
leerlingen van onze school.

Walter was een echte onderwijsmens en een leraar waar veel oud-leerlingen goede herinneringen aan 
bewaren. Hij was leraar Frans en gaf vele jaren les in de voormalige Normaalschool in de Kasteelstraat, 
eerst in de humaniora, maar later ook in de regentenopleiding Frans.
In Berchem was hij leraar in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof en ook in onze school stond Walter 
voor de klas (september ‘63 tot oktober ‘74).

Zacht, begripvol, minzaam, gelovig en erg sociaal bewogen. Vol fijne humor, dat zeker ook. In de 
Onze-Lieve-Vrouwparochie in Sint-Niklaas, bij de MS-liga Waasland en bij de taalcursussen voor 
anderstaligen zal Walter absoluut gemist worden. Als vrijwilliger was hij iemand waar men steeds op 
kon rekenen.     #

André Van Landeghem  
° 6 juli 1927 - † 3 november 2020

Enkele dagen na Allerheiligen 
overleed André Van Landeghem. Hij 
woonde al enkele jaren in WZC Het 
Hof. Een covid-uitbraak werd hem 
fataal. André werd 93 jaar.

Walter Van Belleghem   
°3 maart 1937 - † 27 oktober 2020

Regenachtige herfstdagen, kerkhofdagen, dichtbij 1 november. En dan een 
bericht: oud-leraar Walter Van Belleghem is overleden in het AZ Nicolaas in 
Sint-Niklaas.
Walter – geboren in De Klinge – werd 83 jaar. Covid noopte tot een uitvaart in erg 
beperkte kring.

We bieden namens de 
Collegegemeenschap onze oprechte 
deelneming aan aan de familie en 
vrienden van André.

We bieden namens de Collegegemeenschap onze deelneming aan aan de familie 
en vriendenkring van Walter.

Dynamisch, 
eeuwig jong

Zachte, sociaalvoelende 
taalleraar
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Lief en leed

zijn overleden 
4.07.2020 de heer Luc De Trazegnies (°1939) 
oud-collega SJKS, echtgenoot van Jeannine Verhaert
9.07.2020 de heer Fred Adriaenssens (°1943) 
oud-collega SJKS, echtgenoot van Annette De Wreede
11.07.2020 de heer Wim Troch (LG 1982), oud-leerling SJKS
23.08.2020 mevrouw Beatrice Hinneman (°1934)
oma van Kathleen De Mulder (collega SJKS)
30.08.2020 mevrouw Josée ‘Josy’ Smidts (°1948) 
bomma van Zeno Nobels (4Lb)
4.09.2020 de heer Albrecht Claesen (°1944) EC 1963, 
weduwnaar van Myriam Cools 
17.09.2020 mevrouw Alice Bruggeman (°1923) 
overgrootmoeder van Esmee Du Tré (2MWd)
19.09.2020 mevrouw Mieke De Clercq (°1934) 
oma van Lotte Dirickx (4SPWa)
20.09.2020 mevrouw Marie-Claire Desmet (°1948) 
oma van Louis De Maeyer (4SPWb) en Maxim Van Raemdonck (4SPWb)
24.09.2020 de heer Raf Van Steenbergen (°1940) 
opa Kobe Van Steenbergen (6WEWIb)
16.10.2020 de heer Leon Sieron (°1949), opa van Kristof Smet (4WSb)
19.10.2020 de heer René Verheggen (°1932)
opa van Jenthe Zaman (3WTa)
23.10.2020 mevrouw Louise Thierens (°1922) 
grootmoeder van Milan (4HW) en Lars Pauwels (2MWd)
26.10.2020 mevrouw Nicole Moordtgat
schoonmoeder van Kathleen De Mulder (collega SJKS)
27.10.2020 de heer Walter Van Belleghem (°1937) 
oud-leraar. Vanaf 1 september 1967 was hij leraar Frans in de humaniora en 
in de regentopleiding van de Bisschoppelijke Normaalschool.
27.10.2020 de heer Jos Van Gorp (°1926) 
overgrootvader Elena De Decker (2MWf )
3.11.2020 de heer André Van Landeghem (°1927), oud-collega SJKS
5.11.2020 mevrouw Monique Jamar (°1929) 
mama van Danny Backeljau (oud-collega SJKS)
11.11.2020 mevrouw Clementina Heyrman (°1934) 
grootmoeder van Stefan De Bock (administratief directeur SJKS) 

14.11.2020 mevrouw Godelieve Rooms (°1930) 
moeder van Erwin De Smedt (oud-collega)
19.11.2020 de heer Marcel Van Peteghem (°1929) 
Priester op rust van het bisdom Gent, 
nonkel van Steven Van Peteghem (collega SJKS) 
23.11.2020 de heer Raoul Corrijn (°1935) 
gewezen directeur lager onderwijs SJKS, 
echtgenoot van Marie-Jeanne Doornaert
4.12.2020 mevrouw Lut Van Roeyen (°1952) 
mama van Evy D’heer (leerkracht SJKS), 
oma van Hanne (5A), Pauline (2B) en schoonmama van Ilse Heynderickx 
(leerkracht SJKS), oma van Kobe (1La), Birger (5B) en Olivia (3A)
23.12.2020 mevrouw Edwige Van den Abeele (°1930) 
schoonmoeder van Hilde Van den Berghe (leerkracht SJKS)
9.01.2021 mevrouw Josiane Van Hedent (°1949)
grootmoeder van Emma Bader (4HW)
13.01.2021 de heer Leopold Jean Michiels (°1946)
plusbompa van Lena (1Me) en Quinten (4HW) Elegeer
16.01.2021 de heer Karel ‘Charel’ Roosens (°1934)
grootvader van Magali De Poortere (6GWlb), Charlotte De Poortere 
(MWE19) en Yasime Vega (WEWIa14)
17.01.2021 mevrouw Leontine Van den Eeckhoudt (°1926)
overgrootmoeder van Charlotte (2Ld) en Ellen (4Lb) De Neve
17.01.2021 de heer Frans Pultijn (°1931), 
vader van Marleen Pultijn (collega SJKS)
19.01.2021 de heer Peter Mariman (°1956)
oud-leerling SJKS (LWl74) en papa van Caroline Mariman (collega SJKS)

Samengesteld door Isabelle D’Hoye

“Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee; 
wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.”
Het is niet altijd makkelijk om deze woorden uit Korintiërs 12 in praktijk te bregen. Toch hopen wij 
dat iedereen die iemand verloren heeft ergens in onze Collegegemeenschap steun kon vinden.

zijn gehuwd 
18.09.2020 Anna-Maria Ongena en Eric Peeters, 
zus van Jan Ongena (leerkracht SJKS), 
tante van Klaas (3SPW) en Marieke (6LWIa) 
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Vooraleer we beginnen aan de grondige kijk 
achter de schermen, zou ik jullie graag iets 
meer vertellen over de werking van de Spring 
Common Academy, onze uitwisselingspartner. 
Deze school ondersteunt kinderen, die speciale 
hulp nodig hebben. Ze heeft verschillende 
afdelingen waarin verschillende mentale of 
fysieke stoornissen worden behandeld. De 
school heeft dus een team van goed opgeleide 
therapeuten, aangezien deze job veel geduld 
en stressbestendigheid vergt! Deze school kan 
je voor een stuk vergelijken met onze Vlaamse 
variant in Sint-Niklaas: ‘Het Veer’. 

Met deze extra uitleg kunnen we beginnen aan 
onze blik achter de schermen. In het begin van 
de maand september werden we (de 6HW’ers) 
overspoeld met informatie over de school en 
over wat we dit jaar zouden doen voor ‘Spring 
Common Academy’. Meneer Van Looy en Meneer 
De Geest, die elk jaar dit project begeleiden, 
hebben ons verschillende alternatieven 
aangeboden om van dit jaar toch een leuk jaar te 
maken. Natuurlijk werd er wel wat gepraat over 

hoe de uitstap normaal gezien zou verlopen en 
uiteraard waren wij als klas teleurgesteld door 
de gemiste kans. Er was echter weinig tijd om 
te treuren. We hebben de activiteiten vervangen 
door even leuke projectjes die dan ook nog eens 
aansloten bij onze richting. 

De eerste activiteit waar wij als leerlingen 
van de Humane Wetenschappen aan konden 
deelnemen was de sollicitatie. Vooraleer we 
echter konden meedoen aan deze activiteit, 
moesten we een job kiezen waarvoor we 
konden solliciteren. We kregen een lijst met 
authentieke vacatures van SCA gepresenteerd 
zoals muziekleerkracht, mede-opvoed(st)er… 
Hierna moesten we een CV en een motivatiebrief 
opstellen waarin we duidelijk stelden voor 
welke functie we wouden solliciteren. Om 
deze opdracht te voltooien, werden we goed 
ondersteund door onze leerkrachten. Velen van 
ons hadden nog nooit een CV opgesteld en 
een motivatiebrief verstuurd, waardoor dit onze 
eerste ervaring werd met het echte ‘volwassen’ 
leven. Een kleine ervaring waardoor we toch 
weer meer kennis hebben verworven die handig 
is voor in de toekomst. 

Na het opstellen van CV en motivatiebrief 
moesten we nog even wachten op de 
uiteindelijke sollicitatie. We moesten namelijk 
een datum prikken die zowel voor ons als voor 
de Engelsen paste, hierdoor werd er een paar 
keer gesleuteld aan ons lessenrooster. Er werd 
dan eindelijk meegedeeld dat de sollicitatie eind 
november zou plaatsvinden, wat ons genoeg 
tijd gaf om nog een andere opdracht voor te 
bereiden vooraleer we op sollicitatiegesprek 
konden gaan. Deze opdracht lag in de lijn van 
onze richting, aangezien we gingen debatteren, 
een concept dat voor ons niet ongewoon is. 
Meneer Van Looy en Meneer De Geest hadden 
besloten dat iedereen uit de klas een eigen 
stelling mocht voorleggen. Daaruit werden 4 

stellingen geselecteerd om ons tegenover elkaar 
te plaatsen. 

Tijdens het debat werden er vele argumenten en 
tegenargumenten heen- en weer geslingerd. Na 
het debat kon de klas dan kiezen welke sprekers 
het meest overtuigd hadden. Net zoals bij onze 
CV en onze motivatiebrief, was het debat ook 
zeer handig naar de toekomst toe. We leerden 
debatteren op een goede manier, we leerden 
verstaanbaar zijn, overtuigend zijn, opzoeken, 
etc. Kortom, ik vond dit weer een uitzonderlijke 
ervaring.

Uiteindelijk zijn we bij het interview aangekomen, 
een stresserend moment voor velen. We moesten 
onze werkervaring, onze persoonlijkheid en onze 
interesse allemaal verwoorden in het Engels en 
konden op geen enkel moment terugvallen op 
het Nederlands. Ik kan enkel uit eigen ervaring 
spreken dat ik dit interview zeer tof vond. Ik had 
op geen enkel moment van het interview stress, 
maar dit is eerder te danken aan de vriendelijke 
medewerkers van de ‘Spring Common Academy’. 
Zij vroegen naar zeer veel details over mijn 
persoonlijk leven, die relevant waren voor de 
functie waarvoor ik solliciteerde. Ook vroegen ze 
naar mijn werkervaring, waarom ik graag met hun 
leerlingen zou willen werken, hoe ik conflicten 
oplos… Aan het einde van dit interview hadden 
wij allen een zeer goed gevoel en waren we weer 
een ervaring rijker. 

Zo werd het project HW van dit semester 
succesvol afgerond! Volgend semester storten 
we ons op het ontwerpen van een educatief spel 
voor de Engelse leerlingen…    #

Project HW 6de jaar
Febe De Vuyst 6 HW

Het is een ware traditie van Ic Hou om over het project HW te schrijven. Hierin wordt telkens geschreven over de geweldige 
ervaring die de zesdejaars hebben meegemaakt in Huntington, Engeland, meestal aangevuld door een paar sfeerbeelden. We 
hebben dit jaar echter iets anders in petto, een kijkje achter de schermen van hoe project HW juist in elkaar zit en wat wij als 
zesdejaars doen!  

Er werd een paar keer 
gesleuteld aan ons 

lessenrooster
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Vier generaties op Het College

Terug in de tijd 
Op 12-jarige leeftijd, begon René aan zijn avontuur in Sint-Niklaas. Hij was 
een voorbeeldige leerling met schitterende resultaten, die zou eindigen als 
leerkracht lager onderwijs. Hij deed na zijn humaniora nog een extra jaar in 
de normaalschool om leraar te worden. Die school was toen gevestigd in de 
Kasteelstraat, waar ook de Sint-Franciscusschool was gevestigd.

Een anekdote die ons steeds is bijgebleven, is het verhaal van de geboorte 
van de 16 jaar jongere broer van René. Het was in die periode niet ongewoon 
dat leerlingen soms 6 weken ononderbroken op school bleven en pas af en 

toe huiswaarts keerden. Groot was dan ook de verbazing van René toen hij 
na een lange periode thuiskwam en vaststelde dat zijn broer al bijna kon 
stappen… Althans zo vertelde hij ons dat verhaal toch steeds.

Hierna volgde zoon Paul Van Damme. Het College was op dat moment al 
gefusioneerd met het Sint-Jozefsinstituut en heette toen al SJKS. Hij zou 
later afstuderen in de ‘Retorica 65’. Als oudste zoon van René rustte op hem 
de loodzware taak om in de voetsporen van zijn vader te treden en 6 jaar 
humaniora in Latijn-Grieks af te maken om vervolgens te beginnen aan een 
carrière van hard werken.

In 1988 was het de beurt aan de derde generatie. Alweer trad de oudste 
zoon, Jan Van Damme, in de voetsporen van zijn vader. Toen kreeg Het 
College het zwaar te verduren, want waar de voorgangers een geruisloos en 
foutloos parcours hadden gereden, vallen er uit de mond van Jan toch een 
pak meer anekdotes op te tekenen. We vroegen het hem even zelf.

Ik herinner me mijn middelbare schooljaren nog heel goed, en ik kijk er met 
een zeer voldaan en positief gevoel op terug. Ik weet nog dat ik ooit een artikel 
heb geschreven voor Ic Hou, op het moment van mijn afstuderen, en ook toen 
al stelde ik vast dat Het College me toch wel gevormd had en me zaken had 
bijgebracht die ik vandaag nog steeds gebruik. We stapten de schoolpoort buiten 
en waren klaar voor het verdere leven, we konden over heel veel meepraten, we 
spraken meer dan een aardig woordje Frans, Engels en Duits, en vooral, het 
mocht geweten zijn dat we op Het College hadden gezeten. Het was toch een 
soort kwaliteitslabel dat deuren opende!

Anekdotes genoeg hoor! Het voelde dan ook een héél klein beetje onwennig toen 
ik mijn kinderen inschreef en vaststelde dat Mevr. Van Lemmens nog tekenen van 
herkenning vertoonde… Zij heeft ons ooit, als represaille, een half uur aan een 
stuk laten “waven” in de klas, omdat wij het hadden gewaagd dit telkens te doen 
op het moment dat ze zich naar het bord draaide. Ik herinner me nog goed dat 
dit dolle pret was… de eerste 5 minuten… We hebben het lot daarna nooit meer 
getart! Respect!

In die tijd keken we op naar soms karikaturale, haast mythische figuren als Sylvain 
Lockefeer, Luc De Rijcke, Jozef De Cock, Theo Penneman, Marc Smet, Robert De 
Geest, Hugo De Beukelaer… (Het kostte me bijna meer moeite om de echte naam 
naar boven te halen dan de “roepnaam” 😉 )

Hoe dan ook: anekdotes en verhalen genoeg, maar meestal niet voor publicatie 
vatbaar. Enerzijds om niemand op ideeën te brengen, anderzijds omdat hier 

Hanne Van Damme 5 HWa

Het begon allemaal in het jaar 1934: René Van Damme zette zijn eerste passen in het middelbaar onderwijs, niet-wetende 
dat na hem nog 3 generaties zouden volgen op dezelfde scholen. René liep school op de Sint-Franciscusschool, die later zou 
worden opgenomen in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Nadat hij later als onderwijzer afstudeerde aan de Normaalschool, 
volgde enkele jaren later één van zijn zonen, Paul Van Damme. Ook die kon toen waarschijnlijk niet vermoeden dat ook zijn 
zoon Jan Van Damme en kleinkinderen Siebe en Hanne Van Damme nog zouden volgen. Alle vijf hebben ze hun eigen verhaal 
en eigen indrukken van Het College.

1937

1965
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heden ten dage waarschijnlijk GAS boetes aan gekoppeld zijn… (sorry voor de 
goal… dat is bij deze dan ook rechtgezet)

Visueel is er niet zo heel veel veranderd in al die jaren, maar ik ben wát blij dat 
in mijn tijd “Smartschool” nog niet bestond. Dit zou bij momenten tot heel 
vervelende huiselijke gesprekken hebben kunnen leiden…

Van kattenkwaad tot het afstuderen aan “ ‘t kot” (bijnaam die men vroeger 
soms gebruikte): alle drie de Van Dammes haalden hun humanioradiploma 
en ook nu nog streven twee telgen van het geslacht, Hanne en Siebe, dat 
doel na. ‘Hét diploma’ halen is een mooie test om later sterk en zelfbewust 
verdere stappen in het leven te zetten.

Ervaringen op Het College
Hoe de afgestuurde generaties erop terugkijken? Heel positief en met plezier. 
Alle drie hebben ze er wat aan gehad om in één van de vestigingen van 
het College school gelopen te hebben. Het was met vallen en opstaan om 
uiteindelijk ergens te komen. Steeds met de levenslessen van Het College in 
het achterhoofd. De belangrijkste les – die ik thuis wel eens vaker te horen 
krijg – “Er zijn 3 belangrijke woorden in je leven: Alstublieft, dankjewel, en sorry. 
En zorg dat je dat laatste niet te veel moet gebruiken!” Zowel René, Paul als Jan 
kregen deze gevleugelde woorden ingeprent. Klinkt heel melig en banaal, 
maar als je dit in het achterhoofd houdt, kom je al heel ver in het leven.

De drie oudste generaties hebben veel voldoening gevonden op Het 
College en kunnen beamen dat de slogan “kwaliteit voor de toekomst” geen 
holle woorden inhoudt. 

De vierde generatie, die op dit moment nog volop bezig is om een diploma 
te behalen, heeft ook een positieve indruk van onze school: “Het is niet 
gemakkelijk, maar het is fijn om een pad te bewandelen dat vele familieleden 
voor ons hebben bewandeld.” 

Ok, de lat ligt hoog, misschien zelfs hoger dan in vele andere scholen, maar 
daar valt mee te leven. De voldoening is des te groter. Want wat is er fijner 
dan later te kunnen zeggen: “Hey, dat kan ik!” of “Hey, dat weet ik!” of “Bonjour, 
merci, je peux vous aider?” Eén ding is zeker, hier wandel je buiten met beide 
voetjes stevig op de grond en met een portie kennis en kunde om nog vele 
jaren van na te genieten.    #

1995

2020

2020
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Een pareltje in de Collegekerk: het orgel
De geschiedenis van de Collegekerk is niet 
volledig zonder ook even een nadere blik op het 
orgel te werpen. Dit tamelijk onbekende, maar 
meestal grote instrument wordt gerekend tot de 
blaasinstrumenten: een organist slaat een toets 
aan, die via een elektrisch of mechanisch signaal 
in verbinding staat met kleppen onderaan de 
orgelpijpen. Die regelen of er al dan niet lucht 
door een pijp gaat en dus of die pijp klank 
voortbrengt of niet. Daarnaast kan een organist 
ook kiezen uit verschillende registers – het best te 
vergelijken met verschillende ‘instrumenten’ – die 
hij aan of uit kan zetten. Met deze info neem ik u 
mee naar het jaar 1696.

