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Maarten Van Looy
Hoofdredacteur

Voorwoord
Dit was me er eentje!!! Na rijp beraad besloot de Ic Hou-redactie om na vele jaren van drukker te veran-
deren. Daarom vroeg ik eind januari reeds aan Raphael Lopes Cardoso om een voorpagina te ontwer-
pen, zodat de nieuwe drukker al eens kon bewijzen wat hij in zijn mars had. Rekening houdend met de 
stijl van Raphael kozen we voor ‘een stadszicht’ van onze school.
Toen ik de cover voor het eerst liet zien aan een collega, vond die het een beetje vreemd dat de kraan op 
de achtergrond niet weggelaten was. Voor een tekenaar is dat toch maar een kleine moeite? Zelf vond 
ik het realisme van onze ontwerper wel een heel interessante invalshoek. Een kraan is een symbool 
voor grote werken. Lesgeven is niet alleen een work in progress, onze school koestert daarenboven 
heel concrete bouwplannen met het oog op een toename van de schoolgaande jeugd in Sint-Niklaas.
Dat alles ruim voor de crisis uitbrak… Nu is de tekening alleen maar beter geworden. We zien dan 
misschien wel een lege speelplaats, maar verdraaid, gewerkt hebben we! Zowel voor de leerlingen, het 
lerarenkorps als de directie was dit een bijzonder intensief semester. In ben er niettemin van overtuigd 
dat alle leerlingen die zich ten volle ingezet hebben op lange termijn geen nadeel zullen ondervinden 
van de gedwongen break. Integendeel, ze hebben misschien een ervaring opgedaan die hun kijk op de 
wereld en op hun plaats daarin verruimt. Dat neemt niet weg dat we dit nooit meer willen meemaken! 
Toch leven we nu al in angst dat we volgend jaar opnieuw rekening zullen moeten houden met een 
lockdown.
Alweer iets voor onze to-dolijst! (collega’s Nederlands, dit woord lijkt me een aanrader voor een dictee- 
tje) Ik zou jullie allemaal graag de meest zorgeloze vakantie uit jullie leven willen wensen, maar in de 
praktijk zullen we er ons verstand bij moeten houden en onze burgerplicht moeten vervullen. Vergeet 
niet, de leuze ‘Ic Hou’ betekent dat wij niet aan onze plicht zullen verzaken! Als de beperkingen even 
lastig vallen, denk dan aan de gezondheid van je medemens en zorg er mee voor dat we in september 
allemààl terug naar school kunnen!
Als onze plicht voor één keer ‘niet te zot doen’ is, dan kan ons tijdschrift daar toch alvast een kleine 
bijdrage aan leveren. We hopen jullie met ons nieuwe nummer alweer van enkele leuke uren met een 
boekje in een hoekje te verzekeren. We hebben getracht om voor ieder van ons ruime lezerspubliek wel 
iets te voorzien. Enkele oud-leerlingen en oud-collega’s komen aan het woord, we hebben een paar 
goed uitgewerkte opiniestukken – onder andere over gelukkig zijn – we voorzien jullie van een hele 
brok kunst en literatuur uit eigen huis, maar bovenal, het is vakantie! Tijd voor entertainment dus. Rep je 
naar deze rubriek en zoek uit met welke leerkracht je de meeste gelijkenissen vertoont!
Alweer hebben vele jonge (en minder jonge) redactieleden het beste van zichzelf gegeven. Van harte 
bedankt aan al diegenen die een bijdrage geleverd hebben! Ik hoop dat hun inspanning jullie veel 
leesplezier verschaft!
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Wil je eerst kort iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Charbonne, ik ben 32 jaar en ik 
woon in de Gentse kanaalzone. Ik werk niet 
alleen op deze school, maar ook op een school 
in de Gentse binnenstad. Het is een hel om daar 
te geraken met het openbaar vervoer. Daarom 
ben ik zo blij dat ik één keer per twee weken in 
alle rust naar Sint-Niklaas mag komen met de 
wagen. Jullie hebben zo’n prachtige parking, 
al heb ik ook vernomen dat het stadsbestuur 
er alles aan doet om jullie stokken in de wielen 
te steken. Heel dat gedoe met die paaltjes in 
de Stationsstraat. Als een leerkracht ’s morgens 
in alle vroegte nog eens even wat sufheid in 
zijn lichaam hangen heeft, zou zijn of haar auto 
zomaar gespiest kunnen worden door één van 
die dingen. Pure horror!

Wat zijn je hobby’s?
Ik hou erg veel van koken. Een goed stukje vlees is 
nooit te versmaden. Een stukje wagyu of een Irish 
ribeye als het wat gewoner mag. En gevogelte 
natuurlijk. Een proper opgekuiste fazant is mijn 
absolute favoriet. Liever één fazant op mijn bord 
dan dat ik er tien tegenkom op een boswandeling. 
Ik ben wel erg gesteld op hygiëne. Ik probeer zo 
veel mogelijk voorverpakte groenten en vlees 
te kopen. Een goede komkommer heeft een 
plastiekje rond zich, vind ik. Ook mijn exotische 
fruitsla gooit altijd hoge ogen als we vrienden op 
bezoek hebben. Lychee, pitahaya, ramboetan, 
kiwano… daar kan je niet verkeerd mee doen. 
Te veel mensen moeten elke dag al appelen en 
peren vreten.

Ik hou ook enorm van reizen, dat kon je wellicht 
al afleiden uit mijn culinaire voorkeuren. Maar we 
proberen niet te overdrijven. Eén keer per jaar een 
grote reis met het vliegtuig naar de V.S., China, 
Australië of iets in die aard en verder houden we 
het echt dichter bij huis. Nog een citytrip of twee 
en een shortski en dan verder hoogstens nog 
eens een weekje naar de Ardennen of de Kust. 
Die uitjes proberen we zo veel mogelijk met de 
auto te doen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. 

Vier dagen Barcelona, Stockholm of Praag, als je 
daar met de auto aan moet beginnen, heb je er 
niets meer aan!

Vertel eens iets meer over je vak.
Ik mag natuurlijk niet alles uit de doeken doen, 
maar ik kan jullie uiteraard wel al een beetje 
proberen opwarmen. Wie echt brandt van 
nieuwsgierigheid, moet natuurlijk niet aarzelen 
om mijn vak op één te zetten in zijn keuze voor 
de Vrije Ruimte.

Er wordt vaak meewarig gedaan over steenkool 
en gas, maar dat laat mij koud. Misschien is het 
mijn liefde voor vreemde ingrediënten die ook 
hier mijn pad uitgestippeld heeft. Steenkool uit 
Mongolië, aardgas uit Rusland. Het geeft mij 
een warm gevoel dat ik weet dat die mensen 
daar werk hebben omdat ik hun product koop. 
En zeg nu zelf, wil jij zo’n lelijke kerncentrale in je 
achtertuin? Er is dan ook nog wel de kernfusie, 
maar daar blijft men toch vooral rondjes draaien.

En wat dan met hernieuwbare energie?
Ik ben absoluut niet tegen herbruikbare energie. 
Ik heb bijvoorbeeld zelf een rekenmachine op 
zonne-energie. Maar neem nu de slagschaduw 
van al die windmolens. Men moet daar echt mee 
opletten! Dieren geraken er helemaal door van de 
wijs. Geloof mij, ik proef dat als mijn wagyurund 
op een weide in de buurt van een windmolen 
gestaan heeft.

Tot slot, heb je nog bijzondere plannen voor de 
nabije toekomst?
In de eerste plaats hoop ik natuurlijk vurig dat 
ik hier volgend jaar nog aan de slag kan! En 
met de familie trekken we deze zomer naar 
Turkmenistan. We gaan de krater van Derweze 
bezoeken. Dat is echt unieke plek. Zoek zelf maar 
eens op! (n.v.d.r. doen!)

Dankjewel, Charbonne! Hopelijk zijn er 
volgend jaar veel studenten die het heilige 
vuur voelen branden voor jouw vak!     #

Beter één dode vogel in de hand dan tien in de 
lucht: Charbonne Vuylsteke

Maarten Van Looy

Ook in dit nummer van Ic Hou zijn er weer heel wat nieuwe leerkrachten om voor te stellen. We beginnen ons verhaal met 
Charbonne Vuylsteke. De nieuwste aanwinst in ons korps bekleedt een bijzondere positie op onze school aangezien ze hier 
slechts één uurtje les geeft per week. Sinds begin februari doceert ze op woensdag aan onze leerlingen van de derde graad in 
de Vrije Ruimte het vak ‘Stoken met Steenkool en Gas’.
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Modernisering secundair onderwijs
Tiny Torsy

De laatste maanden stond het schoolleven ook op SJKS in het teken van corona, 
de lockdown, afstandsonderwijs… Je zou bijna vergeten dat er een volgend 
schooljaar aankomt en vooral dat het eerste ‘speciale’ schooljaar er op zit. Speciaal 
was het zeker, maar misschien ook om een heel andere reden dan je denkt: dit 
schooljaar werkten we voor het eerst met de nieuwe leerplannen in de eerste 
graad. Onze leerlingen uit het eerste jaar beten de spits af met de nieuwe vakken 
Engels (in het eerste jaar!) en Mens en Samenleving.

Wil je snel een overzicht van onze 
studierichtingen en bijhorende 
lessentabellen? Neem dan via deze QR-
code een kijkje op www.sjks.be!

Niets nieuws onder de zon in het 
eerste?

Na evaluatie met de collega’s van het eerste jaar 
over de inhoud en de werklast die het gevolg 
zijn van deze vernieuwingen, willen we met het 
oog op volgend jaar toch enkele wijzigingen 
doorvoeren. De speelruimte voor schooleigen 
keuzes is niettemin beperkt: 27 lesuren zijn 
bepaald door de overheid, met de 5 resterende 
lesuren mag je bepaalde vakken verdiepen of 
remediëren.

Onze school wil blijven focussen op het 
versterken van hoofdvakken; als brug tussen de 
lagere school en het secundair moet het eerste 
jaar immers ‘vastzetten’ wat er vroeger geleerd 
is en een basis leggen voor de komende jaren. 
Wiskunde, Frans en Nederlands zullen over de 
twee jaren heen – we hebben graadleerplannen 
– bijgevolg stevig aan bod komen. Wie voor 
Latijn kiest, krijgt telkens 5u van dit hoofdvak 
voorgeschoteld. Het College wil klassieke talen 
blijven promoten. 

We behouden in het eerste jaar het uurtje Engels 
en ook in het tweede jaar behouden we 2u 
Engels, met de bedoeling om onze leerlingen 
zowel in de Latijnse als Moderne te laten proeven 
van moderne talen. Wat verandert er dan wel? 
Volgend schooljaar zullen onze eerstejaars het 
nieuwe vak Mens en samenleving nog niet 
terugvinden in hun curriculum; dat schuiven 
we door naar het tweede jaar (zie verder). Er 
kan dus 1u anders ingevuld worden. Komend 
schooljaar krijgt 1 Latijn daardoor de ruimte voor 
2u Beeld i.p.v. 1u. Zo sluiten ze aan bij de richting 
1 Moderne. 

In diezelfde Moderne wordt het 1-uursvak 
‘Stem-Talent’ vervangen door het 2-uursvak 
‘Projectwerk Taste’. Dit vak zal in het eerste 

semester de kaart trekken van ICT-vaardigheden 
en leren leren. De afgelopen weken hebben 
ons duidelijk geleerd dat leerlingen enerzijds 
gewapend moeten zijn met IT-skills voor een 
leerproces dat steeds meer digitaal zal verlopen 
en dat ze anderzijds zo goed mogelijk moeten 
leren plannen, aangezien ook dat een belangrijke 
studiecomponent is. Ook mediawijsheid (o.a. hoe 
omgaan met sociale media?) komt aan bod. Ook 
1 Latijn zal in het kader van het ICT-leerplan, dat 
over de eerste graad heen bepaalde minimum 
ICT-vaardigheden oplegt, minstens 1 keer per 
maand ICT-lessen krijgen.

In het tweede semester kunnen de leerlingen 
proeven van een drietal projecten die hun horizon 
verbreden. Misschien op wetenschappelijk 
gebied? Een talig project? Een tipje van de sluier 
uit de economie? …  Voor ieder wat wils. 

Doorstroom naar het tweede 
jaar

In het tweede jaar starten we eveneens met een 
aangepast lessenrooster. Dit schooljaar hebben 
we de tijd genomen om dit grondig uit te 
werken, tijd die nodig was, omdat de wetgeving 
en het kader voortdurend veranderen, omdat 
vakgroepen en collega’s betrokken moeten 
worden… Het is een proces en misschien blijkt 
ons project – hoe doordacht ook – na evaluatie 
nog verdere aanpassingen te moeten ondergaan. 
Er zullen in het tweede jaar nog steeds drie 
basisopties zijn: Grieks-Latijn, Latijn en Moderne 
talen-Wetenschappen. Er zijn nog andere 
basisopties mogelijk, maar de overheid heeft 
bij het verdelen van de nieuwe opties rekening 
gehouden met de richtingen die de scholen 
in het verleden reeds aanboden. Plots nieuwe 
mogelijkheden als ‘Maatschappij en welzijn’, 
‘STEM-technieken’ … inrichten was geen optie. 
Onze drie richtingen in het tweede jaar bieden 

vooral een sterke basis voor de richtingen die 
onze school organiseert in de hogere jaren. 

Welke keuzes hebben we dan gemaakt? In het 
tweede jaar zijn al 25 lesuren bepaald door de 
overheid. De school kan dus 7 lesuren zelf ‘kiezen’, 
maar hiertoe moeten wel 5u ‘basisoptie’, die 
een eigen leerplan hebben, behoren. Heeft een 
school dan nog veel bewegingsruimte? ‘Ja’ en 
‘neen’. 

De ‘neen’ verwijst niet alleen naar het beperkte 
aantal lesuren die schooleigen zijn. Ook 
vakinhoudelijk word je vastgeklonken aan 
welomlijnde leerplannen. 

De ‘ja’ is echter ook overduidelijk aanwezig: 
we kunnen nog steeds in alle richtingen ons 
‘ding’ doen. Nederlands, Frans en Wiskunde 
blijven goed vertegenwoordigd, naast Grieks en 
Latijn in de respectievelijke richtingen. In 2MW 
(Moderne Talen-Wetenschappen) worden er 
meer uren voorzien voor alle taalvakken, voor 
Natuurwetenschappen en Wiskunde. Dat is 
ook logisch, want zowel voor de component 
Moderne Talen als voor Wetenschappen is er een 
extra leerplan.

Focus op oriëntering 

Omdat we met graadleerplannen werken, 
mogen we voor bepaalde uren en vakken zelf 
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bepalen of we ze in het eerste dan wel in het tweede jaar geven. Hierdoor 
kunnen we kiezen voor een sterke focus op oriëntering in het tweede jaar. 
Onze leerlingen staan immers voor de belangrijke en vaak niet eenvoudige 
taak om een studiekeuze te maken voor een richting in de  tweede graad.

Om te helpen bij die keuze, zullen alle tweedes 2u Mens en samenleving 
krijgen1. Dit vak biedt onze tweedejaars meer inzicht in domeinen die 
aansluiten bij de richtingen Economie en Humane wetenschappen, die 
vanaf de tweede graad kunnen gevolgd worden.

In 2MW zullen we ook het vak ‘Sciences’ aanbieden. In dit vak 
wordt niet alleen gewerkt rond leerplandoelstellingen uit het 
extra leerplan ‘Wetenschappen’ (onderdelen fysica, chemie 
en biologie), er is ook ruimte voor economische en sociaal-
wetenschappelijke modules. De ‘sciences’ zien we hier dus zo 
breed mogelijk.

Natuurwetenschappen wordt versterkt met 1 lesuur met meer 
ruimte voor onderzoekend leren, de taalvakken – zie boven – 
worden ook versterkt, waardoor onze leerkrachten op het einde van 
het tweede jaar beter studieadvies kunnen geven en onze leerlingen 
meer inzicht krijgen in hun kunnen voor alle componenten.

Zowel Beeld (1e jaar) als Mens en samenleving (2e jaar) komen nu in 
blokken van twee uur in hetzelfde jaar aan bod, waardoor we het aantal 
eenuursvakken verminderen. Dat is een bewuste keuze, omdat we 
overtuigd zijn dat er op deze manier meer doordringend, meer diepgaand 
kan gewerkt worden. 

In de hogere jaren

Ons plan voor de eerste graad toont duidelijk dat onze focus blijft liggen op 
het parcours dat leerlingen over zes jaar heen afleggen. We zijn en blijven een 
aso-school waarbij we een zo breed mogelijke waaier aan studierichtingen 
willen aanbieden. Hoe die studierichtingen er zullen uitzien, hangt af van 
de voorstellen van de Vlaamse overheid, maar we trachten onze huidige 
richtingen te concorderen, zonder meer. 

De Vlaamse overheid laat scholen via haar befaamde matrix ook kleur 
bekennen: wat is de finaliteit van jouw richtingen? Waar mik je als school 
op? Zijn jouw richtingen doorstroomgericht, arbeidsgericht of zijn beide 
finaliteiten mogelijk?

Hier staat de keuze voor ons vast: wij bereiden onze leerlingen voor op 
hoger onderwijs. Die focus is aanwezig in de tweede graad en komt ook 
heel duidelijk naar voor in ons vijfde en zesde jaar. Wij hopen te kunnen 
stellen dat een SJKS-diploma een stevig fundament blijft vormen voor 
hogere studies.    #

1 Vanaf 2021-2022, want volgend schooljaar krijgen enkele richtingen 
1u beeld en 1u Mens en samenleving, als overgang; zo zullen alle 
leerlingen over de graad heen 2u Beeld en 2u Mens en samenleving 
gekregen hebben.
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Samengesteld door Sofie Hennebel

#  Charlotte Heyman
Hallo

Mijn naam is Charlotte Heyman en ruim drie jaar geleden deed ik mijn eerste 
interim op SJKS. Ik geef Latijn in het tweede en derde middelbaar. Ik heb Taal- 
en Letterkunde: Latijn en Grieks gestudeerd aan de UGent.

Mijn interesse in de Romeinse en Griekse cultuur zorgt ervoor dat ik ook 
heel graag reis naar mediterrane streken. Griekenland en Zuid-Frankrijk zijn 
mijn favoriete bestemmingen. Ik hou erg van het klimaat, de geuren en de 
kleuren, het getsjirp van krekels tussen de pijnbomen… En als ik daar ben, 
probeer ik vaak opgegraven restanten uit de oudheid te bezoeken. Al moet 
ik zeggen dat mijn reisgenoten (mijn man en twee kleine zoontjes) niet altijd 
even enthousiast zijn over alweer wat kniehoge muurtjes.

Ook hou ik erg van reizen naar de bergen. Ik ben dol op bergwandelingen, 
maar niet net naast een afgrond, want ik heb hoogtevrees! Wel tussen 
beekjes en watervallen, door kloven en op alpenweiden.

Maar natuurlijk ben ik vaker thuis dan op reis. In dat geval ben ik wel eens 
bezig met klassiek ballet. Nog steeds volg ik elke week trouw mijn balletles. 
En thuis rol ik regelmatig mijn yogamatje uit om wat asana’s te doen. Ook 
probeer ik wat te lezen, maar na een dag werken en voor mijn kindjes 
zorgen, wordt het ’s avonds wel eens vaker een aflevering op Netflix!

#  Joyce Daeyaert
Dag iedereen! Wat leuk dat ik mezelf even mag voorstellen! Voor diegenen die 
mij nog niet kennen; mijn naam is Joyce Daeyaert en sinds vorig schooljaar 
geef ik Frans en Engels aan de eerste- en derdejaars op het College. 

Ik ben wel zo’n typische leerkracht vreemde talen die de leerlingen in de 
gang aanspreekt met “bonjour” of “good morning”, soms doet alsof ze geen 
Nederlands verstaat en graag verschillende soorten boeken leest. Maar ook 
zo eentje die alle Engelstalige en Franstalige series en films afschuimt op 
Netflix! 

In mijn vrije tijd richt ik mij voornamelijk op één ding: een huisje bouwen in 
het mooie Lokeren. We zijn er momenteel al een dik jaar aan bezig en het 
einde is bijna in zicht! Nooit gedacht dat ik zoveel nieuwe dingen zou leren, 
want ik heb écht twee linkerhanden. 

Eens dat gedaan is, zal er een zee van tijd overblijven! Dan zou ik graag 
nog wat reizen. Scandinavië staat bovenaan mijn lijstje, met als topfavoriet 
Noorwegen. Ik hou van een stevige bergtocht, de Noorse fjorden zijn daar 
ideaal voor! 

Soit, ik ben blij dat ik hier ben terechtgekomen. Ik heb het lesgeven dan ook 
enorm gemist tijdens de quarantaineweken. Ik ben blij dat ik elke schooldag 
naar deze warme school mag terugkeren, en ik denk dat vele leerkrachten 
én leerlingen mijn mening zullen delen. Want je weet pas wat je mist als het 
er (even) niet meer is!

Ken je ze al?
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#  Jolien Orye
Na 2 jaar gewerkt te hebben op het SJKS is het aan mij om mezelf voor te 
stellen. Veel van mijn collega’s kenden mij al, aangezien ik zelf ook 6 jaar op 
deze schoolbanken heb gezeten. Toen waren Nederlands en Engels vakken 
waar ik goed in was. Intussen ben ik zelf leerkracht geworden en zijn de 
rollen omgedraaid, nu mag ìk de dt-regel met handen en voeten uitleggen.
Afgelopen jaar ben ik getrouwd en hebben mijn man en ik als huwelijksreis 
een roadtrip gemaakt langs de westkust van Amerika. Verre reizen zijn dan 
ook al lang een deel van mijn leven. Na mijn studies ben ik zelfs 3 maanden 
‘alleen’ gaan rondreizen. Alleen ben ik nochtans nooit geweest, want het is 
ongelooflijk hoe sociaal backpackers zijn. In deze maanden heb ik Australië, 
Nieuw-Zeeland en Japan mogen ontdekken.

Andere plaatsen die ik heb bezocht, zijn onder meer Zuid-Afrika, Panama en 
Bali. Oman stond als volgende op ons lijstje, maar daar heeft de lockdown 
een stokje voor gestoken. 

Wanneer ik vrije tijd heb in België, kan je mij voornamelijk vinden op 
restaurant of op een festival met mijn vriendinnen. Nochtans kan ik ook 
genieten van een gezellig avondje in de zetel met mijn man en mijn 
huisdieren (Nacho, Noodles en Fristi => je merkt het thema wel, denk ik ;) ). 
Uiteraard ga ik ook graag eens shoppen om mijn kleerkast nog wat extra te 
vullen en ben ik regelmatig bezig met sport, zoals dansen, joggen en sinds 
kort ook golfen.

Ik kijk er al naar uit om jullie volgend jaar terug te zien!

#  Caroline Mariman
Mijn naam is Caroline Mariman, ik werk al 1,5 jaar op het College en mag me 
nu aan het grote publiek voorstellen. Ik werk op het secretariaat. Dit werk 
wilde ik eigenlijk al graag doen van in de middelbare school.
 “A dream came true” dus.

Ik vind het een heel afwisselende job met verschillende taken die ik graag 
uitvoer. De nauwkeurige administratie onderhouden is mijn hoofdjob. 
Het contact met de ouders neemt ook een grote hap uit mijn uren. Het 
belangrijkste voor mij persoonlijk is de omgang met de leerlingen! Door die 
verschillende taken zijn geen twee van mijn dagen ooit hetzelfde en dat 
maakt mijn werk zo uniek. 

De aanwezigheid van mensen rondom mij maakt mij gelukkig! Ik ben 
iemand die leerlingen kan motiveren, denk ik. Voor elke moeilijke vraag is 
er een oplossing.

Ik woon in Sinaai (een héél landelijke gemeente tussen Sint-Niklaas en 
Lokeren). Ik woon daar al sinds mijn negende. Hoewel ik hou van werken 
met mensen, zal ik de rust die ik daar vind niet snel inruilen voor stadslawaai. 

Ik durf mezelf omschrijven als een gedreven iemand. Ik ga geen enkele 
uitdaging uit de weg. Zo kan ik mij in alle opzichten blijven ontplooien.
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Een uitdaging als nooit tevoren
Bespiegelingen over een school voor en na Corona

Dit schooljaar verliep ietwat – op zijn zachtst uitgedrukt – atypisch. Niemand 
die dit scenario voorzien had in september 2019. Zelfs bij de aankondiging 
op 12 maart dat de scholen hun poorten dienden te sluiten, dachten velen 
dat de situatie na enkele weken wel zou normaliseren. Wie kon voorspellen 
dat de rest van dit schooljaar – en wie weet, ook daarna totaal anders zou 
verlopen?

Die aankondiging van de sluiting kwam wat onze school betreft geen 
moment te vroeg. Dezelfde week kregen we te horen dat zowel een vader 
van één van onze leerlingen als een leerling uit het secundair positief getest 
hadden op het coronavirus. Zonder beslissing om de lessen op school op te 
schorten, zou de beginnende ongerustheid alleen maar groter geworden 
zijn. Het was een moment waarop communicatie – waar we niettemin vele 
overuren aan wijdden – steeds moeilijker werd door de vaak tegenstrijdige 
berichten van de overheid en de media. Als directeur heb ik enorm veel 
bewondering voor collega-directeurs die op dat moment reeds enkele 
weken te kampen hadden met de hectiek van positieve testen bij leerlingen 
en/of ouders. 

Diezelfde donderdag 12 maart moesten we met spijt in het hart de infodag 
annuleren die ’s anderdaags zou doorgaan. Geen gemakkelijke beslissing 
aangezien bij alle andere aso-scholen van de stad de infoavond in de twee 
voorafgaande weken had plaatsgevonden en de werkgelegenheid op onze 
school afhangt van de inschrijvingen. In minder dan 24 uur werkten we – te 
midden van de chaos eigen aan de net aangekondigde laatste schooldag – 
aan een digitale versie van de infoavond. Een eerste staaltje van teamwork 
en doorgedreven flexibiliteit. Alles wijst er momenteel (10 juni n.v.d.r.) op 
dat we het schooljaar 20-21 zullen starten met evenveel of zelfs meer als 
eerstejaars (11 klassen) dan de voorgaande jaren.

Naast de infoavond stond ook de viering van de 100 dagen gepland op de 
laatste schooldag voor de sluiting. Er werd op het laatste nippertje nog een 
overleg gepland met vertegenwoordigers van alle klassen van het zesde jaar. 
Daar werd samen besloten om een ‘lightversie’ van de 100 dagenviering te 
laten doorgaan, een wijze keuze van onze laatstejaars. Hun 100 dagenfeest 
moest zeker niet onderdoen voor de vorige edities; integendeel, we zagen 
een van de meest gesmaakte shows in jaren!

Afstandsonderwijs met vallen en opstaan
Vanaf zaterdag 14 maart zetten we de krijtlijnen uit voor het afstandsleren. 
Leerlingen werden meteen uitgenodigd om chromebooks en laptops op 
school af te halen. Na overleg met de verschillende participatieorganen 
besloten we om met de afstandslessen te starten op woensdag 18 maart. 
In tegenstelling tot de richtlijnen – vaak veel te laat en veel te algemeen 
geformuleerd – besliste SJKS om gedurende de drie weken voor de 
paasvakantie ook nieuwe leerstof aan te bieden. We betreuren nog 

steeds dat ook hier weer het ministerie richtlijnen gaf over ‘het onderwijs’, 
alsof kleuteronderwijs, lager onderwijs, aso, tso, bso, buso, deeltijds-bso… 
zo maar onder één noemer vallen. 

Het afstandsleren was voor iedereen wat zoeken. De switch moest dan ook 
in geen tijd gemaakt worden. Ook hier merkten we dat de meeste leerlingen 
zeer snel op hun pootjes belandden. Voor onze eerstejaars en hun ouders 
duurde het zoeken iets langer. Voor bepaalde leerlingen was het een proces 
met vallen en opstaan. Daar is ook niets verkeerds aan. Het voordeel was dat 
onze leraars, leerlingen en ouders na de paasvakantie de meeste groeipijnen 
achter zich konden laten, daar waar vele scholen na de paasvakantie 
nog kampten met de logistiek rond laptops, maar ook met allerhande 
communicatie rond taken en het indienen ervan. De modaliteiten van 
ons afstandsleren behoefden na de paasvakantie slechts een minieme 
aanpassing. We schakelden over op een weekplanning en voerden naast 
quoteringen ook waarderingen in ter evaluatie. 

Dit schooljaar was helemaal geen verloren jaar. De meeste vakgroepen 
slaagden erin om via afstandsleren de leerstof die nodig is voor volgend jaar 
over te brengen. Daar waar dit niet lukte, zal begin volgend schooljaar het 
nodige gedaan worden. 

Met ouders deel ik graag volgende citaat van onderwijsspecialist Wouter 
Duyck: “Uit onderzoek blijkt dat de mate waarin ouders hun kinderen bij 
hun huiswerk helpen totaal geen effect heeft op de leerprestaties. Als je 
naast je kind gaat zitten om het te controleren en uitleg te geven, eindigt 
het er meestal mee dat je zelf twee derde van het werk doet... Informeer 
wel geregeld naar de taken en toetsen en bekijk samen het rapport. 
Betrokkenheid is immers zeer belangrijk.” Goedbedoelde hulp heeft volgens 
onderzoek dus vaak averechts effect. Ik geloof ook niet dat de coronacrisis 
de huidige generatie scholieren tot het einde van hun schoolcarrière 
zal achtervolgen. Dit gaat inderdaad in tegen bepaalde uitspraken van 
pedagoochelaars (Vergeef me de term – deze werd 30 jaar geleden door 
bevlogen leraars van SJKS wel eens vaker gebruikt en ik heb er gedurende 
mijn loopbaan voor de klas vaak aan moeten terugdenken). Wederom gaan 
deze uitspraken van zogenaamde kenners over ‘het onderwijs’.

Leerlingen hebben dit jaar nog meer dan anders leren omgaan met 
tegenslag: de reizen naar Rome, Spanje, Griekenland en de Cévennes 
werden geannuleerd. De shows van SKAIRO konden niet plaatsvinden. Heel 
wat leuke uitstappen (Ieper, Parijs, Maastricht, Aken, de haven …) werden 

Bernard Jadoul

We betreuren dat het ministerie 
richtlijnen gaf over ‘het onderwijs’

6  IC HOU JUNI 2020



ICHOU #  AAN ZET!

geschrapt. Sportclubs, jeugdbewegingen en academies sloten hun deuren. 
Vrienden en familie ontmoeten was vaak enkel mogelijk via sociale media. 
Naasten stierven en voor geliefden werd het afscheid nog moeilijker omwille 
van de veiligheidsmaatregelen. 

Leerlingen zijn dit schooljaar zelfstandiger geworden, hun 
planningsvaardigheden zijn dankzij het afstandsonderwijs toegenomen, 
ze zijn flexibeler geworden en leerden omgaan met onzekerheden en 
tegenslagen. Kortom, leerlingen werden weerbaarder. Ook na Corona 
zal het leven van onze leerlingen gepaard gaan met onzekerheden en 
tegenslagen. De toegenomen weerbaarheid en flexibiliteit ‘dankzij’ Corona 
zal onze leerlingen in hun verder leven ten goede komen, niet alleen in hun 
studies, maar ook daarna op de werkvloer en in hun privéleven zullen deze 
vaardigheden prima van pas komen.

De heropstart
Hoe 1 september 2020 er zal uitzien, is nu koffiedik kijken. Wordt de eerste 
schooldag er één zoals de voorgaande jaren? Een eerste september met 
1800 leerlingen tussen 2.5 en 18 jaar en meer dan 200 personeelsleden op 
de campus? 

Waarschijnlijk zullen we opnieuw rekening dienen te houden met het advies 
van de virologen en zullen we de nodige flexibiliteit aan de dag moeten 
leggen om het schooljaar zo goed mogelijk op te starten. Afstandsleren 
zal misschien wel alweer deel uitmaken van ons onderwijs. Daar waar 
een normaal schooljaar door de directie vanaf begin augustus wordt 
voorbereid, zal komende zomervakantie mogelijk iets korter worden. Geen 
probleem met extra werk, maar wel hebben we een duidelijke vraag aan 
de overheid om schoolorganisaties niet tegen te werken. Communiceer 
tijdig en volledig. Dagelijkse ‘verfijningen’ zijn contraproductief, zeker als je in 
ellenlange teksten moet gaan zoeken welke zinnen aangepast zijn of welke 
passages toegevoegd zijn Het wordt nog erger als de verfijningen elkaar 
tegenspreken. Dames en heren politici, het gebruik van een simpele kleur 
voor aanpassingen en toevoegingen t.o.v. de vorige versie doet wonderen. 

Scholen willen ook bepaalde vrijheden. We gaan uiteraard volledig akkoord 
met de te nemen veiligheidsmaatregelen. De veiligheid van onze leerlingen 
en ons personeel is sowieso de absolute basisvoorwaarde voor het openen 
van onze scholen. Maar waarom, beste politici, hoeft u ook voor alle 
secundaire en lagere scholen te bepalen wanneer en of er nieuwe leerstof 
mag gegeven worden, welke leerjaren eerst mogen opstarten en dat een 
leerling van een 6de jaar tso twee dagen naar school mag versus iemand 
uit 6 aso één dag? Waarom laat u deze beslissing niet over aan de scholen 
zelf? Scholen zijn verschillend. Leerlingenpopulaties zijn verschillend. Laat 
de pedagogische beslissingen over aan de werkvloer. Ondersteun ons met 
nooddecreten, noodbesluiten, eenduidig advies omtrent veiligheid en doe 
wat u belooft. 

Maar ook u hebt hieruit geleerd. Op 22 mei kregen we eindelijk wat vrijheid. 
Vanaf 2 juni konden we als school eindelijk zelf bepalen welke uitbreiding 
haalbaar en doenbaar was, zowel wat betreft leerjaren, timing als het aandeel 
onderwijstijd op school. De overheid bepaalde enkel maxima en minima. Zo 
vernamen we dat de leerlingen uit het tweede en vierde maximaal 2 volle of 
4 halve dagen per week les mochten krijgen. Voor de leerlingen uit één, drie 
en vijf bepaalde de overheid minimaal 1 dag om het schooljaar af te ronden. 

We kregen de mogelijkheid om dit schooljaar nog alle leerlingen naar school 
te laten komen. Daar hebben we volwaardig gebruik van gemaakt. Elk lesuur 
op school was in onze ogen een gewonnen uur na zoveel weken van 
afstand. Alle leerlingen kwamen nog 5 dagen van vijf lesuren naar school. 
Onze eerstejaars kregen zelfs 6 dagen les.

Einde juni organiseerden we nog 3 examendagen. Examens op een externe 
locatie – ook dat was nieuw op SJKS. Voor elke leerling stippelden we een 
individueel examentraject uit, afgestemd op de noden van ieders leerproces, 
maar ook ter ondersteuning van elke leerling die voor een belangrijke 
studiekeuze staat. Succes in een hogere graad hangt meer dan velen denken 
af van het volgen van gefundeerde adviezen. 

Dit schooljaar was woelig, maar het was ook een boeiend jaar. De hele 
werking herzien, de gewoontes doorbreken, nieuwe inzichten ontwikkelen, 
het hoofd bieden aan onzekerheden, nieuwe systemen opzetten... Hopelijk 
zijn de schooljaren na Corona – want ja, die komen er ooit – even dynamisch. 
We kunnen niet anders dan stellen dat we als school sterker uit deze crisis 
komen. Winst voor de toekomst! 

De geschiedenis bewijst maar al te vaak dat een crisis het beste in mensen 
naar bovenhaalt en vooruitgang met zich meebrengt. Dat zal met deze crisis 
niet anders zijn. En daar trekt onze school zich aan op. Langs deze weg wil 
ik mijn dank betuigen aan alle collega’s die zonder morren hun schouders 
onder het afstandsonderwijs zetten, die leerlingen met heel hun hart 
opvingen en ondersteunden. Ook een oprecht woord van dank aan onze 
ouders die er alles aan deden om hun kinderen niet naar de opvang te 
sturen, die vertrouwen gaven aan ons korps, die hun kroost wezen op de 
veiligheidsmaatregelen, die hun kinderen moreel ondersteunden bij de vele 
taken van het afstandsleren… Merci!     #

Ook na Corona zal het leven van 
onze leerlingen gepaard gaan met 

onzekerheden en tegenslagen
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Tien voor taal of taal voor tien?
Maarten Van Looy

Het moet omstreeks 20 augustus 2019 geweest zijn dat ik mijn lesopdracht van het afgelopen schooljaar voor het eerst te zien 
kreeg. Ik had wel verwacht dat deze er enigszins anders zou uitzien dan het jaar ervoor, maar ik schrok toch een kort moment 
toen ik zag dat me een eer te beurt viel die misschien nog wel het meest te vergelijken met de applausvervanging die ene 
Phidippides in 490 voor Christus als dagtaak toebedeeld kreeg: “Ga thuis eens vertellen dat we gewonnen hebben jongen, 
maar niet te lang blijven hangen onderweg hé! Als je dat een beetje goed doet, dan gaan de mensen dat nog lang onthouden!”.

Een beetje minder wollig gezegd, ik werd aangesteld om het ‘Taalbeleid’ op 
onze school vorm te geven. Niet gelogen, inderdaad een hele eer, maar hoe 
begin je aan zoiets? Taal is overal: bij onze 150 personeelsleden, bij onze 1200 
leerlingen, bij hun 2000 ouders, bij … Afin, het werd me al snel duidelijk dat 
dit een werk van lange adem zou worden, dat dé oplossing niet te vinden 
zou zijn en vooral dat dit geen taak zou worden om in mijn eentje aan te 
pakken. Ik besloot om vooral de coördinatie op mij te nemen van de materie 
waar tientallen collega’s al kortere of langere tijd mee bezig zijn. Bij dezen 
misschien ook nog eens een officiële bedanking voor al diegenen die dit jaar 
hun expertise ten dienste gesteld hebben van mijn taak!

Er was vorig jaar al een aanzet gegeven om een taalbeleid op poten te 
zetten, dus bestond mijn eerste taak uit het doornemen van een aantal 
verslagen en nuttige documenten die reeds bij elkaar gebracht waren. 
Heel veel interessante zaken hierin, maar vooral veel theorie. Wat me echter 
verheugde, was dat ik regelmatig zaken las waar veel van onze leerkrachten 
reeds mee bezig zijn. We hebben wel eens de neiging om onszelf eerder 
negatief in te schatten als we nog niet bewust met iets bezig geweest zijn, 
maar ik geloof stellig dat onze aanvangssituatie best wel ok was. Overal is er 
ruimte tot verbetering, maar er zijn in Vlaanderen zeker plaatsen waar het 
veel meer dweilen met de kraan open is dan bij ons.

Na de nodige leessessies, een boeiende pedagogische studiedag met de 
vakgroepen Germaanse talen en twee bijscholingen van respectievelijk Jella 
di Perna en Jan ’t Sas, kwam ik tot vijf concrete zaken die ik voor september 
2020 wilde realiseren: promoten van de leesvaardigheid, overleg met alle 
vakverantwoordelijken over taal in niet-taalvakken, meer transparante 
communicatie over dyslexie, meer transparante communicatie over ex-
okan leerlingen en het maken van een overzicht met grammaticale termen 
binnen de verschillende taalvakken.

Het begin was het gemakkelijkste... Het kostte wat moed om ‘Iedereen Leest’ 
op poten te zetten, maar ik hoorde uit vele hoeken positieve commentaren 
op onze leeswedstrijd, onze leerkrachtenfilmpjes... Wie het volledige 
verslag wil, kijkt hiervoor best eens naar het artikel van Jin en Fatima in het 
leerlingengedeelte. Dit project was gewoon leuk. Wat mij betreft zeker voor 
herhaling vatbaar, hopelijk volgend jaar met nog enkele kleine initiatieven er 
bovenop, zodat iedereen zeker iets kan vinden dat hem of haar aanspreekt.

Taal in niet-taalvakken was natuurlijk dé Moloch in dit lijstje van vijf. Samen 
met Isabelle Van Lemmens werkte ik een discussiemoment uit voor alle 
vakverantwoordelijken. Helaas werd dit initiatief gedwarsboomd door de 
coronacrisis. We probeerden hierna om de visies van onze collega’s schriftelijk 
te verzamelen, maar op het moment van het ter perse gaan van dit nummer, 
ziet het er naar uit dat de gestelde deadline bij dit werkpunt onhaalbaar 
is. Ik kreeg van enkele collega’s een ingevulde vragenlijst terug waar ik een 
aantal heel interessante ideeën en vragen uit kon halen. Ik wil de invullers 
daarom via deze weg nog eens bijzonder bedanken voor hun bijdrage. Door 
de omstandigheden, waren er echter veel te weinig respondenten om een 
breed gedragen visie op poten te zetten. We nemen hier dus een jaar uitstel, 
omdat we geen genoegen willen nemen met half werk.

Ook onze pogingen om de aanpak van dyslexie transparanter te maken, 
werden gedwarsboomd door Corona. Aangezien onze werkgroep in dit 
geval wel uit beduidend minder leden bestond, was het hier wel makkelijker 
om via digitale weg onze plannen bij elkaar te leggen. Onze vergaderingen 
liggen nu achter de rug en we zijn in duo’s aan de slag om de laatste hand te 
leggen aan enkele documenten. In september kunnen die met zekerheid in 
gebruik genomen worden.

In verband met ex-okan, besloten we om dezelfde communicatieprocedure 
te volgen als bij dyslexie. Dat was dus twee vliegen in één klap. Aangezien 
dyslexie algemener begeleid wordt door de leerlingenbegeleiding en er 
voor ex-okanleerlingen persoonlijke coaches zijn, was er wel nog wat werk 
om een andere organisatie op poten te zetten, maar dat is eerder technische 
materie die u als lezer wellicht niet zo na aan het hart ligt. Ook hier ziet het er 
naar uit dat september halen geen probleem mag zijn.

Het laatste initiatief kostte het minste moeite. Op de pedagogische 
studiedag werd opgemerkt dat het gebruik van verschillende termen binnen 
de verschillende talen voor één en hetzelfde grammaticaal fenomeen vaak 
verwarrend werkt voor leerlingen. We kunnen de vaktaal natuurlijk niet 
zomaar overboord kieperen, maar een makkelijk te consulteren document 
leek ons wel iets. Tijdens een vakvergadering Nederlands ging een kleine 
delegatie leerkrachten aan de slag om de voornaamste termen op te lijsten. 
Nu proberen we ze om te zetten in een aantrekkelijke poster die vanaf 
volgende jaar menig vaklokaal kan sieren.

En soms is het gewoon nodig om eens 
een steentje te verleggen.

>>>

Wat me verheugde, was dat ik 
regelmatig zaken las waar veel van 

onze leerkrachten reeds mee bezig zijn.
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Nederlands Frans Engels Duits Latijn

zelfstandig 
naamwoord

substantif noun Substantiv substantief

bijvoeglijk 
naamwoord

adjectif adjective Adjektiv adjectief

werkwoord verbe verb Verb werkwoord

voegwoord conjonction conjunction Konjunktion voegwoord

lidwoord article article Artikel /

telwoord numéral numeral Zahlwort telwoord

voorzetsel préposition preposition Präposition voorzetsel

bijwoord adverbe adverb Adverb bijwoord

enkelvoud singulier singular Singular enkelvoud

meervoud pluriel plural Plural meervoud

De voornaamste conclusie die ik uit dit jaar kan trekken, is dat ‘beleid’ een 
work in progress blijft. Er zijn niet altijd grote problemen, maar het is zeker 
wel van belang om met de materie bezig te blijven. En soms is het gewoon 
nodig om eens een steentje te verleggen. Onze aanpak van dyslexie was 
bijvoorbeeld niet zo problematisch, maar door kleine wijzigingen door de 
jaren heen, kon je gerust stellen dat de zaken wat ondergesneeuwd waren. 
Dan moet je de zaken soms eens durven updaten, ook al is het rendement 
in eerste instantie misschien kleiner dan het werk dat je erin stopt. Om even 
terug te komen op het begin: het kan geen kwaad om voorbereid te zijn op 
een inspanning van lange adem!    #

Cancelled
Om te weten hoe zeer de leerlingen op bepaalde uitstappen gesteld 
zijn, hoef je de 100 dagentrui van vorig jaar maar te bekijken. Pontificaal 
prijkt daarop de leuze: “The one where Cévennes got cancelled”. Een 
verwijzing naar de traditionele Cévennenreis aan het einde van het 
derde jaar, die die lichting vanwege omstandigheden niet kon maken. 
Bijna vier jaar na dato was het leed nog groot genoeg om een plek op 
de sweater te veroveren. Ook in de leraarskamer kun je soms een niet 
nader genoemde leerkracht, die hier ooit zelf school liep, zijn beklag 
horen doen omdat de iconische uitstap naar Canterbury in zijn jaar – en 
specifiek alleen in zijn jaar – vervangen werd door een trip naar Brugge. 
Dat euvel is inmiddels gelukkig rechtgezet: zowel Canterbury als Brugge 
behoren tot de vaste bestemmingen van onze leerlingen.

Het is dus duidelijk dat de leerlingen waarde hechten aan hun 
uitstappen, en terecht! Ze vormen immers een belangrijk deel van het 
curriculum. Voor bepaalde leerstof zijn excursies de meest geschikte 
– of enige – manier om inzichten te verwerven. Dat er dit jaar zoveel 
uitstappen niet zijn doorgegaan, is daarom erg jammer. 

Escalatie
Hoewel het coronavirus al eind vorig jaar opdook in China, was de impact 
op school in eerste instantie beperkt. Na de krokusvakantie kwamen er 
een aantal hygiënische voorschriften, maar de uitstap van de derdes 

Corona en de 
schoolkalender
Over de impact van het coronavirus op het 
activiteitenprogramma van onze school

Sam Witte

De coronalockdown die onze school sinds half maart 
gesloten liet, had natuurlijk in de eerste plaats gevolgen 
voor het verloop van de lessen. De lessen in het klaslokaal 
werden snel vervangen door afstandsonderwijs met 
taken, livesessies en pre-teaching. Zowel leerlingen als 
leerkrachten moesten in recordtijd leren omgaan met 
het nieuwe systeem en leerden zich aanpassen aan de 
beperkingen van de coronaregels. Dat ging eigenlijk 
best goed, maar wat we niet moeten vergeten, is dat 
ook de rest van het schoolleven kwam stil te liggen. 
Sociale contacten op de speelplaats vielen weg, 
activiteiten als Skairo en de opendeurdag werden 
afgelast en excursies, reizen en bedrijfsbezoeken vielen 
in het water. Ook dat is erg jammer, aangezien die uitjes 
en activiteiten de sleur van alledag doorbreken en vaak 
niet alleen bijzonder leerzaam zijn, maar ook tot de 
meest memorabele momenten van menige middelbare 
schoolcarrière behoren.

ICHOU #  AAN ZET!
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naar Canterbury ging op 6 maart nog gewoon door. Daarna escaleerde 
de situatie snel. In de Engelse kranten lazen we dat de ziekte die dag haar 
eerste Britse slachtoffer geëist had. Een week later werd de uitwisseling van 
de vijfde moderne talen op het laatste moment gecanceld. Het programma 
voor 100 dagen werd te elfder ure gewijzigd om de veiligheid te garanderen 
en vrijdagavond werden de lessen stopgezet.

Ondanks het gewijzigde programma en het slechte weer was de 100 
dagenviering toch nog aardig geslaagd. De leerlingen en de organiserende 
leerkrachten toonden zich zeer flexibel en slaagden erin een memorabele 
editie op touw te zetten. Dat de laatstejaars nu kunnen zeggen dat hun 100 
dagen bijna werd afgelast vanwege het coronavirus, levert hen zelfs nog een 
interessant verhaal op.

Kalasi
Andere schooltradities konden in de coronaperiode helemaal niet doorgaan. 
De sportdag van de tweedejaars werd bijvoorbeeld afgelast, alsmede 
de opendeurdag en de Congolese dag die de laatste woensdag voor de 
paasvakantie had moeten plaatsvinden. Dat laatste was dubbel jammer, 
aangezien we dit jaar voor het eerst een nieuwe organisatie steunen die zich 
inzet voor onderwijskansen in Congo. Deze VZW, Kalasi, zou in aanloop naar 
de paasvakantie in het middelpunt van de belangstelling hebben moeten 
staan, maar corona besliste anders. Daardoor liep de organisatie niet alleen 
veel inkomsten mis, maar moesten we het als school ook doen zonder 
allerlei grote en kleine activiteiten die bedoeld waren om het project op de 
kaart te zetten.

Ook een aantal activiteiten voor specifieke richtingen kon niet doorgaan. Zo is 
6HW in november wel naar Engeland geweest voor een uitwisselingsproject 
met een school voor speciaal onderwijs in Huntingdon, maar kon de 
geplande ‘return visit’ niet plaatsvinden. De economisten misten hun kans 
om een kijkje achter de schermen te nemen bij Coca-Cola en de leerlingen 
moderne talen in het vijfde konden niet op uitwisseling naar Duitsland. Deze 
activiteiten zouden de leerlingen de kans hebben gegeven hun kennis in de 
praktijk te brengen en eens te proeven van een aantal jobs en vaardigheden 
waar hun opleiding op voorsorteert. Dat zijn zeldzame en bijzonder 
welkome kansen die we helaas node moeten missen.

Het Schot
In de vijfdes kwam ook het Schot van Sarajevo te vervallen, alsmede de 
excursie naar Ieper. Deze activiteiten kaderen in een vakoverschrijdend 
project rond de Eerste Wereldoorlog, waarbij de oorlog vanuit allerlei 
perspectieven belicht wordt. De betrokken leerkrachten probeerden voor 
een alternatief programma te zorgen door middel van online content, maar 
dat kan nooit de excursie vervangen. Je kan nog zoveel les krijgen over de 
Eerste Wereldoorlog, met aandacht voor zoveel verschillende historische 
nuances, poëzie, cultuur en de gevolgen van de oorlog voor de maatschappij, 
maar uiteindelijk begrijp je de impact van die periode pas echt bij een 
bezoek aan de Westhoek. De monumenten, de begraafplaatsen, de musea, 
het idee dat boeren daar nog ieder jaar antieke obussen tegenkomen bij 
het ploegen… Die indrukken zijn belangrijk om de periode te visualiseren 
en om te begrijpen waarom de slogan “Nooit meer oorlog!” op dat moment 
zo belangrijk werd.

College op reis
Ten slotte zijn dit jaar ook de eindreizen en de eerder genoemde Cévennenreis 
afgelast. De eindreizen hadden in de paasvakantie moeten doorgaan en de 
derdejaars hadden aan het begin van de zomervakantie naar de Cévennes 
moeten gaan. Omdat de leerlingen lang naar deze reizen uitkeken en, in het 
geval van de eindreizen, ook al jaren aan het sparen waren, is het erg jammer 
dat ze dit jaar niet konden doorgaan. Dat geldt misschien nog het meest 
voor de Italiëreis. Dit jaar had namelijk de eerste editie van een vernieuwd 
concept moeten worden. Traditioneel bestond de Italiëreis altijd uit een 
rondreis door de noordelijke helft van Italië, waarbij de leerlingen door de 
begeleidende leerkrachten in ongeveer tien dagen meegenomen werden 
langs een aantal Italiaanse steden. Omdat het reistempo soms nogal aan de 
hoge kant lag en omdat de kosten elk jaar stegen, hadden de begeleiders 
een nieuwe reis ontwikkeld. De bedoeling is dat onze SJKS’ers vanaf nu voor 
de volledige duur van de reis in en rond Rome blijven. Op die manier kunnen 
ze de stad rustig en uitgebreid verkennen en is er ook meer ruimte voor 
cultuur. Helaas moeten we door Corona nog even wachten op de eerste 
editie van deze Italiëreis nieuwe stijl.

En nu?
We hebben dit jaar te maken gekregen met hele lastige en unieke 
omstandigheden. Hoe de situatie in de toekomst zal evolueren, is lastig in te 
schatten. Het is al moeilijk te zeggen hoe een gewone schooldag er volgend 
schooljaar uit zal zien, laat staan dat we al iets zinnigs kunnen zeggen over of 
en in welke vorm al onze mooie activiteiten zullen kunnen doorgaan. Helaas 
moeten we ons beperken tot de conclusie dat we nu, richting het einde van 
dit schooljaar, alleen maar kunnen hopen op het beste voor de toekomst. 
Hopelijk duurt deze situatie niet al te lang, want ondanks de goed afgekruide 
lessen hier op school, smaakt een schooljaar zonder extra activiteiten toch 
wat flauwtjes!     #
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1 Naar analogie met ‘De Stomme van Portici’.
2 Voor het hele artikel zijn de volgende bronnen gebruikt: 

· Bielen, E., Enrico Fiammingo – Hendrick De Somer. Een 17e eeuwse Napolitaanse schilder uit Lokeren, in Kijk op een rijk verleden – 50 jaar heemkring De Souvereinen Lokeren, Lokeren, 2019, p. 145-161

· Lezing Enrico Fiammingo op 29/02/2020 CC Lokeren

Een opera in 4 bedrijven, gecomponeerd door Vincent De Meyer en Erik Bielen op een libretto van Erik Bielen2. 

Ruimte: De Spaanse Nederlanden en Napels van de 17e eeuw onder het bewind van Filips III/IV van Spanje en het Lokeren en 
Napels van de 21e eeuw

Rolverdeling van de hoofdrollen in alfabetische volgorde 
• Bielen Erik: Lokers kunst- en Italiëkenner en oud-leerkracht Klassieke Talen en Esthetica op het SJKS
• De Somer Hendrick: Napolitaans kunstschilder uit Lokeren
• Mecenas K.: de anonieme geldschieter
• Nimmegeers Andy: voorzitter van de Stedelijke Erfgoedraad van Lokeren
• Osnabrugge Marije: Nederlandse die momenteel in Frankrijk woont en werkt voor een Zwitserse universiteit, doctor in de 

kunstgeschiedenis

De Schilder van Lokeren1: 
Werk van oud-collega Erik Bielen levert stof voor een opera

Bedrijf 1
Scene 1: Napels, 2013
Marije Osnabrugge werkt in de periode 2010-
2015 te Napels aan haar proefschrift voor de 
Universiteit Amsterdam met als titel Netherlandish 
immigrant painters in Naples (1575-1654): Aerts 
Mytens, Louis Finson, Abraham Vinck, Hendrick 
de Somer and Matthias Stom. In 2019 wordt dit 
herwerkt en aangevuld tot The Neapolitan Lives 
and Careers of Netherlandish Immigrant Painters 
(1575-1655). Ze zoekt verbeten naar biografische 
documenten over ‘fiamminghi’, de naam die men 
in Italië gaf aan kunstenaars uit de Nederlanden. 
Ze moet daarbij heftig strijd leveren tegen de 
onwillige archivarissen van het Diocesaan Archief. 
Ze klaagt haar nood over de tegenwerking 
van Italiaanse onderzoekers, die haar vondsten 
proberen te ontfutselen om zelf met de eer te 
gaan lopen (Aria voor sopraan: Vertrouw geen 
Italianen, ze knoeien met archieven).

Scene 2: Rome, winter 2017
Erik Bielen stapt, om even aan de drukte 
van Rome in het algemeen en die van de 
Trevifontein in het bijzonder te ontsnappen, in 
de Via della Stamperia nietsvermoedend het 
Istituto Nazionale per la Grafica binnen. Daar 
loopt een tentoonstelling met de ronkende titel 
Alla Luce di Roma. I disegni scenografici di scultori 
fiamminghi e il Barocco Romano (In het Licht 
van Rome. De scenografische ontwerpen van 
Vlaamse beeldhouwers en de Romeinse barok). 
In deze tentoonstelling bevond zich het schilderij 
‘David met het hoofd van Goliath’ van een zekere 

Hendrick Van Somer, met het onderschrift: 
‘Lokeren 1607/1608 – Napels 1656?’. Eriks 
nieuwsgierigheid is gewekt. Wie is deze voor hem 
onbekende Lokeraar die het blijkbaar geschopt 
heeft tot geroemd barokschilder? Nu kan Erik er 
wel prat op gaan dat hij enige kennis heeft van 
de kunstgeschiedenis en van de stad Lokeren 
maar Hendrick Van Somer is voor hem (en alle 
andere Lokerse kunstkenners) een enigma. Wie is 
deze man toch? Zijn trots staat op het spel. (Aria 
voor bas: Amour sacré de l’art)

Scene 3: Lokeren
Terug thuis bijt Erik zich vast in Hendrick Van 
Somer. Al snel blijkt, zoals wel vaker het geval 
is, dat de informatie die hij kan vinden op het 
wereldwijde web niet zo eenduidig is. Van 
Somer, Van Someren, van Zomeren, De Somer 
en zelfs Enrico/Errico Fiammingo vindt hij terug 
als namen. Amsterdam, Lokeren en – godbetert 
– Lochristi worden genoemd als geboorteplaats. 
Ook met geboorte- en sterfdata wordt er massaal 
gegoocheld. (Aria: Op Google veel gegoochel, met 
de onvergetelijke regel tekst: Het internet daar vis 
je altijd achter)
Na heel wat literatuur- en archiefonderzoek komt 
Erik uit bij een tweetal ‘verdachten’: Hendrick Van 
Someren en Errico Fiammingo. Van de ene heeft 
hij een biografie, maar geen werken en van de 
andere een handvol kunstwerken, maar weinig 
tot geen gegevens. Misschien is de één wel de 
ander? Interessante piste toch? 
Grote namen uit de kunstgeschiedenis, zoals 
Godefridus Johannes Hoogewerff, hebben zich al 

laten verleiden tot deze aanlokkelijke oplossing, 
maar niet zo met Erik. Hij is niet voor één gat te 
vangen. (Kwartet voor tenoren: Jumping off the 
schoulders of giants)

Bedrijf 2 
Scene 1: Lokeren Anno Domini 
MDCXXI
Hendrick De Somer, zoon van de schout 
van Lokeren, heeft in Antwerpen zijn 
schildersopleiding voltooid. Samen met zijn 
Antwerpse collega, Pieter Doms, werkt hij 
in Lokeren aan de decoratie van het nieuwe 
schepenhuis (Duet: Vrolijke, vrolijke vrienden). Ze 
vernemen de dood van aartshertog Albrecht. 
Omdat deze geen kinderen had, komen de 
Zuidelijke Nederlanden opnieuw rechtstreeks 
onder het gezag van de jonge, Spaanse koning 
Filips IV. Dit betekent het einde van een periode 
van twaalf jaar vrede en welvaart onder Albrecht 
en Isabella. De oorlog tussen Spanje  en de 
Republiek der Zeven Provinciën komt weer op 
gang. De twee jongelui zien hun roemvolle 
carrière als kunstschilder in rook opgaan. 
Wanneer ook hun vriend Jan De Prater, die in de 
textielhandel van zijn vader werkt, zijn nood komt 
klagen over de blokkade van het rivierverkeer op 
de Durme, besluiten ze om samen elders hun 
geluk te beproeven. De twee schilders willen 
het liefst naar Rome, waar al heel wat Vlaamse 
kunstenaars wonen. Ze zingen de lof van Rome, 
de kunststad bij uitstek (Duet: O Roma, mia bella).
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3 De op één na grootse stad van dat moment wat betreft het aantal inwoners. Parijs was de grootste.
4 Verdere bespiegelingen over zijn stijl en oeuvre laten we wegens de ons opgelegde beperkingen gemakshalve even achterwege.
5 Deze opstand zal in de 19e eeuw aanleiding geven tot het schrijven van de opera ‘De Stomme Van Portici’ van DFE Auber. Deze opera zal een bescheiden rol spelen in de Belgische Revolutie 

van 1830 en in het schrijven van een artikel in het tijdschrift IC HOU editie einde schooljaar 2020.

Scene 2
Hendrick, Pieter en Jan leggen hun plan om te 
emigreren voor aan Hendricks ouders, Gillis en 
Elisabeth Vander Sluys. Zijn moeder probeert 
wanhopig om hen ervan af te brengen. Zijn vader 
begrijpt wel dat Lokeren te klein geworden is voor 
de jongelui; hoewel het een zeer welvarend dorp 
is door zijn gunstige ligging aan de Durme en zijn 
grote markt (Aria voor bas: Lokeren, mijn dorpje aan 
Durme), zullen ze hier hun ambities niet kunnen 
waarmaken. Elisabeth beschrijft met afschuw de 
verleidingen van het decadente Rome (Aria voor 
mezzosopraan: Roma, che puttana). Jan De Prater, 
de textielhandelaar, begint ook te twijfelen: voor 
schilders is Rome misschien ideaal, maar zal hij 
daar wel aan werk geraken? Hendricks vader 
stelt dan Napels voor in plaats van Rome. Daar 
woont namelijk een oudere halfzus van hem, die 
de jongeren onderdak kan geven en hen in de 
grootstad kan introduceren. Napels is de op één 
na grootste stad3 van dat moment en bovendien 
een belangrijk textielcentrum, wat Jan De Prater 
het lied ontlokt: If I can make it there, I ‘ll make it 
anywhere... Voor zijn vrienden is de toenemende 
vraag naar kunst in deze stad met heel wat rijke 
ondernemers een reden tot enthousiasme. Voeg 
daarbij hun bewondering voor de Italiaanse kunst 
en cultuur en je begrijpt dat ze zich aansluiten bij 
het lied van Jan, dat uitmondt in een wervelend 
terzet: Its up to you, Naples, Naples.

Scene3
Korte tijd later, het is intussen 1622 geworden, 
nemen de drie vrienden afscheid van hun 
dierbaren. Pieter Doms, een echte Spaanse 
Brabander, zingt het weemoedige lied: Vaarwel, 
wuufte waaivekes van Lokeren. Dan vertrekken de 
drie ongeveer twintigjarige vrienden met het 
beurtschip op weg naar een onzekere toekomst 
(Terzet voor tenoren, barcarolle: Zie ik de lichtjes op 
de Durme). 