De paters Recolletten hebben eindelijk hun doel 
verwezenlijkt en hebben, tegen hun klooster aan, 
een tweede kerk in Sint-Niklaas gebouwd: de 
Collegekerk. Op 14 oktober wordt  deze, officieel 
de Sint-Antoniuskerk genoemd, geconsacreerd 
door de bisschop van Gent. Of er al dan niet al 
een orgel staat in de kerk is onduidelijk, daarover 
valt niets terug te vinden… tot in het jaar 1749. 
Dan wordt in het kloosterregistrum (in het Latijn) 
geschreven: “Het orgel en de blaasbalgen werden 
hersteld.” Op mysterieuze wijze is er intussen een 
orgel verschenen in de Collegekerk.

De volgende jaren moet het orgel veel zijn 
bespeeld, want al in 1752 is er nood aan eenzelfde 
herstelling. In 1759 vernieuwen Petrus en 
Johannes de Ryckere – Kortrijkse orgelbouwers 
die vaker in de buurt van Sint-Niklaas actief zijn 
– het instrument. Er wordt een nieuw klavier 
geplaatst en een deel van de orgelpijpen wordt 
vervangen. Een jaar later komen zij terug, ditmaal 
om enkele pijpen van minderwaardige kwaliteit 
te vervangen.

In 1773 is er alweer nood aan herstellingen, nu 
uitgevoerd door ‘de Heer Van Peteghem’, aldus 
het registrum. Hoewel dat niet expliciet vermeld 
staat, is het waarschijnlijk een lid van de familie 
Van Peteghem die op dat moment in Gent een 
orgelmonopolie aan het opbouwen is, die het 
orgel herstelt. Twee jaar later staat het orgel nog 
een schilder- en verguldingsbeurt te wachten.

Uit een inventaris van het College uit 1812, 
opgemaakt omwille van een beslaglegging – 
het zijn woelige tijden – wordt ons duidelijk 
gemaakt dat het hier eigenlijk gaat om ‘une 

petite orgue’. Daarmee bedoelt men zeker niet 
het middelgrote orgel dat nu aanwezig is in de 
kerk, met twee klavieren en een pedaal. Ook dat 
is op wonderlijke wijze verschenen in de Sint-
Antoniuskerk – al zijn we dan waarschijnlijk rond 
1850. Of er een deel van het oude pijpwerk is 
hergebruikt bij de opbouw van het nieuwe orgel, 
is nergens beschreven.

Het nieuwe mechanische orgel is gebouwd in 
romantische stijl, hoe kan het ook anders midden 
in de negentiende eeuw. In deze stijl probeert 
men het orgel zo goed mogelijk de klank van 
een orkest te laten nabootsen. Een naamplaatje 
op de orgelkast vermeldt dat het is gebouwd 
door P. Vereecken & Fils Gyseghem. Zoals vele 
romantische orgels over heel Europa, wordt ook 
dit orgel in de jaren ’60 van de voorbije eeuw 
gerestaureerd/vernieuwd in barokstijl. Die eer 
valt te beurt aan Oscar Anneessens uit Menen. Hij 
voegt onder meer enkele extra registers toe. 

Om te begrijpen waarom men zo’n restauratie 
uitvoerde, moet u weten dat rond die tijd de 
barokke (orgel)muziek, met als bekendste 
vertegenwoordiger natuurlijk Bach, werd 
herontdekt. Over heel Europa waren echter de 
meeste orgels in romantische stijl, wat het heel 
moeilijk maakte om barokke muziek te spelen 
zoals die was bedoeld. Om dit probleem te 
verhelpen, bouwde men de oude orgels om 

tot compromis-orgels. Hierop kon men muziek 
uit alle periodes van de muziekgeschiedenis 
spelen, al ging de klank van die muziek er dan 
wel op achteruit. Wat toen de beste oplossing 
leek, zorgt nu bij organisten en orgelbouwers 
voor gemengde gevoelens aangezien het bijna 
onmogelijk is geworden om nog ergens een 
volledig romantisch of barokorgel te vinden.

Nu goed, verder met onze reis door de tijd. Tot 
ergens in de jaren ‘80 wordt er nog regelmatig 
op het orgel gespeeld, maar vanaf dan minder 
en minder. Er is nog sprake van een sporadisch 
concert op het instrument tot rond 2006. Vanaf 
dan takelt het instrument verder en verder 
af en wordt het bijna onbespeelbaar, zowel 
mechanisch als wat betreft geluid. De orgelkast 
– het houtwerk – blijft in redelijk goede toestand.

In 2020 echter komt er verandering in de 
slechte staat van het orgel, want door enige 
opfrissingswerken aan de motor, kan het 
instrument voortaan terug bespeeld worden. 
Het orgel helemaal terug op punt zetten, is 
nog een precies werkje van lange adem, maar 
dat er terug gespeeld kan worden, is toch een 
grote mijlpaal. Voor meer details over welke 
zaken er nog dienen te gebeuren, verwijs ik 
u graag door naar het artikel van meneer Van 
Royen in de rubriek ‘Aan Zet!’    #

Wouter Vermeulen 6 GWIb
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Zit je met een ei tijdens de les?

Benodigdheden
• Dit spelbord
• Deze spelregels
• Pionnen
• Dobbelsteen
• Goede vrienden 

Opzet van het spel
Als eerste met een exacte worp op het laatste 
vakje aankomen.

Alvorens te starten
Kies een pion en plaats deze op het eerste 
vakje. Om te bepalen wie mag starten, werp je 
beurtelings met de dobbelsteen. Degene die de 
minste ogen werpt, mag starten. De volgende 
beurten worden gespeeld volgens toename van 
geworpen ogen. 
Opgelet: wie een 4 gooit, mag meteen door naar 
vakje 11. 

Vak 1:  Op jullie plaatsen... Klaar? Start!  
Vak 3:  Hoera, je bent met een helm naar 

school gereden! Ga naar vak 42
Vak 6:  Toilet – ga 3 vakjes vooruit
Vraag van een miljoen: waarom werkt de 

schoolwifi het best op de wc’s en niet 
als je strijdt om die eerste plaats tijdens 
een Kahootquiz? Antwoorden mogen 
gemaild worden naar Xhoana. 

Vak 8: Practicum tijdens de middagpauze – 
Volgende beurt overslaan 

Vak 10: Pech! De leerkrachten in de 
leraarskamer zien je over het hoofd, 
terwijl je wacht om je taak in te dienen 
– Ga 5 vakken achteruit

Vak 12: Meneer De Waele betrapt je, terwijl 
je het circulatieplan aan je laars lapt. 
Ga 5 vakken achteruit. Probeer de 
uitvoerende macht van onze school 
trouwens nooit te slim af te zijn. Als ze je 
agenda opeisen, is er geen ontkomen 
aan …

Vak 14: Je toont geen respect voor de oudere 

medeleerling – kniel nu voor de oudste 
medespeler en verplaats je pion naar 
start. 

Vak 16: Leerlingenbegeleiding – De volgende 
speler moet een beurt overslaan 

Vak 18: Ochtendgebed met meneer Caulier – 
Ga naar vak 39

Vak 22: Ontsmetting van het klaslokaal – Staat 
een pion op dit vakje? Dan moeten 
pionnen op vak 21 en vak 23 naar 
start gaan. Wanneer heb jij trouwens 
je handen voor het laatst ontsmet? Als 
je handgel bij hebt, mag je zelf één vak 
vooruit.

Vak 24: Je bent gebuisd op je examen – De 
volgende speler troost je en jullie 
moeten beiden een beurt overslaan. 
Volgende keer een spiekbriefje 
meenemen, misschien? 

Vak 27: Meneer Verdurmen betrapt je al rokend 
aan de lockers – Ga naar vak 37

Vak 30: De Put – Alle spelers moeten om ter 
snelst een locker correct tekenen. De 
speler met de beste schets, krijgt een 
extra beurt. De rest moet een vakje 
terug.

Vak 33: Je komt een eerstejaars met een te 
grote boekentas tegen op de gang – 
Ga 5 vakken vooruit

Vak 35: Je ziet dat ene “Forever & Always”-
koppeltje, dat nog maar twee weken 
samen is, door de gang slenteren – 
Ga 1 vak vooruit, terwijl je je afgunst 
probeert te verbergen

Vak 37: bureau van meneer Jadoul – Volgende 
beurt overslaan

Vak 39: Collegekerk – wie de tien geboden 
foutloos kan citeren, mag een speler 
naar keuze naar vakje 37 sturen.

Vak 41: Boterhammetjes voor ‘s middags in 
aluminiumfolie gewikkeld – Ga terug 
naar vak 20. Wisten jullie trouwens dat 
het gebruik van aluminiumfolie op 
onze school in principe verboden is? O 
wee als meneer De Rudder je betrapt 
op het gebruik hiervan...

Vak 43: Je dient een taak in één minuut voordat 
de uploadzone sluit – Ga 8 vakken 
vooruit. Gouden raad van de redactie: 
dien beter een uitstekende opdracht te 
laat in, dan een barslechte opdracht te 
vroeg. Kwestie van risico’s afwegen; je 
verliest hoe dan ook punten. 

Vak 44: Strafstudie – Volgende beurt 
overslaan. Je kan enkel spreken van 
een vervolmaakte schoolcarrière, als 
je enkele uren van je leven tegen je 
zin in de studie doorbracht op een 
woensdagnamiddag.

Vak 47: Meneer Van Hove betrapt je op 
het bekijken van het VTM-Nieuws 
– alle spelers moeten twee vakken 
terugkeren. Dat je ook het VRT-Journaal 
bekeken hebt, geldt niet als argument 
in je voordeel. 

Bonus: Welke kleur broek droeg nonkel Frank 
gisteravond bij het presenteren van het 
weer? 

Vak 49: Hoe onsportief?! Je pompt niet mee 
tijdens de opwarming van de L.O.-les. 
Loop met je pion een rondje rond het 
gebouw waarin je je nu bevindt. Als 
je terug bent, mag je opnieuw starten 
vanaf dit vak. Indien je dit spel stiekem 
in de les speelt, vraag je nu best of je 
naar het toilet mag gaan.

Vak 50: Leerlingensecretariaat – Ga 3 vakken 
vooruit

Vak 52: Calfac – Ga 4 vakken vooruit. Ooit 
al eens al je vrienden de refter zien 
betreden, terwijl de leerkracht net jou 
niet binnen laat gaan? Daar gaan veel 
vriendschappen stuk.

Vak 55: Het einde is bijna in zicht... Maar helaas, 
de klassenraad is niet overtuigd van je 
prestatie! Je krijgt daarom een C-attest: 
ga terug naar de start van dit schooljaar 
(en dit bord) …

Vak 56: Woehoe, we hebben een winnaar! 
Hoewel velen eraan beginnen, halen 
slechts weinigen de eindmeet...     #

Verveling loert weleens om de hoek tijdens de lessen of op de speelplaats. De tijd lijkt stil te staan, terwijl je snakt naar het 
verlossende belsignaal. Zit je in zo’n benarde situatie? Geen nood, de ultieme tijddoder is hier. Daag je vrienden of familieleden 
uit voor een potje Collegeganzenbord! Ga jij de uitdaging aan? Alvast veel speelplezier gewenst vanwege de jongerenredactie!

Tekeningen: Amber en Myra Van Emelen 6GL 
Spelregels: Xhoana Memçaj 6GWIb 
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Adres Onbekend 

Vooraleer we dit toneelstuk konden bewonderen, werden we tijdens de 
eerste twee lesuren aan een quiz onderworpen, waarbij onze kennis over 
nazi-Duitsland in de jaren 30 werd getest. Allerlei vragen passeerden revue, 
zoals onder meer ‘Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog?’ en ‘Wanneer 
kwam de NSDAP, de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, aan 
de macht?’. Het doel van deze quiz was niet uitsluitend om onze kennis te 
verbeteren, maar bracht ook een wedstrijdvibe teweeg. Deze quiz werd al 
in verschillende scholen georganiseerd, waardoor er ook een competitie 
tussen verschillende scholen is ontstaan. Vorig jaar behaalde SJKS zelfs een 
podiumplaats. Helaas werden de resultaten van dit schooljaar nog niet 
bekend gemaakt. 

Tijdens de speeltijd hadden de acteurs voldoende tijd om het decor op te 
stellen om ons mee te nemen naar de tijdsgeest van het Duitsland en de 
Verenigde Staten van Amerika in de jaren 30. Het verhaal begint namelijk 
niet in Duitsland, maar bij 2 zakenpartners: Martin Schulze, een Duitser die 
in de VS verbleef, en Max Eisenstein, een Joodse Amerikaan. Zij hebben na 
een jarenlange samenwerking een mooie vriendschap opgebouwd. Deze 
vriendschap zet zich ook na de terugkeer van Martin Schulze naar Duitsland 
in 1930 op hetzelfde elan verder. 

De twee schrijven brieven naar elkaar die niet enkel zakelijke doeleinden 
hebben, maar waarin ook over hun dagelijkse leven wordt verteld. Na heel 
wat heen en weer schrijven, kan Eisenstein het niet laten om eens te polsen 
naar de politieke situatie in Duitsland, waar hij zich toch zorgen om maakt. 
Zijn vriend Martin Schulze stelt hem echter wel gerust, ook al verbloemt 
hij de realiteit. Naarmate de situatie extremer wordt en de NSDAP aan de 
macht komt, loopt de gedachtegang van de twee mannen steeds verder uit 
elkaar. Eisenstein is niet langer gerust in de situatie doordat Martin Schulze 
er antisemitische ideeën begint op na te houden. Op een gegeven moment 
vraagt Martin Schulze dan ook aan Max Eisenstein om te stoppen met elkaar 
te schrijven, aangezien hij niks meer met Joden te maken wil hebben. 

Aangezien Max Eisenstein niet enkel bezorgd is om de verontrustende 
omstandigheden, maar ook om de veiligheid van zijn zus, die als actrice 
in Berlijn aan het werk is, kan hij op deze vraag niet ingaan, al zeker niet 
nadat Max na enkele maanden een ongeopende brief, die voor zijn zus 

was bestemd, teruggezonden krijgt met als melding ‘adres onbekend’. 
Hierdoor is Max ervan overtuigd dat zijn zus op de vlucht is of misschien 
wel gearresteerd is.

Na ettelijke brieven aan het adres van Martin Schulze te hebben geschreven, 
rekent Max erop dat Martin haar wel zal helpen, temeer omdat Martin 
ooit romantische gevoelens voor Max zijn zus had. Bij haar onverwachte 
aankomst is Martin Schulze echter bang en zet hij haar aan de deur. Een 
handeling die bij Max zo hard aankomt dat hij een wraakactie op touw zet … 

Bij het zien van dit hartverscheurend schouwspel werden we meegesleurd 
in de rauwe realiteit van toen en werden we allemaal een beetje stil. In de 
namiddag mochten we ook nog luisteren naar de boeiende verhalen van een 
aantal mensen die de Tweede Wereldoorlog effectief hebben meegemaakt. 
Omwille van de verslechterende coronasituatie kon er spijtig genoeg maar 
één persoon op school zijn verhaal komen vertellen. De overige sprekers 
brachten hun verhaal via een filmpje. Ik geef jullie in een notendop mee 
welke verhalen ons ter ore kwamen. Eén van de sprekers, een Joodse Belg, 
vertelde over hoe hij gered werd 
door Vlaamse soldaten tijdens zijn 
treinrit naar Auschwitz. Enkel en 
alleen hij werd toen gered waarna 
hij spijtig genoeg zijn familie nooit 
meer terug zag. Een andere spreker, 
de zoon van een collaborateur, 
vertelde over hoe hij opgroeide in 
een gezin met een nazi-mindset. Hij 
veranderde daardoor volledig van 
gedachtegang. 

We kregen heel wat beklijvende 
verhalen te horen en leerden 
daarnaast ook heel wat bij op deze 
dag. Dankjewel aan alle gastsprekers 
voor hun openheid en moedigheid!
    #

Febe De Vuyst 6 HW

Het toneelstuk ‘Adres Onbekend’ – oorspronkelijk een 
briefroman – werd op onze school opgevoerd door twee 
bekende acteurs: Wim Stevens en Erik Burke. Deze twee 
bekende Vlamingen kent u wellicht van de series Thuis, 
waarin Wim Stevens een grote rol speelt, en Galaxy Park, 
waarin de slechterik door Erik Burke vertolkt wordt. Het 
toneelstuk vertelt over het leven in de jaren 30 in Duitsland, 
onder het bewind van Adolf Hitler. De hoofdrolspelers 
zetten een knappe prestatie neer en brachten een zeer 
levendige vertolking voor alle leerlingen van het zesde jaar. 
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Prikbord
Samengesteld door Camille Bourgeois 6LWIb

Een alternatief voor de derde donderdagen

Als de berg niet naar Mozes komt, dan moet Mozes naar 

de berg! En zo geschiedde … in coronatijden mocht de 

derde graad genieten van de Take Away diensten van 

Sint-Niklaas als alternatief voor de derde donderdag 

(eenmaal per maand buiten school gaan eten). 

Een ietwat aangepaste editie dit jaar, maar we zijn er hopelijk toch in geslaagd om de vijfdejaars naar huis te sturen met wat literatuur op zak. 

De leerlingen van het lager zal je niet 
snel missen op straat! Verkeersveiligheid 

boven alles.

F luo-actie lagere school

Iedereen leest
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Een vaste traditie bij de lectuur van Caesars 

‘Commentarii de bello Gallico’. De latinisten van 

het vierde jaar kunnen het zich nu in levenden 

lijve voorstellen! 

Een les lichamelijke opvoeding, als vanouds … toen het nog mocht! We zullen het in dit tweede semester voorlopig eventjes moeten missen. Voor de ene een godsgeschenk, voor anderen een kwelling. Blijf vooral lekker bewegen thuis, nu dat op school niet kan. 

Romeinse soldaat

En lopen maar! 

ICHOU #  COLLEGECOLLAGE
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Hoe zou u de functie preventieadviseur 
beschrijven?
De functie van preventieadviseur is wettelijk 
bepaald, elk bedrijf moet dus verplicht 
een preventieadviseur hebben. Ik ben 
verantwoordelijk voor alles rond veiligheid 
en geef hier dan ook advies over aan de 
directeur, die dan de beslissingen neemt. Als er 
bijvoorbeeld een speeltuintje wordt gebouwd, 
moet ik bekijken wat er allemaal kan mislopen 
en hoe dat vermeden kan worden. Ik moet dus 
altijd van een worstcasescenario uitgaan en 
dat proberen tegengaan. Ook moet ik wettelijk 
advies geven wat betreft veiligheid op de hele 
campus. Een duidelijk voorbeeld is dat ik bij 
corona de draaiboeken van de overheid moet 
toepassen op de school volgens de wet. Ik heb 
met een arbeidsarts een risicoanalyse moeten 
maken. Ik ben dan ook een contactpersoon met 
het CLB, als er een leerling positief test, moet ik 
een heel dossier opstellen voor de dokter van het 
CLB. Als dat een leerkracht is, neem ik contact op 
met de arbeidsarts. Maar dat is een deel van het 
intern noodplan, dus dat zijn niet alleen maar 
evacuaties.

Was de pandemie dan een doorslaggevende 
factor om dat diploma toch te behalen?
Neen, ik was er al een tijdje mee bezig. Van 2018 
tot 2019 heb ik de eerste opleiding gevolgd. Deze 
diende om niveau 3 te behalen, dat is voor een 
school of een klein bedrijf. Vorig jaar heb ik dan 
de tweede opleiding gedaan voor niveau 2. Dat 
is al voor grotere bedrijven zoals onze school. Ik 
ben elke donderdag naar de les gegaan en heb 
dan ook enkele zware examens moeten maken.