Bedrijf 3
Scene 1: Lokeren, lente 2019
Erik ontdekt het doctoraat van ene Marije 
Osnabrugge. Zij vond in het Archivio 
Storico Diocesano van Napels de processetto 
prematrimoniale voor het huwelijk van een zekere 
Hendrick De Somer in 1632. Hieruit valt veel af te 
leiden, maar het zorgt ook voor onduidelijkheid. 
We weten nu dat Errico Fiammingo eigenlijk 
Hendrick De Somer heet en kunstschilder is van 

beroep. Hij komt volgens dit document uit ‘Locra’. 
Zijn vader heette Gillis en zijn moeder Elisabeth. 
Volgens ditzelfde document zou hij ongeveer 
in 1622 in Napels zijn aangekomen. Op de dag 
van zijn huwelijk is hij 24 jaar oud. Door middel 
van een eenvoudig rekensommetje komen we 
als geboortejaar uit bij 1608 en daar klopt er 
iets niet. Wanneer Marije Osnabrugge voor haar 
proefschrift op zoek was in de parochieregisters 
van Lokeren voor dat jaar, was daar niets te vinden 
dat ook maar enigszins verwijst naar Hendrick. Is 
het ‘Locra’ uit dat Napolitaanse document dan wel 
het Lokeren in het land van Reynaert? (Aria: Ce plat 
pays, c’est le mien?)
Een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
is voor de meesten genoeg, maar niet voor Erik. 
Hij duikt de parochieregisters in. Na veel vijven en 
zessen komt hij uiteindelijk terecht in 1602. Daar 
vindt hij in het doopregister van dat jaar de notulen 
bij het doopsel van een zekere Hendrick, zoon van 
Egidius (Gillis) De Zoomere en Elisabeth Vander 
Sluys. Hendrick is een Lokeraar! (triomfmars)

Scene 2
Het speurwerk van Osnabrugge wijst uit dat 
Hendrick al snel zijn weg blijkt te vinden in Napels. 
Hij wordt aangenomen in het atelier van de 
gerenommeerde kunstschilder Jusepe de Ribera. 
In de schaduw van de meester ontwikkelt hij zijn 
eigen stijl. Al gauw wordt Hendrick een zelfstandig 
meester, die perfect is geïntegreerd in de parochie 
van San Giuseppe in Napels. Hij bouwt er een 
succesvolle carrière uit als kunstschilder.4 (Aria 
voor mezzosopraan: Wat is kunst, dat is kunst)
Ook als familieman is Hendrick best succesvol. 
Hij zal uiteindelijk vader worden van maar liefst 
8 kinderen. Als Lokerse Napolitaan maakt hij ook 
enkele bijzondere momenten in de geschiedenis 
mee. In 1631 is hij getuige van de uitbarsting 
van de Vesuvius. Dat moet wel een spectaculair 
en beangstigend schouwspel zijn geweest. In de 
zomer van 1647 moet hij aanzien hoe de opstand 
van Masaniello de stad op stelten zet.5 De laatste 
historische gebeurtenis die hij meemaakt, wordt 
hem meteen ook fataal. In 1656 breekt er een 
pestepidemie uit in Napels. Hendrick neemt de 
raadgevingen van Marco Fiammingo Deransti niet 
in acht en raakt besmet. Waarschijnlijk overlijdt hij 
uiteindelijk aan deze ziekte. Maar daar eindigt ons 
verhaal niet! (Quintet voor alten: This is not the end, 
my friend) 

Bedrijf 4
Scene 1: Lokeren, mei 2019
Andy Nimmegeers ontdekt op 4 mei 2019 
toevallig dat het Romeins-Milanese veilinghuis 
Finarte een schilderij van Hendrick De Somer te 
koop zal aanbieden op 27 mei. Toevallig beeldt 
het schilderij de patroonheilige van de stad 
Lokeren af, de heilige Laurentius. Andy, onbekend 
met Hendrick De Somer, neemt contact op met 
stadsgenoot en kunstconnaisseur Erik. Of hij die 
Hendrick De Somer kent? Nou en of. De twee gaan 
naarstig op zoek naar centen om het werk naar 
Lokeren te halen. Een Sint-Laurentius, geschilderd 
door een Lokeraar, daar moet iemand met centen 
in Lokeren toch oren naar hebben, niet? De 
deadline wordt niet gehaald. 27 mei is te kort dag 
om alles voor elkaar te krijgen. Kans verkeken... 
Toch niet. Lot 314 wordt ingehouden. (Aria: Waar 
zal ik het halen?)

Scene 2
Er wordt een geldschieter gevonden. Mecenas K. 
komt met de nodige centen over de brug om het 
werk te kunnen aankopen. Het schilderij ‘Martirio 
di San Lorenzo’ van de Lokeraar Hendrick De 
Somer komt na een onvoorstelbare hoeveelheid 
toevalligheden terecht in de geboortestad van 
zijn maker. Sint Laurentius krijgt zo na bijna 
400 jaar een plaats in de Sint-Laurentiuskerk te 
Lokeren, dezelfde kerk waar zijn maker, Hendrick 
De Somer gedoopt is. (Terzet voor tenoren: Had je 
tien miljoen, wat zou jij dan doen? Een schilderijtje 
kopen en men geld op doen!)

Scene 3
Het schilderij wordt op 29/2/2020, tijdens een 
lezing voor het eerste getoond aan kunstminnaars 
die van heinde en verre zijn toegestroomd. 
(Slotlied door allen: Laurentius, lieve Laurentius)    

#

IC HOU JUNI 2020  15



ICHOU #  AAN ZET!

Welke studiewatertjes heb je allemaal doorzwommen?

Ik ben begonnen als “Collegeventje” in het eerste leerjaar bij meester 
Cruyplandt. Mijn vader was ook zijn hele loopbaan naar het College geweest, 
dus mijn keuze stond eigenlijk al in de sterren geschreven. Na 6 toffe jaren in 
de basisschool, schreef ik me in voor Latijn in het middelbaar. In het tweede 
jaar kwam daar Grieks bij, tot ik na het einde van het vierde één van die 
twee talen moest omruilen voor 8 uur wiskunde. Uiteindelijk studeerde ik af 
in de klas van Mevr. De Schryver, want ik koos voor Latijn-Wiskunde. Latijn 
bleef me altijd iets langer bij na een vakantie. Bovendien heb ik een grote 
passie voor Italië. Deze keuze hielp me later heel sterk bij mijn zelfstudie 
Italiaans, Spaans en Portugees, iets wat in mijn huidige job nog steeds van 
goudwaarde is. 
Na 12 geweldige jaren was het tijd om het College uit te wuiven, al keer 
ik er de dag van vandaag nog graag terug op opendeurdagen (glimlach). 
Omwille van mijn passie voor wiskunde én wetenschap én talen én het 
ervaren van het belang van economie en bedrijfsbeheer, koos ik in 2009 voor 
de opleiding Handelsingenieur aan de Universiteit Antwerpen. 
Deze keuze legde me uiteindelijk geen windeieren, want ik kon al die passies 
aanwenden in mijn doctoraatsstudie die ik in 2014 aanvatte, nog steeds aan 
de Universiteit Antwerpen, en recent verdedigde in februari 2020.

Ik woonde met zeer veel interesse (én het besef van zeer uitgebreide 
lacunes in mijn kennis) de verdediging van jouw doctoraatsthesis bij. 
“Port capacity investments under uncertainty: The use of real options 
models”. Vertel ons eens – in minder dan 209 pagina’s – waarover je thesis 
precies gaat en waarom je voor dit onderwerp koos.

De keuze voor dit onderwerp werd gestuurd door mijn kwantitatieve geest. 
Tijdens mijn opleiding Handelsingenieur vond ik de wiskundige vakken 
altijd al de interessantste. Ik vind een vraag naar een mooi uitgeschreven 
wiskundige logica, die eenduidig sluitend is, nog altijd leuker om uit te 
werken dan een lang, open antwoord. Daarom zocht ik naar een onderwerp 

dat heel wiskundig was en dat vond ik in deze toepassing van reële opties in 
de haven. Bovendien bleek dit nog niet in detail uitgespit te zijn.

Mijn doctoraatsthesis onderzoekt wat het beste moment is om te investeren 
in haveninfrastructuur (zoals een dok, kaaien, kranen en terminals) en 
hoeveel er op dat moment geïnvesteerd moet worden. Het doel is om, 
rekening houdend met de onzekere vraag naar havendiensten, ervoor te 
zorgen dat de winst voor de haven en de gehele maatschappij zo groot 
mogelijk is. Een belangrijke vereiste is dat de schepen in de haven niet te lang 
mogen wachten vooraleer hun goederen op- of afgeladen worden. Dit kost 
namelijk veel geld aan de economie, bijvoorbeeld door vervallen goederen 
of planningen die volledig overhoop gehaald worden in de mondiale keten 
van transportbedrijven en havens. Doordat de vraag onvoorzien sterk kan 
stijgen of dalen, zoals in deze coronatijden, moet je de haven zodanig 
dimensioneren dat ze voor de verschillende groottes van de vraag niet te 
groot is, en dus ongebruikt is, en ook niet te klein, zodat de schepen te lang 
moeten wachten. Bovendien moet er nog rekening gehouden worden met 
concurrentie van andere havens, de verschillende beslissingsnemers in de 
haven en de lange tijd die het duurt om een haven effectief te bouwen of 
uit te breiden.

We nemen een weegschaal... Links: transporteconomie. Rechts: 
sporteconomie. In welke arm van de weegschaal ligt het grootste gewicht 
en ligt dus jouw grootste passie?

Dit is voor mij een heel makkelijke vraag. Sporteconomie! Eigenlijk is transport 
geen echte passie van me. Ik koos mijn doctoraat in dit departement, 
omdat ik er ook mijn vakantiewerk gedaan had en dit me goed bevallen 
was. Doordat ik iets kwantitatiefs kon vinden in dit domein, heb ik het 

Matteo Balliauw… 
Van ‘Het is weer fijn achter het gordijn’ tot 
investeringen in de haven, KBVB en orgel

Renaat Philips

Misschien droomt Matteo Balliauw (6LWIb 2009) er wel van 
om orgel te spelen op een schip in de Antwerpse haven, 
omringd door Italiaans, Portugees en Spaans sprekende 
voetbalgoden? Een vreemde droom? Zelfs nog niet zo heel 
ver van de werkelijkheid, zo blijkt…

Mijn doctoraatsthesis onderzoekt 
wat het beste moment is 

om te inversteren in de haven.
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ook gekozen, maar de nadruk in mijn onderzoek lag veeleer op algemene 
economie en operationeel onderzoek, een deeldomein van wiskunde, dan 
op transport. Daarenboven konden mijn promotor en ik het meteen goed 
vinden, omdat hij ook fan was van Anderlecht. In deze onderzoeksgroep 
leerde ik ook mijn fantastische vrouw Evy kennen, met wie ik nu ook een 
prachtige zoon Lucas heb.
Ik begon dus in de herfst van 2014 eerst als assistent aan het departement 
van transport, maar behaalde nadien in 2016 een FWO beurs. Dit wil 
zeggen dat je financiering van de Vlaamse overheid krijgt en dus alle tijd 
krijgt om te focussen op je doctoraat, zonder dat je onderwijs- of andere 
onderzoeksverplichtingen hebt. Doordat ik via een sportproject voor een 
mastervak in contact gekomen ben met Tomas Van Den Spiegel, heb ik 
in de zomer van 2014 een onderzoek met hem gemaakt rond financiële 
problemen bij profvoetballers. Het jaar erna hadden we het idee om een 
nieuw onderzoek te doen in tennis, dit keer in de vorm van het begeleiden 
van een thesis. Dit was mogelijk door de extra tijd die dankzij mijn FWO 
beurs was vrijgekomen. Dit was echt fijn. Aangezien onze professor 
sporteconomie het jaar erna op emeritaat (pensioen) ging, besloot ik om 
meer thesissen te begeleiden in sport, mijn echte passie. Het leuke hierbij 
was dat we dit steeds met de sector samen deden, zoals met Tomas, maar 
ook met Waaslander Chris Van Puyvelde, toenmalig technisch directeur van 
de KBVB. Dit was een hele ervaring voor de studenten, maar ook voor mij, om 
zo mijn netwerk in de sport verder uit te bouwen. 
Een ander voordeel van sporteconomie is dat het nog een zeer jong 
onderzoeksdomein is. Dit zorgt ervoor dat je bestaande methoden kan 
toepassen in een nieuw domein. Op die manier konden we met de goede 
studenten zelfs publicaties realiseren en colloquia organiseren voor nationale 
en internationale voetbalclubs. Daarnaast krijgt sport veel aandacht in de 
pers, waardoor we ook enkele keren de krant en het VRT-journaal haalden. 
Toen in de zomer van 2019 de mogelijkheid kwam om bij de voetbalbond te 
beginnen, moest ik niet lang twijfelen.

Wie voetbal zegt, denkt aan adrenaline, tweekamp, winst en verlies, Rode 
Duivels ... en nog duizend andere dingen. Waaraan denk jij vooral als 
datastrateeg en analist bij de Belgische Voetbalbond?

In mijn job bij de bond werk ik vooral aan de businesskant van het 
voetbalverhaal. Daarin voel ik me natuurlijk het meeste thuis vanuit mijn 
opleiding. Als bond speel je niet enkel wedstrijden met de nationale 
ploegen, maar organiseer je ook de competities in België. Dit brede 
takenpakket vertaalt zich in heel wat zaken waar je als supporter in het 
stadion niet meteen aan denkt. Om het voetbal te doen groeien, moeten wij 
als bond mee met de nieuwe realiteit. Onze concurrentie zit niet bij andere 
clubs of landenteams, maar bij de Netflixen en Spotify’s van deze wereld. Dus 
economie en marketing zijn hier ook twee belangrijke zaken.

De omkadering van een ploeg als de Rode Duivels bestaat dus uit meer 
dan de trainer, hulptrainer en de masseur? 

Om een hoofd te bieden aan die nieuwe economische en 
consumentenrealiteit, zoeken de teams waar ik deel van uitmaak naar 
marketing- en digitale oplossingen om onze consumenten (zowel spelers 
als fans) de best mogelijke ervaring te bieden. Op die manier kunnen 
wij hen overtuigen om voetbal te blijven spelen en bekijken. Om dit te 
realiseren, moeten we de consument zo goed mogelijk kennen, wat 
dus gebeurt op basis van allerlei data. Deze moeten gestructureerd en 
geanalyseerd worden. Uit de synthese daarvan kunnen we dan de juiste 
volgende stappen bepalen, zowel wat betreft het aanbod voor spelers als 
het aanbod voor fans. Zij kopen namelijk tickets, merchandising en andere 
diensten bij ons en onze commerciële partners. De commerciële groei die 
daarmee gepaard gaat, kunnen we dan weer rechtstreeks gebruiken om te 
investeren in de opleiding van spelers, zodat ook onze successen binnen 10 
jaar gegarandeerd blijven.
Ik illustreer dit altijd graag met een voorbeeld. Wanneer we zien dat een 
fan vroeger altijd het shirt van Eden Hazard kocht, kunnen we het hem of 
haar gemakkelijk maken bij de lancering van het nieuwe truitje. We kunnen 
meteen het shirt voorstellen met een bedrukking van Hazard, zodat de fan 
sneller en op een gepersonaliseerde manier zijn aankoop kan afronden. 
Deze “Disney-achtige” ervaring, zoals marketeers dat noemen, is voor de 
fans die aangaven dat ze dit wouden, een extra motivatie om met ons te 
blijven interageren. Met de winst kunnen we dan meer trainers aanwerven 
of software aankopen om de beelden van de nationale ploegen beter te 
analyseren. Want ook daar zitten heel wat data in die onze videoanalisten 
bestuderen en die ik mee help structureren.

Het coronavirus heeft de wereld op z’n kop gezet. We bleven lange tijd in 
ons kot en dat was natuurlijk niet anders in de haven van Antwerpen en 
op de groene mat. Hoe groot is de invloed van deze pandemie op beide 
sectoren?

In deze periode merken we het belang van het hebben van een wereldhaven. 
Doordat de helden daar verder blijven werken, zijn wij gegarandeerd dat 
onze producten in de winkel blijven liggen en dat de crisis geen rampspoed 
wordt. Natuurlijk is er een lichte afname te verwachten in de hoeveelheid 
goederen die de haven dit jaar zal verwerken, maar de grote groei van de 
afgelopen jaren zorgde voor een mooie reserve. Natuurlijk is het afwachten 
hoe lang de crisis zal duren, om te weten hoe groot de impact op de haven 
uiteindelijk zal zijn. Maar met wat geluk kan de haventrafiek zich herstellen 
na de crisis wanneer de productie overal herneemt. 

Voor het voetbal betekent dit wel een ramp. De kosten blijven lopen voor 
vele clubs, want zij moeten hun werknemers en spelers betalen. Maar 
ondertussen wordt er niet gespeeld, waardoor er geen inkomsten zijn 
van tv-gelden, tickets of sponsors. Voor kleine clubs of clubs die slecht 
gemanaged zijn, kan dit een onoverkomelijke ramp betekenen. Daarom 
zoekt het voetbal nu naar digitale manieren om met mensen vanuit hun 
kot te interageren. Dit kan ook waarde bieden voor de sponsors, en tot een 
toegenomen verkoop van merchandise via e-commerce leiden. Ook bij de 
bond organiseren we quizzen (Homegames) voor onze fans, waarmee ze 
prijzen kunnen winnen, waarmee we ze beter leren kennen en waarmee we 
onze sponsors visibiliteit geven.

De teams waar ik deel van uitmaak 
zoeken naar marketing- en digitale 

oplossingen om onze consumenten de 
best mogelijke ervaring te bieden.
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Naast voetbal heb je nog passies. Licht eens toe.

Haha, dat klopt helemaal! Als je daarnet muziek in de balans had gelegd 
met voetbal, had ik het moeilijker gehad. Ikzelf zette mijn eerste stappen 
in de muziek toen ik in het knapenkoor van het College (In Dulci Jubilo, 
tegenwoordig het Flanders Boys Choir) begon te zingen, onder leiding 
van Dieter Van Handenhoven. Nadien volgde ik piano in de muziekschool, 
wat ik nog steeds doe. Ik volg nu orgel en klavecimbel bij Dieter. Geen 
alledaagse keuze, maar het gevoel om de bekende Toccata en Fuga in re 
klein van Johann Sebastian Bach (BWV 565) op een gigantisch orgel met 
meer dan 3000 pijpen te spelen terwijl je alleen in een verlaten, stille en 
donkere kerk aan het oefenen bent, is onbeschrijflijk. Dan voel je de kracht 
van het instrument en de genialiteit van een componist als Bach. Dit geeft 
dan weer inspiratie om daarna in een concert ook je ziel in de uitvoering te 
leggen. Bovendien is het fijn om orgels in andere landen te bespelen, die 
soms helemaal anders zijn van vorm of klank!

We delen natuurlijk ook een belangrijke passie: Italië. Naast het voetbal kan 
je er zalig op reis gaan, met een top keuken, klimaat, zon, zee, strand, bergen, 
en natuurlijk ook cultuur. Doe daarbij de gezelligheid van de terrassen op 
de pleintjes van de kleine dorpjes en je wil er nooit meer weg. Hopelijk 
kunnen we er snel opnieuw naar toe. Want in deze coronatijd mis ik nog 
meer het discussiëren in het Italiaans over de sportartikels die verschijnen 
in de bekende roze krant, la Gazzetta dello Sport. In afwachting beoefen ik 
dan ook mijn laatste passie, namelijk tekeningen maken van stadszichten en 
landschappen uit Italië en de rest van de wereld.

Welke dromen heb je allemaal al gerealiseerd? Welke staan nog op je 
verlanglijstje (en hoe realistisch zijn ze om ze uit te voeren?)

Het is al een droom om te werken tussen mijn idolen, onze Rode Duivels, en 
de mensen waar ik als kind naar opkeek: de trainers en beleidsmakers van 
het voetbal. Ik probeer me daar ook effectief van bewust te zijn, dat ik geluk 
heb om te doen waar ik als kind eigenlijk van droomde. 

Daarnaast had ik als kind de specifieke droom om een wedstrijd-gedragen 
truitje van Anderlecht en Real Madrid te bekomen. Ik ben intussen in beide 
geslaagd. Aan dat van Real Madrid hangt een mooi verhaal vast. Ik ken hun 
voormalige topspeler en ex-Spaans international, Emilio Butragueño, al een 
tijdje. Hij zit nog steeds in het bestuur van de club. Toen ze afgelopen winter 
in Brugge kwamen spelen, werd ik uitgenodigd om de match met hem en 
de rest van het bestuur bij te wonen. Een unieke ervaring, die eindigde met 
het wedstrijdshirt van Isco. [De foto met Emilio, zijn vrouw Carmen, Evy en ik 
is die avond genomen.]

Het bleef echter niet bij deze twee truitjes. Ik heb er intussen 257, een heel 
aantal daarvan gedragen door topspelers uit topclubs en nationale teams, 
waaronder de Rode Duivels, maar ook een aantal gehandtekende truitjes. De 
meeste kreeg ik door ons sportonderzoek voor te stellen bij clubs. Dit zorgde 
ervoor dat ik veel mensen in de sport leerde kennen. Ik ben intussen nog 
altijd op zoek om mijn collectie verder uit te breiden, dus mensen die me 
kunnen helpen, mogen me altijd iets laten weten (lacht). Ik ben bijvoorbeeld 
nog heel hard op zoek naar een gedragen truitje van, hoe kan het ook 
anders, de Italiaanse nationale ploeg. Daarom hoop ik dat we gauw nog 
eens tegen hen uitkomen!

Misschien kunnen we al tegen Italië spelen op het komende EK, als het 
natuurlijk kan doorgaan in 2021. Uiteraard is het dan een droom om het EK 
te winnen, en misschien erna het WK. Maar eigenlijk is mijn grootste droom 
heel eenvoudig: allemaal gezond zijn en Lucas gelukkig groot zien worden 
(wie weet op het College). Ondertussen geniet ik graag van de kleine dingen 
des levens.

Hieronder enkele citaten... Geef gerust een woordje uitleg.

“Jonge spelers die naar Engeland trekken om daar hun jeugdopleiding af 
te ronden, hebben een significant grotere kans op een slechtere carrière” 
(interview Sporza, 05/02/2019)
“Brute force is geen optie”
“ Het is weer fijn achter het gordijn”

Een prachtige vraag, bijna zoals de typische eerste vraag van een examen 
van Mr. Balthau. 

Het eerste komt uit een interview omtrent een studie die ik maakte aan de 
Universiteit met een oud-student die bij de makelaar van Toby Alderweireld 
en Dries Mertens werkte. We vonden toen dat jeugdspelers beter in België 
doorstoten tot een eerste ploeg, voor ze naar de buitenlandse clubs (vooral 

Ikzelf zette mijn eerste stappen 
in de muziek toen ik 

in het knapenkoor van het College 
begon te zingen.

Ik heb geluk om te doen 
waar ik als kind van droomde.
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in Engeland) gaan om succesvol te zijn. Er zijn voorbeelden genoeg: 
Courtois, De Bruyne, Tielemans en Lukaku speelden allemaal eerst bij Genk 
en Anderlecht, voor ze naar Engeland trokken en daar succesvol werden. 
Charly Musonda, het grootste talent van Anderlecht destijds, koos als 
jeugdspeler voor het geld, maar slaagde niet in de jeugdopleiding en kon 
niet doorbreken in de eerste ploeg van een topclub. Ik zou zelfs al moeten 
gaan zoeken waar hij nu speelt.

Het tweede komt uit mijn masterproef. Daar had ik een programma uitgewerkt 
dat de beste vingerzetting voor een piano, orgel of ander klavierstuk 
zocht. Soms kan je zoiets aanpakken door alle mogelijke oplossingen uit 
te proberen en dan de beste te kiezen. Maar deze wiskundige uitdaging 
heeft te veel oplossingen, waardoor dit voor onze moderne rekenkrachtige 
computers zelfs onmogelijk blijkt. Daarom moesten we een slim algoritme 
uitwerken, om zo tot een heel goeie uitkomst te komen. We zijn daar 
uiteindelijk ook in geslaagd en het resultaat van dit werkende programma is 
te raadplegen in enkele wetenschappelijke tijdschriften. De combinatie van 
wiskunde, ingenieursgewijs probleemoplossend denken en automatisatie 
zijn vandaag nog steeds handig in mijn professionele activiteiten. 

Het laatste citaat is het fijnste! Sommigen denken misschien dat het te 
maken heeft met het IJzeren gordijn, maar eigenlijk hing het gewoon op 
onze klasdeur toen ik in het derde jaar bij jou zat! In het midden van het 
jaar moesten we van een gewoon klaslokaal, de knappe balkonklas, naar de 
tapijtklas, die ergens ver verstopt was boven de kleine refter. We hebben 
ons toen geamuseerd met het verder opsmukken van deze klas met heel 
veel posters en foto’s (en sommige verdwenen ook nog ergens in een goed 
bewaard album, hahaha). En aangezien achter de glazen deur van de klas 
gordijnen hingen, kon dit dubbelzinnig citaat natuurlijk niet ontbreken 
op de deur om duidelijk te maken hoe fijn het was in onze klas. Het werd 
dan natuurlijk extra top als er leerkrachten bij het binnenkomen hun eigen 
interpretatie aan begonnen te geven, zeker wanneer ze daar een heel lesuur 
aan spendeerden!

Nog een uitsmijter?

Ik vond het een superfijn interview, bedankt om me aan het woord te 
laten. Ik wil graag nog eens dank je wel zeggen aan jou en al je fantastische 
collega’s die me een toffe tijd op SJKS hebben laten beleven. Vooral om me 
de mogelijkheid te geven om me te ontwikkelen tot waar ik nu gekomen 
ben.

Dat plezier was volledig wederzijds, Matteo! Geniet van je passies en hou 
je, samen met je gezin, gezond en wel in deze vreemde tijden!   #
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Maarten Van Looy

Liefde in tijden 
van corona
Tussen 14 maart en 15 mei moest onze school 
noodgedwongen de deuren sluiten, maar 
toch bleef er een bewoner achter om een klein 
liefdesnestje te bouwen. De laatste dag voor 
onze gedwongen break slaagden we erin om een 
eend te fotograferen die een nestje gebouwd 
had in een holle boom op de speelplaats. Haar 
kuikentje konden we helaas niet in beeld krijgen, 
maar ook dat was wel degelijk aanwezig. Het 
jonge diertje heeft in elk geval acht weken de tijd 
gekregen om rustig op te groeien. Om het met 
de woorden van de legendarische Johan Cruijff 
te zeggen: elk nadeel heb ze voordeel!   #

Het is een traditie op SJKS: de derdejaars trekken 
elk jaar richting Canterbury. Waarom Canterbury? 
Aangezien het grote, overweldigende Londen de 
bewegingsvrijheid van onze derdejaars te veel zou 
inperken en ze verderop in hun SJKS-traject nog 
de kans krijgen om deze wervelende hoofdstad 
van Engeland te ontdekken, wordt er gekozen 
voor deze gezellige, kleine, Engelse stad waar 
optimaal leerplezier kan worden gecombineerd 
met de nodige ontspanning. Leerlingen kunnen 
er vrij rondlopen, waardoor verplichte nummers, 
die steevast de moeite waard blijken te zijn en 
vlot hun steentje bijdragen tot het uitbreiden 
van onze culturele en historische ontwikkeling, 
kunnen worden afgewisseld met een portie 
vrije tijd om in het gezelschap van vrienden 
deze toeristische trekpleister te ontdekken. Deze 
combinatie zorgt voor een optimale verkenning 
en ontdekking van Canterbury, een stadje dat je 
keer op keer charmeert.   

Toen bekend raakte dat het Verenigd Koninkrijk 
vanaf 31 januari 2020 de Europese Unie zou 
verlaten, werd er dan ook de vraag gesteld of 
dit een invloed zou kunnen hebben op onze 
jaarlijkse uitstap. Aanvankelijk bleek dit allemaal 
wel mee te vallen: tot 31 december 2020 is er 
immers nog sprake van een overgangsperiode. 
Tot dan blijven alle EU-regels en wetten 
voor het Verenigd Koninkrijk van kracht. 
Een gewone identiteitskaart volstaat tot die 
datum dus nog om de grens over te steken. 
Aan die grens werd er tot op heden trouwens 
ook al gecontroleerd. Er konden wel langere 
wachttijden ontstaan doordat vrachtverkeer 
extra wordt gecontroleerd. Ferrymaatschappijen 
namen dus hun voorzorgsmaatregelen, zo is 
de Eurotunnel intussen al helemaal gescheiden 
voor touringcars en vrachtverkeer, waardoor 
vertragingen tot een minimum worden beperkt. 
Aan groepen werd geadviseerd om wat extra 
speling te voorzien, maar zijn we niet altijd 
wat vroeger aanwezig als we eerlijk zijn? Goed 
nieuws dus: we zouden ook deze editie op onze 
bestemming geraken! Alle leerlingen werden 
opgeroepen hun identiteitskaart bij de hand te 
houden tegen de vertrekdatum. Laat dat nu wel 
een belangrijk document zijn in Brexit-tijden, als 
het dat niet al was.

Organisatorisch was er geen wezenlijk verschil 
met voorgaande jaren. De Brexit heeft voorlopig 
nog geen roet in het eten gegooid. De in te 
vullen lijsten waren iets gedetailleerder en het 
verzamelen in het holst van de nacht gebeurde 
nog vroeger dan anders. (Tientallen Engelstalige 
meezingers waren nodig om de vermoeidheid 
weg te drijven.) Er moest immers rekening 
gehouden worden met verhoogde controles 
aan de grens en met langere wachttijden om de 
ferry op te mogen. Maar een grote impact kan je 
dat allerminst noemen. Voorlopig althans, want 
het is afwachten welke zaken zullen veranderen 
na de overgangsperiode. Hoe een uitstap naar 
het VK dan zal verlopen, zal afhangen van de 
wetgeving die de Britten zullen aannemen. Nog 
even koffiedik kijken. 

De coronacrisis heeft het daarentegen wel even 
spannend gemaakt om het tweede deel van 
onze derdejaars naar overzees gebied te krijgen. 
Gelukkig bleek toen van een lockdown nog 
geen sprake te zijn, waardoor we de moeilijkste 
momenten konden doorkomen door te teren 
op onze zoete herinneringen aan leukere dagen, 
dagen waarop naar school gaan een sleur was en 
een uitstap een welkome afwisseling!     #

Brexit: can we stay or should 
we go? 

Kim Blancquaert
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De schalkse streken van een vos en het lieve, zachte, ‘aaibare’ van een vos(je), 
het zit mooi typerend verenigd in ‘’t Vosken’. Zo kenden vele oud-leerlingen 
Hugo en zo werd hij ook door vele oud-collega’s genoemd: ‘’t Vosken’. 
Een diminutief dat zoals bij Hugo’s goede collega wijlen François Smet, ‘’t 
Smetjen’, getuigt van de minzaamheid waarmee hij zich opstelde. Hugo 
werd graag gezien; Hugo zag de mensen rondom hem graag.

Hij was voornamelijk in het vijfde jaar taalleraar Nederlands, Engels en Duits. 
Liefde voor taal en bewondering voor literatuur gekoppeld aan liefde voor 
lesgeven. Gedegen vakmanschap. 
Hugo was vele jaren klastitularis van de vijfde economische. Hij kwam altijd 
op voor de belangen van de leerlingen van zijn klas. En durfde iemand het 
aan al eens aan misprijzend over die studierichting te spreken, dan aarzelde 
hij niet om in woord én gebaar duidelijk te maken dat hij dat geenszins 
apprecieerde.

Hugo was een toegewijd leraar, maar ook een fijne, warme collega. Hij was 
een vaste waarde in het ploegje dat de jaarlijkse Engelandreis begeleidde. 
Samen met François Smet, Eva De Schrijver, Marc Buytaert en Walter 
Roggeman beleefde hij topmomenten die aanleiding gaven tot meer dan 
één legendarisch verhaal.

In die categorie – legendarische Collegeverhalen – past ook de anekdote 

die oud-directeur Walter Roggeman onlangs nog opdiepte: “Als beginnende 
leraar Duits kreeg Hugo tijdens de Duitse les bezoek van wat in die tijd ‘de 
inspecteur’ genoemd werd. In de leraarskamer vroegen de geïnteresseerde 
collega’s germanisten hoe de ‘inspectie’ verlopen was. Hugo deed zijn verhaal: 
“De inspecteur vroeg wat ik van het handboek Duits vond. Ik heb hem 
geantwoord dat het boek vol fouten staat en dat we met de germanisten in 
de leraarskamer een verbeterde versie ad valvas gehangen hebben.“ Groot 
gelach bij de collega’s. Een verwonderde Hugo. Een van de schaterende 
collega’s: ‘Die inspecteur is de auteur van dat handboek!’ “Gevolg: een zéér 
ongeruste Hugo! Hugo mocht blijven, langer dan de inspecteur.”

Hugo was een vaste waarde: in het vijfde jaar, op de Engelandreis, maar ook 
in de boterhammenrefter. Nooit verlegen om een kwinkslag of een droge 
opmerking. Kritisch en bij de pinken.
Hij startte op het College in september 1964 en ging met pensioen op 31 
augustus 1998. Hij bleef de school, zijn school, erg trouw. Hugo was een 
vaste waarde op de oud-leerlingendag in oktober. Hij was zelf oud-leerling 
(Retorica 1955), maar hij kwam elk jaar om zijn oud-leerlingen weer te zien 
en van hen te vernemen waar ze terechtgekomen waren. Hij genoot ervan 
om met hen een praatje te slaan.

Ook op de jaarlijkse barbecue voor collega’s en oud-collega’s half augustus 
ontbrak Hugo zelden. Hij behoorde daar tot een vast gezelschap van rustige 
genieters met een groot hart voor de school, hun school. Een uitvaart van 
een collega of oud-collega, de nieuwsjaarsreceptie... Hugo was er een 
uitzondering niet te na steeds bij.

Maar er was meer dan de school. Hugo was een familieman die samen met 
Lydia genoot van de kinderen en kleinkinderen. De liefde voor de natuur, 
voor koken, taal en literatuur en de kritische open blik op de maatschappij ... 
Hugo leefde er allemaal voor.

Ik herinner me zijn bewondering voor de poëzie van zijn collega Cyriel 
Coupé, Anton van Wilderode. “Hij kan het, Knal erop, zonder ingewikkeld 
gedoe. Subliem!” formuleerde hij zijn mening bij de publicatie van een boek 
met gedichten en foto’s van ‘Cyriel’.

Het is niet verwonderlijk dat de familie het gedachtenisprentje van Hugo 
ook met woorden van Van Wilderode eindigt.

“Of zoals Anton van Wilderode speciaal voor jou schreef toen oma stierf: 

‘Alles is nog van u en dringender dan vroeger. 
Het huis, de tuin onzichtbaar volgeschreven met uw aanwezigheid, 
uw stappen en gebaren. 
Onvergelijkbaar dieper blijft gij leven, in ons gesloten hart. ‘ “

Verzen die – zo treffend – nu ook bij Hugo passen.

In memoriam
Danny Van Royen

Hugo De Vos 
9 januari 1938 – 31 maart 2020

In volle lente, de tuin bloeit open... en plots... alles verstilt. 
Hugo De Vos wordt getroffen door een herseninfarct en 
overlijdt enkele dagen later. De corona-omstandigheden 
maken het afscheid bevreemdend. Hugo leek wel honderd 
te kunnen worden en nu zo definitief ...

In naam van vele generaties leerlingen en collega’s, 
dankjewel Hugo. Namens de Collegegemeenschap bieden 
we onze deelneming aan aan Hugo’s echtgenote en 
kinderen en kleinkinderen. >>>

Kritisch, minzaam, 
vol humor en trouw
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Voor vele generaties SJKS-oud-leerlingen blijft Tor verbonden met de 
bezinningsdagen van het tweede jaar op Heywijck. Vele jaren zette Tor zich 
ten volle in om van die tweedaagse voor de jonge leerlingen een bijzondere 
ervaring te maken. Met de voeten op de grond, maar bevlogen en gedreven 
getuigde hij en inspireerde hij. Gewaardeerd door leerlingen en leerkrachten.

Goedlachs, geëngageerd, godsdienstleraar in het gemeenschapsonderwijs, 
zanger (o.a. van het koor Consonant), katholiek, moestuinman, kampeerder, 
aquarellist, lid van de Piet Stautkring, het Nicolaasgenootschap, de 
gezinsgroep en OKRA ... Tor was van vele markten thuis. Voor alles was hij 
echter zorgzaam (tot op het laatste) voor zijn vrouw Miet en een lieve papa 
voor zijn kinderen en een zalige opa voor de kleinkinderen.

Na een erg actief leven moest Tor beetje bij beetje zelfstandigheid en 
bewegingsvrijheid afgeven. Dat was zeker lastig. “Maar hij kloeg niet, nee, 
hij hield daarvoor te veel van het leven en de mensen. Wie wil er nu contact 
met een zaag! Mijn twee zussen, mijn broer en ik zijn gelukkig ondanks 
Coronatoestanden toch nog bij hem mogen komen dinsdagnamiddag. Hij 
zag er niet angstig uit, hij had er vrede mee. Dan wij ook. Onze pa heeft een 
prachtig leven gehad en ik ben fier zijn zoon te mogen zijn”, schreef onze 
collega Steven. 

Ongetwijfeld zullen de familie Van Peteghem en de talrijke vrienden veel 
herinneringen samen bewaren. Hopelijk kunnen die snel samen gedeeld 
worden en met de zon en een glas erbij gekoesterd worden.

In die eerste dagen van april moest alles noodgedwongen met de handrem 
op gebeuren. De familie plant nog een afscheidsviering voor Tor nadat de 
beperkende maatregelen voor sociaal contact zijn opgeheven.

Chris was lerares geschiedenis. Eerst in de Bisschoppelijke Normaalschool 
in de Kasteelstraat en vanaf september 1993 in het College. Ze gaf vooral 
les aan leerlingen in het vierde en vijfde jaar. Chris ging vol vuur voor haar 
vak. Deskundig en voluit. Net door die drive dreigde er wel eens ruis op de 
golflengte tussen haar en leerlingen die minder door geschiedenis gebeten 
waren. Een moeilijke evenwichtsoefening. 

Chris stond mee aan de wieg van wat later uitgroeide tot het erg succesvolle 
project ‘De Groote Oorlog’ in het vijfde jaar. Een blijvende en belangrijke 
verdienste! Met haar West-Vlaamse roots (geboren in Brugge) viel het 
haar soms moeilijk om een selectie te maken in al het boeiende dat West-
Vlaanderen te bieden heeft (Brugge, Diksmuide, Ieper ...). Chris wou het 
allemaal laten zien en overbrengen. 

Dat ze verder keek dan haar vak, ervoer al wie van dichtbij betrokken was 
bij internationale projecten en uitwisselingen. Leerlingen staken hun 
waardering en respect voor mevrouw Dhondt niet onder stoelen of banken. 
Volgehouden engagement, daadwerkelijk de-handen-uit-de-mouwen, 
gastvrij en met open mind, maar vooral een luisterend en begripvol oor voor 
wie het soms moeilijk had. Die warme menselijkheid konden ook collega’s 
ervaren. 

De zorg voor haar gezin en haar ouders eiste veel van haar tijd op de 
laatste jaren. Toewijding en wilskracht. Geen moeite was haar te veel. 
Toen we haar met de vakgroep geschiedenis op een zonnige zaterdag in 
Antwerpen in de bloemetjes zetten naar aanleiding van haar pensioen, leek 
een zalige tijd aan te breken. De verhuis naar Lissabon, de Portugese zon 

In naam van vele generaties leerlingen die onder Tors 
vleugels groeiden op de tweedaagse in Heywijck danken 
we Tor en bieden we namens de Collegegemeenschap onze 
oprechte deelneming aan aan de familie.

Chris Dhondt 
20 augustus 1955 – 24 januari 2020

Eind januari verraste het bericht over het overlijden velen. 
We wisten dat Chris ziek was, maar zo snel, zo definitief... 
Mede met troostende Portugese klanken werd afscheid van 
onze oud-lerares genomen in de kerk van Sint-Pauwels.

Tor Van Peteghem 
19 februari 1934 – 1 april 2020

In Huis Sint-Jozef in Sint-
Pauwels overleed op 1 april Tor 
Van Peteghem. De papa van 
leraar Steven Van Peteghem 
(en de papa van Geertrui, Krista 
en Michiel Van Peteghem). Een 

vredevol afscheid in bijzondere coronatijden. Met een hart vol saudade

Inspirator en 
bezinningsleider 

op Heywijck
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LIEF EN LEED
zijn geboren 
20.01.2020 BABS, dochtertje van 
Veronique Goossens en Patrick Van De Walle, 
kleindochtertje van Marijke Van Damme 
(leerkracht), zusje van Fien
27.02.2020 ENNA, dochtertje van Kris Fels 
(leerkracht) en Steffie Esprit, zusje voor Finn en 
Nill
19.03.2020 ELLIE, dochtertje van An D’Hanis 
(opvoedster internaat) en Stijn

zijn overleden 
14.01.2020 de heer Ferdy De Rycke (1956), opa 
van Kate De Witte (2MWTa)
24.01.2020 mevrouw Chris Dhondt (1955) oud-
collega SJKS en echtgenote van Jacques Buysse
29.01.2020 mevrouw Christine Block (1944) 
grootmoeder van Achille Bracke (5LWIb)
 05.02.2020 mevrouw Ghislaine Lippens (1935) 
grootmoeder van Anaïs De Schryver (6WEWIb)
10.02.2020 mevrouw Rachelle Scheers (1926) 
overgrootmoeder van Ludivine (3GL) en Arnaud 
(1Lb) Vergult
12.02.2020 mevrouw Denise Joos (1937) 
schoonmama van Kristel Mariman (leerkracht)
26.02.2020 mevrouw Irena Smet (1931) 
overgrootmoeder van Kyara Bracke (6EMT)
28.02.2020 de heer Roger Van Royen (1929) 
vader van oud-directeur Danny Van Royen en 
opa van collega Stijn Van Royen
 07.03.2020 de heer Ferdinand Gysbrechts 
(1934) grootvader van Marie Gysbrechts (3HW)
11.03.2020 de heer Pieter Rollier (1986) oud-
leerling SJKS (4HW, 2004), lieve zoon van oud-
collega Annette Symoens en Lucien Rollier

16.03.2020 mevrouw Marie-Louise Van 
Eynde(1926) meme van Kaat Boeren (1Lc)
25.03.2020 de heer Petrus Van Eyck (1930) 
grootvader van Manon Naessens (5MWE)
30.03.2020 de heer Roger Lammens (1945) opa 
van Evelyne De Mey (6SPW)
31.03.2020 de heer Hugo De Vos (1938) oud-
leraar in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie
01.04.2020 de heer Tor Van Peteghem (1934) 
vader van collega Steven Van Peteghem
02.04.2020 de heer Wilfried Geers (1938) vader 
van Michiel Geers (LWI, 89) grootvader van Piet 
(5LWIa) en Roos (2Lc) en Tuur (LWIa, 2019) Geers
29.04.2020 de heer Roger Zaman (1926) 
schoonvader van oud-collega Benny Heyninck 
en Marleen Zaman
08.05.2020 mevrouw Denise Daelman (1932), 
grootmoeder van Amber Verstraete (5EMT)
09.05.2020 mevrouw Godelieve Andries (1945), 
grootmoeder van Sophie Seghers (1Mb)

We danken Chris namens vele 
generaties leerlingen en namens vele 
collega’s. Aan Jacques en kinderen en 
kleinkinderen bieden we namens de 
Collegegemeenschap onze oprechte 
deelneming aan.

en cultuur en geschiedenis ...Tot de dokter bij 
een routinecontrole ‘iets’ ontdekte. Het begin van 
een lastige weg waarbij hoop en wanhoop elkaar 
afwisselden.Het afscheid ... veel te vroeg.

Meer dan één collega was nog te gast in Portugal. 
Ze leidde met kunsthistorische kennis van zaken 
de bezoekers doorheen de stad. “Chris stond ook 
graag in de keuken en genoot van een glaasje 
wijn én Chris had groene vingers”, zo vertrouwde 
me een collega toe. Haar moed, gastvrijheid... veel 
lieve woorden. Herinneringen om te koesteren.

Bij haar afscheid klonken Portugese klanken.  
Onuitspreekbare ‘saudade’ in noten. De woorden 
op het gedenkprentje ademen diezelfde sfeer:

“Het is alsof gewoeld wordt in herinneringen
die in een waas van mist hangen;
herinneringen die
door geen raakpunt meer te hebben
achter een sluier van verleden tijd hangen;
herinneringen die plotseling weer bewegen
en tot het nu willen behoren.”

Beste, lieve Chris, jij krijgt het laatste woord:

“Denk aan alle mooie dingen in dit fantastische 
leven; geniet ten volle van elke dag en maak je 
dromen waar. Probeer elke dag iets goed te doen 
voor iemand anders. Maar vooral, zie mekaar 
graag en zorg voor elkaar.”   #

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. Tegelijk zijn 
wij verheugd om alle nieuwe leven dat we mochten begroeten.

IC HOU JUNI 2020  23



ICHOU #  COLLEGECOLLAGE

Julius, vertel eens. Hoe ben jij op Kalasi gekomen?
Ik hoorde van mijn oma dat mijn nonkel Albert De Wolf in het bestuur van 
een goed doel (KALASI, nvdr.) zat. De school zocht toen goede doelen, dus 
dankzij haar ben ik op het idee gekomen om het voor te stellen.

Waarom dacht je dat dit project gepast was voor onze school? Waarom 
dacht je: “Dit is het, ik ga dít project voorstellen!”?
Mijn godsdienstleerkracht zei dat de voorkeur voor een goed doel 
eigenlijk uitging naar iets dat met scholen te maken heeft. Het zou dus 
de ideale manier zijn om vanuit België bij te dragen aan de Congolese 
scholen, die gesteund worden door KALASI, dacht ik. Daarom vond ik het 
een heel goed idee KALASI te opperen. Bovendien ben ik natuurlijk ook 
wel fier, omdat het iemand uit mijn eigen familie is die zich hiervoor inzet.

Had je ervoor al eens gehoord van KALASI, of ben je er al eens mee bezig 
geweest?

Op familiefeesten vertelde mijn nonkel elke keer over zijn project, maar 
verder ben ik er nog niet echt mee in contact gekomen.

Wat vind je ervan dat onze school jouw project heeft gekozen?
Toen mijn godsdienstleerkracht mij kwam vertellen dat KALASI gekozen 
was, was ik heel erg blij. Ik kon niet wachten om het te vertellen aan mijn 
nonkel en aan de rest van mijn familie.

Wil je zelf graag nog iets vertellen over KALASI? Over de aanpak van de 
school, over vorige ervaringen ... 

Ik vond het heel knap van onze school dat ze zulke projecten wil steunen. 
Zelf heb ik nog geen ervaring met het KALASI-project, maar dankzij de 
school krijg ook ik nu eens de kans uit te vissen wat mijn nonkel eigenlijk 
doet. En dat vind ik echt super!

KALASI: “Het onderwijs is een belangrijke 
sleutel tot ontwikkeling”

“KALASI”: we hebben er ongetwijfeld allemaal 
reeds kennis mee gemaakt dit schooljaar. Maar 
toen kwam er een vies beestje, genaamd Corona, 
roet in het eten gooien. Om te voorkomen dat 
het project een stille dood zou sterven, zetten wij 
Kalasi in dit artikel eens extra in de verf.

Kalasi: wie zijn ze en wat doen 
ze?
V.z.w. KALASI is een organisatie die is opgericht in 
2006. Ze kreeg de titel ‘v.z.w.’ in 2008. De naam van 
deze v.z.w. verwijst naar het Lingala-woord ‘kelasi’, 
wat ‘school’, ‘klas’ of ‘onderwijs’ betekent. Het doel 
van Kalasi is om lagere en secundaire scholen 
in Congo te steunen. Dat doen de leden door 
materiaal voor enkele schooltjes aan te kopen, 
te helpen meebouwen aan nieuwe lokalen of 
oudere infrastructuren te renoveren. Ook zorgen 
ze ervoor dat de plaatselijke leerkrachten zich 
kunnen bijscholen en dat ook hun levenssituatie 
verbetert door een dagelijkse maaltijd op 
school. Dit bereiken ze door geld in te zamelen 
via sponsortochten in Belgische scholen, 
benefietconcerten en educatieve sessies, zoals 
degene die de leerlingen van onze derde graad 

hebben mogen bijwonen.

Kalasi steunt maar liefst 12 scholen in Congo! 
De schooltjes bevinden zich in verschillende 
dorpen, die luisteren naar de tot de verbeelding 
sprekende namen: Kuimba, Lukula, Lemba, 
Kidima, Vaku, Luozi, Matadi en Kinshasa. Maar 
waarom hebben de mensen van Kalasi dit 
project nu op poten gezet? Waarom steunen zij 
scholen in Congo? Het antwoord: de Congolese 
overheid verwaarloost het onderwijs, zeker 
in het binnenland, waar de vermelde dorpen 
liggen. Met Kalasi zorgen ze ervoor dat er 
toch enkele hervormingen plaatsvinden in 
bepaalde schooltjes, die grote organisaties 
zoals de Wereldbank nog niet hebben kunnen 
doorvoeren. Bovendien is Kalasi één van de 
weinige organisaties die de schoolproblematiek 
aanpakt, aangezien de traditionele nationale 
solidariteitsorganisaties in Vlaanderen zoals 
Broederlijk Delen, Memisa en 11.11.11 andere 
prioriteiten hebben.

Dit project steunen wij als school dus maar al te 
graag, maar wie kwam eigenlijk op dit idee? Door 
wie werd Kalasi geïntroduceerd in onze school? 

Maak kennis met Julius Roggeman uit 1Ma: in 
een kort interview met hem, de trotse ontdekker 
van het Kalasi-project, kunnen jullie namelijk 
lezen hoe hij Kalasi introduceerde en ervoor 
zorgde ervoor dat onze school de komende 3 jaar 
iets heeft om haar tanden in te zetten!

“Schooljaar 2019-2020: laten we eens een ander, nieuw project steunen gedurende de volgende drie jaren.” Dit zinnetje spookte 
waarschijnlijk door het hoofd van onze directie aan het begin van dit schooljaar. De boodschap werd door de leerkrachten 
godsdienst overgebracht naar de leerlingen en zo ging er een nieuwe wind door ’t College waaien. En fris dat die was! Wij 
stellen u voor: v.z.w. KALASI Solidair met Scholen in Congo. 

Alice Seghers 6MWE en Febe De Smaele 6MWE
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Wat begon met de hele school ‘enthousiast te 
krijgen’, liep uit op een groot plan vol activiteiten. 
De leerkrachten hadden meerdere ideeën 
om Kalasi te steunen, ze waren bereid om er 
meerdere dagen en zelfs nachten in te investeren.

Eén van de eerste ondernemingen was de grote 
“Dessert-Koekenbak” door de leerlingen van 
het eerste jaar. Iedereen had thuis iets lekkers 
gemaakt en al deze koekjes, taarten, cupcakes 
en noem maar op werden op meterslange tafels 
in de kerk van onze school gezet. Niet alleen de 
leerlingen van het eerste jaar, maar ook die van 
het tweede, derde, vierde, vijfde én zesde stonden 
die dag geduldig te wachten om een lekker 
dessertje tijdens de middagpauze te kunnen 
kopen. Eén dessertje kostte namelijk slechts €1; 
een vloedgolf van hongerige leerlingen in de 
kerk was het logische gevolg. 

Maar dat was niet het enige wat er op de 
agenda stond. Nog vier andere acties stonden 
op stapel, waaronder een grote, gesponsorde 

fietstocht (een tocht met overnachting van meer 
dan 100 kilometer!), een dag met alternatieve 
lessen voor iedereen, een lesmarathon voor de 
laatstejaars (jawel: ook ‘s nacht zou meneer Van 
Hove over de sterren kunnen praten) en het 
jaarlijkse solidair maal. Jammer genoeg moesten 
al deze activiteiten on-hold gezet worden door 
de binnenkomst van een klein virus met grote 
gevolgen.

Maar uitstel is natuurlijk geen afstel! Wij 
zijn er allemaal zeker van dat de leerlingen 
volgend jaar zelfs éxtra hard hun inzet zullen 
tonen voor de scholen die gesteund worden 
door Kalasi, zodat we in een mum van tijd 
de ‘achterstand’ van dit jaar zullen hebben 
ingehaald. Het onderwijs is immers “een 
belangrijke sleutel tot ontwikkeling”, en dát 
motto steunt onze school ten volle. 

Hierbij zetten wij ALLE vrijwillige solidaire 
vijfde- en zesdejaars nog eens in de 
bloemetjes, alsook de begeleidende 

leerkrachten bij deze gebeurtenis: Astrid 
Vandenhole (5HW), Ayla Demirci (5HW), 
Dorien Clinckaert (5HW), Emily De Jonghe 
(5HW), Femke van der Heyden (5HW), Lander 
Van Laere (5HW), Marlies Demeestere (5HW), 
Ruben De Kegel (5HW), Sofya De Roos (5HW), 
Tuur Bonné (5HW), Xavier Pendar (5HW), 
Hélène Liebaut (6HW), Jekatjerina Nossatch 
(6HW), Silke Van Eynde (6HW), Jin Marsé 
(6LMT), Mara Claes (6LMT), Febe Van Der 
Smissen (6LWIa), Charlotte De Witte (6LWIb), 
Fien De Meester (6LWIb), Jules Roosens 
(6WEWIa1), Stijn Cools (6WEWIa1), Lola De 
Waele (6WEWIa2), Nelle Van Riet (6WEWIa2), 
Seppa Maes (6WEWIa2), Yasmine Vermylen 
(6WEWIa2), meneer Braem, meneer Caulier, 
meneer de Mayer, meneer Van Peteghem, 
mevrouw Blancquaert, mevrouw Boeykens, 
mevrouw Vancauwenberghe, mevrouw Van 
Vlierberghe en mevrouw Wauters.   #

Om KALASI voor iedereen toegankelijk te maken, hebben enkele 
leerlingen van het vijfde en het zesde middelbaar een hele dag 
lang deze solidariteitsactie gepromoot. Ze zijn in groepjes naar de 
klassen van de eerste en tweede graad getrokken, gekleed in een 
blauw-wit uniform – net zoals in Congo – en ze gaven een presentatie 
over dit project. Hun doel? De leerlingen van de twee lagere graden 
uitleggen wat KALASI is, waarom onze school dit doel heeft gekozen 
en hen vertellen hoe iedereen zijn steentje bij kan dragen. Seppa 
Maes uit 6WEWIa2 was één van hen en schreef over haar ervaring bij 
het lesgeven en over hoe de leerlingen (én leerkrachten) dat hebben 
ontvangen. 

Mijn deelname aan de infosessies over KALASI was eerder een impulsieve 
beslissing. Enkele vriendinnen zeiden dat ze wilden meedoen, dus ik 
kon toch moeilijk als enige neen zeggen? Het werd me gelukkig al snel 
duidelijk dat toestemmen een goede keuze was.

Het doel van dit gebeuren was dat wij gedurende één lesuur een klas uit 
de eerste graad klaargestoomd zouden krijgen om mee te helpen met het 
nieuwe schoolproject KALASI. Daarvoor moesten we hen natuurlijk eerst 
wegwijs maken in de organisatie. Toen we voor het eerst samenkwamen, 
leek het lesgeven een onbegonnen opdracht, maar al vlug kwam er 
vorm in onze dag en in hoe we alles zouden aanpakken. Het plannen 
van de activiteiten en bijbehorende zaken was zeer leuk: we hebben veel 
gelachen en ons méér geamuseerd dan verwacht.

Ons hoofddoel was om aan de hand van een PowerPoint met vele filmpjes, 
enkele activiteiten en een quiz op het einde de klassen een lesuur vol 
informatie te geven. Om het allemaal wat actiever en speelser te maken, 
hebben we ook een Congolese L.O. les nagedaan met de leerlingen. 
Deze bestond uit een eenvoudig dansje en was een zeer groot succes 
bij iedereen. Nadien kregen we te horen dat we bij vele leerkrachten een 
zeer positieve indruk hadden achtergelaten tijdens ons ‘lesuurtje’: dat was 
natuurlijk de kers op de taart van deze ervaring.

1. Luozi
2. Vaku
3. Kuimba
4. Lukula
5. Lomba
6. Kidima

11

22
33

44
55

66
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Rijstpap en zwoegend lezen  
Als je in de tweede graad zit, herinner je je 
misschien nog de heuse leeswedstrijd. De 
leerlingen van 4WTa kwamen vertellen over 
de dalende leesvaardigheid bij jongeren en 
lieten hun publiek als kers op de taart ook nog 
eens een begrijpend lezen toets invullen. Niet 
meteen om vrolijk van te worden, maar goed; 
er sneuvelde zo toch wel mooi een kwartiertje 
van die les. Heb je een degelijke score gehaald 
op die test? Dan heb je het waarschijnlijk tot 
in de finale geschopt. Hoewel de finalisten in 
kwestie niet allemaal even enthousiast waren 
over het feit dat ze hun middagspeeltijd moesten 
opofferen, bleken die sombere blikken nergens 
voor nodig te zijn. Tijdens de bewuste pauze 
werden de aanwezigen immers vergast op een 
aardig assortiment aan lekkernijen. De finalisten 
werden immers getrakteerd op een dessertje.  
Zelfs mevrouw Van Lemmens had de handen uit 
de mouwen gestoken om rijstpap te maken (die 
heerlijk was, trouwens).

De inzet van de wedstrijd? Een boekenbon voor 
het beste resultaat uit het 3de en 4de jaar. Toen 
het startsein gegeven werd, hoorde je enkel nog 
het ruisen van krantenpapier en het kraken van 
chips van een occasionele snoeper. Na een half 
uurtje was het zweten eindelijk achter de rug. De 
kandidaten praatten nog wat na en de vuile afwas 
werd opgeruimd. Een paar dagen later kregen 

de finalisten te horen wie aan het langste eind 
had getrokken: Lien Verheyen (4SPWb) en Flor 
Daniels (3HW). Zij kregen hun prijs op een zeer 
speciale manier overhandigd: tijdens de pauze 
van 10 over 10 ontvingen ze in de Calfac elk hun 
boekenbon van meneer Van Looy onder luid 
applaus van alle andere aanwezige leerkrachten.

Poëzierestaurant à la Collège  
Of de tweedejaars uit de talentklassen al dan 
niet wisten wat ze over zich heen zouden 
krijgen door de module ‘poëzie’ te kiezen, laten 
we open voor interpretatie. Onder leiding van 
meneer De Beleyr en andere enthousiastelingen 
toverden ze de Collegekerk om tot een heus 
‘poëzierestaurant’. Ze stelden menu’s op met de 
thema’s  ‘Vlaamse dichters’, ‘Sombere gedichten’ 
en de Duitse poëet ‘Richard Pietrass’. Aan de hand 
van filmpjes kregen de klanten de poëtische 
gerechten voorgeschoteld. 

En diegenen die toch de voorkeur gaven aan 
fysiek lezen? Die konden een plekje vinden in 
het koor van de kerk dat was omgebouwd tot de 
leeshoek van dienst. De lezers nestelden zich op 
de zitzakken en lieten zich bekoren door de oude 
en nieuwe meesters. Een geslaagde middag, die 
naadloos aansloot bij de Dag van de Poëzie!

Na het studeren éxtra 
leesplezier!
Voor de leerlingen uit de 1ste graad werd de 
leeskoffer in de externenstudie aanzienlijk 
uitgebreid met jeugdboeken voor de leeftijd van 
11 tot 16 jaar. Deze boeken zijn afkomstig van 
‘stoffige’ zolders bij leerkrachten thuis en van de 
boekenverkoop van de hoofdbibliotheek.
Zijn het dan allemaal oude, vergeelde boeken? 
Neen, uiteraard niet, tussen de toegevoegde 
boeken zit zeker ook recenter werk. Ook worden 
alle genres vertegenwoordigd in de leeskoffer. 
Aarzel dus niet om na het afwerken van een 

Of je nu Shakespeare blindelings kan citeren dan wel of je liever wat uren besteedt aan ondertitelde Amerikaanse series op 
netflix, lezen doe je zonder dat je erbij stilstaat. Volgens de gemiddelde volwassene doen we het veel te weinig, maar die 
discussie zullen we hier niet starten. Onze school engageert zich echter al langer dan vandaag om de leesvlam flakkerend te 
houden en ook dit jaar werden er tijdens de poëziedag, 30 januari, verscheidene initiatieven genomen. We lijsten nog eens op 
wat er allemaal georganiseerd werd ...

Fatima El Madani 4La, Jin Marsé 6LMT

Leesgierigheid voor alles: Dag van de Poëzie en 
Iedereen leest!

26  IC HOU JUNI 2020



ICHOU #  COLLEGECOLLAGE

taak of toets een kijkje te nemen in het nieuwe aanbod!

Uit de boekenkast
Om deze ‘Dag van de Poëzie’ nóg wat meer op te vrolijken en om te 
benadruken dat ‘Iedereen leest!’, werd er op 30 januari, telkens bij aanvang  
van de les, een filmpje getoond van een leerkracht die zijn/haar lievelingsboek 
voorstelde. Op die manier maakten we kennis met heel uiteenlopende 
boektitels en zo leerden we enkele leerkrachten gelijk beter kennen.

Meneer Weemaes had hiervoor ‘Het transgalactisch liftershandboek’ van 
Douglas Adams mee naar school genomen, mevrouw Verniers had ‘De 
alchemist’ van Paulo Coelho bij, meneer Verougstraete las een stukje uit 
‘Mathilda’ van Roald Dahl voor, meneer De Bock maakte ons warm voor ‘De 
Schaduw van de Wind’ en meneer Braem had het vervolg op de trilogie 
‘Het gouden kompas’ oftwel ‘Boek van stof’ van Philip Pullman gekozen. 
Ook mevrouw Vlyminck was van de partij met ‘De eenzaamheid van de 
priemgetallen’ van Paolo Giordano. Ten slotte droegen mevrouw Cornelis en 
mevrouw Gesquière poëzie van een ex-okanleerling voor en stelden ze nog 
een heel aantal van hun lievelingsboeken voor. 

De school heeft dus zeker niet stilgezeten tijdens de poëzieweek. Of 
de initatiatieven zullen helpen om de leesgierigheid van de leerlingen 
(nog) wat meer op te krikken, hangt uiteraard van die leerlingen zelf af, 
maar we weten zeker dat ze al een duwtje in de rug hebben gekregen!    

#

Het kanaal over: 
Canterbury-uitstap 
derdejaars

Anne-Sophie Heyvaert 3Lc
We schrijven vrijdag 6 maart 2020. Die dag kon ik eindelijk terug mee 
op een uitstap (Anne-Sophie leidt sinds september 2017 aan AVM, een 
ArterioVeneuze Malformatie, een vorm van hersenbloeding, n.v.d.r.). En wát 
voor één! We gingen namelijk naar Canterbury.

Om te beginnen moesten we al 
om 4:30 op school zijn, wat niet 
bepaald een pretje was! Na een 
busrit van een paar uur, gingen we 
op de boot. Het was echt prachtig 
om de zon te zien opkomen 
in de buurt van de kliffen van 
Dover! Toen we aankwamen in 
Canterbury, bezochten we eerst de 
kathedraal waar onze begeleider 
ons tijdens de rondleiding een 
heleboel leerde over Thomas 
Becket. Wat ik persoonlijk een 
beetje jammer vond, was dat de 
kathedraal net gerenoveerd werd. 
Dat zorgde ervoor dat we ze niet in 
haar geheel hebben kunnen zien.

Daarna gingen we iets doen waarnaar ik heel erg uitkeek: we gingen naar de 
KFC! In de middag bezochten we nog een toren en een museum. Maar door 
al die uitstappen en dat wandelen, werd ik zeer vermoeid.