Welke onderdelen van de opleiding waren 
verassend of heel interessant?
De opleidingen zijn verplicht door de wet en 
focussen zich vaak op de privésector. Zo weet ik 
alles over veilig lassen, wat uiteraard minder van 
pas komt op de school. Voor mijn eindwerk was 
ik van plan om een intern noodplan na te spelen, 
dit is uitgesteld door Covid 19. Dit zou dan een in 
scène gezette noodsituatie op het internaat zijn 
met acteurs. Er wordt dan ook effectief naar 112 
gebeld waarop dan de hulpdiensten, brandweer, 
medische dienst en politie uitrukken. Zij zullen 
dan de CP-Ops opstarten waar een directielid 
en ikzelf bij zitten om alles te coördineren. Er zal 
dan een intern crisisteam worden opgesteld. 
De algemene directeur, meneer Jadoul, zetelt 
dan in een gemeentelijke crisiscel met de 

burgemeester. Het crisisopvangcentrum zal 
de internen en ouders opvangen. Ook zal er 
een intern crisiscentrum worden opgesteld 
waar de medewerkers zich bezighouden met 
eventuele vermisten en communicatie met de 
buitenwereld. Zo zie je ook dat preventie eigenlijk 
teamwerk is van iedereen.

Wat is uw mening over het feit dat we geen 
brandoefeningen meer kunnen uitvoeren?
Brandoefeningen of evacuatieoefeningen zijn 
belangrijk, maar we kunnen het nu niet maken 
om met zo veel mensen op de grote markt 
te staan voor een oefening. Dat is het grote 
probleem als preventieadviseur: je moet je 
houden aan de strikte wetgeving, maar als je het 
volgens de letter doet, is het ook niet leefbaar. Je 
moet dus ook vaak de zaken bekijken met een 
zekere nuance.

Is er nog iets dat je zeker wilt gezegd hebben?
Preventie is vooral teamwerk. We werken samen 
(leerkrachten en leerlingen) aan een veilige 
school. Ik ben ook heel vereerd om te zorgen dat 
iedereen zich veilig voelt op onze school.    #

Safety first 
Wim Vandervreken heeft weinig 
introductie nodig, al vanaf 2002 werkt 
hij op onze school voor de ICT. Maar 
vanaf 2018 is er een nieuwe functie 
bij gekomen: preventieadviseur. 
Wij zijn dan ook eens met hem gaan 
samenzitten om hier alles over te 
weten te komen.

Violette Vandervelden 5HWa
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De schoolraad
Eerst even iets over het reeds bestaande orgaan: de schoolraad. De 
schoolraad is een vergadering die drie keer per jaar bijeen komt en waar 
alles wat te maken heeft met onze school besproken wordt: van de 
verbouwingswerken over het studieaanbod op school tot aanpassingen aan 
het schoolreglement. Op deze vergadering zijn directie, leerkrachten, ouders, 
maar ook wij, de leerlingen, aanwezig. Lander Leeman volgde dit jaar Alice 

Seghers op, de vertegenwoordigster die vorig jaar is afgestudeerd. Lander en 
ik vertegenwoordigen dus nu samen alle leerlingen in de schoolraad. Het is 
onze taak om daar de stem van de leerlingen te laten horen. 

De leerlingenraad
Vorig jaar merkten Alice en ik dat het ‘vrij moeilijk’ was om ‘de stem van de 
leerlingen’ te verkondigen, aangezien we het lastig hadden om zelf deze 
stem op te vangen. De mening van meer dan duizend leerlingen achterhalen 
zonder tussenorgaan bleek onmogelijk.

Daarom namen we, sterk gesteund door enkele enthousiaste leerkrachten 
en met de sympathie van vele anderen, het heft in handen. Het idee van een 
leerlingenraad werd geboren. Een plaats waar leerlingen met al hun vragen 
terecht kunnen, waar frustraties en meningen kunnen omgezet worden in 
krachtige signalen die echt dingen in beweging kunnen zetten. Maar ook een 
plek waar de gekste ideeën om het leven op school aangenamer te maken 
werkelijkheid kunnen worden, waar we samen dingen kunnen organiseren, 
kortom waar we een school kunnen vormen tot een plek waarvoor iedere 
leerling op maandag met plezier opstaat! Een leerlingenraad…

En in de toekomst?
Het zaadje van de leerlingenraad is intussen al flink gegroeid. Vele 
vergaderingen en brainstormsessies zijn gepasseerd en we vonden al heel 
wat mensen die maar wat graag hun schouders onder dit idee willen zetten. 
Maar het zaadje is nog steeds een jonge scheut die zonder jullie steun 
niks kan betekenen! Het zal nog een tijdje duren eer het orgaan ook echt 
in werking zal treden, maar houd tot dan zeker je smartschool-inbox in de 
gaten. En heb je vragen, frustraties, opmerkingen of ideeën? Onthoud ze 
zeker allemaal, want binnenkort zal je ze in de splinternieuwe leerlingenraad 
kwijt kunnen!    #

Llnrd zkt enthousiaste lln
Begin dit schooljaar was het, toen België nog geen regering had en we nog op café mochten gaan ... Velen onder ons hoorden 
toen pas voor het eerst dat er zoiets als een schoolraad bestond en vernamen toen ook dat we een nieuwe leerlingenraad 
wilden lanceren. Bij de verkiezing van de nieuwe leerlingenvertegenwoordiger werd bewezen dat wij als leerlingen wel 
degelijk inzitten met het reilen en zeilen op school, dat we inspraak op prijs stellen en dat we die ook nodig hebben om ons 
goed te voelen. Dit brengt ons terug bij die leerlingenraad. Hieronder een stand van zaken!

Zenz De Wreede 6 WEWIa1

Maar het zaadje is nog steeds 
een jonge scheut die zonder jullie steun 

niks kan betekenen!

Het is onze taak om de stem van de 
leerlingen te laten horen
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Vormingsdagen 2020

Het tweede middelbaar
In het tweede jaar wilden de leerkrachten starten met een positieve blik op 
het schooljaar ’20-’21. In plaats van een uitstap tijdens de vormingsdagen 
werd het een klasdag. De leerlingen spendeerden een hele dag in hun klas 
en vermaakten zichzelf door vele spelletjes te spelen waardoor ze elkaar 
beter leerden kennen. De eerste activiteit die daar plaatsvond, drong een 
kleine verbouwing in de klas op. De leerlingen moesten de banken in een 
cirkel plaatsen, zodat iedereen elkaar kon zien. Vervolgens werd er aan 
iedereen gevraagd om een afbeelding te kiezen uit een aanbod dat de 
leerkracht voorlegde. Toen iedereen een afbeelding had gekozen, kregen de 
leerlingen een moment om uit te leggen waarom ze deze hadden gekozen. 
Mohamad Alamir Adbar, een leerling van 2GL-La, koos voor een afbeelding 
van twee mensen die elkaar aan het helpen waren. Deze afbeelding koos hij 
omdat hij zelf ook heel behulpzaam is en mensen graag wil helpen. 
Hierna versierden de leerlingen de klas met tekeningen waarop 
persoonlijkheidskenmerken stonden, een initiatief dat zowel op zich een 
activiteit was, maar tegelijkertijd ook de klas opfleurde. 

Deze beide opdrachten zorgden ervoor dat de leerlingen hun klasgenoten 
beter leerden kennen. De leerlingen van het tweede middelbaar vonden 
echter dat dit te weinig was om een echte vriendschap op te bouwen en 
besloten om te gaan dansen, een activiteit waarbij ze even de mondmaskers 
achterwege konden laten en goed konden ontspannen. 

Na de speeltijd beëindigden de tweedejaars hun dag met het bespreken 
van een zelf gekozen voorwerp. Een spel dat voor velen bekend in de oren 
zal klinken. De leerlingen namen een voorwerp naar keuze mee. Iets wat 
goed bij hen paste, of wat zij leuk vonden. Na deze activiteit waarbij ze een 
stukje van zichzelf blootlegden, rondden ze de dag helemaal af door met 
hun titularis even buiten te ontstpannen. 

Het derde middelbaar
Tijdens de vormingsdagen in het derde werd er vooral focus gelegd op het 
verbeteren van de vriendschapsband binnen de klasgroep.
Zo begonnen ze het eerste lesuur met het luisteren naar liedjes die andere 
klasgenoten gekozen hadden, waarover dan werd gebabbeld. De leerling 
die het nummer had gekozen, moest telkens zeggen waarom die dit 
nummer koos, wat uiteindelijke kon leiden tot emotionele momenten of 
fijne terugblikken op de vakantie. 

Er werd in het derde middelbaar dus veel gepraat en plezier gemaakt tijdens 
deze eerste opdracht, maar ook de tweede leidde tot veel onverwacht 
plezier. 

Geblinddoekt door de gangen van de school lopen, wie kan zeggen dat hij 
dat al gedaan heeft?
Een activiteit waarbij de derdejaars hun medeleerlingen blindelings moesten 
vertrouwen. De leerlingen moesten elkaar door de gangen begeleiden, wat 
soms tot lachwekkende taferelen leidde. Vele leerlingen hebben van deze 
activiteit het meest genoten, zoals we kunnen zien in enkele quotes: 

Wat hebben we gegierd van het lachen terwijl we geblinddoekt door de 
school liepen. Nadien zaten we gezellig dicht bij elkaar in een cirkel, wat 
de hechte en warme band van onze klasgroep symboliseert. – Roos Geers 
3Lb

Het was een klaservaring om nooit te vergeten. – Jack Hoelen 3 GL

2020 was een bewogen jaar. We hebben een semester lang thuis les gevolgd, uitstappen waren verboden, maar ondanks al dat 
negatieve nieuws probeerden we van het nieuwe schooljaar een positief hoofdstuk in onze schoolcarrière te maken. En om 
het begin van dit mooie hoofdstuk in te luiden, begonnen we met de vormingsdagen, die deels zijn kunnen doorgaan dankzij 
enkele alternatieve ideeën. En extra maatregelen natuurlijk! Dit gezegd te hebben, laten we het woord aan …

Febe De Vuyst 6 HW
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We kwamen allemaal veel beter overeen dan 
we in het begin gedacht hadden en vormen nu 
een grappige klasgroep – Elisbet Kenis 3 Lb    

Kortom de beste dag van mijn Covid-
schoolcarrière. – Lander Van Lijsebetten 3GL 

Het vierde middelbaar 
Het vierde jaar koos voor een heel andere aanpak. 
Hun dag draaide helemaal rond Covid-19! Hun 
idee was de gemoedstoestand van alle leerlingen 
van het vierde jaar te weten te komen. Ze deden 
dit aan de hand van een enquête. Om de toon 
te zetten, werd de eerste vragenronde door de 
leerkrachten opgesteld. Een greep uit de vragen: 

• Wat vind je een goede/minder goede 
verandering dit schooljaar?

• Hoe organiseer jij het afstandsonderwijs?
• Welke geluksscore verdient je leven op dit 

moment?
Deze bevraging werden door een groot deel van 
de groep positief ervaren. Dat kunnen we ook 
zien aan de lovende uitspraken. 

De schaarse gezellige momenten, het even 
onthullen van het gelaat, de contacturen en 
zelfs de roddeltjes op afstand koesteren we, 
al waren het de laatste strohalmen van het 
College! Graag ook eens andere vakken in 
afstandsonderwijs of doe toch maar liever 
altijd naar school, maar de latere start en de 
vroegere eindbel zijn blijvers!

De vierdes blijven echter niet stilzitten en houden 
het niet bij één dag. In februari volgt er namelijk 
nog een vragenreeks die door de leerlingen zelf 
gesteld zal worden. Deze zullen dan ook in een 
enquête gegoten worden. 
Als afsluiter geef ik jullie graag nog een quote van 
het vierde jaar mee: 
Het vierde jaar krijgt het vi(e)rus wel klein!

Het vijde middelbaar
De vorming van het vijde jaar bestond uit drie 
coronaproof delen: een groepsbindingsquiz 
in september samen met een kerstmoment 
in december, een samenwerking met de stad 
Sint-Niklaas over het mentaal welzijn van de 
jongeren met influencer Younes in november en 
een voordracht over alcoholmisbruik door Jasper 
Nullens in januari.

De voordracht van Jasper Nullens ging over de 
effecten van alcohol. Hij bracht zijn eigen verhaal 
over zijn alcoholverslaving en over hoe alcohol in 
onze cultuur ingebakken zit. Jasper zijn verhaal 
was enorm pakkend voor iedereen. Hij liet ons 
nadenken en ook voor een deel inzien wat 
alcohol kan doen met je leven en hoe het je leven 
kan controleren. 

Deze voordracht zal de vijfdejaars lang 
bijblijven, maar op een goede manier. Het 
verhaal was leerzaam, maar tegelijkertijd toch 
heel leuk gebracht. We zijn dankbaar dat Jasper 
zo open was om zijn verhaal met ons te delen. 
We zullen proberen de les niet te vergeten!     #
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Dat de kennis van klassieke muziek van ‘de jeugd van tegenwoordig’ hooguit beperkt blijft tot Mozarts ‘Eine kleine Nachtmusik’ 
of Beethovens ‘Vijfde Symphonie’ en dat voor slechts weinigen onder ons een uitstapje naar een museum voor schone kunsten 
als muziek in de oren klinkt, hoeft niet te betekenen dat de hedendaagse zeventien- en achttienjarigen die deel uitmaken van 
‘Generatie Z’, geheel onthouden zijn van cultuur. Wat voor de een ‘iets onnozels’ is, kan door een ander als hoogstaande cultuur 
beschouwd worden. 

De virtuele wereld van Tiktok 
Cultuur is iets wat van generatie op generatie 
verandert. Wat voor onze leeftijdsgroep 
kenmerkend is, is dat we ons geen leven meer 
kunnen voorstellen zonder smartphones, Ipads, 
internet… Als je ’t mij vraagt heeft dit ongetwijfeld 
een stempel gedrukt op onze cultuur. Waar 
generaties voor ons misschien eerder de echte 
klassiekers konden appreciëren, opteert Generatie 
Z vaak voor de digitale cultuur. Sociale media 
spelen in het leven van de meeste ‘digital natives’ 
een prominente rol. Hoewel Instagram, Snapchat, 
WhatsApp en YouTube bij uitstek de populairste 
media blijven bij jongeren tussen 15 en 19 jaar, 
nam Tiktok dit afgelopen jaar enorm toe in 
populariteit. 

Tiktok is een socialemedia-app van het Chinese 
moederbedrijf ByteDance waarop bijna 700 
miljoen gebruikers, waarvan het overgrote 
aandeel kinderen en jongeren, zich uitleven door 
korte filmpjes te maken. We kunnen ons afvragen 
wat Tiktok nu zo bijzonder maakt en waarom 
het plots zo populair is. Anders dan Instagram 
of Snapchat draait Tiktok veel meer om humor. 
Naast dansjes of challenges kiezen ook heel wat 
Tiktokkers ervoor grappige filmpjes te maken 
waarin ze de draak steken met vooral banale 
zaken. Net zoals mopjes op de achterzijde van 
een scheurkalender of cartoons in een tijdschrift, 
is dit evengoed een kanaal om humor te uiten. Dit 
op een manier die meer aansluit bij de leefwereld 
van jongeren. Ook zelfspot, wat we kunnen 
beschouwen als een vorm van zelfreflectie, is 
niet zeldzaam op deze app. Toch wordt Tiktok bij 
oudere generaties eerder kritisch bekeken en vaak 
niet erkend als een vorm van cultuur, omdat dit 
medium minder gekend is bij hen. Ik ben ervan 
overtuigd dat het voor veel jongeren wel degelijk 
een waarde heeft. Bovendien lijkt het me ook niet 
onwaarschijnlijk dat er een verband is tussen de 
toename in populariteit van dit medium dit jaar 
en de coronacrisis. Eén van de meest getroffen 
sectoren was en is immers de culturele sector. Voor 
veel jongeren was Tiktok misschien een vervanger 
voor andere vormen van cultuur zoals festivals. 

Niet-alledaagse influencers 
zijn het gat in de markt
Daarnaast bieden sociale media mensen ook de 
mogelijkheid om gemakkelijk een groot publiek 
te bereiken. Zo doen heel wat voedings-, mode- 
of cosmeticamerken beroep op influencers om 
hun producten bij de jongere generaties aan te 
prijzen. Behalve de influencers die gefocust zijn op 
het commerciële, maken ook heel wat bekende 
Instagrammers gebruik van dit medium om een 
boodschap of mening aan hun volgers over te 
brengen. 

Binnen ons eigen land is Elodie Gabias of Plinses 
Elotie zoals ze zichzelf ook wel noemt, daar een 
prachtvoorbeeld van. De West-Vlaamse wijdt 
haar Instagramaccount vooral aan body positivity. 
Ze wil zich afzetten tegen de ‘ideale wereld’ die 
op Instagram gecreëerd wordt en haar 85 500 
volgers ervan overtuigen dat het leven veel te 
mooi en veel te kort is om je druk te maken over je 
figuur. Door hilarische foto’s en video’s te plaatsen 
waarin ze tot in het overdrevene pronkt met haar 
vetrollen en dubbele kin wil ze een tegengewicht 
zijn voor mensen die door gefotoshopte posts een 
verkeerd beeld van de realiteit de wereld insturen 
en zo anderen onzeker maken. Op haar eigen 
manier is ze een (vet)rolmodel voor veel jongeren. 
Ze creëert een nieuw, realistisch idee dat ze zoveel 
mogelijk wil verspreiden. Dat is waarom we ook 
Elodie Gabias volgens mij bij de hedendaagse 
jongerencultuur mogen rekenen. 

Skatecultuur als vaste 
( jongeren)waarde in de 21e 
eeuw
Ten derde wil ik het nog hebben over de 
dynamische, creatieve en energieke wereld van 
het skaten. Al in de jaren 60 gaf deze manier van 
vrijetijdsbesteding aanleiding tot het ontstaan van 
een echte skatecultuur met dito subcultuur. Door 
de jaren heen evolueerde het skaten van een 
buurtactiviteit naar een sport die overal ter wereld 
wordt uitgeoefend. Niet alleen in de steden, maar 

ook in kleine gemeenten doken steeds meer 
skateparken op waar jongeren met lang haar, 
baggy jeans, oversized T-shirt en een sweater 
rondhingen. Met spectaculaire tricks, een typische 
kledingstijl en een eigen jargon kwam hun imago 
van vrijheid, durf en onafhankelijkheid tot uiting. 

Skateboarden was en is nog steeds meer dan een 
sport. Het is een echte levensstijl die in de loop 
der jaren een wisselende populariteit kende. Toch 
wordt deze alternatieve wereld met zijn eigen 
ongeschreven regels misschien wel bedreigd. 
Mocht Covid-19 er geen stokje voor gestoken 
hebben, zou skateboarden vanaf 2020 al één van 
de disciplines geworden zijn op de Olympische 
Spelen. Toch hebben veel skaters hier gemengde 
gevoelens bij. Authentieke skaters willen niet 
deelnemen aan een massa-evenement waar 
men zich moet aanpassen aan de regeltjes van 
het olympisch comité. Training en competitie 
en vaste regels staan in schril contrast met 
creativiteit, originaliteit en vrijheid. Je hoeft maar 
in de modeblaadjes te kijken om te ontdekken 
dat de skatecultuur weer aan een opmars bezig 
is. Jongeren voelen zich aangetrokken door het 
hippe karakter van de skatecultuur en dit niet altijd 
omwille van het skaten zelf, maar bijvoorbeeld 
omdat ze de bijhorende kledingstijl wel kunnen 
appreciëren. 

Ik vermoed dat geen van deze drie voorbeelden 
door oudere generaties meteen als cultuur 
beschouwd zal worden, vooral omdat deze 
fenomenen maar recent hun intrede gedaan 
hebben en dus onvoldoende bekend zijn bij deze 
groep. Anderzijds hechten veel jongeren ook 
belang aan vormen van cultuur die al veel langer 
meegaan en mettertijd geëvolueerd zijn tot iets 
wat perfect binnen hun leefwereld past. De 
cultuur van jongeren mag dan wel verschillend 
zijn van die van hun ouders en grootouders, 
maar is daarom zeker niet minderwaardig.     #

De cultuur van Gen Z in 2020
Laura Voeten 6GWIb
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Duurzaam College ‘20-’21 

Ik was een derdejaars toen ik tijdens een uurtje 
studie besloot om de Ic Hou, nog vers van de pers, 
eens open te slaan. Normaal gezien bladerde ik 
vroeger tweemaal door het boekje: een eerste 
keer om te zien welke leerlingen slachtoffer van 
de prikbordpagina waren en een tweede keer 
om de spelletjespagina in te vullen. Deze keer 
was het anders. Aangezien ik toen voor het eerst 
jongerenredacteur was, voelde ik me verplicht 
om alle artikels door te nemen. Zo stootte ik na 
een tijdje op een artikel waarin ik kennismaakte 
met de nieuwe milieugroep. 