Na een hele lange interessante dag, voeren we terug met de boot huiswaarts. 
Daar realiseerde ik me echter dat ik eigenlijk iets te veel kip gegeten had en 
dat was niet zo’n prettig gevoel, aangezien ik op de boot misselijk werd.

Om 00:30 kwamen we aan in 
Sint-Niklaas, nadat we opnieuw 
enkele uren in de bus hadden 
doorgebracht, en we gingen 
allen met een zeer tevreden 
gevoel terug naar huis. Wat 
een toffe, leerrijke maar 
vermoeiende dag!    #
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De slimste mens van ‘t College

Om de spits af te bijten, kregen alle groepen een reeks vragen gekoppeld aan 
afbeeldingen, voorgeschoteld. Deze opwarmronde gaf ons als leerlingen 
meteen frustraties: soms grepen we naast de puntenpakkers, hoewel we 
exact dezelfde vragen al eens op een examen hadden moeten invullen… 

Voor de volgende rondes hielden we onze vingers gekruist, maar vergeefs. 
De organisatoren hadden het beste van zichzelf gegeven om van bijna elke 
vraag een hersenkraker te maken. Toch vonden we dit zeer plezant aan deze 
quiz; de spanning was op elk moment te snijden en aan sfeer in de zaal 
ontbrak het niet! De presentatoren wisten ons urenlang mee te slepen en 
geboeid te houden. 
Bovendien werd elke ronde op een unieke wijze aan het publiek voorgesteld. 
Geen 100 droge vragen, neen aan creativiteit ontbrak het onze jury niet: van 
een XX- ronde, waarbij elk antwoord minstens één keer de letter X moest 
bevatten, tot een Dali-ronde, waarbij de spelers moesten puzzelen met de 
gegeven tips op hun blad, konden de deelnemers op een ludieke wijze hun 
hersenen pijnigen en kennis vergaren. 
Verder kon de muziek uiteraard ook niet ontbreken! Hier en daar sloop een 
muziekfragment binnen. Onze organisatoren kozen voor een breed gamma: 
de naam ‘Boef’ deed bij de oudere deelnemers niet meteen een belletje 
rinkelen. Ook zaten wij als leerlingen soms met mond vol tanden, terwijl we 
luisterden naar de hits waarop onze ouders los gingen toen zij jong waren. 

Wat ons toch wel het meest is bijgebleven, zijn de ontelbare aha-erlebnissen 
tijdens het overlopen van de correcte antwoorden. Ook maakten de “ik-zei-
het-toch”, “ik-wist-het-wel” en de fameuze “hoe-komen-ze-daar-toch-op” 
deel uit van ons quizjargon. Hoewel we als leerlingen niet heelhuids uit de 
quiz zijn gekomen, zijn we echter wel met een grote voldoening huiswaarts  
gekeerd. We kijken er alvast naar uit om volgend jaar elkaar opnieuw onze 
kennis  te verrijken! 

Dat de Ic Onthou- quiz veel succes kent, dat weten we allemaal! Elk jaar 
wagen tientallen groepen zich aan deze, we moeten toegeven, moeilijke 
quiz. Leerkrachten, leerlingen, ervaren quizzers, maar ook heel wat oud-
leerlingen (de ene al wat ouder dan de andere). Wij gingen naar hen op zoek 
en stelden enkele vraagjes. 

Goedenavond, zouden jullie jezelf even kort kunnen voorstellen?
Hallo, mijn naam is Kathleen Van Raemdonck, ik zat in de Grieks-
wiskunde en ik ben na het middelbaar psychologie gaan studeren.
Ik ben Kathy Verstraeten en ik heb na 6 Humane wetenschappen 
gekozen om verder te studeren in geschiedenis.
(zwaait) En ik heet Andy De Jonghe en na het College, waar ik 
Latijn-Wiskunde studeerde, ben ik net zoals Kathy geschiedenis 
gaan studeren.

Is dit jullie eerste deelname aan de Ic Onthou quiz?
Andy # Neen, dit is de vijfde keer dat ik deelneem.
Kathleen # Voor mij al het zesde of zevende jaar. 
Kathy # Ik doe ook al vier jaar mee. 

Hoe kwamen jullie op het idee om deel te nemen?
Kathleen # We vinden het heel erg leuk om nog eens terug te 
komen en leerkrachten of andere oud-leerlingen terug te zien.

Zijn er bepaalde leerkrachten die jullie na al die jaren bijgebleven 
zijn?
Andy # De lessen Latijn met meneer Verougstraete zijn mij altijd 
bijgebleven.
Kathy # Meneer De Geest is een leerkracht geweest aan wie ik 
ontzettend veel leuke herinneringen te danken heb.
Andy # En natuurlijk zijn de lessen geschiedenis van meneer 
Balthau onvergetelijk!

Zouden jullie andere mensen aanraden om deel te nemen aan de 
Ic Onthou quiz of vinden jullie het soms te moeilijk?
Andy # (lacht) Te gemakkelijk is toch ook niet leuk! Het moet 
natuurlijk een uitdaging blijven en dat krijg je zeker als je hieraan 
deelneemt. 

Bedankt Kathleen, Andy en Kathy om onze vragen te 
beantwoorden!

Myra Van Emelen 5GL en Xhoana Memçaj 5GWIb

Op vrijdag 6 maart was het weer zover: de jaarlijkse Ic Onthou-quiz. Deze 12e editie vond opnieuw plaats in de feestzaal 
van onze school. Leerlingen, leerkrachten, ervaren (en minder ervaren) quizzers waagden zich aan een riskante uitdaging; 
wie mocht zich tot slimste mens van onze school kronen? Onder al deze dappere deelnemers bevonden zich ook heel wat 
oud-leerlingen. Hieronder laten we u kennis maken met een aantal van hen. Verder doen we ons eigen relaas over deze 
zenuwslopende avond.
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De einduitslag
Top 5 pittige versie (voor de goden)

1. Hego - 129 punten
2. DKE - 128 punten
3. Les têtes brûlées - 128 punten 
4. Oude Belgen - 126 punten
5. Malheur - 126 punten

Top 5 milde versie (voor de halfgoden)
1. iGhent Remember - 104 punten
2. Amaurosis Fugax - 103 punten
3. De Tweeties - 102 punten
4. Gloria - 100 punten
5. Ooit gewist - 98 punten

Top 5 leerlingen (voor het plebs)
1. Van Looy Dream Team - 72 punten
2. Team Toon De Cleen - 65 punten
3. Prijskampdink - 62 punten
4. Zeg het niet tegen pa - 60 punten
5. De Babylonische Verwarringspraak - 59 punten

Met trots kunnen we u, dierbare lezer, melden dat ook deze editie 
uiterst geslaagd was! We nemen tot slot graag de kans om de 
winnaars te feliciteren en om de drijvende krachten achter deze quiz 
in de bloemetjes te zetten voor hun inspanningen om zo’n activiteit op 
poten te zetten!  We dagen u uit om volgend jaar deel te nemen, neemt 
u de handschoen op?   #

Een glimp van de Da Vinci - ronde (mild)

Goedenavond, zouden jullie jezelf even kort kunnen voorstellen?
Zou u u kort even kunnen voorstellen?
Ik heet Sander Schack (n.v.d.r. zoon van!) en ik studeerde af aan SJKS in 
2001 waarna ik vertaler-tolk ben gaan studeren. 

Wat vond u tot nu toe al van de quiz? 
(lacht) Moeilijk! Maar ik ben wel blij dat er een aantal sportvragen tussen 
zitten.

Wanneer u terugdenkt aan het middelbaar, zijn er specifieke 
leerkrachten aan wie u terugdenkt?
De lessen aardrijkskunde van meneer Van Hove en geschiedenis van 
meneer Balthau zal ik nooit vergeten.

Bedankt voor uw medewerking!

We stelden ook een aantal vragen aan Lisa Van Emelen, zij studeerde 
af in 2013 in de richting Grieks-Wiskunde. Lisa, waarom zou jij mensen 
aanraden om mee te doen aan de Quiz?
Het is een echte uitdaging, maar dat is er net leuk aan. Je leert elke keer 
wel iets nieuws bij! 

Waarom neem jij deel aan de quiz?
Het is de zevende keer dat mijn vrienden en ik deelnemen, je kan zeggen 
dat het een traditie geworden is. Natuurlijk is het ook leuk om je oud-
leerkrachten en oud-leerlingen nog eens tegen te komen. 

Bedankt en hopelijk tot volgend jaar!

1. Merk? 2. Trage processie van? 3. Operatie? 4. Hekwerk?

5. Groep? 6. Sloveense wielrenner? 7. Voornaam 
personage?

8. Sterrenbeeld?

1. Labello (Var-D)  - 2. Echternach (AA-D) - 3. Overlord (GE-C) - 4. Nadar (Var-D) - 5. Aha (Muz-D) - 6. Roglic (Sport-D) - 7. Draco (Film-D) - 8. Orion (AA-D)
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Prikbord
Samengesteld door Mara Claes 6LMT

Abdijdagen

Oxford

Zeepkistenrace

Geschiedenisuitstap eerstes

Dikke truiendag

Lichtmis
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100 dagen
Mara Claes 6LMT
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Publieksprijs
1. Het parfum 6 WEWIa2
2. De verborgen geschiedenis 6 GL-LMT-LWIb
3. War of the worlds 6 WEWIb

Juryprijs
1. De boekendief 6 LWIa
2. De verborgen geschiedenis 6 GL-LMT-LWIb
3. Anna, Hanna en Johanna 6 LMT-LWIb

Prijs Lennert Degelin
1. War of the worlds 6 WEWIb
2. Het parfum 6 WEWIa2
3. De boekendief 6 LWIa

Beste acteerwerk
1. Haar naam was Sarah 6 WEWIa2
2. Het parfum 6 WEWIa2
3. Het smelt 6 SPW

Beste kostuum en decor
1. Onder moeders vleugels 6 LMT-LWIb
2. Boetekleed 6 HW
3. De boekendief 6 LWIa

Beste muziek
1. De verborgen geschiedenis 6GL-LMT-LWIb
2. War of the worlds 6 WEWIb
3. De boekendief 6 LWIa

COBA’s 2020
Camille Bourgeois 5 LWIb

De zesdejaars gaven in januari en februari weer het 
beste van zichzelf bij de COBA’s. Ondanks de lockdown 
gingen de verkiezingen digitaal door. Hieronder de top 
drie in de zes categorieën! Naast enkele sfeerbeelden 
van de draaidagen slaagden we er ook nog in om één 
geïsoleerde winnaar voor de camera te krijgen.

Beste muziek

Winnaar juryprijs

3de plaats juryprijs
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Een jaar geleden vulden onder andere Carlo Follesa (6LWIa), Wannes Soenen 
(6LWE), Marylène De Man (6LWIb) en Camille Vandervelden (6LMT) elk apart 
een vragenbundeltje in. Alle vier wilden we wel meedoen aan de voorronde 
om het quizploegje van onze geliefde school samen te stellenl. Dit ploegje 
zou SJKS gaan vertegenwoordigen op de finale van de Knack scholenquiz. 

Die finale liep niet van een leien dakje. We hebben toen meer gebekvecht 
dan juiste antwoorden gegeven, wat ons een twaalfde plaats opleverde. Het 
grootste probleem lag wellicht in het feit dat we te weinig ervaring als team 
hadden. Daarom zijn we vanaf dan vol goede moed aan de slag gegaan, om 
dit jaar de top tien wél te halen. Na samen af en toe eens te gaan quizzen in 
het weekend, leerden we veel bij, vooral over samenwerken als team en over 
elkaars sterktes leren erkennen. Een leuke opkikker was dan ook het winnen 
van de Ic Onthouquiz als leerlingenteam, vlak voor de lockdown, waardoor 
we ook meer vertrouwen kregen voor de Knackquiz van dit schooljaar. 

Maar... het woord lockdown is al gevallen... dit keer mochten dankzij Corona 
niet de beste 30 scholen op de onlinequiz de finale gaan spelen, maar slechts 
de beste 5 scholen. Het was dus heel spannend of we de finale wel zouden 
mógen spelen. Gelukkig waren er massaal veel vijfde- en zesdejaars die zich 
inzetten om onze school te kwalificeren. Na een nachtje bang wachten op 
de resultaten van de onlinequiz, waren we dan ook heel blij om te horen dat 
onze school bij de vijf beste scholen zat en dus de finale mag gaan spelen. 
Wat, waar, hoe, dat is op dit moment nog niet bekend, maar ongeacht wat 
de finale gaat brengen, weten we al één ding zeker: we hebben ons doel om 
de top tien te halen zeker en vast bereikt, én we hebben ons geamuseerd! 
Dankjewel meneer Van Looy voor de steun!   #

Knack Slimste School
Camille Vandervelden 6 LMT

17 februari gingen we met alle derdejaars vol spanning naar de 
Stadsschouwburg voor het toneelstuk ‘Zonder U’ van Mich Walschaerts en 
Inneke Nijssen. Ik stelde me veel vragen over die titel, zoals ‘Over welk thema 
zal het gaan?’ en ‘Wat kan ik verwachten?’ 

‘Zonder U’ gaat over stom, noodlottig toeval, over afscheid nemen, over 
loslaten. Over een koppel dat met hun speciaal gebouwde tweepersoons-
mobilbike een jaar lang de wereld rondreist. Hij is dood, dat wel. Maar hij reist 
mee. Gewoon. Zwaar? Absoluut niet. Het thema wordt op een humoristische 
manier gebracht waardoor, zelfs zo’n zwaar thema heel licht wordt. Dit wil 
niet zeggen dat ik niet ontroerd was. Vooral het feit dat zij de aanslagen in 
Zaventem overleeft en dat hij stikt in een kerstomaat was aangrijpend, het 
kan zo snel gedaan zijn. 

Het toppunt van de voorstelling vond ik vast en zeker het als-liedje. Een lied 
over de vragen die mensen zich stellen als er een stom toeval gebeurt. Hier 
alvast een klein voorsmaakje voor jullie: ‘Als mijn nonkel twee borsten had, 
dan was het mijn tante!’ Deze voorstelling is zeker een aanrader, dat hoorde 
ik ook aan de commentaren na de voorstelling: ‘Beste toneel dat ik ooit al 
heb gezien met de school!’ 

Spreekt dit verhaal over afscheid nemen je aan? Dan verwijs ik 
je met veel plezier door naar de website van Mich Walschaerts:  
https://www.michwalschaerts.be/zonderu/.   #

Zonder U
Charlotte Penneman 3La
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Food for thought

Waarom het woord ‘oorlog’ niet 
bestaat in het Samisch
Mara Claes 6LMT

‘Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat mensen, gedurende de tijd dat 
zij niet onder een gemeenschappelijke macht leven die allen ontzag 
afdwingt, in een toestand verkeren die we oorlog noemen, en wel een 
oorlog van allen tegen allen.’ Thomas Hobbes (1588-1679), Leviathan I, 
13, 8 (Vertaling W.E. Krul, Boom Klassiek)

Is de mens van nature slecht of goed? Moet de slechte natuur van de mens 
onderdrukt worden of moet de goede natuur van de mens gestimuleerd 
worden? Hobbes gelooft duidelijk in het eerste. Met zijn uitspraak impliceert 
hij dat de mens van nature een asociaal, egoïstisch wezen is dat zich enkel 
goed gedraagt ten gevolge van de regels en wetten van bovenaf. Zo niet, 
voeren mensen oorlog tegen elkaar en ontstaat er chaos. Maar klopt dat 
wel? Is oorlog iets inherents aan de mens? Ik meen dat de mens van nature 
geen oorlog voert en dat de machtsstructuren die boven ons staan juist 
oorlog veroorzaken in plaats van die te voorkomen. 

Om dit te staven, wil ik terugkeren naar de oorsprong van de mensheid. Er 
was een tijd waarin de homo sapiens samenleefde met de neanderthaler, 
maar nu zijn de neanderthalers uitgestorven. Er zijn wetenschappelijke 
aanwijzingen dat de neanderthaler slimmer en sterker was dan de homo 
sapiens, maar hoe komt het dan dat de homo sapiens niet is uitgestorven? 
Wel, de homo sapiens was en is veel sterker in communicatie en teamwork. 
Wij hebben een taal ontwikkeld waardoor we efficiënter kunnen 
samenwerken en opgebouwde kennis kunnen doorgeven. In tegenstelling 
tot de neanderthaler, die alles alleen deed en zelf alles opnieuw moest 
uitzoeken. Door dit teamwork ging alles veel vlotter en sneller en hebben 
we het uiteindelijk samen gehaald. Dit bewijst dat de mens van nature een 
sociaal wezen is.

Voor het ontstaan van de samenleving en de landbouw leefden mensen 
als nomaden. We reisden rond om bessen te plukken en op dieren te jagen. 
We vormden een grote groep van mensen die samenleefden. Iedereen 
zorgde voor iedereen, de moeders voedden gezamenlijk de kinderen op 
en de mannen gingen samenwerken om dieren te vangen. Dit gebeurde 
bijna zonder conflicten: als twee groepen niet overeenkwamen, voerden 
ze geen oorlog. Ze gingen gewoon op een andere plek jagen. Het is pas 
toen de beschaving ontstond dat er problemen kwamen. Of om het in de 
woorden van Rousseau te zeggen: ‘De ware grondlegger van de burgerlijke 
maatschappij, dat was hij die als eerste een stuk grond omheinde, zich 

verstoutte te zeggen `Dit is van mij`, en onnozelaars trof die hem geloofden.’ 

Rousseau gelooft dus het tegenovergestelde van Hobbes. Volgens hem 
is het juist de maatschappij die de mens bederft. Een voorbeeld van een 
volk dat nog (deels) op nomadische wijze leeft, zijn de Sami, afkomstig 
uit Lapland. Zij hebben ook hun eigen, oorspronkelijke taal: het Samisch. 
Hoewel er verschillende varianten bestaan, hebben ze elk één ding 
gemeenschappelijk: het Samisch heeft geen woord voor ‘oorlog’. Het begrip 
‘oorlog’ bestaat gewoonweg niet, wat ook impliceert dat dat vredelievende 
volk er nooit mee te maken heeft gehad. Je hebt namelijk geen term nodig 
voor iets dat niet voorkomt. 

We zien ook dat vele mensen helemaal niet zo graag vechten. Het lijkt 
tegen onze natuurlijke reflexen in te gaan om anderen te vermoorden. Er 
zijn vele voorbeelden van soldaten die weigerden te schieten of die zich 
bewust lieten verwonden om niet te hoeven schieten. Of kijk naar de slag 

Xhoana Memçaj 5GWIb

Vanuit het vak Vrije Ruimte kregen de filosofieleerlingen van meneer Verhaeghe ook dit jaar de opdracht om een essay te 
schrijven. In deze werken gaven onze medeleerlingen blijk van hun doordachte inzichten. Omdat wij jullie deze juweeltjes 
niet willen onthouden, vinden jullie hieronder een beperkte selectie terug. Zeno en Mara werden uiteindelijk 8ste en 9de in de 
Vlaamse Filosofie Olympiade
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bij Gettysburg tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog: er werden duizenden 
musketten teruggevonden die dubbel geladen waren. Waarom? Omdat 
een geweer laden het perfecte excuus was om niet te hoeven schieten. De 
modale mens lijkt niet ‘geprogrammeerd’ om anderen kwaad te doen.

Waarom voeren mensen dan wel oorlog met elkaar? De geschiedenis 
leert ons dat de mens niet zomaar oorlog voert en ook niet uit eigen 
initiatief. Het zijn bepaalde grootmachten die in conflict komen met elkaar, 
elkaar de oorlog verklaren en die dan laten uitvechten door de gewone 
stervelingen. Hoe meer macht in handen ligt van de leider(s) van een land, 
hoe gewelddadiger het is. Kijk maar naar de Kims in Noord-Korea of Hitler 
vroeger in Nazi-Duitsland. 

Door de propaganda die door die leiders in een land wordt verspreid, gaan 
bepaalde mensen anderen als de vijand aanschouwen. Ze worden dan 
opgeroepen om te vechten voor hun vaderland. Dit is in se een voorbeeld 

van het sociale en het niet-egoïstische van de mens. Wij vechten niet voor 
onszelf, wij vechten voor elkaar. En als we oorlog voeren, is het niet ieder 
voor zich of allen tegen allen. Het zijn bepaalde bevolkingsgroepen die 
solidair tegen andere groepen gaan vechten, omdat ze denken dat ze het 
juiste doen. Er is niemand die een oorlog begint denkend dat hij aan de 
‘slechte’ kant staat. Zelfs oorlog voeren doet men enkel in de overtuiging dat 
men het juiste doet. Om het vaderland te beschermen of nog belangrijker: 
de geliefden. 

Ik meen te mogen besluiten dat, in tegenstelling tot wat Hobbes beweert, 
de mens een sociaal wezen is dat van nature uit niet gewelddadig is. De 
mens voert enkel oorlog als het echt nodig is en uit de overtuiging dat hij 
het juiste doet. Deze overtuiging wordt vanuit de hogere machtsstructuren 
opgedrongen. Het zijn in mijn ogen zij die de oorlog veroorzaken en dus 
niet voorkomen.   #

Tijd als een eeuwige 
illusie
Zeno Hamers 6WEWIb

Aurelius Augustinus (354-430), Confessiones XI, 
14 (17)
Wat is dus de tijd? Wanneer maar niemand 
het me vraagt, weet ik het. Wil ik het echter 
uitleggen aan iemand die het vraagt, dan 
weet ik het niet. (…) Maar die twee tijden, de 
verleden en de toekomstige tijd: hoe zijn ze 
dan eigenlijk, indien enerzijds de verleden tijd 
er niet meer is en de toekomstige tijd er nog 
niet is? En wat de tegenwoordige tijd betreft: 
indien hij steeds tegenwoordig zou zijn, en niet 
tot verleden overgaan, zou hij geen tijd meer 
zijn maar eeuwigheid. (Vertaling Belijdenissen 
Gerard Wijdeveld, Ambo-Olympus reeks)

De term “tijd” als concept was, is en zal nog lang 
alomtegenwoordig zijn in onze maatschappij. 
Het praktische aspect hiervan spreekt natuurlijk 
voor zich. Als de school om 8u30 begint, dan 
zal hier (voor de meesten) weinig discussie over 
bestaan. Maar wat is tijd? Heeft het wel zin om 
over iets te praten waar wij zelf het fijne niet van 
weten? Of handelen we juist allemaal in een 
wereld waar onzekerheid de regel en niet de 
uitzondering is?

Verleden als onzekere ontwerper
Laten we beginnen bij het verleden. Dat is wat, 
hoe subtiel ook, recht- of onrechtstreeks al onze 
levens bepaalt. Zoals de kleine vleugelslag van 

een vlinder in het Amazonewoud een grote 
orkaan in Noord-Amerika kan veroorzaken, kan 
een eenvoudige skivakantie leiden tot een ware 
Corona-epidemie in België.

De logische gedachte die hierna volgt, is dat ons 
heden volledig gedetermineerd is. We zijn dan 
ook toeschouwers van een genadeloos theater. 
Maar als we deze redenering terugvolgen naar 
de oorsprong, dan stoten we op een absurde 
paradox. Naar onze huidige, wetenschappelijke 
kennis zien we de oerknal als de oorsprong van 
ons verleden (“de eerste gebeurtenis”). De theorie 
van de ‘‘big bang’’ vertelt ons dat het universum 
ontstaan is uit het exploderen van één oneindig 
klein singulier punt. Als dit effectief het geval is, 

steunt het determinisme op één gebeurtenis 
waardoor de exponentiële aard van de theorie 
elke kleine verandering in de oerknal ons 
universum compleet veranderd zou hebben.

De vraag die dan op komt dagen is: ‘‘Bestaat een 
oneindig klein punt wel?’’ Volgens de wiskundige 
manier om de werkelijkheid te benaderen, komt 
dit neer op een zogenoemde onbepaaldheid. 
Oneindig veel energie in een oneindig klein 
volume. Bestaat dit punt dan nog wel?  Als we 
onzeker zijn over de oorsprong van “alles”, hoe 
zouden we hiermee het determinisme dan 
kunnen onderbouwen?

Het verleden zouden we dus kunnen >>>

IC HOU JUNI 2020  39



ICHOU #  OPINIE

Als ze werken, dan zijn ze ook effectief 
met het werk bezig

aanschouwen als een onzekere ontwerper, die steunend op een instabiele 
constructie toch elk kreukje van ons leven vormgeeft.

Toekomst als inherent willekeurig
De toekomst heeft voor veel mensen een verschillende connotatie: 
beangstigend, onzeker, voorspoedig, hoopvol... Het thema “toekomst” komt 
dan ook vaak aan bod in onze westerse cultuur. Welke beursmakelaar zou nu 
niet de toekomst willen kennen?

Wanneer we elk deeltje in heel ons universum zouden kunnen analyseren, 
dan zouden we theoretisch de toekomst kunnen vastleggen. Maar alleen 
al het onzekerheidsprincipe van Heisenberg ontkracht deze stelling. Dit 
principe zegt dat informatie over de snelheid en locatie van de kleinste 
deeltjes nooit tegelijkertijd waarneembaar is. “De pure informatie verkrijgen” 
is niets anders dan een overenthousiaste fantasie. 

Als we dit principe nog eens combineren met de onzekerheid van de 
oerknal, waar de theorie van het determinerend verleden op steunt, wordt 
het voorspellen van de toekomst al heel snel een overmoedige gedachte. 
Het lijkt alsof de toekomst inherent verbonden is met het willekeurige.

Heden als illusie
En dan zijn we nu aanbeland bij het heden. Zelf zou ik deze tijd omschrijven 
als de oneindig kleine middenweg die – terwijl jij er zelf op stapt – verleden 
en toekomst met elkaar verbindt.

Om dit concept beter te begrijpen is het belangrijk om eerst een duidelijke 
achtergronddefinitie van het ‘heden’ op te stellen. Mijn definitie luidt als 
volgt: “Het heden is alles wat, naar de visie van het subject, op dit moment 
ervaren wordt”. Zonder subject heb je geen “nu” maar kan je enkel spreken 
over “bestaan”. Het speciale aan “het heden” is dan ook dat wij, u (tijdens het 
lezen) en ik (tijdens het schrijven), ons allebei in deze abstracte tijd kunnen 
bevinden. Op twee verschillende momenten en twee verschillende locaties 
worden we harmonieus verenigd in deze zin.

De grote vraag is dan ook of men zich ooit ergens anders dan in het heden 
kan bevinden? We gebruiken de termen verleden, heden en toekomst om 
onze positie in de tijd aan te duiden, terwijl elke persoon enkel maar zijn 
“heden” heeft ervaren. Een subject zit dan gevangen in zijn eigen eeuwige 
“heden”. 

Maar als het heden de oneindig dunne lijn is tussen verleden en toekomst, 
bestaat het heden niet. De oppervlakte onder elk punt van een grafiek is in 
de wiskunde ook altijd nul. Hoe kunnen we nu gevangen zitten in iets dat 
volgens simpele logica niet eens bestaat? Is dit alles dan niet gewoon een 
grote illusie?

Onze wereld doet zich voor als een complex geheel van onzekerheden, 
waar wij ambitieus op proberen varen. Deze tocht gaat vaak met vallen 
en opstaan gepaard, maar de grootste vraag blijft nog steeds waar wij 
ons hierin bevinden? Het verleden blijkt de onzekere ontwerper die ons 
ergens op zee heeft neergeplaatst. De toekomst schijnt voor ons uit als 
het chaotisch patroon van golven dat soms zacht en soms hard tegen de 
boeg zal kletsen. En het heden is de subtiele grens tussen water en boot, 
die zelf niet goed weet wat hij is en of hij is, maar die enkel één ding weet 
en dat is dat hij vaart.    #

Flavie D’Hooge 6 LWIa

Echt verrassend was het niet en toch moet het voor velen een lichtpuntje 
geweest zijn in deze donkere coronatijden: de publicatie van de 
rangschikking van de meest gelukkige landen. Eens te meer blijken de 
Scandinavische landen bijzonder goed te scoren. De eerste drie plaatsen zijn 
integraal voor de inwoners van het Hoge Noorden: Finland, Denemarken en 
Noorwegen. De Zweden volgen wat verderop, maar met hun zevende plaats 
doen ze het nog steeds een heel pak beter dan wij Belgen. Wij stranden op 
een aanvaardbare 18de plaats.

Wat is toch het geluksgeheim van die mensen uit het Hoge Noorden? 
Akkoord, taalkundig behoren de Finnen niet tot de groep van de Germaanse 
talen, maar geografisch vormen ze wel mooi een eenheid met hun Zweedse, 
Noorse en Deense medemensen. Schuilt het mysterie misschien op de 
bodem van een van de tienduizenden kristalheldere meren of moeten we 
diep de Scandinavische wouden intrekken om het geheim te ontraadselen? 
Zit het hem in de onmetelijke ruimte die de mensen daar nog ter beschikking 
hebben of moet de verklaring alsnog elders worden gezocht? 
Een speurtocht langsheen de eindeloze wegen van het internet was voor 
mij best verhelderend. Zoektermen als “Scandinavië + sociale zekerheid”, 
“Scandinavië + geluk” en “Scandinavië + onderwijs” leverden me best veel 
informatie op. Uiteraard zullen er nog veel meer redenen te vinden zijn, maar 
de hieronder opgesomde feiten vormen alvast een deel van de verklaring 
waarom we naar het Hoge Noorden moeten om echt gelukkige mensen 
te vinden.

Een belangrijke factor die het geluksgevoel van de Scandinaviërs bepaalt, 
is de goede work-life balance die ze ervaren. Als je weet dat Belgen een 
verstoorde work-life balance vaak aangeven als reden van stress, burn-out 
en onbehagen, dan kan dit goede evenwicht tussen werk en privéleven van 
de Finnen, Noren, Denen en Zweden niet anders dan wezenlijk bijdragen 
aan hun geluksgevoel. Als ze werken, dan zijn ze ook effectief volop met het 
werk bezig, maar als ze thuis zijn, is dit werk ver weg. Geen baas die om acht 
uur ’s avonds nog allerlei to-domailtjes in de inbox dropt, geen gepieker over 
lastige collega’s die er de kantjes vanaf lopen… Het is echter allerminst zo 
dat de gemiddelde werknemer van het Hoge Noorden er een veel minder 
sterk ontwikkelde arbeidsethos op nahoudt, wel integendeel. Noren, Finnen, 
Denen en Zweden, zo blijkt, zijn vaak erg verknocht aan hun werk en ervaren 
meestal een sterk gevoel van verbondenheid.

Tegelijk beseffen ze dat de spreekwoordelijke boog lang niet altijd 
gespannen kan staan. Honderdduizenden inwoners aldaar hebben naast 
hun huis in de stad nog een leuk (houten) vakantiehuis midden in de natuur 
en elk vrij moment brengen ze daar door. Met een sauna in huis en een 
privémeer voor de deur, omgeven door bossen en ongerepte natuur, krijgt 
eventuele opgebouwde stress alle kansen om als (Scandinavische) sneeuw 

Geluk in het Hoge 
Noorden
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voor de zon te verdwijnen. Geen opgefokte automobilisten die samen 
met tienduizend anderen in de file staan te schelden op elkaar, maar rust, 
harmonie en eenvoud in de natuur. 

Als het over gelukkige Scandinaviërs gaat, wordt ook heel vaak het onderwijs 
aangehaald. Lang gold het Finse onderwijssysteem als hét voorbeeld van 
degelijkheid en efficiëntie. Hoewel de laatste PISA-resultaten een wijziging 
aan de top weergeven, blijft dit onderwijssysteem een voorbeeld van goede 
praktijk. Uit onderzoek blijkt dat ons Vlaamse onderwijssysteem het ook nog 
steeds goed doet, al dalen we in de PISA-rangschikking. Waar Vlaanderen 
echter allerminst goed scoort, is op het vlak van kansengelijkheid. Kinderen 
die de pech hebben geboren te worden in een kansarm gezin, blijken het in 
het Vlaamse onderwijs nog steeds een stuk slechter te doen dan hun meer 
kansrijke leeftijdsgenoten, zelf als die kansarme kinderen best intelligent zijn. 
Iets in ons onderwijs – zo blijkt uit onderzoek – werkt de kansenongelijkheid 
in de hand. 