Meteen maakten de betrokken leerlingen en 
leerkrachten in dat artikel hun doelstellingen 
duidelijk. Onze school moest zo duurzaam 
mogelijk worden. Oké, de werkgroep was 
zich ervan bewust dat de school eigenhandig 
alle globale ecologische problemen niet zou 
oplossen. Een primeur voor België was het ook 
niet meteen. Toch is het belangrijk dat leerlingen 
– van jongs af aan – duurzaam leren leven. We 
weten allemaal dat we vroeg of laat sowieso 
onze levensstijl zullen moeten aanpassen ten 
voordele van de komende generaties. De aarde 
kan de toenemende druk op het milieu niet 
langer meer blijven volhouden. Denk maar aan 
de problematiek rond drinkbaar water en fossiele 
brandstoffen. Om het vooropgestelde doel te 
bereiken, spitste de milieugroep zich toe op 
vier domeinen: mobiliteit, energie, voedsel en 
afvalverwerking.

2020-2021: de eindmeet
Waarom koos men nu specifiek voor het schooljaar 
‘20-’21? Enerzijds omdat de milieugroep eerst 
een voldoende groot draagvlak moest scheppen 
bij de overige leerlingen en leerkrachten. Om de 
school groener te maken, zijn enkele werkende 
handen uiteraard niet voldoende. Inzet van de 
hele school zorgt er immers voor dat plannen 
effectief kunnen worden doorgevoerd en stand 
kunnen houden. Dit realiseren op een termijn 
van bijvoorbeeld één schooljaar is overduidelijk 
niet haalbaar. Bovendien moest de groep van 
binnenuit nog vorm krijgen vooraleer anderen bij 

het verhaal te betrekken. Leerlingen konden zich 
pas één jaar na het ontstaan van de milieugroep 
toevoegen aan de actieve werkgroepen. In 
de afgelopen jaren zijn er veel inspanningen 
verricht om de leerlingen zoveel mogelijk 
bij de werkgroep te betrekken. Het grote 
doek met honderden handtekeningen in de 
Ontmoetingsruimte is daar een voorbeeld van. 

Anderzijds moest men de werkgroepen uiteraard 
de tijd geven om hun ideeën en doelen verder 
te verfijnen, alvorens deze te vertalen naar 
concrete plannen. Hierin kruipt veel tijd. Het 
is ook vanzelfsprekend dat veel ideeën tijdens 
deze ronde sneuvelen wegens ‘te onrealistisch’. 
Eenmaal dat achter de rug is, komt het moeilijkste 
gedeelte: de plannen in werking laten treden. 
Makkelijker gezegd dan gedaan! Overleg met 
andere partijen zoals de directie, is onvermijdelijk.  
Het kan best zijn dat een plan hier al vertraging 
oploopt omdat het nog eens grondig onder 
de loep moet worden genomen. Zoals je kan 
aanvoelen, vergt zo’n plan veel voorbereiding 
en inspanning. Een termijn van vier schooljaren 
zou de werkgroep voldoende ruimte bieden om 
alle fasen te doorlopen zonder in tijdsgebrek 
te komen. Tot slot bood zo’n periode ook de 
mogelijkheid om aan meerdere projecten tegelijk 
bezig te zijn. 

In de loop van de afgelopen drie schooljaren 
heeft de doorsnee leerling vast en zeker 
enkele veranderingen opgemerkt: Het gebruik 
van aluminiumfolie is in feite verboden 
op onze school, sorteren van afval wordt 
meer aangemoedigd in de klassen, allerlei 
mobiliteitscampagnes motiveren de leerlingen 
om op een veilige en duurzame manier naar 
school te komen, groepsaankopen van flessen 
moedigen het drinken van kraantjeswater aan. 
Zoals je ziet, is het sensibiliseren van de leerlingen 
en leerkrachten een belangrijke speerpunt. De 
grootste sensibilisatie-actie is de ‘Duurzame 
Woensdag’ van twee jaar geleden. Voor de 
verandering koos onze school ervoor om geen 
wandeltocht te houden voor Broederlijk Delen, 
maar de leerlingen een hele voormiddag onder 

te dompelen in duurzaamheid. 

Natuurlijk moeten we ook even stilstaan bij de 
ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Op 
het moment dat ik dit stukje schrijf, is het een 
rustige novemberdag. Door de pandemie is het 
aannemelijk dat er één en ander stilgevallen is. 
De hamvraag is nu: hoe ver staan we van ons 
einddoel? De huidige situatie gooit roet in het 
eten, maar zijn we nog steeds op de goede 
weg? Om hier een beter beeld op te krijgen, 
ondervroegen we meneer Van Meir, de leidende 
kracht van de werkgroep ‘energie’. 

Wat zijn de belangrijkste realisaties van uw 
werkgroep tot nu toe?
In de werkgroep energie wordt veel nagedacht 
over manieren waarop we energie kunnen 
besparen op school. Dat is enerzijds goed voor het 
milieu en anderzijds goed voor de portemonnee. 
Het uitgespaarde geld kan immers nuttiger 
besteed worden aan bijvoorbeeld didactisch 
materiaal, banken op de speelplaats …

De school heeft intussen al veel nieuwe ramen 
laten plaatsen, zodat er minder warmte verloren 
gaat. Er zijn ook al heel wat zonnepanelen 
geplaatst zodat we onze eigen groene stroom 
kunnen gebruiken. Steeds meer verlichting wordt 
vervangen door LED-verlichting die heel wat 
minder elektriciteit verbruikt. Natuurlijk hebben 
we dit niet als werkgroep gerealiseerd, maar we 
juichen deze structurele ingrepen zeker toe.
Onze belangrijkste realisatie als hele werkgroep 
Duurzaam College ‘20-’21 was het charter dat 
we enkele jaren geleden gelanceerd hebben (dit 
hangt nu nog steeds in de ontmoetingsruimte). 
Ook de duurzame woensdag van 03/04/19 was 
een schot in de roos. Dhr. Buytaert en Dhr. Van 
Royen (nvdr. directeurs tot september 2019) die 
het beste van zichzelf gaven in een promofilmpje, 
heel veel leerlingen en leerkrachten die hebben 
samengewerkt om er een heel fijne en duurzame 
dag van te maken. Hartverwarmend!

Wat dient er nog gerealiseerd te worden?
Als werkgroep energie willen we vooral inzetten 

Ruim drie jaar geleden hield een klein groepje van leerlingen en leerkrachten een nieuwe milieugroep boven de doopvont. 
Binnen onze schoolmuren groeide het besef dat we een groener pad moesten inslaan. Een mentaliteitsverandering drong zich 
dus almaar meer op. Om dit te verwezenlijken, zette de milieugroep meteen een ambitieus plan op poten: Duurzaam College 
‘20-’21. Aangezien het eindjaar aangebroken is, is het hoog tijd voor een evaluatie. Hoe ver staan we van ons doel?

Xhoana Memçaj 6GWIb
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op sensibilisering. Als we naar een wereld willen 
waar ons energieverbruik lager wordt, dan 
moeten we bewuster omspringen met onze 
energie. We laten allemaal wel eens het licht 
branden of de pc en beamer aanstaan. Misschien 
staat de verwarming wat te hoog en zetten we 
dan maar een raam open. Snel met de auto 
meerijden is zoveel makkelijker dan op je fiets 
springen in de winter… 

Daar ligt onze uitdaging als werkgroep, daar 
willen we het verschil maken. Dit stond vorig 
schooljaar in de startblokken en toen… 
gdvrdmm corona! Corona maakt het ons ook 
niet makkelijk om spaarzaam om te gaan met 
energie. Het is immers noodzakelijk dat ramen 
en deuren veel open staan, omdat een goede 
ventilatie nodig is om een gezonde lucht in de 
klas te waarborgen. Hierdoor gaat er natuurlijk 
veel warmte verloren …

Gelooft u dat we zullen slagen in het behalen 
van ons einddoel, namelijk Duurzaam College 
‘20-’21? 
Het doel van de werkgroep was: ‘een stap in de 
goede richting zetten’. Op structureel vlak is dit 
zeker gelukt op school. We hebben ook al goede 
stappen gezet naar bewustwording. Er is nog 
werk aan de sensibilisering, maar dat zal altijd 
zo zijn, aangezien jaar na jaar nieuwe leerlingen 
op onze school starten die we in ons duurzame 
verhaal moeten meekrijgen.

In hoeverre heeft de coronapandemie 
een invloed gehad op de werking van de 
milieugroep?
Het uitrollen van onze sensibiliseringscampagne 
staat nog steeds in de startblokken en is er 
nog niet uit geraakt door de coronaperikelen. 
Aangezien de werkgroep uit leerlingen van 
verschillende klasgroepen bestaat, is het 
momenteel onmogelijk om samen te komen 
en verder te werken. Dat wil niet zeggen dat we 
onze ideeën begraven hebben, uitstel is geen 
afstel. Hopelijk mogen we snel weer aan de slag!

Welke bijkomende moeilijkheden heeft u nog 
ondervonden? 
De leerlingen en leerkrachten die meewerken 
in de werkgroepen van Duurzaam College ’20-
’21 zijn geëngageerde mensen die vaak met 
meer dan één ding tegelijk bezig zijn. Het is niet 
gemakkelijk om iedereen bij elkaar te krijgen en 
tijd te vinden om iets op poten te zetten. Langs 
de andere kant is het ook fijn om te zien dat 
zowel leerkrachten als leerlingen zich engageren.

Zijn er nog plannen voorzien voor dit jaar?
Om heel eerlijk te zijn, weet ik het zelf niet goed. 
Leerlingen en leerkrachten hebben al een hele 
kluif om zich telkens opnieuw aan te passen 
aan de steeds veranderende omstandigheden 
op school. Het is moeilijk om vooruit te kijken. 
Hopelijk brengt het voorjaar wat meer regelmaat 
en corona-rust. Als dat gebeurt, vliegen we er 
weer in!

Op welke verwezenlijking bent u het meest fier? 
De duurzame woensdag vond ik geweldig.

Zijn er zaken die u anders had willen 
aanpakken?  
Ik vind het soms moeilijk om voldoende tijd vrij te 
maken voor het project Duurzaam ’20-’21. Er zijn 
immers zoveel dingen die ik wil doen op school, 
maar ook buiten de school. Het is niet altijd 
makkelijk om een goed evenwicht te vinden. 
Misschien moet ik wat projecten laten vallen 
waar ik vooral energie aan verlies en meer werk 
maken van de projecten waar ik energie uit haal. 
Als iedereen dat zou doen, wordt de wereld er 
volgens mij ook een beetje beter van.

Met dank aan meneer Van Meir hebben we de 
werking van één van de milieuwerkgroepen van 
meer nabij kunnen bestuderen. Dit geeft ons 
toch al een vrij aardig beeld over waar we staan. 
Zoals we konden vermoeden, steekt corona 
inderdaad stokken in de wielen. De plannen zijn 
in de koelkast gezet, maar het is bemoedigend 
om te zien dat onze werkgroepen niet kunnen 
wachten om opnieuw de handen uit de mouwen 

te steken. Helaas is het nu nog koffiedik kijken 
naar wanneer de werkgroepen opnieuw van start 
kunnen gaan.  Het ziet ernaar uit dat de plannen 
toch nog enige maanden on hold zullen blijven...

Niettemin mogen we als school zeker fier zijn 
op de zichtbare, maar ook op de onzichtbare 
realisaties van onze milieuwerkgroep. Daarnaast 
mogen we de schoolleiding niet vergeten. 
Zonder hun inspanningen zouden vele 
veranderingen ook niet mogelijk zijn geweest. 
Zoals we kunnen zien, is een samenwerking 
van alle organen nodig om tot verantwoorde 
ontwikkelingen te komen. 

Belangrijke veranderingen hebben zich 
voorgedaan in onze gekende omgeving. Als 
school hebben we het roer omgegooid om een 
duurzame koers te gaan varen. Toch is het te 
vroeg om te spreken van ‘Duurzaam College’. 
Als school hebben we nog een heel pad te 
bewandelen, maar zoals eerder aangehaald, 
zijn we goed op weg. We zijn er immers in 
geslaagd een duurzamere school te scheppen 
in korte tijdspanne van drie jaar. In dat opzicht 
moeten we onze doelstelling aanpassen naar 
‘Duurzamer College ‘20-’21’. Dat is ook veel 
realistischer. Wel ben ik ervan overtuigd dat we 
vroeg of laat ons oorspronkelijke doel zullen 
halen. Ik geloof dat we als Collegemeenschap 
de vereiste inspanningen kunnen leveren om 
onze school groener te kleuren. Tezamen gaan 
we hiervoor!     #
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L’histoire du Petit Séminaire

De eerste steen
In de lente van 1689 legde men de eerste steen 
van wat nu bekend staat als het College. Het 
begon allemaal echter bescheiden en er was nog 
zeker geen sprake van de omvangrijke campus 
die we de dag van vandaag kennen. Het klooster 
dat toen opgetrokken werd, was bestemd voor 
de Minderbroeders. Deze franciscanen kwamen 
oorspronkelijk uit het nabijgelegen Hulst, maar 
hun gemeenschap werd ruim veertig jaar eerder 
ontbonden. 

Aanvankelijk verzette het bestuur van de stad 
Sint-Niklaas zich hevig tegen de aanwezigheid 
van paters in de hoofdstad van het Waasland. 
Toch zouden deze paters na lang onderhandelen 
het laken naar zich toetrekken, om uiteindelijk 
in 1692 hun intrek te nemen in hun nieuwe 
woonst. Om bovendien te kunnen voldoen aan 
hun religieuze verplichtingen, besloten ze een 
kerk op te trekken. De Sint-Anthoniuskerk, bij 
ons gekend als de Collegekerk, was niet langer 
meer een schets op een bouwplan. Na vier jaar 
bouwen zou Monseigneur Van der Noot de kerk 
inwijden. Vanaf dan konden de paters hun leven 
in het klooster vervolmaken. Jaren vlogen voorbij 
en de Minderbroeders genoten van de eenvoud, 
zoals het hen paste. Toen weergalmden Franse 
kreten echter steeds luider door de straten...

De kaarsen in de kerk worden 
gedoofd ...
In 1797 hield de Franse overheerser de Vlamingen 
in een wurggreep. Deze vreemde heerschappij 
zou ook de franciscanen zodanig beroeren dat 
ze de benen namen. Nooit meer zouden ze 
terugkeren naar hun geliefde klooster en kerkje 
in Sint-Niklaas. Wat ze gezaaid hadden, zou 
pas onder impuls van een – voor ons – nobele 
onbekende geoogst worden. 

...en weer aangestoken
In 1808 besloot Maurice de Broglie, een Franse 

prins en bovendien de bisschop van Gent, 
een college te stichten in de omstreken van 
de Schelde. Meteen liet hij zijn oog vallen op 
het achtergelaten klooster van Sint-Niklaas. 
Wonderlijk genoeg was dit ontkomen aan de 
woeste hand van de overheerser en bleef het 
ongeschonden de binnenstad sieren. 

Om zijn plannen waar te maken, kocht Mgr. de 
Broglie het complex op. Het stadsbestuur – nog 
altijd even koppig – reikte de bisschop amper 
de hand bij deze aankoop. Het bestuur was 
overduidelijk niet opgetogen en dat merkte de 
bisschop zelf ook misnoegd op. 

Hoewel Monseigneur de Broglie het klooster 
had opgekocht, zat de Sint-Anthoniuskerk niet 
in het prijskaartje vervat. Om ook daarop de 
hand te leggen, onderhandelde de bisschop met 
het stadsbestuur, maar de gesprekken waren 
vruchteloos. Wederom toonden de schepenen 
en burgemeester zich onbuigzaam. In de 
tussentijd wijdde men het nieuwe college wel 
in, hoewel Napoleon gelijktijdig voor beroering 

en bloedvergieten zorgde in het katholieke 
landschap.

De eerste lessen
In zijn eerste jaar telde het College welgeteld 55 
leerlingen, allemaal jongens. Het grote merendeel 
van deze jongemannen bereidde zich voor op 
het priesterschap. Het lerarenkorps was ook heel 
bescheiden: enkel drie priester-leerkrachten 
namen de taak op om deze leerlingen te vormen. 
Om de zaak in goede banen te leiden, verkoos 
men een directeur. In de context van het vroege 
College spreken we over een ‘superior’. De 
aanstelling van een superior gebeurde door de 
bisschop van Gent. Deze stelde een priester aan 
om de leiding over onze school te nemen. Om 
de positie van de superior meer te verankeren, 
kregen de priester-leerkrachten later ook inspraak 
bij de verkiezing.  

De man die de geschiedenis is ingegaan als de 
eerste superior, was E.H. Willem De Smet. Zijn 
jonge jaren bracht hij door in Waterschoot, waar 
hij ook het levenslicht zag. Zijn hogere opleiding 
volgde hij in Leuven, waar hij zou uitblinken in 
zijn studie. Vervolgens keerde E.H. De Smet terug 
naar zijn geboorteplek, om daar aan de slag 
te gaan als onderpastoor vooraleer in 1808 zijn 
intrek te nemen op het college van Sint-Niklaas.

Hoewel het personeel niet groter was dan een 
gemiddelde vriendenkliek op school, probeerde 
men al vanaf het begin een stalen discipline 
te handhaven, wat ook blijkt uit het eerste 
schoolreglement. De bisschop formuleerde zelf 
de regels. De zes jaren van de opleiding kregen 
de volgende namen: Retorika, Poësis, Syntaxis, 
Grammatika, Grote en Kleine Figuur. In elk van 
die jaren lag de focus dan ook op het aspect 
waar het jaar naar genoemd was. Zoals meteen 
blijkt, was er nog helemaal geen sprake van 
het vakkenaanbod dat wij de dag van vandaag 
kennen met bijvoorbeeld wetenschappen of L.O. 

Wij allen schrijven mee aan de lange geschiedenis van onze school. Elke schooldag opnieuw omarmen we – onbewust – de 
oude traditie van leren en hard werken. Bovendien draagt onze school al meer dan tweehonderd jaar deze waarden hoog in 
het vaandel, met de leuze ‘kwaliteit voor de toekomst’ als de meest fameuze. Wij bevinden ons als het ware te midden van 
een verhaal, waarvan niet iedereen het begin kent. Om je loopbaan op deze school een beetje bij te kruiden, doen we graag 
het verhaal van onze school nog eens uit de doeken. Laten we onder meer kennismaken met de grote mannen die hebben 
gebouwd aan de fundamenten van het College.

Door Xhoana Memçaj 6GWIb 
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Uiteindelijk mogen we ook niet vergeten dat de 
meeste ‘jonge gasten’ op deze schoolbanken 
zaten om uiteindelijk later massaal in het 
kerkleven te stappen. 

Kolibries in het wild
Of er toen al meisjes en vrouwen rondliepen? 
Nee, in de begintijd van onze school niet. 
Oorspronkelijk was, zoals je ziet, onze school 
een jongensschool. De eerste meisjes die 
de mannenwildernis betraden, kwamen pas 
eind 20ste eeuw de poort binnenwandelen. 
Gedurende al die eeuwen was het ondenkbaar 
om een vrouwelijke leerling door de gang te zien 
huppelen. Aan de andere kant had je wel zusters 
en vrouwelijke leerkrachten, maar ook zij zouden 
pas in de tweede helft van de 20ste eeuw hun 
intrede doen.