Niets daarvan in het Hoge Noorden. Finse kinderen zitten tot hun veertiende 
allemaal samen in een klasgroep, los van het feit of ze kansarm of kansrijk zijn 
en of ze een heel hoog of net een laag IQ hebben. Leraren slagen er op de 
een of andere manier in – en dit zonder enige bemoeienis van inspectie of 
andere instanties – om hun leerlingen allemaal een stuk verder te brengen. 
De overheid investeert al jaren massaal in degelijke onderwijsvoorzieningen 
(een gratis warme maaltijd voor elke leerling is een recht) en elke leerling 
krijgt de kans zich op zoveel mogelijk vlakken te ontwikkelen: taalkundig, 
wetenschappelijk, artistiek, sportief enz. Gelukkige kinderen, gelukkige 
volwassenen.

Er wordt weleens beweerd dat de kwaliteit van een samenleving is af 
te lezen aan de mate waarin ze echt aandacht schenkt aan haar meest 
kwetsbare inwoners. Ook op dit vlak doen onze Europese vrienden van het 
Hoge Noorden het prima. 
Jonge ouders ervaren vaak veel stress door de zware combinatie werk en 
gezin. De Zweedse overheid slaagt erin deze stress aanzienlijk te doen 
dalen door een bijzonder gul systeem van ouderschapsverlof aan te bieden 
aan haar (jonge) ouders. Liefst 18 maanden (gemengd) ouderschapsverlof 
kunnen jonge papa’s en mama’s opnemen. De idee hierachter is duidelijk: 
wanneer een kindje wordt geboren in een gezin, moeten ouders alle 
tijd krijgen om met deze nieuwe situatie vertrouwd te raken. Op zulke 
ogenblikken moet het werk wachten, want alleen als het kindje in een 
harmonieus gezin kan opgroeien waar geen druk bestaat, kan het echt 
gelukkig worden. En dat mag wat kosten. Akkoord, de mensen betalen veel 
belastingen, maar wat ze ervoor in ruil krijgen, is zo sterk dat ze niet in een 
massale kramp schieten. Mooi toch?

In de Scandinavische landen blijkt de ouderen- en gehandicaptenzorg 
binnen een overwegend publiek stelsel georganiseerd te worden. Vanuit 
een groot vertrouwen in de overheid geloven de mensen dat er goed voor 
hen zal worden gezorgd als ze het door omstandigheden niet (langer) alleen 
kunnen beredderen. Veel publieke voorzieningen zijn gratis, dus vallen er 
geen kansarme bewoners uit de boot. 

Tot slot stip ik nog één element aan dat ongetwijfeld ook mee het 

geluk van het Hoge Noorden helpt te verklaren. De meeste sociale 
voorzieningen worden in de Scandinavische landen op een zo laag mogelijk 
bestuursniveau georganiseerd. Heel vaak zijn het de gemeenten die de 
eindverantwoordelijkheid hebben. Het feit dat de inwoners voor zowat alles 
(onderwijs, uitkeringen, kinderopvang, gezondheidszorg ...) terecht kunnen 
in de eigen gemeente is beslist een grote troef. Hoe vaak horen wij niet “dat 
ze in Brussel lastig doen”? “Brussel”, waarover dan eindeloos kan worden 
gekankerd. Niets van dit alles bij Noren, Denen, Finnen en Zweden. 

Betekent dit nu dat alles maar dan ook alles alleen maar rozengeur en 
maneschijn is in het Hoge Noorden? Natuurlijk niet. Ook deze landen kennen 
excessen die de maatschappij in het hart raken. De massamoorden door de 
extreemrechtse Anders Breivik op het Noorse eiland Utøya liggen velen nog 
vers in het geheugen, maar het land zorgde in de maanden en jaren na 
de feiten met een ongekende zorg voor allen die door dit verschrikkelijke 
voorval getraumatiseerd raakten. Ook dat is topklasse: slachtofferzorg!

Laten we dus maar enkele van de Scandinavische recepten overnemen: een 
beter evenwicht zoeken tussen werk en privéleven, meer aandacht voor de 
zwakkeren in onze samenleving, manieren zoeken om ons onderwijs nog 
beter af te stemmen op de noden van iedereen en vooral: het geloof dat we 
het met z’n allen samen zullen moeten doen. Wie weet halen we zelfs ooit 
nog de top 10. Het zou mooi zijn!
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Gelukkige kinderen, 
gelukkige volwassenen

IC HOU JUNI 2020  41



ICHOU #  OPINIE

School @ home

Leerachterstand?
Het opschorten van minstens drie lesweken: voor sommige leerlingen 
klonk dit als muziek in de oren, voor anderen was dit een klap in het 
gezicht. Ik behoor tot die laatste groep. Je zou ons als doemdenkers 
kunnen bestempelen. Toch geloof ik dat de zorgen van deze mensen 
terecht zijn. Immers, hoe moeten leerlingen 32-33 lesuren per week met de 
bijbehorende leerstof en oefeningen op eigen houtje verwerken? Klassikale 
begeleiding is noodzakelijk, zeker bij de jongste leerlingen en bij leerlingen 
met leerproblemen. Het is aannemelijk dat er een mogelijke leerachterstand 
ontstaat, doordat nu eenmaal niet elk onderwerp vanop afstand aangereikt 
kan worden. Daarenboven kan het voorkomen dat leerlingen bij het 
zelfstandig verwerken van de leerstof deze niet of onvoldoende begrijpen, 
zonder dat ze dat zelf beseffen, met alle gevolgen nadien. In het ergste 
geval wordt de leerstof bewust niet grondig onder handen genomen door 
de leerlingen, in de overtuiging dat ze het ‘later’ wel zullen doen. Hoewel 
leerachterstand met zekerheid om de hoek loert in deze situatie, kon de 
school niet anders dan aan de slag gaan vanop afstand, aangezien op vele 
leerstofonderdelen verder gebouwd wordt in de volgende jaren.

Om het onvermijdelijke verlies te counteren, besloot onze school al voor de 
paasvakantie om in zekere mate nieuwe leerstof aan te bieden. Dit was tegen 
het advies van hogerhand, maar nood breekt wet om aan de eisen van de 
eindtermen te voldoen en om kwaliteitsvol onderwijs te blijven aanbieden. 

Kwetsbare kinderen
Het opschorten van de lessen, brengt het gevaar met zich mee dat 
kwetsbare kinderen in een delicate situatie ingeduwd worden. Daar zijn 
meerdere redenen voor.
Ten eerste kan de schoolomgeving als een ontsnapping uit een benarde/
onveilige thuissituatie dienen. Kinderen die het moeilijk thuis hebben, 
kunnen in deze situatie niet meer ‘weg’.  Uit recente cijfers blijkt het dat zowel 
de oproepen aan 1712 (hulplijn voor geweld en misbruik) als aan Awel, de 
hulplijn voor jongeren, gestegen zijn.1 Dit impliceert dat jongeren zich niet 
goed voelen in hun thuisomgeving, of in het slechtste geval zelf slachtoffer 
zijn van huiselijk geweld. 

Ten tweede is afstandsonderwijs niet vanzelfsprekend voor elke leerling. 
Kansarme leerlingen die thuis niet over een pc of over internetverbinding 
beschikken, zijn niet gebaat met online lessen.  Bij hen dreigt er een 
leerachterstand te ontstaan, als er geen strategie wordt uitgewerkt door de 

scholen of regering om ook voor deze kinderen kansen aan te reiken om 
les te blijven volgen. Het aanbieden van (school)computers was daarbij een 
belangrijk initiatief.  
Tot slot valt de één-op-één begeleiding voor een groot deel weg bij 
afstandsonderwijs.  Leerlingen die nood hebben aan remediëring kunnen 
in deze situatie moeilijker aan feedback en opvolging geraken, hoewel het 
niet onmogelijk is. Smartschool kan hierbij zowel de leerkracht als de leerling 
ondersteunen, hoewel het online een beetje moeilijker is om kort op de bal 
te spelen. Voor sommige leerlingen is opvolging bovendien noodzakelijk 
om het jaar succesvol te kunnen afronden. Afstandsonderwijs dwingt hen 
om in zulke situaties meer op hun zelfstandigheid en op hulp van thuis te 
vertrouwen. 

Herhaling en preteaching
Aanvankelijk zouden de leerlingen gedurende de drie weken voor de 
paasvakantie enkel herhaling van de leerstof krijgen. Natuurlijk konden wij 
als leerlingen van de Streef-Je-Kapot-School wat anders verwachten. Naast 
het maken van herhalingsopdrachten, kregen de leerlingen gaandeweg 
nieuwe leerstof te verwerken gedurende deze weken. Voor sommige 
vakken werd er gekozen om geen herhalingsoefeningen op te geven, maar 
om meteen een nieuw pakket aan te bieden. Anderzijds besloten enkele 
leerkrachten uitzonderlijk om noch herhalingsopdrachten noch nieuwe 
leerstof aan te bieden. In ruil hiervoor moesten de leerlingen wel werken 
aan reeds opgegeven taken. 

Zoals reeds aangehaald, is de beslissing om nieuwe leerstof aan te bieden 
gemaakt met het oog op het bieden van kansen. Uiteindelijk geloof ik dat 
preteaching de beste keuze was. Het is uiteraard niet simpel geweest om 
zelf de leerstof te verwerken en er zijn ook enkele risico’s, die al besproken 
zijn, aan verbonden. Toch denk ik dat er geen andere optie overbleef, indien 
onze school echt wel die eindtermen wil behalen. Neem nu als voorbeeld 
onze zesdejaars: zij staan voor een heel belangrijke overgang en moeten wel 
de nodige bagage hebben meegekregen om die overstap naar het hoger 
onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen. Indien zij enkel drie weken 
herhaling zouden hebben gehad, zouden ze ongetwijfeld wat leerstof, hoe 

1 “Hulplijnen krijgen meer oproepen over familiaal geweld: ‘blijf niet in uw kot als u in een onveilige thuissituatie zit’ ”, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/07/1712-
oproepen/, geraadpleegd op 09/04/2020

Xhoana Memçaj 5GWIb

De beslissing van onze overheid om de lessen voor onbepaalde duur op te schorten wegens de coronacrisis, bracht een 
ongekende situatie met zich mee. Onzekerheid sloeg alom toe en talloze vragen rezen. Leerlingen, leerkrachten en ouders 
waren verplicht een nieuw evenwicht te zoeken tussen (school)werk en het thuisleven. Als gevolg daarvan hebben we onze 
grenzen moeten aftasten en verleggen. Bovendien hebben we met de overstap naar het afstandsonderwijs een sprong in het 
diepe gewaagd. Toch heeft het waardevolle kansen geboden om de leerlingen verder te onderwijzen. In dit artikel gaan we 
dieper in op enkele aspecten van het afstandsonderwijs en de invloeden daarvan op onze dagelijkse sleur. 

Het aanbieden van schoolcomputers 
was een belangrijk initatief.
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miniem ook, gemist hebben. Dat kan in sommige situaties voor problemen 
zorgen, zeker als ze net die gemiste kennis uit het middelbaar nodig hebben. 
Ook in het geval dat een leerling al een achterstand zou hebben, is zo’n 
situatie uiteraard niet ideaal. 

Werklast 
Van titanenwerk gesproken: overschakelen naar online lessen was een 
heuse aanpassing voor de leerlingen en de leerkrachten. Voor de meesten, 
al dan niet iedereen, was deze vorm van lesgeven onbekend. Gelukkig 
konden onze leerkrachten veerkrachtig handelen in deze situatie, zodat 
het ‘lesgebeuren’ zo normaal mogelijk kon plaatsvinden. Toch neemt dit 
niet weg dat de werklast, zeker in de eerste ‘lockdownweek’, heel hoog lag 
voor iedereen. Enerzijds moesten de leerkrachten (onder andere) uitwerken 
hoe ze de komende weken zouden aanpakken, anderzijds moest er ook 
bepaald worden hoe de leerlingen de komende weken zouden leren. Dat 
laatste was niet simpel, want aan de ene kant waren er de reeds opgegeven 
taken en aan de andere kant de nieuwe taken met bijbehorende leerstof. De 
deadlines volgden elkaar in de meeste gevallen snel op elkaar op, waardoor 
leerlingen soms op één dag 4 deadlines hadden. Het is een periode van 
zoeken geweest. Uiteindelijk hielp een goede planning, waardoor er toch 
een zekere structuur zat in onze dagen. 

De weken die volgden, hadden een gelijkaardige werkdruk. De hoeveelheid 
taken lag wel hoog, maar het viel al bij al wel mee als je een degelijke 
planning op poten kreeg. Ook viel de druk in het midden van de week voor 
de paasvakantie bijna weg, doordat de meeste taken tegen dan zo goed als 
klaar waren en er geen nieuwe opdrachten meer werden opgegeven. 

Rol van Smartschool 
Smartschool heeft een niet te onderschatten rol gespeeld in onze levens 
de afgelopen weken. Voor een groot deel speelde het schoolleven zich hier 
immers af, of het nu een Smartschool live sessie was of het overlopen van 
een powerpoint.  Bovendien konden leerkrachten, met name de klastitularis, 
op deze manier in contact blijven met hun leerlingen. Via Smartschool was 
het dus mogelijk om de digitale overschakeling te vergemakkelijken. Men 
kon het leerproces van de leerlingen doelgericht volgen en feedback geven 
aan de leerlingen. De leerkrachten konden gerust taken opgeven, wetende 
dat elke leerling op de hoogte werd gesteld in de digitale agenda. Ook was 
het zeer nuttig voor ons als leerlingen om al het lesmateriaal, documenten 
en oefeningen op één platform te kunnen terugvinden.

Daarbij kunnen we ook wat schrijven over de nieuwe functie van 
Smartschool: Smartschool live. Hoewel deze in de eerste instantie bedoeld 
was voor het contact tussen de klastitularis en zijn leerlingen, schakelden 
andere leerkrachten deze (stiekem?) in om leerstof op een duidelijke manier 
aan te bieden aan hun leerlingen. We moesten hieraan wel wennen, maar 
het was heel fijn om je klasgenoten en leerkrachten te kunnen weerzien. Tot 
slot konden we uit zo’n sessie ook veel opsteken. 

L.O. online 
Het streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam is in deze 
uitzonderlijke situatie een zware opdracht. De lockdown weegt op het 

gemoed en ook kunnen veel mensen hun favoriete sport niet meer op hun 
gebruikelijke niveau uitoefenen. Ook het vak L.O. valt uit de boot als het 
aankomt op het aanbieden van online lessen. Zoals aangehaald in de eerste 
alinea, is het nu eenmaal niet mogelijk om elk onderwerp online aan te 
bieden. Dit vak is daar helaas een voorbeeld van. Toch mogen we de waarde 
van dit vak niet onderschatten. 

In onze moderne tijden waarin mensen steeds vaker een passieve levensstijl 
aannemen, leert L.O. ons dat er veel voordelen verbonden zijn aan het 
sporten. Ook al schittert niet iedereen in dit vak, toch erkent iedereen dat 
dit vak bijdraagt aan een gezonde mindset en dat het mensen motiveert 
om meer te bewegen. Het is jammer dat de leerlingen door deze 
omstandigheden even die sportieve drijfveer moeten missen.  Gelukkig 
hebben de leerkrachten L.O. ook aan hun leerlingen gedacht, want bij tijden 
plaatsten ze sportoefeningen online. Zo konden de leerlingen hun lichaam 
en animo aanscherpen in deze periode, wat het quarantaineleven wat 
draaglijker maakte. 

Stress... of toch niet?
Het sluiten van de school heeft ons als leerlingen vrij spel gegeven wat 
het plannen en werken voor school betreft. Leerlingen konden vrij kiezen 
wanneer ze aan een taak begonnen, hoeveel tijd ze hierin staken … zolang 
ze maar rekening hielden met de deadlines. Dit zorgde ervoor dat de stress, 
die hoort bij een normale schooldag, een beetje wegviel. Ook zorgde het 
wegvallen van de geplande toetsen en paasexamens ervoor dat we de 
knop een versnelling lager mochten zetten. Toch ervoer niet elke leerling 
deze periode even stressvrij. Bepaalde leerlingen moesten bijvoorbeeld in 
deze chaotische periode hun eindwerken of onderzoeken afmaken tegelijk 
met de opgegeven opdrachten. Soms leidde dit tot stress en angst dat ze 
hun werk niet tijdig of grondig zouden kunnen afmaken. Andere leerlingen 
raakten dan soms achterop met hun werk, doordat ze de opdrachten lieten 
opstapelen...

Velen onder ons beseften bovendien dat wanneer de scholen weer zouden 
heropenen, het tempo heel hoog zou gaan liggen en de dagen heel druk 
zouden worden. Dit boezemde al een beetje angst voor de toekomst in. 
Hierbij grijp ik nogmaals de kans om het nut van een goede planning te 
benadrukken.

Slaagcijfers
Volgens Justin Reich, professor aan de Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), scoren leerlingen die online onderwijs volgen lager dan leerlingen die 
klassiek les volgen.2 Alvorens we al beginnen vrezen voor het ergste, is het 
belangrijk om de context rond deze stelling van dichtbij te beschouwen. 

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat er tientallen onderzoeken zijn 

2 Langendam, Jeroen, “Online onderwijs schadelijk, zegt MIT-hoofddocent”, gepubliceerd op 18/03/2020, https://schoolit.be/innovatie/blog/online-onderwijs-
schadelijk-zegt-mit-hoofddocent, geraadpleegd op 09/04/2020

De vrees dat het tempo heel hoog zou 
liggen bij de heropening boezemde al 
een beetje angst in voor de toekomst.
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gevoerd naar de effecten van afstandsonderwijs. 
Toch zijn de bevindingen hiervan niet altijd 
in overeenstemming met elkaar. Er bestaan 
verscheidene (verouderde) onderzoeken 
die beweren dat afstandsonderwijs geen 
invloed heeft op de cijfers van leerlingen. Deze 
onderzoeken zijn volgens professor Reich niet 
representatief, doordat ze enerzijds kleinschalig 
waren en anderzijds doordat online onderwijs 
destijds niet bestond. Modern onderzoek 
onderbouwt de visie van de professor: leerlingen 
die online onderwijs volgen, behalen gemiddeld 
lagere resultaten dan leerlingen die klassikaal 
onderwijs volgen. Een studie van Washington 
State komt bovendien tot de conclusie dat het 
verschil het grootst is bij leerlingen met een 
lagere leervaardigheid en bij jongere leerlingen. 
De professor stelt tot slot dat afstandsonderwijs 
de meest kwetsbare leerlingen (zie de tweede 
alinea) het meest benadeelt. 

Betekent dit dat we collectief moeten vrezen 
voor een C-attest? Ik geloof van niet. Diep 
vanbinnen is het wel te verwachten dat 
leerlingen gemiddeld minder gaan scoren als ze 
afstandsonderwijs volgen. De reeds genoemde 
redenen kunnen verschillende verklaringen zijn 
waarom klassikaal onderwijs misschien toch wel 
het beste is. Ik denk dat het belangrijk is om het 
online leerproces grondig te evalueren, zodat 
de leerkrachten in de toekomst weten waar de 
pijnpunten liggen. Anderzijds vertrouw ik er ook 
op dat leerkrachten rekening zullen houden met 
deze uitzonderlijke situatie. Het waren tot slot 
ook uitzonderlijke weken voor hen, waardoor ze 
wellicht beter dan wie anders beseffen dat de 

leerlingen niet beoordeeld kunnen worden zoals 
in andere jaren.   

Paasvakantie: tijd voor 
ontspanning of toch maar 
leren?
Vakantie: het uitgelezen moment om te 
herbronnen en om even achterover te leunen. 
Toch zullen sommige leerlingen gekozen hebben 
om in de vakantie voor bepaalde vakken bij te 
benen, aangezien er in de rush van die drie weken 
ervoor niet echt ruimte was om iets grondig te 
studeren. Studeren in de vakantie is misschien uit 
den boze, maar in deze situatie is het begrijpelijk 
dat leerlingen kiezen om een voorsprong uit te 
bouwen. Bovendien kan je in een vakantie met 
een gerust moed studeren, omdat je alles zelf in 
handen hebt en er nauwelijks taken opgegeven 
worden. 

Enkele impressies...
Ik vroeg aan enkele leerkrachten en leerlingen 
hoe ze deze periode ervoeren. Hieronder lezen 
jullie ieders relaas. 

Het is al een zeer vreemde periode geweest. 
Van het ene moment op het andere wordt 
elke les digitaal ingepland en verandert 
je huis in je klaslokaal. Als leerkracht zie je 
ineens geen leerlingen meer en hoor je ze 
amper. Zelfs met de sporadische live sessies 
overheerste het gevoel van onzekerheid, over 
hoe het met je leerlingen gaat, hoe goed ze 
de leerstof begrijpen en of hun werklast niet 
te zwaar is. Ik merk wel een zeer goede inzet 
op, maar ik denk dat het van iedereen wel zijn 
tol eist. Hopelijk komen we niet te snel terug 
in deze situatie.

Meneer Weemaes

In het begin was het zoeken op Smartschool 
waar je alles kon vinden. Maar hoe langer je 
het doet, hoe beter je het begrijpt. Nu gaat 
alles al vlotter. Ook dankzij de filmpjes die 
voor ons gemaakt worden.

Axelle Zaman – 1Mc

Ik vind deze situatie waar we nu in zitten een 
beetje eng, omdat dit nog nooit gebeurd is. 
Eigenlijk is dit dus een beetje geschiedenis. 
Gelukkig hebben we goede leerkrachten 
die ons toch nog bezig kunnen houden met 
taken. Het stomme aan het afstandsonderwijs 
is wel dat je niemand meer ziet, dus het is 
niet echt sociaal. Toch hebben ze daar ook 
iets op gevonden: de live sessies. Ik hoop 
(en waarschijnlijk nog andere leerlingen) dat 
het snel voorbij is en dat we snel weer naar 
school kunnen gaan. Ik dacht dat ik dat nooit 
ging zeggen, maar met deze situatie is dat 
wat anders. Afstandsonderwijs is anders dan 
“normaal” onderwijs, maar in deze situatie is 
dat het enige wat we kunnen doen.

Xander Suy – 2MWSa
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Dit schooljaar zal ongetwijfeld voor altijd in ons 
geheugen gegrift staan. Het afstandsonderwijs 
was geen eenvoudige onderneming, maar toch 
bood het waardevolle kansen om kwaliteitsvol 
onderwijs aan te bieden. Wij hebben een 
periode gekend met vallen en opstaan, maar 
samen staan we sterk en kunnen we ook 
deze crisis de baas. Tot slot wil ik de kans 
nemen om namens mijn medeleerlingen ons 
sterke lerarenkorps, directieteam en andere 
personeelsleden van harte te bedanken. 
Dankzij jullie inspanningen en veerkracht 
hebben jullie ervoor gezorgd dat ook dit 
schooljaar op zijn eigen manier geslaagd is. 
Dank jullie zeer voor jullie kundigheid en steun, 
onderrichting en vriendschap gedurende deze 
periode! We zullen elk mooi momentje uit deze 
periode koesteren in ons hart.      #

Afstandsonderwijs brengt meer werk. 
Filmpjes maken en uploaden, vragen 
beantwoorden, leerlingen opvolgen. Voor 
leerlingen zijn er ongetwijfeld ook voordelen. 
Filmpjes kan iedereen op zijn eigen tempo 
en in zijn eigen frequentie bekijken. Voor 
wie wil, is er meer tijd voor extra uitleg en 
persoonlijke begeleiding.

Mevrouw Snoeck

In het begin vond ik het afstandsonderwijs 
maar raar. Alle begin is moeilijk.  Uiteindelijk 
vind ik het best wel nog tof. De live sessies 
waren het leukst van al.

Charlotte Heynderickx - 3HW

Voor mij zijn er zowel voordelen als nadelen 
verbonden aan afstandsonderwijs. Ik vind dat 
het iets chaotischer en moeilijker verloopt 
dan tijdens een gewoon schooljaar. Je moet 
namelijk zelf alles bijhouden, deadlines 
onthouden, geen vakken verwaarlozen... Aan 
de andere kant zit daar ook een voordeel in: 
je leert om zelfstandig te zijn.

Ana-Clara Van den Berghe 
- 6GWIa
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Corona: stof tot nadenken

18 maart 2020: België op slot
Liefste dagboek

De avond van donderdag 12 maart ging ik nog gewoon slapen met 
de gedachte dat de volgende dag weer een doodgewone vrijdag op 
school zou worden. Maar toen ik de volgende ochtend wakker werd, 
bleek dit allesbehalve het geval te zijn.

In de ochtend van vrijdag 13 maart werd ik zoals gewoonlijk om 7u 
wakker gemaakt, maar deze keer niet met de woorden “Goeiemorgen” 
of “Wakker worden”, maar met “Vandaag is de laatste dag dat je naar 
school moet”. Ik schrok best wel, maar aangezien ik net wakker was en 
ik bijgevolg nog half in dromenland lag, dacht ik er niet echt verder bij 
na. De realiteit zonk zowat in droomparadijs. Toen mijn mama tijdens 
het ontbijt echter uitlegde wat er precies allemaal zou gaan gebeuren, 
realiseerde ik me dat het echt wel serieus was en dat maakte mijn 
ochtendhumeur er niet echt beter op. Het enige onderwerp dat ter 
sprake kwam op weg naar school met mijn vrienden was natuurlijk 
het feit dat het de laatste schooldag zou worden voor een best lange 
periode – en dat het dus gelijk ook de laatste keer was dat we samen 
naar school zouden fietsen –, maar deze nare gedachte kon de sfeer 
gelukkig niet verpesten.

Uiteindelijk kwamen we allemaal vrij goedgezind aan op school. Dat 
in tegenstelling met de sfeer op de speelplaats: die was wel anders 
dan normaal, vond ik; ik denk dat iedereen een beetje verward was 
en zich constant afvroeg: “Wat doen we hier eigenlijk nog?” Bovendien 
denk ik dat dit gevoel ook al onder de leerkrachten aanwezig was: de 
één gaf nog onwankelbaar les, terwijl de ander niet zo goed wist hoe 
van deze ‘laatste’ les gebruik te maken. De uren die ik die dag in de 
studie versleet, vond ik nogal ongemakkelijk: ik snapte gewoon niet 
waarom men zoveel klassen tegelijk in de studie zou steken, terwijl 
men goed genoeg wist wat er boven ons hoofd hing en ik ben ervan 
overtuigd dat ik zeker niet de enige met zo’n kritische blik was. Toen de 
bel eindelijk ging om vijf over vier, nam ik afscheid van mijn vrienden, 
niet beseffend voor hoelang, en ik fietste terug naar huis. M’n kot in. 
Nog geen vijf dagen later zou ik dit niet zomaar meer uit mogen.

Lander

Beste dagboek

Het is 12 maart en de klok zegt mij dat het 20 over 11 is: ik zit in het 
vaklokaal Latijn een beetje doelloos naar buiten te staren, wanneer er 
plots aangeklopt wordt en een serene meneer Jadoul het klaslokaal 
gestaag binnenwandelt. In de twee daaropvolgende minuten spoken 
er allerlei gedachten door mijn hoofd: “Ben ík besmet?”, “Hoe zit het 
dan met de 100 dagenshow?”, “Mogen we morgen überhaupt nog 
naar school komen?” Helaas, geen enkel antwoord dat meneer Jadoul 
me kon geven.

Het is intussen kwart over 4 en ik word verwacht in de feestzaal voor 
de repetitie van de 100 dagenshow die we morgen zullen opvoeren 
– of misschien toch niet? Bij aankomst tref ik echter slechts één 
andere verloren ziel aan: de rest heeft zich namelijk massaal naar de 
crisisvergadering – waarover meneer Jadoul ons trouwens eerder is 
komen inlichten – gehaast. 

De minuten kruipen voorbij. Hoe langer het duurt, hoe meer ik de 100 
dagenshow, ónze 100 dagenshow, waaraan we zó lang gesleuteld 
hebben, zó veel voor geoefend hebben en o zo trots op zijn, in rook 
voel opgaan.

De klok slaat half 6 en eindelijk zie ik de eerste leerlingen terugkeren 
van het spoedberaad, mijn hartslag versnelt. Aan de eerste persoon 
waar mijn ogen op vallen, vraag ik al schreeuwend vanaf de overkant 
van het grasveld of de 100 dagen nog door zullen gaan. Tot mijn grote 
opluchting word ik gegroet met een prominente duim omhoog, oef.

Tegen een uur of 6 beginnen al mijn mede-acteurs in de feestzaal 
binnen te sijpelen en wordt al snel duidelijk dat de 100 dagen er heel 
anders uit zullen zien dan eerst gedacht, maar de show: ónze show, die 
gaat gelukkig nog door.

Een dag later en ongeveer drie uur eerder is het eindelijk zover: 
“Showtime!”. Iedereen zit stevig in zijn rol en de dynamiek is meer dan 
ooit on point. Bij afloop heeft niet één iemand in de gehele zaal níet 
gelachen en trots valt als een deken over ons. Onze eindreis en ons 
bal hangen er dan misschien wel aan, maar dít kunnen ze ons al niet 
meer afnemen!

Guus

Jin Marsé 6LMT

Eén ding staat onlosmakelijk vast na dit schooljaar: als onze kleinkinderen ons later komen vragen wat corona juist is, zal ieder 
van ons met een container aan definities, verhalen en interpretaties op de proppen kunnen komen. Ieder individu heeft wel 
zijn of haar eigen verhaal ontwikkeld tijdens de maandenlange greep van deze pandemie. Nu is het zo dat een verhaal het 
sterkst tot leven komt in een dagboek. Voor een filosofische benadering van deze vreemde, surreële – en vooral – onzekere 
periode luisteren we dus naar de bevindingen en gedachten van de volgende interessante individuen: Guus Van de Voorde 
(6GL), Hélène Liebaut (6HW), Zeno Hamers (6WEWIb), Alexander Verhaeghe (5LWIb), Lander Leeman (4Lc) en Lotte Rombaut 
(4GL).

46  IC HOU JUNI 2020



ICHOU #  OPINIE

3 april 2020: geplande vertrek eindreis zesdejaars
Liefste dagboek

Toen ik de school als eerstejaars binnenliep, droomde ik er soms stiekem van om 
zesdejaars te zijn. Dat is toch mooi? ‘Daar’ zo zorgeloos vertoeven aan de top van 
onze schoolse hiërarchie. Een zesdejaars zijn betekende: 100 dagen, Overpoort, 
eindreis, Collegebal … noem het maar op – de pittige éénuursvakken werden 
toen blijkbaar nog niet vermeld.

Door het jaarlijkse moshpitritueel tijdens ónze 100 dagen, werd ik steevast 
herinnerd aan de huidige realiteit. Jawel, nu sta ik hier: eindelijk op de top van 
onze mooie berg, uitkijkend op de andere jaren. En net dán komt Corona onze 
après-ski sluiten. Dat is pas balen. Zelf had ik er zo naar uitgekeken om samen 
met mijn kameraden de Griekse landschappen onveilig te maken. 

Precies op 13 maart, de avond van de 100 dagen, kwamen we te weten dat 
we voor minstens vijf weken geen school zouden hebben. Het gejuich en 
geschreeuw tierde door de Sint-Niklase straten. Maar langzaamaan drong het 
besef door.