Staat tegenover kerk
Een veelvoorkomende strijd doorheen de 
geschiedenis steekt wederom de kop op, nu in 
Vlaamse contreien.  De eeuwenoude rivaliteit 
tussen het wereldse en het hemelse laait weer 
op, met ditmaal het onderwijs als twistappel.  
Het keizerlijke bestuur van Frankrijk wilde als het 
ware elke leerling “redden” uit de klauwen van 
de Katholieke Kerk. Om dat te bewerkstelligen, 
vaardigde de staat meermaals decreten uit om 
het katholiek onderwijs aan banden te leggen 
en op termijn helemaal op te doeken. Het 
schoolleven ging ongehinderd door, hoewel 
de angst duidelijk tastbaar was op onze school. 
Egidius de Graeve, een geestelijke uit Sint-
Niklaas, deed een poging om de schoolpoorten 
open te houden. Tevergeefs. Omstreeks 1812 
zou het College gesloten worden. Bisschop de 
Broglie, de man die aan de wieg stond van deze 
school, vernam dit ontredderende nieuws in 
de gevangenis. Het lot van de leerlingen is ons 
wel bekend: ze werden verspreid doorheen het 
land. Sommigen konden nog hun opleiding 
tot priester voortzetten, maar moesten zich wel 
verborgen houden voor de ogen van de Franse 
waakhond. Andere minder gelukkigen namen 
verplicht de wapens op in het Rijksleger. 

Voor een tweede maal zou het stil worden in het 
oude klooster... 

Vrijheid in aantocht? 
In 1814 is het Franse liedje uitgezongen: het rijk 
stort in elkaar. Toch was er niet meteen sprake 
van vrijheid, want aan de horizon verscheen 
een nieuwe overheerser voor de Vlamingen. 

Niemand minder dan Willem I van Oranje, vorst 
van de Nederlanden. De vrijheid, waar iedereen 
naar verlangde, was nog ver te zoeken. Ook de 
onderwijsinstituten mochten versoepelingen op 
hun buik schrijven. Toch toonde deze nieuwe 
soeverein zich welwillender dan zijn Franse ex-
collega. De verdreven leerlingen en verscholen 
priesters konden weer afzakken naar hun 
geliefde college, met nu E.H. Bernard De Smet als 
superior. Deze laatste was de broer van de eerste 
superior, maar zijn bestuur was maar van korte 
duur. Slechts één jaar zou hij het roer in handen 
hebben, alvorens overgeplaatst te worden 
naar Gent om daar het Sint-Barbaracollege in 
te richten. In de tussentijd werd ook Mgr. de 
Broglie, le père fondateur, vrijgelaten en in vrome 
schoonheid ontvangen in zijn bisdom. 

Vervolgens stelde deze laatste E.H. Pieter 
Willems aan als derde superior. Gedurende 
enkele decennia zou hij een prominente rol 
vervullen binnen onze schoolmuren. Bovendien 
stichtte hij het Sint-Jozefinstituut, samen met de 
Normaalschool (school waar leerkrachten hun 
onderricht vonden) in 1839. 

Zoals alle monarchen van die tijd wel eens 
tirannieke stuiptrekkingen vertoonden, morde 
ook Willem I. De banden tussen Kerk en Staat 
verzuurden wederom, en in 1825 ontving 
superior Willems een brief die hem van zijn 
stuk bracht. Het College moest alweer zijn 
poorten sluiten. Monseigneur de Broglie aan de 
andere kant, opnieuw slachtoffer van willekeur, 
werd verbannen. In 1821 zou hij in Parijs zijn 
laatste levensadem uitblazen na jarenlange 
ballingschap. 

Vier jaar lang bleven de klaslokalen leeg, totdat 
de katholieken en liberalen een monsterverbond 
smeedden in 1829.

Wij Willen Willem Weg
De katholieken en liberalen waren om 
uiteenlopende redenen die Hollander beu. 
Het boegeroep klonk uit die hoek alsmaar 
sterker, maar Willem I weigerde het toneel te 
verlaten. Toch zou hij moeten zwichten voor de 
Vlamingen. Met de politici op zijn hielen, trok hij 
zijn decreten over het onderwijs in. Onze school 
kon heropenen in 1830, met opnieuw superior 
Willems als leidende man. 

Taal van het onderwijs
Aanvankelijk was de voertaal bij ons op school 
Frans en Latijn. Uitzonderingen waren vakken 
zoals Grieks en geschiedenis, die in de gewone 
moedertaal werden onderwezen. Uiteindelijk 
zou het onderwijs pas wettelijk vernederlandst 
worden in 1932. 

Met rasse schreden door de 
jaren
Onze school kreeg later nog wel klappen te 
verwerken: de staat deed beslag op onze school 
in de 19e eeuw, de twee Wereldoorlogen 
zouden tot in het hart van het Waasland hun 
sporen nalaten... Toch zou het verhuizen van de 
afdeling ‘Wijsbegeerte’ weg van onze school het 
leven hier definitief hertekenen. Door de verhuis 
bleven talloze lokalen onbenut, waardoor men 
op het idee kwam om een moderne humaniora 
en een lagere school op te richten om de leegte 
te vullen. Uiteindelijk besloot men om het Sint-
Jozefinstituut, gelegen in de Ankerstraat, over te 
hevelen naar de Collegestraat. Zo geschiedde 
in 1950 en vanaf dan luidde de naam van onze 
school ‘Sint-Jozef-Klein-Seminarie’.

Zoals je ziet, heeft onze school een bewogen 
geschiedenis gekend. Ook de dag van vandaag 
staat ze niet stil, maar bezielt ze elkeen van ons. 
Hoewel onze individuele aanwezigheid vaak te 
onbeduidend is om blijvende sporen achter te 
laten in haar rijke geschiedenis, bouwen we wel 
mee aan een stukje historie.     #

Leerkrachten waren en zijn nog steeds 
zeer creatief als het aankomt op het 
straffen van een ongehoorzame leerling. 
Helaas hebben ze de afgelopen decennia 
hun wapenarsenaal drastisch zien 
slinken. Zo konden de eerste leerkrachten 
opteren voor een signe (nota), maar 
ook bijvoorbeeld om een leerling in de 
schoolgevangenis te werpen. Wat een 
fijne plek om je vrijdagavond door te 
brengen... ‘t Plein verveelt ook wel, niet? 

Een wist-je-datje: E.H. Albert Zwaenepoel was superior van 1953 tot zijn dood in 1955. Hij was 
de enige superior die tijdens zijn functie overleed. Zijn lichaam werd op school opgebaard 
en alle leerlingen, zelfs die van de basisschool, kwamen een laatste groet brengen. 
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Junior Journalist

Parel, kom uit je schelp! 
Stilletjesaan verschijnen de poorten van de universiteit aan mijn 
horizon. Na al die jaren mijn broek te hebben versleten op de 
middelbare schoolbanken, is het tijd om even terug te blikken op 
mijn schooltijd. Wat mijn school zo bijzonder maakt, is dat deze geen 
realistische afspiegeling is van onze hedendaagse maatschappij. Vaak 
heb ik de homogeniteit van mijn omgeving beklaagd. In dit opiniestuk 
wil ik dieper ingaan op het autochtoon karakter van mijn school en hoe 
dit mij, als jongere met een migratie-achtergrond, heeft beïnvloed. 

Meteen voel ik al een spanning opborrelen. Effectief, het klopt dat de laatste 
jaren vanuit de politiek veel polariserende uitspraken zijn gekomen omtrent 
het onderwijs. ‘Allochtone leerlingen halen het niveau omlaag”. De cijfers 
liegen niet: de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs vertoont effectief een 
dalende trendlijn. Uiteraard is het belangrijk om deze cijfers in een juiste 
context te zetten. De ‘neergang’ van ons onderwijs is het resultaat van 
structurele veranderingen, denk maar aan het aanpassen van de eindtermen, 
het nijpende leerkrachtentekort ... Toch laat zo’n uitspraak uitschijnen dat 
alle inspanningen die allochtone leerlingen dagdagelijks leveren plots niets 
meer waard zijn dan een wc-rolletje. Hoewel … wc-rolletjes kan men nog 
recycleren ...

Als een appel tussen de peren voelde ik als eerstejaars een verplichting 
om mezelf te bewijzen. Ik was er immers van overtuigd dat ik met zwakke 
resultaten aan de deur zou worden gezet. Er deden wilde verhalen de 
ronde dat allochtonen op mijn school sneller heroriënteerd worden dan 
hun gelijkaardig presenteerde klasgenoten. Uiteindelijk heb ik nooit met 
mijn eigen ogen kunnen waarnemen of dat wel waar is. Vandaar dat ik die 
geruchten ook links laat. Wel is het een publiek geheim dat allochtonen in 
België samen met armere leerlingen effectief een grotere kans hebben op 
een B- of C-attest. Schreeuwt mijn naam dat ik mijn zesde jaar gedubbeld 
heb? Volgens onderzoeken wel. Daarom heb ik er altijd naar gestreefd om 
het onderste uit de kan te halen, zodat de klassenraad niet zou twijfelen aan 
mijn potentieel. Helaas is niet elk verhaal eentje van zege en overwinningen. 
Soms overtuigen de cijfers niet, maar het is een schande dat voor een 
leerling met een vreemde naam de gaten van het net groter zijn dan voor 
een Vlaamse leerling. De polariserende uitspraak uit de eerste alinea tart dan 
ook alle verbeelding. Ik vind het jammer dat het zelfbeeld van vele jongeren 
zo onnodig een stoot moet verwerken. 

Naast de prestatiekwestie, ben ik vaak in conflict geraakt met mijn eigen 
identiteit. Zelfs nu ben ik er niet aan uit, maar met de dag groei ik wel in 
mijn gevoel. Als men een boom plant en hem twintig jaar laat groeien, dan 
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De Junior Journalisten wedstrijd 
is een fundament als je als jonge 
schrijver of schrijfster in de kijker 
wil staan. Vaak hebben we op onze 
school enkele laureaten. Ook dit jaar 
vielen drie leerlingen in de prijzen. De 
nieuwsgierigen onder jullie kunnen 
hieronder het werk van Xhoana Memçaj 
(6GWIb) lezen. De werken van Fien Van 
Ombergen (3WTa) en Emiel Penneman 
(3GL) zijn in de rubriek literatuur (pagina’s 
68 en 69) terug te vinden.
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staat hij in eigen bodem. Zo voel ik me ook: ik ben hier thuis. Ik weet dat mijn 
wortels misschien nu (nog) niet zo diep reiken als die van mijn autochtone 
klasgenoten, maar ze zijn onwrikbaar. Toch heb ik gedurende de afgelopen 
jaren meegemaakt dat mensen mijn identiteit in twijfel trekken. “Je bent 
geen Belg”. Hoezo?! Mijn poging om in het plaatje te passen, mislukte dus. 
Ik voelde me verstoten. Mijn gevoel was echter niet uniek: overal moeten 
allochtone leerlingen vechten voor hun plaats en mijn schoolomgeving 
versterkte initieel die strijd. Uiteindelijk geloof ik dat de slag na bijna zes jaar 
gestreden is. Ik heb mijn plaats gevonden. Deze strijd heeft mijn wortels 
enkel dieper doen groeien, eerder dan het uit de bodem te rukken. 

Verder mis ik ook de multiculturele dynamiek op mijn school. Ik vond het raar 
dat leerlingen kozen om Latijn samen met de Romeinse cultuur te studeren, 
maar eenmaal we het hadden over moderne culturen, stopten sommigen 
precies hun oren dicht. Het gebeurde zelfs dat een klasgenoot mij aanraadde 
om terug te keren naar mijn land van herkomst, gewoonweg omdat ik daar 
graag over vertelde. Ik geloof juist dat omgang met verschillende etniciteiten 
een verrijking is. Kan je je voorstellen hoeveel we van elkaar te leren hebben? 
We leven de dag van vandaag in een geglobaliseerde maatschappij; je kan 
nu eenmaal niet om die ‘vreemde’ invloeden heen. Uiteraard ben ik wel een 
voorstander van het behouden van de eigen cultuur, maar dit werkt in de 
twee richtingen. Men mag gerust zijn cultuur beschermen, maar dat mag 
niet ten koste van een andere gaan. Dit is de reden waarom mijn school 
de samenleving niet weerspiegelt naar mijn mening. Ik heb weliswaar 
graag op deze school gezeten, maar toch hunkerde ik ernaar om eens een 
medeleerling van dezelfde afkomst te treffen. Dat is me nog niet overkomen. 

Ik hoop in de toekomst dat mijn school meer allochtone leerlingen aantrekt. 
Ik denk dat dit het grootste werkpunt voor mijn school is. Het gaat de goede 
kant op, want ik zie in de jongere jaren toch meer ‘variatie’ in de ‘populatie’.

Ik geloof dat als je leerlingen al van in het prille begin leert omgaan met 
multiculturaliteit, maar ook met de uitdagingen die ze brengt, je bewustere 
volwassenen voortbrengt.  Ik vind dat je enerzijds de autochtone leerlingen 
de kans moet geven om open te bloeien tot wereldburgers door ze meer 
in contact te laten komen met dat ‘uitheemse’. Aan de andere kant moeten 
ook de allochtone leerlingen voldoende kansen krijgen om zich volledig 
te kunnen integreren in onze maatschappij. Dat doe je niet door ze af te 
zonderen of te benadelen. Een samenwerking tussen beiden brengt zoveel 
verborgen schatten met zich mee. Het is vandaag immers belangrijker 
dan ooit om niet naar elkaars verschillen, maar naar elkaars gelijkenissen 
te kijken. Mijn visie is effectief beïnvloed door mijn tijd op school. Ik heb 
negatieve ervaringen gekend, maar de som daarvan is toch positief. Ik zou 
het misschien niet verwacht hebben, maar uiteindelijk heeft die homogene 
omgeving mij de waarde van samenwerking met andere culturen laten 
realiseren. 

Zoals je ziet, moeten allochtone en autochtone leerlingen niet op gespannen 
voet leven. We moeten verder kijken dan het gezeur van politici die ons per 
se willen labelen. Wij immers bepalen de blauwdruk van de toekomst!     #

Bankieren en 
verzekeren op

je smartphone?
Download de

apps van KBC!

ADV_KBC_3Apps_210x148_N.indd   1 20/01/17   09:35

IC HOU FEBRUARI 2021  57



Renovatie Royerssluis (Antwerpen)

Renovatie sluisdeuren (Zemst)

Ontwerp fietsbrug Vijfstraten (Sint-Niklaas)Ontwerp fietsbrug (Wetteren)    

WATERBOUW

ELEKTROMECHANICA

URBANISME & ONTWERPBURGERLIJKE BOUWKUNDE & INFRA

onze focus

Ontwerp Muziekpaleis (Utrecht) INDUSTRIE & GEBOUWEN

één van de grootste Belgische 
ingenieursbureaus, met Sint-Niklase roots!

SBE mixt jarenlange expertise met jeugdige creativiteit tot innovatieve 
bouwkundige en elektromechanische ontwerpen voor binnen- en buitenland. 
Zo bouwen we samen met overheden, aannemers en andere opdrachtgevers 
op een duurzame manier aan de wereld van morgen. En dat vanuit hartje 
Sint-Niklaas! Ons team van meer dan 175 enthousiaste ingenieurs en BIM 
(Bouw Informatie Model) designers en onze +30 jaar ervaring op de teller, 
maken van SBE een sterke, betrouwbare partner. Daarnaast vinden we het 
als familiebedrijf belangrijk om ‘a great place to work’ te zijn voor onze 
werknemers. Benieuwd naar meer? Bezoek dan zeker www.sbe-engineering.be!

... bedrijfsleiders Jan 
& Koen Thomas op 
dezelfde schoolbanken 
zaten als jullie? 
(afstudeerjaar 1993)

WIST JE DAT



INFOMOMENTEN 2021
Maak live en online kennis met 

alle KU Leuven-opleidingen
LEUVEN  I  BRUSSEL  I  ANTWERPEN  I  GEEL  I  SINT-KATELIJNE-WAVER

GENT  I  AALST  I  KORTRIJK  I  BRUGGE  I  DIEPENBEEK

www.kuleuven.be/infomomenten
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Wie zich Miss/Mister Mask mag noemen, moet natuurlijk bijval vinden bij de leerlingen. Zij fungeerden dan ook als jurylid in deze wedstrijd. Via Instagram  
(@sintjozefkleinseminarie) konden ze hun favoriete masker nomineren. Zo werden er zes finalisten gekozen: meneer Fels, meneer Verhaeghe, mevrouw 
Cornelis, meneer Van Hove, mevrouw Delarbre en meneer Baart stootten door naar de beslissende ronde. Via een enquête op Smartschool stemde elke 
leerling op zijn/haar favoriet. Wie is het nu geworden? Wie was jullie favoriet en mag zich een heel jaar lang Miss of Mister Mask noemen? Kom het nu te 
weten door snel verder te lezen! 

Wie is Miss/Mister Mask 2020?
Camille Bourgeois 6LWIb

2020, het is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Voor politici, virologen noch verpleegkundigen: het is allesbehalve fijn 
geweest. Ook het onderwijs bloedde mee en kreeg helaas geen ‘wild card’ om open te blijven in de eerste lockdown. Of toch? In 
september kwamen de verlossende woorden waar iedere middelbare scholier (stiekem) naar uitkeek. Code geel in de scholen! 
Ook voor leerkrachten was dit fantastisch nieuws. Enige nadeel? We moesten drie maanden lang ons geliefde mondmasker 
gedurende ganse dagen ophouden. Geliefd? Bij sommige leerkrachten was dit zeker het geval, want zij grepen de kans om het 
mondmasker deel uit te laten maken van hun outfit en ware fashion-iconen te worden op het College. Met de Ic Hou-redactie 
grepen we de kans om een grootse mondmaskerverkiezing te organiseren voor het voltallige lerarenkorps!

6: Danny Baart (29 stemmen) 
Een vast lid van de leerlingenbegeleiding en een zorgdragend figuur, dat is meneer Baart, die steeds 
klaarstaat voor leerlingen met grote of kleine probleempjes. Een enkele keer misschien wel eens om 
hen op de vingers te tikken … Hij viel op door zijn eenvoudige en degelijke mondmaskerdracht en 
scoorde zo een plekje als genomineerde. 

Zijn keuze: “Ik draag een zuiver wit mondmasker, als teken van de zorg. Als leerlingbegeleiders dragen we 
immers veel zorg voor onze ‘probleemkindjes’. Het is evenwel minder leuk om dragen op de momenten dat ik 
een bril nodig heb, maar: veiligheid boven alles!”

5: Ann Delarbre (65 stemmen)
Mevrouw Delarbre (wiskunde, derde graad) is een vaste waarde op het College. Vóór de coronacrisis viel 
ze al op door haar mooie en chique outfits. Het mag een doodgewone weekdag zijn, je ziet haar niet 
zomaar in een alledaagse tenue. Het was dan ook geen verrassing dat ze in juni op school verscheen 
met prachtige mondmaskers, steeds assorti met haar kledij van die dag. Ze verdiende zeker deze plek 
in de finale! 

Haar keuze: “Ik heb altijd gezegd: Hier doe ik niet aan mee, aan dat mondmaskergedoe! Tot mijn buurvrouw 
voor de deur stond en reclame begon te maken voor mondmaskers die zij zelf maakt. Nog steeds was ik niet 
overtuigd, tot het moment was aangebroken dat we elke dag met een mondmasker moesten rondlopen en 
dozen wegwerpmaskers verbruikten.
Ik ben naar mijn buurvrouw gestapt, en zo is de molen aan het draaien geraakt. Waarom geen mondmasker 
dat bij mijn kleding past? Ik moet toch voor elke dag van de week eentje hebben? En zo ligt er nu een 
assortiment in mijn kast. Voor zolang het duurt ...”
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4: Kristof Van Hove (94 stemmen) 
Meneer Van Hove (aardrijkskunde, derde graad) is als het ware getrouwd met zijn vak. Dit blijkt nogmaals 
wanneer hij ons verrast met een origineel aardrijkskunde-masker. Hij viel net buiten de top drie. Heeft het de 
leerlingen geholpen of net afgeleid tijdens het maken van hun proefwerk? 