Nu zit ik hier dus op 3 april, de dag van ons eigenlijke vertrek naar Griekenland, 
schrijvend aan dit dagboek en denkend over ‘de dingen’. Op eindreis gaan is 
een speciaal moment in je leven, maar dat kan je van deze coronapandemie 
ook zeggen. Miljoenen mensen zijn besmet geraakt en duizenden zijn reeds 
gestorven. Hoewel onze avontuurlijke plannen niet door kunnen gaan, besef ik 
zeker en vast ook de noodzaak van deze maatregelen. 

Ondanks dit alles, zie ik deze periode dus ook als een opportuniteit. Het lijkt 
alsof verveling de kantjes van mij die daarvoor té weinig aandacht kregen, naar 
boven haalt. Ik ben beginnen sporten, muziek maken, een taal te leren… 

Leren gebeurt met vallen en opstaan en laat het met deze ‘langste vakantie van 
ons leven’ nu alleen nog maar wachten zijn om terug op te staan. Om het met 
de woorden van Alfred Pennyworth samen te vatten: “Why do we fall sir? So 
that we can learn to pick ourselves up.”

Zeno

6 april 2020: begin van een gedachterijke paasvakantie

“Hélène, wakker worden.” Zachtjes voelde ik iemand tikken op 
mijn rug. “Goeiemorgen”, zei ik slaapdronken. “Het is al middag.” 
Nog wennend aan het felle licht tastte ik naar mijn gsm. Vol 
goede moed typte ik ‘coronanieuws’ in. De nieuwskoppen 
vlogen mij tegemoet: ‘Wuhan’, ‘social distancing’, de 
‘ellebooghoest’, ‘tijdelijke werkloosheid’, ‘faillissementen’, 
‘#blijfinuwkot’, ‘hamsteren’, ‘handgeld’, ‘mondmaskers’, 
‘wachtrijen aan de supermarkt’, ‘Marc van Ranst’, ‘gecancelde 
eindreis’, ‘gecancelde concerten’, ‘gecancelde vakantie’ … 

Dit alles stak somber af tegen het vrolijke gekwetter van 
de vogels buiten in de prille lentezon. Geen verkeer, geen 
vliegtuigen … Stilte. Verhalen over het opklaren van de lucht 
boven China, het helderblauwe water van Venetië en dan het 
leed van zovele getroffen mensen. Een pijnlijk schril contrast 
dat tot nadenken stemt. 

Het lijkt allemaal zo surreëel vanuit mijn kot, mijn eigen kleine 
wereld. Het is vakantie en het is mooi weer. Af en toe verlaat 
ik mijn bubbel, omdat het niet anders kan. Eenmaal buiten 
zie ik overal teddyberen en witte lakens die daar met iets 
tussen volle en licht wanhopige moed geplaatst zijn, maar 
we geven ons niet over. We voeren namelijk oorlog tegen 
een onzichtbare vijand: de hulplevers staan in de frontlinie en 
werken zich te pletter, de rest van de mensen zit thuis en dat 
moet. ‘Niets doen’ blijkt nu levens te redden, maar toch voel ik 
me machteloos. Het zijn vreemde tijden. 

Bij de verhalen van mijn grootouders over de oorlog, stelde ik 
mij altijd de vraag waarom mensen in tijden van oorlog hun 
leven gewoon verderzetten. Het is duidelijk dat het er in de 
21e eeuw nog op dezelfde manier aan toegaat. Wanneer ik 
zie hoe de kinderen op straat spelen en de fietsers blijven 
koersen, weet ik hoe het komt: de mens is veerkrachtig. 

Hélène
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Lieve dagboek

Vandaag had ik veel tijd. Meestal lees ik dan een boek, speel ik wat spelletjes of hou ik me bezig met mijn broer. Vandaag, echter, had ik al die dingen al 
gedaan; ik begon na te denken. Waar valt er namelijk, in een lockdown, meer over na te denken dan over de lockdown zelf?

Toen we op 18 maart in verplichte isolatie moesten gaan, wisten we dat er een serieuze economische kost aan hing. Toch gingen we er vol voor: op een 
bankje zitten kostte plots 250 euro. Dit was echter geen probleem, want we redden levens door thuis te blijven. 

Stevige argumentatie, maar nu we de tijd hebben: in de meeste kaas zitten gaten! 

De huidige kosten zouden geraamd worden op 40.000.000.000 euro in ons Belgenland. In Afrika kan men met 40 euro een leven redden. Hoewel we zo 
2.5% van onze bevolking redden, gaat dit ten koste van het welzijn van de meerderheid. 

De eenzaamheid alleen al is even slecht voor de gezondheid als het roken van 15 sigaretten per dag, wat op zijn beurt dan weer ongezonder dan 
obesitas is. In België sterven er jaarlijks zo’n 120.000 mensen. COVID-19 is het gevaarlijkst voor oudere mensen, voor zij die niet zo lang meer hebben.  
COVID-19 is veel dodelijker dan de griep, maar de dodelijkheid ervan valt heus wel mee in vergelijking met het jaarlijks sterftecijfer.

Een verminderde levenskwaliteit is daarnaast ook niet verwaarloosbaar. Vanuit de visie om het algemene goed te verhogen – waaruit deze maatregelen 
zijn opgelegd – zouden we ook rekening moeten houden met onze levenskwaliteit. Leven is namelijk niet altijd evenveel waard. Een visser die geen 
vissen meer weet te vangen, heeft een veel lagere levenskwaliteit dan Bill Gates. 

Zweden zag de gaatjes in de kaas zitten: het koos bewust niet voor een lockdown. Hun argument luidt dat men in Zweden verspreider leeft, maar dit 
klopt niet: 85% van de bevolking woont in de steden.

Wel, de gaatjes in onze kaas zullen aan de koeien liggen.

Alexander

20 april 2020: afstandsonderwijs wordt hervat

Liefste dagboek

Mijn normale, dagelijkse routine: opstaan, naar school gaan, lessen volgen, thuiskomen na een lange schooldag, huiswerk maken, ontspannen, slapen 
en weer opnieuw.

Dit alles is overboord gegooid in deze toch wel aparte, onzekere situatie. Toch proberen we allemaal de structuur in ons leven te behouden. School 
van thuis uit. Livelessen. Deadlines. Alles is wennen, maar beetje bij beetje wordt ook dit wel een gewoonte. Mijn dagen zien er totaal anders uit dan 
voorheen: rustiger en minder lang, hoewel het op sommige momenten toch wat stressvol kan zijn. Taken die nooit lijken te stoppen, deadlines om 
te respecteren. Weken die ongemerkt overgaan in weekends en omgekeerd. Iedere leerkracht heeft zijn eigen manier van werken: de één al wat 
duidelijker dan de andere. Sommigen zijn wat veeleisender dan anderen. Iedereen doet zijn best en dat is duidelijk te merken.

Na verloop van tijd hebben zowel leerlingen als leerkrachten hun draai gevonden en heeft iedereen het overzicht gevonden. Leerstof wordt zo 
begrijpelijk mogelijk aangereikt met filmpjes, schema’s, livelessen…  Voorlopig is dit het nieuwe normaal. Maar zo’n liveles is natuurlijk lang niet hetzelfde 
als wat wij gewoon zijn. En toch is het ook enorm leuk om elkaar (virtueel) terug te zien en om met de hele klas te kunnen praten. “Hoe pakt een ander 
het aan? Wat doen zij tegen de verveling?”

En ja, soms ontploft Smartschool, lopen de frustraties hoog op, maar dat hoort erbij zeker? Voor mijzelf probeer ik telkens een duidelijk overzicht te 
hebben van wat wanneer geüpload moet worden, zodat ik zeker niets kan vergeten. Omgekeerd evenredig met het overzicht dat ik nu heb bereikt, 
steekt onzekerheid toch op alle vlakken de kop op: “Wanneer mogen we weer naar school? Wat met de examens? Wanneer kan ik mijn vrienden op de 
vertrouwde manier terugzien?” Dit alles is voorlopig nog één groot vraagteken. Ik probeer te genieten van de tijd thuis, het mooie weer en we zien wel 
wat volgt. Stap voor stap.

Lotte
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Boodschap uit het verleden aan alle Ic Hou lezers, mezelf incluis
Ik schrijf deze column in het begin van de paasvakantie, op een moment 
dat we nog volop in lockdown zitten. De scholen zijn genoodzaakt 
dicht te blijven, zowat alle sportactiviteiten zijn afgelast, diverse sociale 
evenementen zijn uitgesteld. Kortom, van het ene op het andere ogenblik is 
ons drukke leven in een diepe put vol met leegte beland. 

Precies drie weken geleden draaiden we allemaal nog mee in de dagelijkse 
sleur. We keken elke dag naar onze agenda, volgden uurroosters, stelden 
planningen op, schakelden van school naar hobby’s en terug … In de 
resterende, ‘vrije’ tijd verlangden we altijd maar meer te doen en met alles 
rond te geraken.

Tegen de volgende dag wilden we schoolwerk afwerken, chatten met 
vrienden, aandacht spenderen aan familie, hobby’s uitoefenen, als 
ontspanning tv-kijken of lezen en zo verder. Daarom leefden we soms zowel 
met als tegen de klok. Niet te verbazen dat er in de toenmalige maatschappij 
veel mensen waren – met inbegrip van ikzelf – die het gevoel hadden dat er 
nergens meer tijd voor bestond. 

Momenteel hebben we, volgens wat velen althans denken, een overvloed 
aan tijd. Onze vrije tijd is nog nooit zo ‘vrij’ geweest. Hierdoor kan de verveling 
wel eens toeslaan. De minuten kruipen tergend langzaam voorbij op de 
dagen die normaal opgevuld waren met school en hobby’s. Elke ochtend in 
de week vraag ik mezelf af waarom ik me niet halsoverkop gereed maak om 
me naar school te haasten.

Enerzijds weet je uit ondervinding dat het af en toe wel chill is om eens geen 
verplicht werk te hebben. Het is zelfs bewezen dat nietsdoen kan bijdragen 
tot een betere innerlijke rust. Ondanks een overdaad aan verveling, heb je in 
deze periode misschien even tijd om over jezelf na te denken en terug tot 
rust te komen. 

Anderzijds treden in dit crisistijdperk schijnbaar meer onvermijdelijke klusjes 
op de voorgrond, met name de huishoudelijke taken. Vervelende karweitjes 
in huis behoorden niet altijd tot mijn dagelijkse routine, maar houden me nu 
wel slepende uurtjes bezig. Afwassen, de vloer vegen, opruimen… duren 
soms naar eigen perceptie oneindig lang.

Op sommige momenten lijkt het toch alsof de tijd vliegt: tijdens de 
videochat-gesprekken met mijn vriendinnen, bij het bekijken van een leuke 
film of serie, terwijl ik bezigheden ontdek waar ik vroeger geen tijd voor 
vond … Die momenten zorgen er voor dat ik even geen oog meer heb 
voor de klok. Ik heb zelfs het idee tijd tekort te komen voor alle originele 
tijdsbestedingen die ik voordien gewoonlijk niet deed.

Met andere woorden, onze tijdsbeleving is relatief. Ik denk dat er veel 
leerkrachten (en leerlingen) zich zorgen maken over alle verloren tijd die 
we zullen moeten inhalen. Nochtans kunnen we deze kwestie ook van de 
positieve kant bekijken: lesgeven zal efficiënter gebeuren, we zullen meer 
genieten van de tijd die we op school doorbrengen en verloren momenten 
zetten we om naar een nieuwe online, creatieve of rustvindende verrijking 
van onszelf. Dat hoop ik tenminste.

Dus gewaardeerde lezer, wees blij dat je van verveling verlost 
bent of wees niet teleurgesteld, omdat je terug aan het 

leven op de schoolbanken gewend bent. 
Probeer ook kalm te blijven wanneer 

je bedolven wordt onder het 
(school)werk. Aangezien de klok 
altijd verder tikt, zullen er zaken 
blijven waar je niet omheen 

kan, zoals examens. Bereid je zo 
goed mogelijk voor op alles wat 

op je afkomt, maar denk eraan: ook 
vervelende tijden gaan voorbij!       #

Identitijdscrisis
Julie Moens 6LWIb

Tekening Anaïs De Schryver 6 WEWIb
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Welke leerkracht ben jij?
Giulia Cabrejos 6 EMT en Evelien Van Hove 6 HW

Tekening: Sandra Seghers 5 WEWIb

Je krijgt hieronder een aantal vragen en dilemma’s voorgeschoteld waarbij 
je telkens exact één antwoordkeuze moet aanduiden. Nadat je alle vragen 

ingevuld hebt, ga je naar de antwoordentabel. Daar kun je bij elke letter turven 
hoeveel keer jouw antwoord naar die letter leidde. Bij de letter die jij uiteindelijk 

het meest hebt aangeduid, vind je de leerkracht waar jij het meest op lijkt! 

1. Je hebt net een berg beklommen, hoe ga je naar beneden?
• Je daalt via dezelfde manier af als hoe je er geraakt bent  A- B-C-D-E-F-G-H-I
• Je laat je oppikken door een helikopter
• Je springt met een parachute J
• Je zou in de eerste plaats geen berg beklimmen

2. Wat doe je als je een dagje vrij hebt?
• Je trekt er eens op uit  B-C-D-E-F-J
• Lekker luieren G
• Afspreken met vrienden A-H
• Je houdt je creatief bezig I

3. Waar zou jij bekend om willen zijn?
• Topsporter  D-G-I-H
• Zanger(es)  A-B-E-J
• Acteur/actrice  C
• Auteur  F

4. Wat is jouw favoriete lockdownbezigheid? 
• Leerlingen mails sturen met taken I
• Livestreamen met leerlingen  B-D-E-H
• Smartschool zo weinig mogelijk openen  C-F-G
• Challenges van leerlingen bekijken  A-J

5. Op een filmavondje ga jij voor een …
• Romantische komedie  E-G-I-J
• Thriller  H
• Historische film  B-C-F
• Drama  A-D

6. Als huisdier heb je het 
liefst een …
• Hond  D-I
• Kat  A-F-H
• Paard  E
• Geen dier  B-C-G-J

7. Als je een superkracht zou mogen 
kiezen, wat zou die dan zijn?
• Onzichtbaar zijn  F-G-J
• Kunnen vliegen
• De toekomst kunnen zien  D
• Gedachten kunnen lezen  A-B-C-E-I-H

8. Je krijgt 1 miljoen euro, maar dan moet je je wel 
aan één voorwaarden houden. Welke kies je?
• Je moet elke ochtend 25 km lopen E
• Je mag nooit meer vlees eten  A-J
• Je moet 1 maand in de gevangenis zitten  
B-C-F-G-H
• Je moet voor de rest van je leven dagelijks 
naar een volledig album van Niels Destadsbader 
luisteren  D-I

9. Op reis ga je het liefste naar …
• Een tropisch eiland  A-H-J
• Een bergachtig landschap  
B-C-D-E-F-G-I
• De bank in mijn tuin
• Een trektocht in de jungle

10. Voor welk strafbaar feit zou jij het meest waarschijnlijk voor de 
rechtbank moeten verschijnen? 
• Een bankoverval met enkele collega’s ( à la casa de papel)
• Het ontduiken van belastingen D-G
• Een vriend helpen ontsnappen uit de gevangenis B-E-H-J
• Illegaal graffiti spuiten A-C-F-I
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15. Wat zou jij kiezen als je voor de rest van je leven één van de volgende 
dingen nooit meer mag doen?
• Shoppen D-G
• Autorijden A-B-C-F-H-J
• Muziek beluisteren I
• Reizen E

11. Wat is jouw slechtste eigenschap?
• Ongeduldigheid D-E-F-G-I-J
• Slordigheid 
• Koppigheid B-C-H
• Weinig sporten A

12. Welke activiteit zou jij het liefst doen als 
verjaardagscadeau?
• Parachutespringen 
• Een wellness verwendag A-C
• Pairi Daiza bezoeken F-G-I

• Een feest geven B-D-E-H-J

13. Wat is jouw beste eigenschap?
• Behulpzaamheid A-B-C-F-I-H-J
• Optimisme D-E-G
• Zelfzekerheid
• Eerlijkheid

14. Je hebt een weddenschap verloren en moet nu één van de volgende 
opties uitvoeren, welke kies je?
• Eén maand je tanden niet mogen poetsen I
• Eén maand niet mogen douchen/ in bad gaan C-F
• Eén maand lang niet van kleding en ondergoed mogen wisselen 
• Eén maand lang elke dag 150 euro moeten uitgeven A-B-D-E-G-H-J

Turf hier je antwoorden. Ontdek op de volgende bladzijde je uitkomst!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J >>>
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A. Mevrouw Gesquiere 
Jij lijkt het meest op de vriendelijke en gezellige mevrouw 
Gesquiere. Een echte levensgenieter die vol energie in 
het leven staat. Ze is muzikaal, empatisch en houdt van 
de natuur.

B. Mevrouw Grolus 
De leerkracht waarmee jij je kan identificeren, is mevrouw 
Grolus. Als je haar tegenkomt, krijg je altijd een lieve 
glimlach naar je toegeworpen. Mevrouw Grolus is een kei 
in fotografie, ze is zeer creatief en heeft oog voor detail.

C. Meneer Caulier 
Jij lijkt het meest op filosoof, uhm, meneer Caulier. Hij 
denkt graag diep na over interessante vraagstukken en 
deelt dit graag met zijn leerlingen. Meneer Caulier ziet zijn 
leerlingen graag en staat altijd open voor een babbeltje.

D. Meneer Smet 
Deze behulpzame en lieve man is een toeverlaat voor 
velen. Met al vele jaren op het College, kunnen we toch 
zeggen dat zijn passie voor wiskunde en zijn volharding 
om les op deze school te geven, bewonderenswaardig is. 
Jij bent geen opgever en hebt graag altijd iets om handen! 

E. Mevrouw Sion 
De leerkracht waarmee jij je kan identificeren, is de vrolijke 
mevrouw Sion. Ze gaat als een echte optimiste door het 
leven en is altijd begaan met haar leerlingen. Mevrouw 
Sion vindt altijd rust en voldoening bij haar paarden. 

F. Meneer De Meyer
Een ‘chillere’ leerkracht bestaat bijna niet. Op een leuke en 
grappige manier bijleren, kan altijd met meneer De Meyer. 
Jij bent net zoals deze geschiedenisfanaat een persoon die 
wel al eens kan genieten van het luisteren naar muziek en 
het bekijken van een kunstwerk, maar je gaat met evenveel 
plezier al eens een pintje drinken met vrienden! 

G. Meneer Schepens 
Jij stemt het meest overeen met de gespierde meneer Schepens. Hij 
is avontuurlijk en deinst niet terug voor een stevige sporttraining. 
Hij kan het goed vinden met zijn leerlingen en staat altijd klaar om 
te helpen als een moeilijk wiskunde vraagstuk niet lukt.
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J. Mevrouw Merckx
Dé meest stijlvolle leerkracht (en misschien ook wel 
één van de liefste), juist ja, jouw match is mevrouw 
Merckx. Deze leerkracht geschiedenis is zeer geliefd en 
behulpzaam, maar staat ook altijd klaar voor een avontuur!

H. Mevrouw Droessaert
Jouw ‘leerkrachtenmatch’ is mevrouw Droessaert. Zij is een enthousiaste 
leerkracht wiskunde die graag op de hoogte is van de laatste nieuwtjes 
en stiekem soms wel wil meeroddelen met haar leerlingen. Een zeer 
vriendelijke dame, die zeker en vast van zich laat horen wanneer nodig!

I. Meneer van Looy
Deze talenknobbel lijkt misschien soms wel 
eens streng, maar heeft eigenlijk een zacht karakter, 
niks om bang voor te zijn dus... Een fietstochtje, een 
kooknamiddag, lezen... allemaal activiteiten waarmee hij 
zich niet kan vervelen. 
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Not Now – blink-182

Je zit voor je bureau en bekijkt de taken en toetsen tegen 

morgen. Je beseft dat je de afgelopen dagen te veel werk hebt 

uitgesteld en nu voel je je overweldigd. Omdat je je realiseert 

dat het onmogelijk is om alles klaar te krijgen, besluit je als een 

watje om alles nog langer uit te stellen, omdat je bang bent 

om met je taken geconfronteerd te worden. Nu voel je je heel 

schuldig en wanhopig. Gelukkig heb ik het perfecte liedje om je 

te vergezellen in deze zenuwinzinking: ‘Not Now’ van blink-182. 

Dit is mijn favoriete liedje van blink-182. Het beschrijft de angst 

die het gebrek aan controle meebrengt, wat in deze situatie heel 

passend is.

We Don’t Care – Kanye West

Het is onwaarschijnlijk dat je een week op school kunt doorbrengen 

zonder in contact te komen met onzin. Leerkrachten die irrationeel 

handelen, drama met medeleerlingen, rare kronkels in het 

schoolreglement en allerlei praktische bezwaren die je pad kruisen. 

Je geraakt gefrustreerd door zulke zaken en je wil er niet meer op 

ingaan. Voor zulke momenten heb ik ‘We Don’t Care’ van Kanye West. 

De titel zegt volgens mij al genoeg. Ook het andere werk van Kanye 

West is niet te versmaden.

In My Blood – Shawn MendesJe krijgt vandaag je rapport waardoor je behoorlijk begint te stressen en aan jezelf begint te twijfelen. Je vreest dat je iedereen teleurstelt, maar vooral jezelf. Heb ik wel genoeg mijn best gedaan? Zit ik wel in de juiste studierichting? Voor deze situatie heb ik ‘In My Blood’ van Shawn Mendes als mentale steun. Dit liedje gaat over angst en het twijfelen aan jezelf, wat perfect past bij deze situatie.

ICHOU #  ENTERTAINMENT

Muzikale survivalkit
Jerry Zhu 5 EWIb

Het lijkt soms onmogelijk om een dag in de middelbare school te doorstaan, laat staan dat je het jaren moet volhouden ... Houd 
de moed hoog, een beetje muziek in het leven kan veel helpen. Ik heb een album samengesteld met liedjes voor alle hoogte- 
en dieptepunten in je schoolcarrière. Ik heb het genre en tijdperk van de liedjes een beetje laten variëren. Hopelijk heb je er op 
een mooie dag wat aan en wordt je schoolleven wat leuker. Muzikaler wordt het al zeker!
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I’m So Tired – The Beatles

De wekker gaat af, je kunt je arm net genoeg strekken om hem uit te zetten. Nu 

begint de interne strijd: ergens in jezelf weet je dat je moet opstaan voor school, 

maar je oogleden voelen als cement. Je bent weer veel te laat gaan slapen. Ook 

je rooster van de dag oogt niet bepaald florissant, waardoor je alle zelfbeheersing 

nodig hebt om niet terug in te dommelen. Hoog tijd dat het weekend is om je 

energiebalans weer in orde te krijgen. Om je ochtend toch wat leuker te maken, heb 

ik hier een liedje van The Beatles over vermoeidheid. 

Take Me Home, Country Roads – John Denver
De hoogtepunten van het schooljaar zijn toch wel de enkele 
dagen waarop je geen echte les krijgt, de schooluitstappen. 
Je vertrekt naar school (soms wat te vroeg) zonder zorgen, 
uitkijkend naar de leuke dingen die je met je vrienden gaat 
doen. Het liedje Take Me Home, Country Roads is ideaal om 
te beluisteren wanneer je in de bus zit, bij voorkeur op de 
achterbank!

Love On Top – Beyoncé
Je komt de klas binnen en een leerling vraagt of de toetsen al 

verbeterd zijn. Jij denkt meteen: ‘’Oh nee, die toets was echt een ramp, 

ik wil er niet aan herinnerd worden’’, maar op het einde wanneer de 

toetsen worden uitgedeeld, blijk je een 9/10 te hebben. Je vrienden 

willen je erop wijzen dat je zogezegd niet hebt gestudeerd, maar het 

maakt je niet uit omdat je zo blij bent, je kunt het wel uitschreeuwen. 

Bij zo een stemming passen maar weinig liedjes zo goed als ‘Love on 

Top’ van Beyoncé.

Last Friday Night – Katy Perry

Ten slotte, het moment dat de meeste vreugde met zich meebrengt: 

vrijdagavond. Je kan je weer afzonderen van je schoolleven voor 

een volledig weekend. Vrijdagavond heb je geen zorgen, omdat er 

niets van je wordt verwacht en je lekker kunt ontspannen. Als je een 

liedje moet associëren met vrijdagavond, is het toch wel ‘Last Friday 

Night’ van Katy Perry. Al is de muziek van Katy Perry niet meteen het 

summum van hoge cultuur, het liedje blijft een klassieker én een guilty 

pleasure.
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Fabels uit het vierde jaar
Samengesteld door Vera Goossens

Tekening Siebe Ternest 6 WEWIb 

De leerlingen uit de klas van mevrouw Goossens lieten zich inspireren door dieren en penden een originele fabel neer. Geniet 
van de vinnige karakters en zoek de moraal van het verhaal!

De beer, de leeuw en de mieren 

In het bos leefde een grote, bruine beer.
Hij zei: ‘Uit de weg voor de sterkste heer!’
Toen onderdrukte de rustende leeuw
een enorm ongeïnteresseerde geeuw!
‘Wie zegt dat jij de sterkste bent?
Wie weet ben ik wel een sterkere vent.’
‘Kom maar op!
Ik geef je keer op keer op je kop.’
‘Morgen wedstrijdje touwtje trek?’
‘Ja, ja, beer, kijk maar uit of ik breek je nek.’
De volgende morgen
maakte de stoere leeuw zich toch grote zorgen.
Hij ging op weg
naar de open vlakte aan de heg.
Hij passeerde een groep mieren
die kropen mee om zijn overwinning te vieren.
Maar, tot ieders grote schrik,
won de beer het van de leeuw, zonder kik.
‘Wij proberen ook eens!’ riepen de mieren.
De beer begon te gieren.
‘Jullie? Tegen mij?’
‘Pak het touw, ik kom niet meer bij!’
Tromgeroffel op de grond
miljoenen mieren zwermden in het rond.
De beer ging liggen, nonchalant
maar de mieren vormden een sterke band.
‘Klaar, af!’
De beer trok als een maf.
hij kreeg echter het touw niet vooruit
zijn poten schoven steeds verder onderuit.
Hij sprak zijn laatste krachten aan,
Maar de overwinning hing eraan.
Dat hij was verloren,
zou hij nog lang mogen horen.

De mieren riepen: ‘Wat maakt ons sterk?’
Team-werk.

Miro Van Hoye en Ruben Omblets 4SPWb

De eekhoorn en zijn vrienden 

Er leefde een hechte vriendengroep in een bos
aandachtig luisterden ze daar eens naar meneer Vos,
erna deed mevrouw Papegaai haar ietwat saaie verhaal
en maakte de vrolijke krekel zijn gekend kabaal.
De eekhoorn echter geeuwde en vond de stoere, amicale verhalen niet 
meer leuk.
Dus ging hij weg en leunde verveeld tegen een beuk.
Hij zag de alledaagse praatjes van zijn vrienden niet meer zitten
en dacht bij zichzelf: ‘Ik ga liever pitten.’
De eekhoorn lag al snel lekker te dromen
over grote, sappige, smakelijke eikels in hoge, groene, stoere bomen.
De eekhoorn besloot de fijne droom aan zijn vrienden te vertellen
Maar zij zagen hem en begonnen te versnellen.
Na een lange, lastige achtervolging achter de vrienden
Vond hij dat hij wel een uitleg verdiende.
Wat zijn jullie problemen?
Waarop de rest in koor: ‘Dit kun je toch niet menen?’
Ze stonden stilletjes tegen elkaar te fluisteren:
‘Het is niet ok als eekhoorn niet naar ons wil luisteren.’

De vrienden wouden op hun beurt zijn verhaal niet horen
En renden weg opdat Eekhoorn hen niet meer kon storen.

Natan De Caigny en Alexander Van Lommel 4SPWb
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De hond en de pauw 

Hoewel de hond het beste scoorde in de klas
werd hij de slechtste van zijn ras.
Probeerde stoer te doen,
populaire mensen na te doen.
Het begon met een jointje voor de lol
maar hij ging al snel volledig uit de bol.
Niets kon hond nog boeien
Dus gebruikte hij zwaardere middelen om te stoeien.
Nu kreeg dag en nacht
Verslavende drugs de overmacht.
De pauw schudde het hoofd en keek bezorgd
Waarna de hond snel en deskundig werd verzorgd.
Hij wou stoppen, doch kon het niet.
Zijn problemen ontvluchten bracht enkel meer verdriet.

Maar door de hulp van de pauw en een zoveelste kans
Kreeg zijn leven opnieuw een gouden glans!

Iris Suetens en Ara Rooms 4 SPWb

De bever en de pauw 

De hardwerkende bever knabbelde aan een stukje hout,
maar toen kreeg hij het plots vreselijk koud.
Ik verhuis richting een warm land!
Hij vertrok naar de zuidelijke kant.

De trotse pauw 
bibberde ook al snel van de kou.
Hij toonde nog een laatste keer zijn pluimen met sproeten
en maakte zich gauw zuidwaarts uit de voeten.

Een diep, vervaarlijk water moest de bever oversteken met een touw
maar de enige houvast die hij bespeurde was de pauw
De pauw keek neer op de bever:
‘Dat dier brengt enkel gezever.’

Een wijze uil sprak toen de woorden:
‘Zonder elkaar geraak je niet in verre oorden.’

De pauw verdiende geld met z’n mooie staart
de bever bouwde een dam, onvervaard.
Aan de overkant lonkte het groene gras
en een plaats waar het lekker warm was.

Uiteindelijk leken ze te merken 
dat ze enkel over de rivier raakten door samen te werken.

Lukas Smet en Senne Noens 4SPWb
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Escaperoom
Febe De Smaele 6 MWE

Tekening Raphaël Lopes Cardoso 6 WEWIa2

Half slapend word ik wakker. Het is pikdonker en er hangt een beklemmende 
chemische geur in de lucht, ik moet er van hoesten. Ik probeer de slaap uit 
mijn ogen te wrijven, maar ik merk dat ik vastgebonden zit op een stoel. Het 
touw snijdt in mijn polsen en bezorgt me een branderig gevoel. Ik heb geen 
idee waar ik ben. Er zijn geen ramen en het is hier vochtig. Ik moet me wel 
in een kelder bevinden. Het laatste wat ik mij herinner, is dat ik een cocktail 
aan het drinken was in een louche bar in Rabat en dat ik me opeens niet 
goed voelde. Ik ging naar het toilet en opeens drukte er iemand een zakdoek 
tegen mijn neus. En toen werd alles zwart. Dat moet die chemische geur 
hier verklaren. 

Voor mij springt er opeens een licht aan en ik spot een vreemd toestel op 
een tafeltje. De rare machine floept aan en ik zie rode letters verschijnen. “We 
geven je één kans om te leven. Probeer te ontsnappen voordat de tijd om is …”  
verschijnt er op het minuscule schermpje. Is dit soms één of andere zieke 
grap? De letters verdwijnen en er verschijnt een klok op het schermpje. Ze 
begint langzaam af te tellen. Ik heb 10 minuten om hier uit te geraken. Dit 
is geen grap.