Zijn keuze: “De keuze voor de print van mijn mondmasker was snel gemaakt: aan het begin van de verplichte periode 
van het dragen van een masker was het aanbod in de winkels nog zeer beperkt. Omdat wegwerpmondexemplaren 
nu niet meteen duurzaam zijn, zeker omdat het naar uitzag dat het verplicht dragen wel over een langere periode 
zou lopen (en we hier thuis met 5 zijn) was de keuze voor een herbruikbaar en zelfgemaakt mondmasker snel 
gemaakt. Stof moest er ook niet meer gekocht worden, aangezien we nog een overschot hadden liggen van een 
eerdere gelegenheid. 

Dat een mondmasker met de print van een stukje wereldkaart redelijk uniek zou zijn, lag dan ook voor de hand. Het zou voor sommige leerlingen de herkenbaarheid van de 
leerkracht misschien ook wel vergroten. Bijgevolg heeft mijn vrouw de restjes stof met kaartprint verwerkt tot enkele herbruikbare mondmaskers. Tot op dit moment ben ik 
nog niemand anders tegengekomen met dezelfde print. Bij een eerste contact geeft het veelal wel de start van een gesprek. En bij een blinde kaartoefening kan het sommige 
leerlingen misschien helpen! Nu we tijdelijk niet meer in het vaklokaal kunnen lesgeven, moet ik misschien een hemd met kaartprint overwegen, zodat ik de volledige 
wereldkaart steeds ter beschikking heb  i.p.v. enkel het stukje op mijn mondmasker.”

3: Hannelore Cornelis (118 stemmen) 
Als leerkracht Nederlands in de tweede graad is mevrouw Cornelis ook heel modebewust en ‘hip’. Ze draagt 
het liefst stoffen mondmaskers, al dan niet matchend met haar outfit of met een leuke quote, zoals op deze 
foto! Oef, ze is nog even goedlachs als voorheen …

Haar keuze: “Uit ecologische overwegingen ben ik al van in den coronabeginne een fervente voorstander van 
stoffen mondmaskers (mee de was in ... en klaar voor hergebruik!). Bijkomend voordeel: ik kan ze subtiel laten 
matchen met mijn kledij. Kwestie van het noodzakelijke aan het aangename te koppelen, nietwaar?”

2: Stijn Verhaeghe (130 stemmen)
Een mooie tweede plaats was weggelegd voor meneer Verhaeghe (Duits, Nederlands en CW, derde graad). 
Hij werd voor de finale als favoriet getipt bij de leerlingen vanwege het opvallende & ludieke design! Een lach 
(verborgen achter het masker) toveren bij iedereen die door de gangen van het College loopt, is het doel 
van de mondmaskerdracht van meneer Verhaeghe. Deze zilveren medaille is erg verdiend! 

Zijn keuze: “Sowieso is het altijd mijn bedoeling vreugde en jolijt te verspreiden in mijn omgeving. Misschien kan 
mijn mondmasker van de cliniclowns daar toch een klein beetje toe bijdragen. En het is ook weer eens iets anders 
dan die ernstige koppen van die experts die in deze verwarrende tijden ons lot zo vakkundig besturen.”

1: Kris Fels (175 stemmen)
Meneer Fels (wiskunde, aardrijkskunde, 2e en 3e jaar) sleept het kroontje in de wacht en mag vanaf nu 
aangesproken worden met ‘Mister Mask’. Hij was erg populair bij zijn eigen leerlingen, maar wist ook in 
de andere jaren nog heel wat stemmen ronselen. Hij voerde al van bij de nominaties het klassement aan. 
Proficiat met de overwinning! 

Zijn keuze: “En toen was er Corona en moesten we les geven en volgen met mondmaskers. Ik dacht bij mezelf: 
misschien moet dat mondmasker een beetje overeenkomen met mijn reputatie? Naar het schijnt is meneer Fels ‘ne 
strenge’. Waarom geen legermotiefje? Geen groene tinten, eerder grijs en zwart... De jeugd van tegenwoordig kan 
toch een beetje discipline gebruiken. Streng maar rechtvaardig! Ere wie ere toekomt, mijn vrouw bestelde de stofjes 
en haar oma ging aan het naaien.”    #
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Spelletjes
Oplossing: ‘Kwaliteit voor de toekomst’ is al jarenlang onze slogan.

Rebus

De woorden staan: van links naar rechts, 
rechts naar links, boven naar onder, 
onder naar boven en diagonaal.

Coronawoordzoeker
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Leerkracht die verantwoordelijk is voor een bepaalde klas.
2. Plaats waar je je moet aanmelden na ziekte.
3. Plaats waar vieringen plaatsvinden.
4. Wordt in het begin van het jaar genomen.
5. Plaats waar je warm eten en desserts kan kopen.
6. Een van de plaatsen waar L.O. gegeven wordt (2 woorden).

7. Stuurt onze school.
8. Waar ga je heen als je ’s middags nog even iets wil herhalen?
9. Feestje waar de zesdejaars rond maart naar uitkijken.
10. Zij die op school blijven slapen, zitten op…
11. Roepnaam van onze school.

Oplossing: steel pompoenhoed, blauw bekertje, diadeem raam, cupcake, logo SJKS tas

Oplossing: Strafstudie

Zoek de 5 verschillen.

Kruiswoordraadsel
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Een dag uit het leven van mevrouw Snoeck
Ella Dedroog 6LMT

Een vaste waarde in het lerarenkorps 
van SJKS is mevrouw Snoeck. 
Verschillende generaties leerlingen 
werden door haar begeesterd voor 
‘haar’ vak Latijn. Wij hadden de eer 
haar een dagje van nabij te volgen.

De ochtendroutine
De ochtenden van mevrouw Snoeck zijn naar 
eigen zeggen zeer getimed. Sinds het dit jaar 
nieuw ingevoerde uurrooster, één van de vele 
gevolgen van het coronavirus, staat ze stipt om 
7 uur op, neemt ze 5 minuutjes een douche en 
geniet ze van haar ontbijt. Het ontbijt bestaat 
altijd uit yoghurt met muesli en tegen haar zin 
toch ook een kopje koffie om wakker te blijven. 
Intussen bekijkt ze haar mails en tweets. Ten 
laatste tegen 8u20 probeert mevrouw Snoeck 
toch wel op school te zijn. Meestal is haar auto het 
vervoersmiddel van dienst, maar tegenwoordig 
probeert ze bij goed weer ook wel met de fiets 
naar het werk te komen. Nog voor het eerste 
lesuur gaat ze haar drukwerk ophalen aan de 
drukkerij. De laatste minuten voor het eerste 
belsignaal slaat de leerkracht Latijn in het eerste, 
vierde en zesde jaar nog een praatje met meneer 
De Beleyr of met collega’s die in de gang van de 
eerstejaars lesgeven. 

Uithangbord
Zoals eerder al gezegd, is mevrouw Snoeck 
toch één van de bekendste namen onder 
leerlingen en oud-leerlingen van onze school. 
Door haar interesse in de klassieke talen tijdens 
haar middelbare schooltijd koos ze hierna voor 
de studierichting Grieks en Latijn. Nadat ze 
afgestudeerd was in haar richting, was de stap 

naar het lesgeven evident. Al in 1984 startte 
haar carrière als leerkracht Latijn op het College. 
Daarvoor had ze al één jaar lesgegeven in wel 3 
verschillende scholen. 

Mevrouw Snoeck is een echt uithangbord 
voor haar richting. Haar gedrevenheid wekt de 
interesse van leerlingen van het eerste tot en 
met het zesde jaar. Van oud-leerlingen die de 
eindreis naar Italië hebben mogen meemaken, 
horen we hoe gepassioneerd ze ter plekke de 
geschiedenis van het grote Romeinse Rijk weet 
over te brengen naar haar leerlingen. Ze vindt 
het dan ook heel spijtig dat de eindreis dit jaar 
niet kan doorgaan. Ze meent dat dit echt de 
bekroning is van je middelbare schoolcarrière, 
een herinnering die je nog je hele leven kan 
koesteren. Ze vindt het voor de zesdejaars het 
ergst, maar zelf mist ze de extra-murosactiviteiten 
zoals de eindreis, schooluitstappen … ook erg 
hard. Zelfs een ‘normaal’ oudercontact zou al een 
heel andere dimensie geven aan dit schooljaar. 
Daarom weet ze nu al wat als eerste punt op haar 
agenda staat na de corona-pandemie: naar Rome 
gaan natuurlijk!

Lesgeven versus verbeteren
Mevrouw Snoeck doceert in verschillende 
jaren. Hierdoor geeft ze het Latijn dus op veel 
verschillende niveaus en behandelt ze in haar 

lessen een zeer brede waaier aan onderwerpen. 
Zelf vindt ze eigenlijk alles even leuk om te geven, 
maar in het vierde en zesde jaar is de leerstof wel 
het interessantst. Het minder leuke gedeelte van 
het lesgeven is voor haar het verbeteren. Hiervoor 
heeft ze dus geen vast moment. Als het druk 
is, doet ze soms al wat verbeterwerk in de paar 
springuren die ze heeft, maar het meeste werk 
verricht ze als ze ’s avonds thuis is. Dankzij haar 
vele jaren ervaring weet ze nu ook wel al hoeveel 
tijd haar verbeterwerk ongeveer inneemt. De 
verbetering van de grote overhoringstoetsen 
van haar leerlingen uit de tweede en derde graad 
plant ze dus in op woensdagnamiddagen of in 
het weekend.  

Na de werkuren 
Na het laatste lesuur eindigt ook voor mevrouw 
Snoeck de schooldag. In deze corona-tijden 
betekent dat meteen naar huis gaan, al  bleef 
ze vroeger wel graag nog even napraten met 
de collega’s. Eens onderweg rijdt onze docente 
Latijn recht naar huis. Boodschappen doet ze 
bijvoorbeeld niet als ze al onderweg is, dat 
probeert ze te beperken tot enkel zaterdag en 
desnoods woensdagnamiddag. Om het met 
mevrouw Snoeck haar eigen woorden te zeggen: 
“Tegen het einde van de week vallen de muizen 
dood in de koelkast.” Bij thuiskomst begint ze 
meteen te verbeteren als haar echtgenoot niet 
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thuis is. Deze laatste is tegenwoordig wel veel meer thuis dan vroeger. Dit 
zorgt er voor dat mevrouw Snoeck niet altijd meer de kok van dienst is: haar 
echtgenoot kan ondertussen goed zijn plan trekken in de keuken. Tijdens de 
week eten ze tegen 19u30 of zelfs nog later. Daarna werkt mevrouw Snoeck 
nog wat verder. Later op de avond wordt er nog wat televisiegekeken en 
tussen 23 en 24 uur worden alle lichten uitgedaan en is het bedtijd. 

Voor de coronacrisis ontspande mevrouw Snoeck zich door bezoekjes van 
haar kinderen of vrienden ’s avonds of in het weekend. Nu valt dat natuurlijk 
een pak minder voor. In de vakanties kan ze wel tot rust komen met een 
goed boek of een interessante Netflix-serie.  

Corona
We kunnen er niet omheen, de pandemie en de lockdown hebben veel 
impact gehad op mevrouw Snoeck haar vak. Zeker bij de jongere leerlingen 
was de opvolging bij manier van spreken een bijna ‘dag- en nachtklus’. 
Latijn is een blokvak en het is bovendien een hoofdvak. Daarom zou het 
genoeg geëvalueerd moeten kunnen worden, maar dit was dit jaar moeilijk 
rond te krijgen. Het huidige systeem van deeltijds afstands- en deeltijds 
contactonderwijs is natuurlijk nog steeds niet ideaal, maar mevrouw Snoeck 
vindt het toch al een hele verbetering tegenover het systeem dat we vorig 
jaar meegemaakt hebben. Natuurlijk hoopt ze gewoon – zoals iedereen van 
ons – dat deze uitzonderlijke toestand niet meer te lang zal duren, zodat ze 
weer kan lesgeven zoals voorheen!    #

Familiequiz
Vrijdag 26 februari 2021

(pittige) C-quiz
Zaterdag 27 februari 2021

Start: 20.00u - Einde: 22.45u
Ploegjes: max 5 pers.

Inschrijven via
matthias.verougstraete@sjks.be

Vrije bijdage op rekeningnummer
BE04 3630 2432 6731

13de Ic Onthou Quiz
ONGELUKSEDITIE

(digitaal via Google Meet)
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KOM NAAR  
ONZE  
INFODAGEN  
2021

Zaterdag 6 maart
Zaterdag 24 april
Zaterdag 26 juni
Zaterdag 4 september

Onze campussen vind je in
Aalst, Brussel, Dilbeek, Gent, Schaarbeek, Sint-Niklaas

facebook.com/odiseehogeschool  

@odiseehogesch @odisee  

  youtube.com/odiseehogeschool

Meer info: 
odisee.be/infodag
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Bubbelstress
Lara Vermander 6 SPW
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Fien Van Ombergen 3WTa

Doel leeft!
Ik ging vandaag een kijkje nemen in de 
vroegere spookstad Doel. Ik schrok. Ik kende 
Doel als een dorpje met vervallen huizen 
die met graffiti bespoten waren en waarvan 
de ramen en deuren ingeslagen waren. Wat 
ik vandaag zag, was helemaal anders. De 
huizen waren opgeknapt, de tuinen lagen er 
verzorgd bij, kinderen speelden voetbal op 
het pleintje en de inwoners waren buiten hun 
boodschappen aan het doen, want het was 
wekelijkse markt…

De persoon die voor deze veranderingen heeft 
gezorgd, is Paul De Belie, havenmeester van 
Doel en mijn opa. Mijn grootouders hebben lang 
in Doel gewoond totdat ze uit het hun woning 
gedreven werden. Mijn ouders hebben elkaar 
leren kennen in de tennisclub van Doel. Het was 
toen een heel gezellig mooi dorpje totdat de stad 
Antwerpen andere plannen had en Doel moest 
ontruimd worden voor de uitbereiding van de 
haven. 

Ik heb mijn opa gevraagd of ik hem een paar 
vraagjes mocht stellen over de verandering, van 
de spookstad naar gezellig dorpje. “Natuurlijk”, zei 
hij.

- Hallo Opa, alles goed?
- Dag Fientje, met mij is alles oké hoor en met 
jou?

- Met mij ook! Alvast bedankt dat je tijd voor mij 
en mijn lezers wilt vrijmaken.
- Dat is graag gedaan.

- Zullen we beginnen? 
- Doe maar.

- Was de heropbouw snel een feit? 
- Toen de kaaimuur langs de slip-way dreigde in 
te storten, leek het over and out voor Doel en 
voor ons kleine haventje. De Vlaamse Waterweg 
wou niet ingrijpen zolang er geen duidelijkheid 
was over Doel en omdat de herstelling van de 
kaaimuur een grote investering is, werd er maar 
niks gedaan. 

- Hoe is het dan toch goed gekomen?
- Ik besloot om zelf eens een kijkje te gaan 
nemen. Het was 5 voor 12 om ons jachthaventje 
te redden.

- Wat zag je daar?
- Op het eerste zicht zag ik niks bijzonders, maar 
toen ik nog een beetje dichterbij ging staan 
en mijn verrekijker nam, zag ik iets glimmen. Ik 
kon niet precies zien wat het was, maar ik dacht 
meteen dat het iets waardevols was. 

- Was dat dan niet te gevaarlijk? 
- Het was heel gevaarlijk. Ik heb het dan ook heel 
voorzichtig gedaan. 

- Wat was dan dat glimmend iets?
- Het waren prachtige diamanten die in 
Antwerpen geslepen waren, ik nam ze 
voorzichtig. Er zat ook nog een briefje bij. Het 
briefje was van de eerste havenmeester van Doel. 

- Wat stond er op het briefje? 
- Er stond dat de schat bestemd was voor de 
eerlijke vinder en dat hij hoopte dat er iets goed 
met zijn fortuin gedaan zou worden. 

- Wauw opa! Dat is wel heel bijzonder. Wat heb 
je dan allemaal met die schat gedaan?
- Ik heb met de schat de kosten van de herstelling 
van de kaaimuur betaald. Ik heb huizen 
laten renoveren, de graffiti laten weghalen, 
tuinmannen ingehuurd om de overwoekerde 
tuinen weer netjes te maken en heb nieuwe 
speeltuigen aangekocht voor de pleintjes. Ik ben 
nog eens met de burgemeester gaan praten en 
ik had voor de eerste keer een gevoel dat hij echt 
naar mij luisterde. 

- Wat hebben jullie besproken?
- Na veel besprekingen heeft het 
gemeentebestuur besloten dat Doel en ons 
jachthaventje mag en kan blijven bestaan. Ik heb 
de verantwoordelijkheid voor de kaaimuur en de 
rest van Doel gekregen. De diamanten van de 

schat die overbleven, worden in de kerk van Doel 
bewaard op een speciale plek. 

- Mag je die schat nog gebruiken?
-Ja, ik moet alles in Doel controleren: de pleinen, 
de haven, de kaaimuur, de dorpsgebouwen… Als 
ik merk dat er iets kapot is of aan vervanging toe 
is, moet ik naar de gemeente gaan en dat daar 
aangeven. Als zij beslissen dat dit een probleem 
is en iets vernieuwd of hersteld moet worden, 
mag ik met de schat de herstelling betalen.

- Dat is supergoed nieuws, opa! Ik had altijd 
al veel bewondering voor je, maar wanneer ik 
nu hoor dat jij met de schat je thuisdorp hebt 
gered, vind ik dit zeer nobel van je. Ik denk dat 
vele mensen de schat eerder zouden gebruiken 
voor eigen belangen, maar jij hebt heel veel 
mensen hiermee geholpen. Je hebt Doel 
opnieuw laten leven.
- Als ik iets anders met deze schat zou gedaan 
hebben, zou dit heel mijn leven aan mij blijven 
knagen zijn. Ik hoop, mijn kleine Fientje, dat jij 
genoeg uitleg hebt voor je interview en dat je 
lezers nu meer weten over Doel.

Die uitleg heb ik zeker! Heel erg bedankt opa! 
Tot snel!

Voor ik terug naar huis fietste, ging ik eerst nog 
eens een kijkje nemen in heel Doel. Ik kreeg de 
tranen in mijn ogen. Al die blije mensen met een 
lach van hier tot in Tokio en dat ik dan met heel 
veel trots kan zeggen dat mijn eigen opa hiervoor 
heeft gezorgd. Dat is gewoonweg fantastisch, 
wat is hij toch een schat!    #
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Een waardevolle erfenis
Emiel Penneman 3 GL

‘Hallo Louis, ik heb gehoord dat je een 
waardevolle schat hebt gevonden. Hoe is dat 
eigenlijk allemaal begonnen?’
‘Het was een schemerachtige avond toen we 
allemaal treurend rond de grafzerk stonden. Bijna 
iedereen toch, ik deed eigenlijk maar alsof. Ik 
haatte mijn tante. Ze heette Tanja, maar ik noemde 
haar altijd tante Tang, want ze behandelde me 
altijd als een klein kindje en kneep altijd superhard 
in mijn kaken zodat ik het altijd uitbrulde van 
de pijn. Op Nieuwjaar kregen mijn zussen de 
nieuwste modekleren en prachtige en vooral 
dure schoenen en mijn klein broertje kreeg het 
duurste speelgoed dat in de winkel lag. Ik kreeg 
altijd gewoon 5 euro. ‘Je bent al heel volwassen 
en je moet leren omgaan met geld’, zei ze altijd 
met haar griezelige stem. ‘Na haar dood kreeg ik 
van de notaris te horen dat ik van tante Tang had 
geërfd. Ik dacht dat ik schatrijk was, want mijn 
tante was steenrijk, maar echt gierig. Allee, dat 
dacht ik toch.’

‘Interessant, wat was het dan? Was het haar 
fortuin, haar waardevolste schat of misschien 
zelfs een villa in Tenerife?’
‘Ja, dat dacht ik ook, maar het enige wat ik kreeg, 
was een oud en afschuwelijk schilderij met haar 
vreselijke hoofd erop. Ik kon het niet aanzien, zo 
lelijk was het. Ik greep het vast en scheurde het 
woedend kapot. Maar toen fladderde er een 
verfrommeld papiertje uit. Het zweefde van links 
naar rechts rustig naar beneden. Eerst wou ik er 
niets van weten, maar mijn nieuwsgierigheid 
was te groot. Ik sloop zachtjes naar het papiertje. 
Het leek heel oud, misschien wel 1000 jaar oud. 
Ik vouwde het open en was met verstomming 
geslagen. Het was een schatkaart. Bovenaan de 
kaart stond iets onleesbaar neergepend. ‘De... 
sch... at van... Tan... ja Tr... esolde’, las ik luidop. De 
schat van tante Tang? Zou ze toch iets voor mij 
overhebben. En zo begon mijn zoektocht...’

‘Dus je bent op zoek gegaan naar de schat, hè?’
‘Ja, eerst ben ik naar Jack, mijn beste vriend, 
gegaan. Wij zaten op school in dezelfde klas en 
gingen ook samen naar dezelfde voetbalploeg. 
Hij was een ontzettend goede speler. Maar waar 
moesten we beginnen met zoeken? Waar zat haar 
waardevolste schat verborgen? 
We begonnen te kijken op de kaart. Onderaan 
het verkreukeld papier stond er nog iets 
neergeschreven. Er stond: ‘Begin te zoeken waar 
mijn bestaan is begonnen.’ ‘Waar slaat dat nu 

op?’, stamelde ik tegen Jack. Hij wist er ook geen 
antwoord op...

‘En hoe is het dan verder afgelopen?’
‘We liepen nog heel de dag peinzend te ijsberen 
op een pleintje in ons nederig dorpje. Opeens 
kreeg Jack een ingeving: ‘Laten we misschien 
eerst de geboorteakte van jouw tante inkijken. 
Daar zitten misschien aanwijzingen in die ons 
kunnen helpen bij onze zoektocht.’ De volgende 
dag hadden we afgesproken bij de kerk van het 
dorpje om te vragen of we in de geboorteakte 
van tante Tang mochten kijken. Het was 
misschien geen grote kerk, maar wel een heel 
mooie. We slopen geruisloos de grote poorten 
binnen. Er was juist een mis bezig. We konden 
dus de priester nog niet spreken en gingen dan 
maar rustig neerzitten. Nadat de mis gedaan 
was, haastten we ons richting het altaar waar de 
priester stond. Ik vond de mis niet zo interessant, 
want ik ben niet erg gelovig. We vroegen hem 
of we de geboorteakte van mevrouw Tresolde 
mochten inkijken. ‘Die liggen hier niet. Daarvoor 
moet je in het stadhuis zijn’, antwoordde hij. Jack 
en ik bedankten hem en gingen teleurgesteld uit 
de kerk.

‘Wat een tegenslag, zeg. En zijn jullie dan nog 
verder gaan zoeken?’
‘Ja. Daarna gingen we naar de bushalte, want 
zoals ik al zei lag de stad niet nabij. Het was al 
2 uur ’s middags toen we uit de bus stapten. 
Voor we naar het stadhuis gingen, gingen we 
eerst naar een broodjeszaak, want we hadden 
al heel de dag nog niets gegeten. Nadat we 
onze magen nog eens goed hadden gevuld, 
vertrokken we richting het stadhuis. We pakten 
een ticketje en wachtten onze beurt af. Een 
beetje later weerklonk het nummertje 96. Ik keek 
op ons ticketje, maar we moesten nog eventjes 
wachten. Wij hadden nummer 98. Eindelijk werd 
ons nummer omgeroepen. Daar vroegen we 
weer voor de tweede keer vandaag: ‘Zouden wij 
de geboorteakte van mevrouw Tresolde mogen 
inkijken?’ 

‘En hebben ze jullie kunnen verder helpen?’
‘Ja, de mevrouw zei dat het in orde was. Ze 
verliet haar stoel en ging richting het archief. 
Een beetje later kwam de vrouw terug met een 
stapel papieren. ‘Alstublieft’, zei ze vriendelijk. We 
keken aandachtig het dossier in. ‘Hé, dat wist ik 
nog niet. Haar volledige naam is Tanja Tresolde 

van Overbeek’, zei ik luidop. ‘De Overbeek? Dat 
is toch de rivier van ons dorpje of niet? En is dat 
haar geboortedatum en haar geboorteplaats?’, 
vroeg Jack. Ik keek naar haar de datum en de 
plaats die in het dossier geschreven stond en 
het viel mij ook op. ‘Dat kan toch niet kloppen. 
1718, dat is bijna 300 jaar geleden en Amerika 
ligt superver hiervandaan.’ En toen viel mijn frank: 
haar geboortedatum en geboorteplaats en haar 
sterfdatum en haar sterfdatum vormden samen 
coördinaten. ‘Ze is zogezegd geboren op 25-02-
1750 in het Noorden en gestorven op 02-07-2010 
in het Westen. Dus als we die samenvoegen 
als coördinaten krijgen we 25°02’17,50”N en 
02°07’20,10”W’.’ Terwijl we het stadhuis verlieten, 
was Jack aan het zoeken op zijn gsm waar de 
coördinaten naar verwezen. Opeens riep Jack: 
‘Hè, de coördinaten leiden naar een brug over 
de Overbeek.’ Maar dan is de schat misschien 
verborgen bij die brug?’

‘Zijn jullie dan meteen naar de schat gaan 
kijken?’
‘We zijn eerst wel naar huis gegaan, want het 
was al heel laat en het was al donker. We hadden 
de dag erna afgesproken om naar de brug 
te gaan, maar ik kon echt niet wachten. Mijn 
nieuwsgierigheid was te groot. Ik pakte een oude 
zaklamp, deed mijn jas aan en sloop naar buiten. 
Na een kwartiertje stappen kwam de brug in 
zicht. Het was geen grote brug, maar wel een heel 
mooie. Ik zocht de brug af, maar er was niets te 
vinden.’

‘Amai, dus al die moeite was voor niets...’
‘Ja, dat dacht ik ook, maar toen ik onder de 
brug ging kijken, zag ik een zakje in een scheur 
van de brug. Ik pakte het oude zakje. Het zat 
helemaal onder de spinnenwebben. Ik deed het 
zachtjes open en stond met mijn mond open van 
verbazing...’

‘En wat zat er dan in?’
‘Het zat vol met goud en juwelen en andere 
kostbare voorwerpen. ‘De schat van Tresolde!’, 
juichte ik. Ik bond de zak opnieuw samen en 
liep huppelend terug naar huis. ‘Ik heb het 
gevonden! Ik heb de schat gevonden!’ riep ik luid. 
Sindsdien was mijn tante Tang opeens wel mijn 
lievelingstante.’

‘Ja, zoals je ziet, moet je niet altijd te snel 
oordelen over iemand!’    #
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Poëziepagina
Samengesteld door Roos Vonck 5 HWa

Tekeningen Iseo Van Herck 5 LWIb

Tweelingpriemgetallen 

Spijt loopt evenwijdig
met de wanhopige rode lijn
op je zachte handpalm
eeuwig en continu
zoals een herinnering
Maar mijn herinneringen aan jou
zitten gevangen in een lege verzameling
Want ik heb
weer niet gekozen
voor jou
De zon komt op
Niets is veranderd
Tweelingpriemgetallen
Eeuwig, continu en eenzaam.

Iseo Van Herck  5LWIb

Zomaar

Soms, 
als het zomert,
roept de koekoek
mysterieus 
in zichzelf 

In de schaduw, 
als de hemel kleurt,
omarmen de duinen
als ridders van zand 
een aanstormende zee 

Als dan de regen valt, 
zoemen bijen
vol overgave 
vragen voor mij 
waar ik nooit
een antwoord op krijg

Plotseling,
bij zonsondergang,
hangt dan de nevel 
buiten de lijntjes 
als een grote letterdoos 

Maar elke avond 
in de schemering
dansen de muggen
door elkaar
een kunstwerk.

Wolken tillen 
mijn dromen omhoog

Zomaar….

En ik,
ik applaudisseer
vanbinnen.

Camille Wellens 6 WEWIa2

De onderwaterzwemmer

Je raakt geen oever meer.
Je drijft mee, mee naar zee.

Je bent de onderwaterzwemmer:
Geen kieuwen, geen vinnen,
Geen schubben aan je huid.
Geen vis, geen mens.

Je bent de onderwaterzwemmer
Je drijft mee, levenslang met mij mee.

Esteban Dury 5WEWIb

Parijs

Ik wens een wandeling
langs de Champs-Élysées
Een zachte zomeravond 
langs de Seine

Maar wanneer ik het water hoor stromen
voor een lekker warm bad
Je sleutel de deur opent
en ik luister naar je zachte tred
door de hal van ons rijhuisje 
Weet ik

Parijs is de stad van de romantiek 
Maar thuis is de stad van de liefde

Iseo Van Herck 5LWIb

Lente 

Het was geen vlam 
Ik en jij
Maar een bloem
Het schoot niet plots
hoog op
Maar bloeide tergend traag
open 
Voordat het opnieuw 
verwelkte

Iseo Van Herck 5LWIb
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Kleine mensen
Grote gedachten
Grotere dromen
Dokter, brandweer, piloot …
Dat wil ik worden

Tieners
Steeds minder dromen
Gedachten bij de school

Grote mensen
Kleine gedachten
Kleinere dromen
Nu ben je gevangen genomen
Werk, geld, stress…
Dromen is gedaan

Oudere mensen
Eindelijk gepensioneerd
Eindelijk tijd om weer te dromen
Weer naar de wereld kijken met kinderogen
Bejaarde mannen en vrouwen
Slinkende gedachten …

Michelle Amelinckx 4HW

Ik liep door de velden 
zonder zorgen
ik liep door de bossen 
jong en naïef

Kriebels 
overal kriebels 
mijn hart wil spreken
maar ik leg het het zwijgen op 

Ik liet hem gaan 
ik liet hem zijn dromen leven
toen vond ik hem terug
maar hij mij niet

Janne Beda 5 WEWIb

Afrika

De hitte trekt tekens in de grond.
Stippen en strepen: 
de code van de droogte.

Hier is alleen maar leegte.
Leven in de schaduw
van de zon.

Het donkere continent? 
Nooit was er zoveel licht. 
Nooit was er zoveel leegte.

Esteban Dury 5WEWIb

Wanneer het ijs breekt
Slokt de duisternis je op
Je huilt zonder stem

Al schreeuwend word je wakker
Maar niemand heeft je gehoord
Een helpende hand

Doet je opnieuw ademen
Maar diep vanbinnen

Slokt de duisternis je op
Wil je het ijs zien breken

Yoran De Rudder 5LWIb

Ik was zo dicht tot je gezogen
Had me vastgeklampt aan jou
Was jouw gevoel maar niet vervlogen
Niet verdwenen vroeg als dauw

Jouw krullen lieten me draaien
Tuimelend roofde je mijn hart
Verbeelding liet jou verfraaien
Een sensatie voor jou apart

Maar een versmelting van jouw woorden
Stopte plots mijn hartslag
Het breken van onze akkoorden
Werd voor ons de keerdag

Anoniem
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Anton van Wilderode poëziewedstrijd

Vonden jullie het gedicht schrijven 
moeilijk? 
Jille # ‘We kregen de opdracht om 
zelf een gedicht te schrijven waar 
een bepaald aantal stijlfiguren: 
enjambement etc. in aanwezig moest 
zijn. Dit vond ik best lastig aangezien 
we met veel zaken rekening moesten 
houden.’ 

Julie # ‘In het begin was het moeilijk 
voor mij om een gedicht te schrijven 
doordat ik geen inspiratie had. Tijdens 
de studie wou ik verder werken aan mijn 
gedicht en keek ik door het raam. Mijn 
gedachten dwaalden af en toen vloog 
er een duif voorbij het raam waardoor 
ik plots een paar ideeën kreeg; ik moest 
denken aan die stickers die je op een 
raam kleeft zodat er geen vogels tegen 
vliegen. Toen had ik genoeg inspiratie 
waardoor ik dus vlot verder kon.’ 

Ellen # ‘Dit vind ik moeilijk te 
beantwoorden. Ik denk dat ik normaal 
nooit op het idee van mijn gedicht 
zou gekomen zijn, maar omdat we al 
verschillende lessen poëzie gelezen 
hadden en we tijdens het schrijven van 
het gedicht eigen muziek mochten 
beluisteren om na te denken, zat ik in 
de juiste sfeer om op het idee van mijn 

gedicht te komen. En eens ik een idee 
had hoe ik het wou doen, ging het wel 
vlot om dit uit te werken.’

Hoe hebben jullie deze ervaring 
beleefd?
Jille # ‘Ik vond het een leuke ervaring 
en zou dan ook zeker aanraden om – als 
je dan toch een gedicht moet schrijven 
– het zeker in te sturen. Je weet maar 
nooit.’

Julie # ‘Het was een leuke ervaring voor 
mij. Poëzie is iets wat ik altijd al leuk 
vond en ik dacht dat ik er wel ‘oké’ in was. 
Ik heb voor poëzie nooit slechte punten 
gehad waardoor ik vrij gemotiveerd was 
en die taak zeer tof vond.’

Ellen # ‘Ik ben heel blij dat ik uiteindelijk 
mijn gedicht heb ingestuurd! Ik had 
hiervoor eigenlijk nog nooit een 
gedicht geschreven, maar eens ik met 
de opdracht bezig was, vond ik het wel 
leuk om eraan te werken en erover na 
te denken. Extra leuk was natuurlijk dat 
ik – wanneer ik  maanden later, als ik de 
wedstrijd al lang vergeten was – een 
brief kreeg dat mijn gedicht bij de top 
10 zat!’ 

Als kind is het leven zo gemakkelijk, zeggen ze.                                       
Geen zorgen, geen grijze dagen,
en geen donkere gedachten.

Er bestaat dan niet zoiets als “stress”,
of verdriet bij verlies, je hoeft alleen maar te spelen,
maar plots…

Ben je een grijze duif,
je vliegt boven een speelplaats vol met kinderen en opeens,
zie je arenden, die zien er niet zo vriendelijk uit.

Ze zien jou ook,
Je vliegt de andere kant op en-,
‘pang’ tegen een raam.

Dan komt de realiteit terug,
de arenden vliegen op je af en jij wordt in elkaar geslagen,
jij wordt gepest.

Wanneer ze uiteindelijk wegvliegen kruip je overeind, zo traag als 
een slak,
Jij wilt jouw vleugels spreiden om weer verder te vliegen maar…
Het lukt niet, jouw vleugels zijn gebroken en jouw bubbel is 
gebarsten.

En nu 20 jaar later,
in dezelfde straat,
zit jij in dat nare grijze gebouw, precies een doolhof, zoals jouw 
gedachten.

Vol met van die arenden.
Maar nu zijn er stickers op dat raam,
Om zulke “ongelukken” te voorkomen.

Julie Van De Sompel

Roos Vonck 5HWa

Deelname aan de AVW-poëziewedstrijd is intussen 
vaste prik op onze school. Het thema van dit jaar was 
‘de toekomst’. Drie van onze leerlingen behaalden 
een toptienplaats: Jille Strybol (4WTa), Ellen De 
Neve (4Lb) en Julie Van De Sompel  (4WSa). Er was 
dit jaar geen algemene prijsuitreiking, maar dankzij 
mevrouw Cornelis, die de prijzen ging oppikken, 
kon ons talentvolle drietal toch nog een keer in 
de bloemetjes gezet worden door mevrouw Van 
Lemmens. Wij publiceren hieronder de teksten én we 
konden de winnende dames ook nog strikken voor 
een kort interview.
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Wat is jullie advies voor toekomstige 
deelnemers?
Jille # ‘Als advies geef ik graag mee dat je 
je gevoel moet volgen. Schrijf hoe het in je 
opkomt en pas alleen het hoognodige aan. 
Zo blijft het gedicht herkenbaar en echt. Veel 
succes!’

Julie # ‘Laat jouw ideeën de vrije baan, het 
hoeft niet altijd bij het thema te passen dat 
jouw leerkracht gegeven heeft. Meestal is er 
wel een manier om het op te bouwen, zodat 
het toch een beetje bij het thema hoort. Als 
je geen inspiratie hebt, kan je naar muziek 
luisteren, uit het raam kijken, etc. Doe gewoon 
je best en heb er pret mee.’

Ellen # ‘Neem rustig je tijd en wil niet te snel 
werken. Mijn buur had de eerste les al een 
gedicht terwijl ik na de les nog geen idee had 
wat ik wou doen met mijn gedicht. Ik raad ook 
zeker aan om niet te twijfelen en je gedicht 
gewoon in te sturen. Je hebt toch niks te 
verliezen!’    #
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Vind ik mezelf                                             
in de stilte van de storm                  
baan ik me een weg
pluk ik een bloem
breek ik een tak
val ik in een diepe put
of spring ik met grote sprongen 
zo doorheen het bos
 
Tranenregens en pijnlijke voeten
valstrikken en opvangnetten
warme armen of harde vuisten
Thuiskomen en weer verdwalen
alles weer herhalen
als een schip op de woeste zee
soms zeer angstig  
maar een
 
O
zo
mooi
avontuur  

Jille Strybol

Zicht op de toekomst

Een bemand schip, nog nooit gevaren
verlangt de woeste golven te trotseren
net als haar vader.
Zal ik ooit zo groot worden als papa?

Op een stille zolder in de hoek
een verlaten schip onder een doek.
Wat is de toekomst? Is elke toekomst
als varen naar een roze eiland? Wat

als de tocht niet is uitgestippeld?

Nog even en de boot zal stranden.
Wil ze toekomst? Was het niet makkelijker
alleen met papa in de boot?

Gaten in het verleden knagen aan het heden.
De gestrande boot draagt haar geheimen mee.
Nooit zal ze meer varen op de woeste zee.
Wie zijn de vreemde bewoners
en wat doen ze rond mijn bed?
En daar lieten ze het gestrande schip achter
met de laatste woorden: ‘Slaapwel mama’

Ellen De Neve
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Lander Leeman 5WEWIa2

Ondanks Corona staken meneer Van Looy, meneer De Meyer en meneer Maes de koppen bij elkaar om in het eerste semester 
toch een sportevenement te organiseren. En zo werd de mountainbike-tijdrit op touw gezet! Het parcours liep over alle 
speelplaatsen, dwars door de Calfac, de fietsenstallingen en de schoolgangen. Het was voor alle deelnemers dan ook een 
unieke ervaring. 

Een fietstocht die we niet snel zullen vergeten

Het concept
Voor de tijdrit werd een erg divers parcours 
uitgetekend dat enkele vrij technische 
onderdelen bevatte en de hele school besloeg. 
De organisatoren besloten wel om het niet té 
gek te maken om risico’s te vermijden. Zo was het 
parcours uiteindelijk ook af te leggen met een 
gewone fiets of een koersfiets.

Elke deelnemer startte op de speelplaats van de 
lagere school en reed door richting de Calfac. Van 
daaruit ging het naar de binnentuin, waarna je 
richting de fietsenstalling aan de Stationsstraat 
fietste. Van daar baande je je een weg langs enkele 
hindernissen richting de grote speelplaats, maar 
voor je die mocht opdraaien, moest je eerst nog 
door ‘de put’. Eenmaal aangekomen op de grote 
speelplaats ging je via enkele langere rechte 

stukken naar het meest technische deel van het 
parcours, het slakkenhuis. Het slakkenhuis was 
een opeenvolging van korte rechte stukjes met 
telkens een scherpe bocht aan het einde, dit 
maakte het erg moeilijk om hier veel snelheid te 
maken. Na het slakkenhuis had je nog een laatste 
rechte stuk waarna je terug bij de start belandde. 
Dit parcours moest je twee keer in een zo kort 
mogelijke tijd afleggen. Op die manier had je net 
geen twee kilometer achter de rug. De resultaten 
varieerden van 8’39” tot 5’21”. Iedereen deed het 
dus zeer goed! 

De resultaten
In totaal waren er 28 deelnemers: 3 meisjes, 
15 jongens, 5 ouders, 4 leerkrachten en onze 
directeur in hoogsteigen persoon. 

Bij de meisjes was Elle-Louise Lintermans de 
snelste met een tijd van 6’33”31. Bij de jongens 
van de eerste graad was Vic De Troch de winnaar. 
Bij de jongens van de 2de graad won Jore Van 
Vlierberghe en bij de jongens van de derde graad 
reed Arnaud Damme met een tijd van 5’21”56 de 
snelste tijd. Dit was direct ook de snelste tijd van 
alle deelnemers. Bij de ouders legde Mr. De Troch 
het parcours het snelste af en bij de leerkrachten 
was Mr. De Meyer de snelste. 

Een welverdiende proficiat aan iedereen dus! 

Een opmerkelijk resultaat was dat van Vic De 
Troch uit 2Lc, met een tijd van 5’35”97. Hij was 
niet alleen de snelste uit de 1ste graad, maar 
was ook sneller dan alle deelnemers uit de 2de 
graad. Mountainbiken behoort eigenlijk niet tot 
zijn hobby’s. Hij is een tennisser en een basketter.
Vic had zich ook niet speciaal voorbereid op 
de tijdrit, laat hij weten. Hij had zich eigenlijk 
alleen maar ingeschreven omdat zijn ouders 
dat wouden, want zij dachten dat dit echt iets 
voor hem zou zijn. En gelijk hadden ze! Vic heeft 
absoluut geen spijt van zijn deelname en vond 
het een leuke ervaring. Het leukste, vond hij, was 
dat hij binnen de school en door de Calfac mocht 
fietsen.

Vic

Jore
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De winnaar
De grote winnaar over alle deelnemers heen was Arnaud Damme uit 
5WEWIa2 met een tijd van 5’21”56. Met deze tijd deed hij het beter dan 
alle andere deelnemers: ouders, leerkrachten en leerlingen. De hobby’s van 
Arnaud zijn uiteraard mountainbiken, maar daarnaast ook korfbal en scouts. 
Wanneer hij gaat mountainbiken, houdt hij er van om lange ritten te maken 
met veel technisch moeilijkere stukken. Zijn favoriete onderdeel van het 
parcours was dan ook het slakkenhuis, omdat hij dit uitdagend maar toch 
leuk vond. Arnaud won met een voorsprong van een kleine 7 seconden. De 
tijden na die van hem lagen allemaal erg dicht bij elkaar, zodat we toch over 
een duidelijk kloofje kunnen spreken. Arnaud had niet direct verwacht dat 
hij ging winnen, aangezien hij de concurrentie vrij hoog inschatte, maar hij 
was wel erg blij met zijn overwinning.    #

De volledige uitslag 
Meisjes Kleuters
1. Marie Van Looy  8’39”20
Meisjes 1ste graad
1. Elle-Louise Lintermans 2 La 6’33”31
Meisjes 2de graad
1. Louise Hellin 3 HWb 7’31”64
Moeders
1. Mvr. Windey 7’27”58
Jongens Lager
1. Seppe Windey 6’28”88
2. Jakob Van Looy 7’51”31
Jongens 1ste graad
1. Vic De Troch 2 Lc 5’35”97
2. Arne Van Poucke 2 GL 6’08”98
3. Kamiel Vercauteren 1Md 6’12”45
4. Axl De Bruyne 2 MWb 6’14”95
5. Maxime Eyer 1 Ma 6’32”54
6. Xander Windey 1 Mf 7’03”21

Jongens 2de graad
1. Jore Van Vlierberghe 4SPWa 5’55”62
2. Senne Hannaert 3 GL 6’06”29
3. Stan Claus 3 WSa 6’23”52
Jongens 3de graad
1. Arnaud Damme 5 WEWIa2 5’21”56
2. Lukas De Mot 6 LWIb 5’28”52
3. Arthur Letraublon 6 GWIb 5’31”24
4. Lander Leeman 5 WEWIa2 5’58”87
Leerkrachten
1. Vincent De Meyer 5’29”71
2. Wim Maes 5’31”69
3. Bernard Jadoul 5’41’15
4. Pieter De Geest 5’47”54
5. Maarten Van Looy 5’51”22
Vaders
1. Mr. De Troch 5’45”15
2. Mr. De Bruyne 5’55”61
3. Mr. Van Poucke 5’59”01
4. Mr. Windey 6’13”06

Podium 3de graad

Louise Elle-Louise
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Kopje onder in de wereld van het zwemmen 

Hoogspringrecords van het vijfde jaar

We zullen bij het begin beginnen. Hoelang zwem 
je al?
Eigenlijk ben ik al vanaf mijn geboorte het water 
al in geduwd. Heel mijn gezin zwom namelijk al, 
dus heb ik echt het hele traject afgelegd vanaf 
watergewenning.

Hoe worden de wedstrijden eigenlijk ingedeeld? 
In welke zwemcategorie zwem jij? 
Je hebt wedstrijden op provinciaal niveau en op 
Belgisch niveau. Ze zijn ingedeeld in reeksen op 
basis van stijl (crawl, vlinderslag, rug, wissel en 
schoolslag) afstand en snelheid. Het klassement 
loopt per leeftijdscategorie en er worden telkens 
twee leeftijden samengenomen, bijvoorbeeld: 15 
en 16 jaar, 17 en 18 jaar. Vanaf 18 jaar wordt dat 
onderscheid in leeftijd niet meer gemaakt.
Mijn specialiteit is vlinderslag en daarin zwem ik 
dus mijn meeste wedstrijden.

Ik kan me voorstellen dat je trainingen dan veel 
tijd in beslag nemen. Hoe ziet je week eruit met 
trainingen, school en vrije tijd?
Ik probeer elke dag te gaan trainen dus van 
maandag tot zaterdag, maar dat lukt niet altijd. 
Meestal komt het neer op vijf keer per week en 
zondag heb ik meestal wedstrijd. Dit neemt al snel 
een hele dag in beslag. Daardoor draait het vaak 
uit op laat studeren of onnauwkeuriger werken 
dan ik zou willen, maar uiteindelijk lukt het me 

wel de eindjes aan 
elkaar te knopen. Vrije 
tijd heb ik eigenlijk 
nagenoeg niet.

Vind je het niet 
spijtig dat je dan eigenlijk niet echt tijd voor 
ontspanning hebt? 
Meestal gaan mijn vrienden elke vrijdag iets 
doen na school, maar ik kan niet vaak mee door 
mijn planning. Op sommige momenten kan het 
dan echt te veel worden, maar die worden dan 
gecompenseerd door de momenten waar ik 
plezier en energie haal uit het zwemmen. Door al 
die tijd die ik erin steek, ben ik er zoveel waarde 
aan gaan hechten dat het een deel van mij is 
geworden. Ik heb zoveel tijd van mijn leven al 
zwemmend doorgebracht, dat ik me amper nog 
een leven zonder kan voorstellen.

Over die leuke momenten gesproken… Wat is je 
lievelingsaspect aan zwemmen?
Ik heb er veel vrienden aangezien ik mijn ploeg 
elke dag zie voor de training. Ik kan dan ook 
echt mijn hoofd leegmaken en tot rust komen. 
De intensiviteit vind ik ook erg leuk. Je moet 
eigenlijk twee maanden trainen om 1 seconde te 
verbeteren, wat ik bij andere sporten niet direct 
zie. Daar put ik veel voldoening uit.

Zijn er specifieke momenten die je nooit meer zal 
vergeten?
Zonder twijfel de stages. Zowel bij STW, mijn 
huidige ploeg, als TSZ, mijn vorige ploeg. Dat is 
echt dolle pret, althans, alle activiteiten rond de 
trainingen. 
En ja, Belgisch kampioen worden met het 
estafette-team ga ik ook niet zo snel vergeten. 

Stel dat je nu door de tijd zou kunnen reizen, wat 
zou je je jongere ik dan zeggen?
Ik zou zeker zeggen dat ik later niet moet 
overdrijven met de trainingen. En dat ik school niet 
mag verwaarlozen, natuurlijk.

Heb je nog bepaalde doelen in je sport?
Ik heb op dit moment niet echt de ambitie om 
professioneel te zwemmen, maar ik probeer 
mezelf wel altijd te pushen om beter te presteren. 
Voorlopig lukt dat nog steeds!

Dankjewel voor dit interview!    #

Fatima El Madani 5LWIa2

Of je nu niets liever doet dan in het water plonzen, of 
nog steeds macabere herinneringen overhoudt aan het 
verplichte zwemmen in de eerste graad; we kunnen ons 
allemaal wel een beeld schetsen van het zwemmen. Voor 
Quinten Hollevoet (5LWIa1) is het echter veel meer dan 
enkel ‘in het water plonzen’. In dit interview vertelt hij ons 
alles over zijn geliefde sport!

Vooraleer corona een vroegtijdig einde maakte aan de LO-lessen, hadden 
de vijfdejaars net het onderdeel hoogspringen kunnen afronden. Meneer 
Pierssens hield voor ons de statistieken bij. We feliciteren de recordhouders! 

Jongens: 
1. Senne Bulteel 5 WEWIa1      1.60m
2. Natan de Caigny 5 WEWIa2  1.55m
3. Simon Werkers 5LWIb          1.50m

Meisjes : 
1. Chloë van Daele 5 HWa    1.36m
2. Lien van Elslande 5 EMT     1.35m
3. Emma Laureys 5 HWa en Caro Hellinckx 5WEWIa1  1.33m

Meneer Pierssens stelde bij het bestuderen van de resultaten nog een 
merkwaardig fenomeen vast: zowel bij de jongens als de meisjes is de 
hoogst bereikte hoogte exact 65% van het wereldrecord ... 
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Honger
Violette Vandervelden 5HWa

Als jonge creatieveling is het niet altijd gemakkelijk om erkenning te krijgen. 
Daarom zetten wij graag onze eigen leerlingen in de kijker. Lou Beckers (1Ld) 
is nog maar tien jaar en viel reeds in de prijzen met zijn tekenfilm ‘Honger’. Hij 
kreeg de publieksprijs op het JEF festival (jeugd en filmfestival). Ook deelde 
hij de eerste plaats op het Wicked Wales filmfestival. 

Honger is een kortverhaal over een roodborstje dat een (zeer hongerig) 
koekoeksjong wil voeden. Hij kwam op dat idee aangezien hij heel veel van 
vogels houdt. Wanneer hij las dat een koekoek zijn eigen ei bij een ander 
legt, ontstond het verhaal. Tekenen is voor Lou echt een passie, voor hem is 
het bijna natuurlijk om te beginnen tekenen wanneer hij een pen of potlood 
vastneemt. Dat kwam ook wel goed van pas: voor zijn filmpje moest hij heel 
veel tekeningen maken. Voor één seconde beeld moest hij wel twaalf foto’s 
nemen. Gelukkig is al dat werk niet onopgemerkt gebleven!    #

#kooplokaal
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Door de jaren heen zijn er bij P.O. veel tekeningen 
gemaakt door de leerlingen van onze  school. 
Helaas blijven veel van deze kunstwerken aan het eind 
van het schooljaar in de P.O. klas liggen.
We hebben dus eens in de oude doos gekeken om enkele 
pareltjes tentoon te stellen.
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1
AM

Arctic Monkeys

Wie Peaky Blinders 
(tussen neus en lippen 
door; het beste wat 
Netflix ooit is overkomen) 
heeft gekeken, zal enkele 
nummers uit dit album 

ongetwijfeld herkennen. De Arctic Monkeys 
boekten al een ongelooflijk succes met hun 
album ‘Favourite Worst Nightmare’ (denk maar 
aan de hit ‘505’) en ze gaven de platen-streak niet 
op met dit pareltje. De mix tussen grunge, rock-
‘n-roll en teksten om van te blozen, zorgen ervoor 
dat dit album van het beginnummer tot het 
eindnummer enkel genieten is. Als je interesse 
gewekt is, raden we aan te beginnen met 
‘Arabella’ of ‘R U Mine’; deze nummers brengen de 
sfeer van het album, naar onze nederige mening, 
het beste over.

2
Whole Lotta Red

Playboi Carti

Whole Lotta Red is het 
tweede album van 
Playboi Carti en kwam 
afgelopen Kerstmis uit. 
Er is 3 jaar aan het album 
gewerkt, waardoor de 

hype voor deze release immens was. Het album 
werd goed ontvangen, maar velen gaven aan dat 
ze er toch meer van hadden verwacht. Begrijpelijk, 
want het album ‘Whole Lotta Red’ vraagt wat 
tijd om het te leren appreciëren. Na een paar 
keer luisteren, zal je de nummers gegarandeerd 
geweldig vinden! Het album bouwt verder op 
Playboi’s  stijl die we al kenden van zijn eerste 
album ‘Die Lit’, maar in ‘Whole Lotta Red’ wordt 
deze stijl beter en dieper uitgewerkt. ‘Sky’ en 
‘Vamp Anthem’ zijn onze favoriete nummers 
van het album; beide beats zijn ‘out there’, maar 
Playboi’s flow zorgt dat het geheel klopt.

3
Meteora

Linkin Park

‘Meteora’ is 
het tweede 
s tud ioa lbum 
van Linkin Park. 
Waar ‘Hybrid 

Theory’, hun debuutalbum, hier en daar nog 
wat onzeker en all over the place was, hebben 
Chester en co in dit album hun typerende sound 
gevonden. Hier klinkt LP nog het rauwst; later 
zijn ze rockelementen met pop beginnen mixen 
(‘One more light’ is hier het beste voorbeeld van) 
en is dat rauwe gevoel wat verloren gegaan. Wat 
natuurlijk niet wil zeggen dat de kwaliteit van de 
nummers daalde, maar voor de rockliefhebbers 
onder ons zal Meteora beter bevallen dan ‘One 
more light’. Meteora is tevens het album dat ons 
de iconische nummers ‘Numb’ en ‘Somewhere I 
belong’ heeft geschonken. En daarvoor zullen we 
de groep altijd dankbaar zijn!

4
The Infamous

Mobb Deep

‘The infamous’ is 
het tweede album 
van het hiphop duo 
Mobb Deep. Hoewel 
hun eerste album 
geen denderend 
succes was, sloeg 
dit album in als een 

bom. Het album werd uitgebracht in april 1995, 
en al snel volgde een derde album. De nummers 
van Mobb Deep zetten een zalige sfeer neer 
door de combinatie van een goede melodie 
en nog betere lyrics. Het zijn niet zomaar losse 
verzamelingen van mooie rijmpjes, maar een 
echt samenhangend verhaal.

Heeft de quarantaine alle fun uit 
je playlisten gezogen? Heb je hen 
allemaal al zo veel afgespeeld dat 
je de inhoud kan dromen? Niet 
getreurd! Ic Hou kent de struggle 
maar al te goed, dus schieten we 
te hulp. Hierbij presenteren we je 
10 albums die je playlisten kunnen 
finetunen…

Samengesteld door 
Fatima El Madani 5 LWIa2 en 
Lander Leeman 5 WEWIa2

10 muziekalbums die je moet 
gehoord hebben

80  IC HOU FEBRUARI 2021



ICHOU #  KUNST EN CULTUUR

5
HS

Harry Styles

We betwijfelen het 

sterk dat er iemand is 

die nog niet van hem 

heeft gehoord. En met 

reden! Na het einde 

van One Direction, dat 

inmiddels een koortsdroom lijkt, heeft de zanger 

het over een totaal andere boeg gegooid. Zijn eer-

ste soloalbum, ‘HS1’, is bijna onherkenbaar. Je hebt 

nummers uit alle plaatsen op het muziekspec-

trum: ‘From the dining table’ lijkt regelrecht uit een 

Indie film te komen, ‘Kiwi’ is een rocknummer dat 

een 2000’s romcom waard is en ‘Sign of the times’ 

is een popnummer dat (terecht) de hitlijsten heeft 

gedomineerd bij de uitkomst van het album. Er is 

voor ieder wat wils! De wildere nummers worden 

afgewisseld met rustigere, waardoor het album 

heel playthrough-proof is. Ideaal om ’s avonds te 

beluisteren!

6
More Life for 

Life
Rey Tranquilo

In september 2018 werd Rey Tranquilo door 

101barz uitgelicht als talent van de maand en 

daarna duurde het niet lang voor hij zijn eerste 

platencontract kreeg bij Topnotch. In 2019 bracht 

hij zijn eerste EP uit bestaande uit 6 nummers zon-

der featurings van andere artiesten. Hij rapt in het 

Nederlands, maar er is niemand als hij te vinden in 

de Nederlandse rapscene. Zijn nummers zijn uniek 

vanwege de beats waarop hij rapt. Het zijn altijd 

erg uitgesproken en complexe beats, maar hij 

slaagt er toch elke keer in om het geheel te laten 

kloppen. Wat zijn muziek zo goed maakt, is dat die 

positiviteit en energie neerzet, waardoor je jezelf 

ook een stuk positiever en energieker voelt. Dat 

kunnen we in deze barre tijden maar al te goed 

gebruiken… 

7
Night Visions

Imagine Dragons
‘Night visions’ is het 

debuutalbum van de 

band, en kwam uit in 

2012. Het was tevens 

het album dat met de 

nummers ‘On top of 

the world’, ‘Demons’ 

en ‘Radioactive’ (dat later soundtrack zou worden 

voor de serie ‘the 100’) zorgde voor hun interna-

tionale doorbraak. Deze drie nummers verschillen 

onderling sterk van elkaar en dit weerspiegelt 

meteen het veelzijdige karakter van de band. De 

combinatie van sterke zang met een nog sterkere 

melodie is wat deze band voor ons de beste band 

in het genre van de poprock maakt.

8
Chip Chrome & The Mono Tones

The neighbourhood
Het nieuwste album 

van The Neighbour-

hood, die je ongetwij-

feld kent van ‘Daddy 

Issues’ en ‘Sweater 

Weather’, zou normaal 

gezien eerst gepro-

moot worden met een wereldtour. Covid-19 gooi-

de uiteraard roet in het eten. De band besloot het 

album ‘Chip Chrome and The Mono Tones’ dan 

maar vroegtijdig te droppen. In augustus wer-

de de nummers ‘cherry flavoured’, ‘pretty boy’ en 

‘devil’s advocate’ beschikbaar. Een maand daarna 

volgde het album. Een paar weken terug werd 

ook het deluxe album gedropt (met onder andere 

‘Stargazing’ als toevoeging). Het album heeft een 

trippy rock feel. De nummers zijn zweverig, maar 

door de drum en gitaar blijf je met je voeten op de 

grond. Fans hielden hun hart vast toen er geruch-

ten gingen dat Jesse Rutherford, de frontman, uit 

de band wilde stappen. Maar de bandleden lijken 

de onenigheid te hebben opgelost, aangezien 

dit hele album en de bijhorende promoposts en 

shoots Jesse in de spotlight zetten.

9
Ten Summoner’s Tales

Sting
Sting beheerst 

meerdere instru-

menten zelf en 

heeft uiteraard een 

wondermooie stem; 

dit geeft hem veel 

meer vrijheid in het 

maken van muziek, 

waardoor die ook veel authentieker klinkt. ‘Englis-

hman in New York’ en ‘The shape of my heart’ zijn 

onze favorieten, aangezien ze zulke legendari-

sche meezingers zijn. ‘The shape of my heart’ is 

ook gebruikt als sample bij een van de grootste 

hits van Juice World: ‘Lucid Dreams’. Beluister ze-

ker de nummers eens na elkaar, het is een erg cre-

atieve take op zo een bekende klassieker.

10
Riopy
Riopy

De Franse pianist 

werd de popu-

lariteit in geka-

tapulteerd toen 

zijn nummer ‘I 

Love You’ in de 

jeugdserie ‘Skam 

Fr’ werd gebruikt. 

Zijn nummers bestaan enkel uit zijn pianospel. 

Hoewel klassieke muziek niet bepaald iedereens 

go-to-dancenummer is, moet je dit album echt 

een kans geven. Riopy’s pianostukken gaan ge-

paard met zoveel emotie dat je soms sprakeloos 

achterblijft. Een echte aanrader dus!

       #
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Geen fashionist(a)? Hierboven het bewijs dat je met de nodige dosis grinta ook ver kan geraken!