Ok, eerst mezelf loskrijgen. Ik begin als een kip zonder kop mijn polsen los te 
wringen uit het touw waarmee ik ben vastgebonden. Dit heeft geen zin, ik 
moet logisch nadenken. Dan zie ik een mes liggen op het tafeltje. Ik probeer 
me er naar toe te bewegen, wat niet echt vlot gaat. Uiteindelijk bereik ik het 
tafeltje en probeer ik met vastgebonden handen het touw los te snijden. Na 
enkele pogingen die me tot wanhoop drijven, krijg ik mezelf los! Ik loop naar 
de deur en bonk zo hard ik kan. “HELP! Is daar iemand? Ik zit vast! HELP!” Geen 
antwoord. Ik probeer na te denken. Wie wil er mij liever dood dan levend? 
Tja, als drugbaron heb je natuurlijk wel veel vijanden. Misschien was het die 
man uit het casino! Ik weet nog dat ik vals speelde tijdens een partijtje poker 
en daardoor verloor hij veel geld. Het was een Rus als ik mij niet vergis. Maar 
die man is meteen teruggekeerd naar zijn vaderland en dat was maanden 
geleden. 

Ondertussen scan ik de benauwde kamer, op zoek naar aanwijzingen. Onder 
de tafel ligt een brief. Ik open hem en ik raak verward van al de rare symbolen 
die op het papier getekend zijn. Het enige wat ik kan lezen is: “Hoe een bom 
onschadelijk maken.” Deze symbolen vormen vast en zeker de oplossing! 
Misschien kan ik de brief ontcijferen.
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Of was het die barones uit China? Ik weet nog dat ze mij een buitensporige 
som geld had gegeven in ruil voor een mooie lading cocaïne. Maar ik 
ben de leveringsafspraken nooit nagekomen en heb eenvoudigweg het 
hazenpad gekozen met haar geld. Of was het die exotisch geurende Indiër 
bij wie ik nog steeds in de schulden zit? Ik had toen geld nodig om mijn 
schuld te vereffenen bij een Colombiaan, nadat ik zijn lading cocaïne was 
kwijtgespeeld op volle zee. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij de 
bemanning zelf heeft laten ombrengen door zijn mannetjes. Je kunt nooit 
iemand vertrouwen als je zaken doet. 

Ik kijk naar de klok en zie dat ik al 5 minuten heb verspild. Ik vind een zaklamp 
en begin ermee in het rond te schijnen. Het blauw-paarse licht dat uit de 
zaklamp komt, doet me vermoeden dat het een UV zaklamp is. Ik schijn op 
de muren en vind dezelfde tekens als in de brief. Een driehoek staat voor de 
letter ‘e’, een vierkant met een stip erin voor een ‘p’. Vol hoop begin ik de brief 
te ontcijferen, maar ik kan er geen touw aan vastknopen. Het is in een andere 
taal geschreven. De persoon die me dood wil, is een echte smeerlap! 

De taal ziet er Scandinavisch uit. Oh nee, dat kan maar één ding betekenen. 
Het zijn mijn vrienden uit Noorwegen: de Noorse maffia! Die mannen heb 
ik wel wat aangedaan. Ik heb hun peetvader laten liquideren toen hij van 
me won bij een partijtje golf. Ok, die reactie was misschien een beetje 
overdreven, maar hij speelde ongetwijfeld ook vals. Ik ook een bom laten 
leggen in hun buitenverblijf in Zuid-Frankrijk. Ach ja, wat doe je zoal met 
mensen die je verraden aan de politie?

Wat kan ik doen, wat kan ik doen!? De tijd tikt genadeloos verder en ik 
raak wanhopig. De bom zelf proberen onschadelijk te maken is de enige 
oplossing die ik kan bedenken. Met het mes probeer ik de schroeven eruit 
te draaien en na veel gesukkel en enkele verwondingen lukt het ook. Ik zie 3 
draden: een rode, een blauwe en een gele. Wauw, niet eens een groene. Mijn 
kennis uit de films kan ik dus al achterwege laten. Ik waag mijn kans en snijd 
de blauwe draad door. Er gebeurt niks. Zou ik mijn leven riskeren door één 
van de andere draden door te snijden? Jij en ik weten maar al te goed dat ik 
sowieso de verkeerde zou kiezen.

Ik probeer rustig te blijven en verberg mijn gezicht in mijn handen. Er moet 
nog een uitweg zijn, het kan niet anders. Wat zie ik over het hoofd? Een 
verborgen rooster? Maar ik heb heel de kamer al afgezocht! Dan moet het 
wel gecamoufleerd zijn… Een sleutel? Maar er zit geen sleutelgat in de deur. 
Iets om de deur mee op te breken? Ik weet het niet, ik weet het niet! 

Ik draai me om en zie dat de teller op 10 seconden staat. Ik begin te 
panikeren, wat kan ik nog doen? Ik heb alles toch al geprobeerd?! 8 … 7 … 
Ik bonk zo hard ik kan op de deur: “HELP! Is daar iemand?” maar mijn kreet 
wordt weeral niet beantwoord. 5 … 4 … Ik geef het op het is te laat. Het is 
mijn verdiende loon. 3 … 2 … Ik sluit mijn ogen. 1 …

TRIIIIIINNNNGGGG! Als een gek schiet ik wakker, badend in het zweet. Ik ga 
meteen rechtop zitten en dan besef ik het. Het was een droom. Maar een 
droom! Ik heb enorm veel geluk gehad. Maar, wacht eens … Ik ken deze 
plek niet. Ik lig op een hard bed in een kleine ruimte met nog een stoel en 
een tafel. Voor het kleine raam staan tralies en de kamer wordt afgesloten 
door een gigantische metalen deur. In de muren zijn allerlei namen gekerfd. 
Jack, Lara, Martin … Zouden zij hier allemaal in deze kleine kamer gezeten 
hebben? Ik sta recht en probeer door het kleine raampje te kijken, tevergeefs. 
Het ruikt hier muf en ik zie boven mij enkele dikke bromvliegen rond de TLC-
lampen vliegen. De metalen deur zwaait met een enorm kabaal open en 
een man in een blauw uniform komt naar binnen. Hij heeft een plateau vast 
met iets dat eten moet voorstellen. 

“Goede morgen, meneer. Hopelijk bevalt het eten je hier wat, want je gaat 
hier nog wel even blijven zitten.” 
“Excuseert u mij, meneer. Maar kunt u mij vertellen waar ik ben?”
“Precies nog niet zo goed wakker! Ze komen zo dadelijk je uniform brengen 
en dan begint de ochtendwandeling met de andere gevangenen.” 
“Gevangenen?”       #
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Poëziepagina
Samenstelling en tekeningen door Fatima El Madani 4La

Désirée 

Ze wervelt
gooit haar armen in het ijle en
Draait
Kijkt me kort aan en
Grijnst 

Orpheus zingt en
smaalt
fungeert enkel als olie op
het vuur
zijn talent werd zijn vloek

maar ik kan niet luisteren naar 
zijn spel
zit gevangen in een 
gouden kooi
vrijheid lijkt zo’n 
absurd concept
het ritme van 
haar heupen
Tolt te snel door
Mijn hoofd

Fatima El Madani 4La

Enkel de rivier weet waarheen ze stroomt 

Tranen meanderen over haar gezicht
Al weet ze niet goed waarom ze huilt
Ze zit daar maar eenzaam langs de rivier
Als een kind dat om zijn speelgoed pruilt

Ze kijkt hoe de zon langzaam daalt
En water in pasteltinten kleurt
Een melancholische stilte overvalt het dorp
Alsof het met haar treurt

In het schemerdonker stond ze rillend op
En met gebogen hoofd vervolgde ze haar weg
De schilderachtige rivier die haar gadesloeg
Kon enkel gissen naar een uitleg

Nu wandelt de schim steeds dieper het duister in
Alsof ze weerzinwekkend droomt, 
Maar ze had gerust haar geheim kunnen delen
Enkel de rivier weet waarheen ze stroomt

ELPD

Hij is

Teder
Liefhebbend
Perfect met zijn imperfecties 
Hij is het allemaal
Alleen ziet hij het zelf niet
Alleen zag hij het zelf niet 
Want hij was het allemaal 
Hij was.

Luna Smet 4GL

Iemand vertelde me ooit 
Dat het leven vol tegenstellingen zat
En ik knikte maar begreep niet wat

Tot ik leerde dat dagen voor geluk zijn
En nachten voor mijn pijn
Dat de Maatschappij haar normen oplegt
Die niet zoals onze waarden zijn

Tot ik leerde dat glimlachen moet
En huilen niet mag
Nooit nog iets in overvloed
Want dat valt niet onder Haar gezag

Tot ik leerde hoe je vanbinnen leek
En vanbuiten was
Glimlachen binnenshuis
En tranen op je pas

Jij vroeg me ooit
Waarom ziet iedereen zwart
En zie ik daar wit?
En toen zei ik
Dat het leven vol tegenstellingen zit.

ELPD

Dromen 

Oh mijn dromen in de nacht
Slaap maar zoet 
Fluisteren ze zacht

Badend in mijn fantasie
Dringen ze binnen
Voor ik ze zie

In het licht van de maan
Spinnen ze een web vol verhalen
En gaat realiteit naar de vaan

Een wereld zo bekend
Maar zonder logica of 
Happy end

Oh mijn dromen in de nacht
Word niet wakker
Fluisteren ze zacht

Violette Vandervelden 4La
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Zoek

Nauwe klanken
omsluiten mijn woorden 

in niets lijkend op
wat was geweest 

ach, luisteren doet hij niet 
doch stil vluchten
steeds zoekend naar een antwoord

aangeslagen.

Camille Bourgeois 5LWIb

Once upon a time…

Iedereen in de wereld wordt getroffen door het coronavirus, zelfs de 
sprookjeswereld gaat in een lockdown.
Rapunzel heeft zelf haar haar kort geknipt. Het begon te zwaar te wegen 
omdat geen enkele prins nog onder haar toren kwam staan, social 
distancing.
Romeo heeft een andere vriendin, want hij mocht niet meer binnen bij Julia.
Roodkapje zit in haar eigen kot. Ze had vermoedelijk corona en mocht niet 
meer op bezoek bij haar grootmoeder.
De drie biggetjes zijn opgegeten door de wolf, want alle doe-het-zelfzaken 
waren gesloten en zo konden ze geen huisjes bouwen om zich te 
beschermen.
De zeven geitjes werden door de politie opgepakt wegens samenscholing.
Doornroosje is niet in slaap gedommeld, want haar handschoenen hebben 
haar gered van het spinnewiel.
Sneeuwwitje slaapt nog altijd in haar glazen kist, want niemand mag haar 
wakker kussen.
Bij Hans en Grietje heeft de heks uit hongersnood zelf haar peperkoekenhuisje 
opgegeten, want ze zat verplicht in quarantaine.
Jaak heeft nooit de gouden kip kunnen stelen, want hij kreeg in plaats van 
bonenzaad de oude zaadjes van een pompoenplant van jaren geleden 
omdat de tuincentra waren gesloten waren. Hij heeft wel de eerste plaats 
van grootste en mooiste pompoen ter wereld behaald.
Klein Duimpje is nooit thuis geraakt. Het brood in de Colruyt was 
uitverkocht, omdat de reus was gaan hamsteren.
Je ziet deze epidemie laat haar sporen na zowel negatief als positief, maar 
zo lang je niet positief bent voor COVID-19 blijven we samen positief #live 
together in a fairy tale.

Loewie Blommaert 1Mc 
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Perfect weather
Mara Claes 6LMT

Tekening Sandra Seghers 5WEWIb

Een aantal weken stonden de afstandslessen Engels in het teken van ‘opening passages’: de eerste hoofstukken van romans. 
We analyseerden een paar bekende voorbeelden, bekeken wat een eerste hoofdstuk al dan niet nodig heeft en kregen tips en 
tricks om nadien zelf aan de slag te gaan. Hieronder kunnen jullie een van de resultaten lezen, enjoy!

The sun was shining brightly and there was no cloud in sight, the perfect 
day for a funeral. At least it was for her mum’s, Katherine, who had genuinely 
hated bad weather. Alicia had been able to predict her mood perfectly just 
by going outside: the higher the temperature, the better. It was only fitting 
that it was almost twenty-five degrees on her funeral. A little smile appeared 
on Alicia’s face. Her mother wouldn’t have wanted it any other way.
She breathed in the warm air, allowing the smells of nature to penetrate her 
nose. The birds chirped querulously, searching for refreshment in the water 
of the lake. Her family and friends had gathered for the ceremony in the 
shadow of the trees at the local forest. Her mother had walked here every 
day with Silvia, her white labradoodle. When Silvia had died, Alicia and her 
mother had come here at night to bury her in the forest. Her last wish was for 
her remains to be scattered here as well.
Alicia blinked her eyes a few times to suppress the tears, one escaped and 
rolled down her cheek. She wiped it away with the back of her hand and put 
on her black sunglasses. Her mom was the only person she’d had left, she’d 
been her main support for years. Alicia hadn’t seen her father in years. She 
remembered that damned last day as if it were yesterday.

Alicia ran down the stairs, taking two steps at a time. In her haste, she almost 
slipped on the smooth wood with her green stockings, fortunately she was 
able to grab on to the banister just in time. She’d been waiting for days 
for that annoying sound of the doorbell, which now sounded a lot more 
pleasant than usual.
‘I’ll get it, mum!’
Finally, her new doll had arrived: one that could make noise and behave like 
a real baby. Her mother hadn’t been thrilled to hear crying and laughing all 
the time, but her big puppy eyes and cute pout had done the trick.
She grabbed the handle with both hands and quickly opened the door. 
Frightened, she stood there, as if glued to the floor. Two serious-looking men 
were waiting impatiently.
‘Hello girl, what’s your name?’ asked the larger one of the two. He lowered 
himself to her height and smiled kindly.
She didn’t dare look him in the eye and therefore kept staring at the floor. ‘My 
name’s Alicia. Alicia Williams.’ Her answer was barely audible.
The man gently laid a hand on her shoulder, she flinched. ‘Alicia, you don’t 
have to be afraid of us. We won’t hurt anyone.’ His partner nodded in 
agreement. ‘Is your dad home?’
‘Yes, but he’s asleep.’ She shot them a quick, worried glance. ‘I think it would 
be better if you came back another time. He’s usually angry when you wake 
him up.’
This time his partner spoke to the little girl, ‘That’s not a problem. We can 
wake him up for you if you’d let us in.’
She opened the door further with a shy smile. ‘Come in.’
The two men entered the small townhouse. The three of them could barely 

fit in the cramped hall. Alicia opened the left door and went inside, closely 
followed by her guests.
They had arrived in the living room. There was a grey coffee table in the 
middle of the room with a worn-out, white couch behind it that had acquired 
a yellowish shine over the years. It contained four mismatched cushions and 
a woollen blanket. In front of it was a small, wooden box with a TV on top 
that had to be at least twenty years old by now. On the wall hung a colourful 
painting made by their daughter and a broken wall clock.
Her mother was watching TV, when Alicia and her guests entered the room. 
She jumped up, startled and noticed two strangers standing in the doorway. 
‘What are you doing in my house?’ She studied the men from head to toe, 
her gaze switching between suspicion and fear.
‘I’m detective Smith and this is my partner Miller.’ They both showed their 
identity cards. ‘We need to bring your husband in for questioning.’
‘What did he-’
Before she could finish her question, Adam Williams stumbled into the 
room, slightly limping and barely awake. He was a broad, muscular man who 
would look good if he’d taken care of himself. He had an angular face with a 
prominent nose and looked as if he hadn’t shaved in days. His messy, black 
hair hung down, partly covering his face. There was a large, black dragon 
tattooed on his right arm that went all the way into his neck. He was wearing 
grey pyjama pants and a dirty, white T-shirt.
He was about to lash out to his wife, when he saw the two men standing in 
his living room.  ‘Who the hell are you?’
‘These are detectives, Adam,’ Katherine said sharply, urging him to be polite.
‘What do you want from me? I haven’t done anything wrong.’ His amber eyes 
were full of hate, his upper lip was trembling. ‘Leave me and my family alone 
and get out of my house.’
‘I’m afraid we can’t do that,’ Miller said, shaking his head. ‘If you behave 
yourself and come with us to the station without any problems, we’ll be out 
of here in no time and we’ll never have to bother your family again.’
Smith pulled out his handcuffs and looked at him while raising an eyebrow. 
‘We can do this the easy way or we can do this the hard way, you choose.’
‘Okay, okay.’ He raised his hands in the air as a sign of surrender. ‘I’ll come 
with you.’
Smith grabbed his arms and put on the handcuffs. ‘You have the right to 
remain silent. Anything you-’
‘Yeah, I know, stop. I’ve heard that one before.’ He turned to his daughter, 
smiling painfully. ‘Alicia, whatever happens, I love you. Never forget that.’
Alicia watched how the detectives guided him outside and put him in the 
back of the car. Tears were rolling down her cheeks.
Her mother took her in her arms, stroking her long, brown hair. ‘The two of 
us will get through this together,’ she said, trying to comfort her. ‘Everything’s 
going to be okay, my love.’
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Alicia shook her head to clear her mind and 
returned to reality. She’d been so deeply lost 
in thought that she’d missed some of the 
speeches. By now, the time had come to 
scatter her mother’s ashes in the forest, as 
she had wished. A small breeze had sprung 
up while the last remains of what once was 
Katherine disappeared in the wind.
Her family and friends approached her 
one by one to say goodbye and wish her 
strength. When the last person had left, 
she took off her sunglasses and looked in 
the distance one last time, her mom’s ashes 
long gone.
She turned around and was about to leave, 
when she saw a dark silhouette moving 
between the trees in the corner of her eye. 
She hadn’t noticed the shadowy figure before. 
Alarmed, she walked deeper into the forest, careful 
not to make any sound.
A few meters away she saw a broad man turned with 
his back to her. His posture evoked a vague memory, 
but she couldn’t quite figure out where she knew him 
from. She tiptoed closer, until the twigs under her feet 
cracked. She cursed her choice to wear black stilettos and 
hoped the man hadn’t heard the sound, but he had. He 
turned around to find Alicia standing in front of him.
She couldn’t believe what she saw. Was she dreaming? His 
angular face, those amber eyes and his short, black hair 
that had turned partly grey in the meantime looked all too 
familiar.
‘Father?’ she asked hesitantly. She stood there in complete 
shock. It couldn’t be true, could it? There was a deep scar 
running from his mouth to his jaw, which had not been 
there before, but she would have recognized that face out 
of thousands.
He smiled warmly at her. ‘Hello, Alicia.’
…        #
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Sportieve leerlingen in de 
kijker op Instagram

Kardinaals- 
beker

Nikolaas Van Parijs 6 WEWIa2 Nikolaas Van Parijs 6 WEWIa2

Gedurende het gros van onze quarantaine werden we dagelijks verwend met tientallen video’s van 
leerlingen op het SJKS-Instagramaccount. De leerlingen uit de eerste graad stuurden dagelijks video’s 
in waarin ze op hun manier de verveling tegengingen. Mevrouw Van Caekenberghe en mevrouw 
Vastenhaeck, de beheerders van het account, zorgden voor een lichtpuntje in de donkere coronatijden! 
Hieronder enkele leuke foto’s. Zin in meer? Volg @sintjozefkleinseminarie op Instagram!        #

Gedurende het tweede semester deed het 
schoolvolleybalteam mee aan de Kardinaalsbeker, 
een volleybalcompetitie waar alle Vlaamse 
scholen aan kunnen meedoen. Ons team speelde 
in de categorie ‘Scholieren meisjes.’ 

Op 5 februari werd de eerste ronde gespeeld, 
we wonnen met 3-0 van Don Bosco Zwijnaarde. 
De halve finale werd op 4 maart gespeeld tegen 
Don Bosco Hechtel. We wonnen nipt met een 3-2 
score. Spijt genoeg besloot Sporta Vlaanderen de 
finale die op 13 mei zou plaatsvinden definitief 
af te gelasten. Het kampioenenteam van 2020 
(We vertrouwen er immers op dat ze zeker 
gewonnen hadden!) bestond uit de volgende 
speelsters: Luna Massy (4SPWa), Nelle Van Riet, 
Emma Lannoey, Seppa Maes (allen 6WEWIa2), 
Valérie Debière (5LWIa), Fran Denotté (3Lb), Oona 
Goossens (2MWSb), Flore De Backer (3WTa) & 
Myrthe Mars (3SPWb)      #
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Van geen 
sprintje 
vervaard
Lander Leeman 4 Lc

Dat er in onze hogere jaren veel 
sporttalent zit, dat wisten we al, 
maar ook de enthousiaste atleten 
in de lagere jaren van onze school 
mogen wel eens in de kijker geplaatst 
worden. Een van deze sportievelingen 
is Martha Geerardyn.

Martha is een leerlinge van ons eerste 
jaar, ze zit in 1Mc en haar favoriete 
sport is atletiek. Ze doet nu al 7 jaar 
atletiek en speelt daarnaast ook 
mee in het jeugdtheater van Sint-
Niklaas. Atletiek, doet ze op De Ster 
bij haar club AC Waasland en ze is 
ook geselecteerd voor het provinciaal 
atletiekteam. 

Voor Martha atletiek deed, turnde 
ze, maar toen haar zus overstapte 
van turnen naar atletiek besloot 
zij om dit ook te doen. Als 2de jaar 
miniem moet zij nog geen disciplines 
kiezen om zich in te specialiseren, 
dit gebeurt pas vanaf volgend jaar 
wanneer ze 1ste jaar kadet is. Ze moet 
zich misschien nog niet specialiseren, 
maar ze heeft nu wel al duidelijk een 
paar favoriete disciplines: de spurt, het 
hordelopen, het hoogspringen en het 
verspringen. 

Door de lockdown kan ze momenteel 
niet in clubverband trainen, maar 
dat is voor Martha geen reden om 
niet te sporten. Nu ze meer tijd heeft 
dan gewoonlijk, gaat ze geregeld zelf 
lopen in de polders en doet ze af en 
toe thuis ook een workout. Ze denkt 

dan ook dat ze nog steeds in een 
goede, zo niet betere conditie zal 
zijn wanneer ze terug gewoon kan 
trainen.

Martha doet ook geregeld mee aan 
atletiekwedstrijden en behaalde toch 
al mooie resultaten, ze behaalde 
al meerdere provinciale titels in 
verschillende disciplines en op het 
BK behaalde ze recent nog een 2de 
plaats en twee 4de plaatsen. Martha 
is dan ook nog lang niet van plan om 
te stoppen met atletiek en hoopt in 
de komende jaren nog veel meer 
mooie resultaten neer te zetten.  
Wij hopen natuurlijk vurig mee!        #
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De ene ronde is de andere niet!
Nikolaas Van Parijs 6 WEWIa2

Vier jaar geleden liep hij nog rondjes rond de stadsschouwburg en nu maakt 
profrenner Sander De Pestel zich klaar voor de Ronde van Vlaanderen in de rangen 
van Sport Vlaanderen-Baloise. Hoe gaat dat zo met een fiets in de ene hand en een 
diploma handelsingenieur in de andere?

Vanaf wanneer wist je dat je profrenner wou 
worden?
Toen ik op mijn 14de voetbal inruilde voor 
wielrennen, was het allemaal nog speels. In het 
weekend reed ik een wedstrijd en doordeweeks 
trainde ik 2 à 3 keer. 2 jaar later was wielrennen 
uitgegroeid tot mijn passie, vanaf toen wou ik 
profrenner worden. In 2016 won ik op 17-jarige 
leeftijd het Belgisch Kampioenschap voor 
junioren. Niet veel later gaf Lotto mij de kans 
bij hun beloftenploeg te gaan rijden. Dit was 
voor mij de bevestiging dat ik het in me had om 
profrenner te worden. Vanaf toen ben ik er vol 
voor gegaan. In de loop van augustus 2019 kreeg 
ik van Sport Vlaanderen-Baloise het aanbod om 
bij hun prof te worden. Hiermee was mijn droom 
uitgekomen!

Studeer je nog?
Van thuis uit heb ik altijd de waarde van studeren 
meegekregen. Vanaf mijn 17e werd studeren een 
bijzaak. Toch heb ik de opleiding aan Het College 
afgemaakt en ben ik gaan verder studeren. Ik ben 

in Gent handelsingenieur gaan studeren en heb 
daar mijn bachelor gehaald. Momenteel ben ik 
bezig met de master Data Analytics. Omdat ik 
me nu echt wel op het wielrennen wil focussen, 
ga ik deze master die normaal 2 jaar duurt over 
meerdere jaren spreiden. 

Hoe combineer je deze 2 zaken?
Vooral in het begin was het een moeilijke 
match. Het leek onmogelijk om wielrennen en 
studeren te combineren. Met Lotto gingen we 
bijvoorbeeld tijdens de winterstop op stage in 
Spanje. Ik kon toen maar deels mee, omdat ik 
in januari examens had. Ik had het gevoel dat ik 
me op geen van de 2 volledig kon storten, wat 
natuurlijk heel logisch was. Door vooral veel 
discipline te hebben, heb ik me door die jaren 
heen gezwoegd. Het waren drukke tijden, maar 
ik ben nu ongelooflijk blij dat het me is gelukt en 
ik ben er zeker van dat ik er later nog veel aan zal 
hebben.

Heb je veel opofferingen moeten doen voor het 
wielrennen?
Topsport en opofferingen gaan hand in hand. 
Ik moet heel goed op mijn voeding letten en 
ontzettend veel trainen. Ook moet je een groot 
deel van je sociale leven aan de kant zetten. Dat 
is natuurlijk heel jammer, maar als je dan zoveel 
moois terugkrijgt van iets wat je graag doet, is dat 
het allemaal waard.

Hoe verlopen je trainingen?
Ik train deels in Spanje en deels in België. Tijdens 
de wintermaanden is het nadelig om in het 
koude, Belgische weer 5 uur aan een stuk te 
fietsen. Daarom brengen we het grootste deel 
van de voorbereidingsperiode door rond de 
Middellandse Zee. Mallorca en Spanje zijn de 
populairste bestemmingen. In België train ik 
vooral met een vriendengroepje van enkele 
Waaslandse renners. Verder wordt er ook veel 
zonder de fiets gedaan. Ik zit vaak in de gym voor 
stabilisatietraining en krachttraining. Lopen en 
zwemmen horen ook bij mijn trainingspakket.

Heeft de coronacrisis een grote invloed op je 
leven als renner?
Belgische profrenners mogen van geluk spreken 
dat ze nog buiten mogen fietsen. Spanjaarden 
en Italianen zitten een paar maanden weg te 
kwijnen op hun rollen (lacht). Ik train nu (n.v.d.r. 
10 mei) nog altijd volgens schema, maar het 
is frustrerend om te rijden zonder doel. We 
weten niet wanneer het seizoen weer op start 
zal kunnen komen. De kans dat er in 2020 geen 
koersen worden gereden is reëel, ondanks de 
kalender die enkele dagen geleden verscheen. 

Heb je een voorbeeld, renner of niet-renner?
Ik kijk enorm op naar Bradley Wiggins. Keer op 
keer heeft deze man iedereen verbaasd. Hij 
groeide op in een criminele buurt van Londen. Hij 
boekte zijn eerste successen als pistier en werd zo 
vijfvoudig olympisch kampioen in verschillende 
disciplines. Op de weg werd hij meer gezien als 
een sterke beer dan als een vinnige klimmer, 
maar toch slaagde hij erin om de Tour De 
France te winnen. Wiggins heeft me getoond 
dat alles mogelijk is als je er hard genoeg voor 
werkt. Steeds wanneer ik aan zijn verhaal word 
herinnerd, krijg ik een boost van motivatie.

Nu je droom om profrenner te worden is 
uitgekomen, welke race droom je te winnen?
Ik ben vooral een voorjaarsrenner. De 
keienklassiekers en heuvelklassiekers zijn mijn 
hoofddoelen van het seizoen. Een favoriete race 
kiezen is moeilijk. Parijs-Roubaix en de Ronde 
(van Vlaanderen) staan nek aan nek. Aan de ene 
kant ben ik een Vlaming en is de Ronde altijd 
een volkfeest van jewelste. Anderzijds denk ik 
dat Roubaix me beter ligt en ik vind het nog 
mythischer dan de Ronde … Ik zou dan toch voor 
Roubaix kiezen denk ik!

Dankjewel Sander! We duimen allemaal om je 
zo snel mogelijk terug op de fiets te zien in een 
grote wedstrijd!        #

Sander wint Wingene koers (2019)

IC HOU JUNI 2020  69





IK HEB
MIJN EIGEN
ENERGIE-
FORMULE.

ENERGIQ MENU
LEKKER VEEL ENERGIE

EEN PARTNERSHIP DAT 
REPUTATIES VERSTERKT

Scolarest beheert in België meer dan 220 restaurants 
in onderwijsinstellingen. Onze chefs zijn dagelijks in 
de weer om lekker verse maaltijden te bereiden voor 
leerlingen tussen 2,5 en 18 jaar, en voor studenten in 
het hoger onderwijs. Dat doen ze met een grote passie 
voor kwaliteit, een ongeziene fl exibiliteit en een scherp 
oog voor nieuwe smaak- en eettendensen. Het maakt 
Scolarest tot een betrouwbare en verantwoordelijke 
partner van scholen die een lekker, gevarieerd en gezond 
voedingsaanbod wensen dat hun reputatie versterkt. www.eetleerleef.bewww.scolarest.be

A MEMBER OF COMPASS GROUP

SCOLAREST MAAKT HET VERSCHIL



ICHOU #  KUNST EN CULTUUR

Dag van de beeldeducatie

Maandagnamiddag brachten de vijfdejaars 
door in de Casino waar ze kennismaakten 
met de film ‘Dunkirk’. Deze film toont aan dat 
Christopher Nolan inderdaad een visueel genie 
is. Van de kogels die in de buurt van het hoofd 
van de soldaten vliegen tot indrukwekkende 
explosies, de film brengt je tijdens de eerste 
10 minuten rechtstreeks in het oorlogsgebied. 
Dinsdagnamiddag bespraken de leerlingen dit 
visuele wonder tijdens één van de drie sessies 
rond beeldeducatie. Tijdens een tweede sessie 
gaf een persfotograaf wat meer uitleg over zijn 
beroep en besprak meneer De Geest enkele 
iconische beelden uit de journalistiek van de 
voorbije decennia. De derde sessie was opgedeeld 
in twee delen: eerst kregen de vijfdejaars theorie 
over fotografie met een smartphone. Deze kennis 
mochten ze vervolgens in de praktijk gebruiken 
wanneer ze in het tweede deel in groepjes de 
school moesten verkennen met de opdracht een 
foto te nemen volgens een bepaalde techniek. De 
leerlingen kregen daarna nog enkele minuten de 
tijd om hun foto zo goed mogelijk te bewerken. 
Mevrouw Van Caekenberghe en mevrouw 
Grolus bekeken bij de beoordeling vooral of de 
leerlingen de compositieregel die zij gekregen 
hadden zo goed mogelijk tot stand hadden laten 
komen in hun werk. Verder was het ook belangrijk 
hoe de groepjes hun foto’s konden verbeteren 
met de fotobewerkingsapps. Na selecteren, nog 
eens selecteren en een hoop telefonisch overleg, 
stelden de twee leerkrachten een top 7 samen. 
Dit jaar kozen ze daaruit niet één, maar twee 
grote winnaars! Deze twee groepjes hebben 
beiden zo’n goed werk geleverd, dat het een 
onmogelijke keuze was om te beslissen wie op 
de eerste plaats moest komen. 

Bij dit artikel vinden jullie de twee winnende 
beelden, maar ook de foto’s die de plaatsen drie 
tot zeven bezetten. 

1
Eerste plaats 
Opgave: driehoekscompositie, door Jasper Ost, 
Gilles Peeters, Sander Van Assche en Alexander 
Amelinckx (allen 5WEWIa)

“We waren onder de indruk van hoe het groepje 
er in geslaagd is deze strakke compositie als 
eindresultaat te bekomen door middel van 
nabewerking. Erg indrukwekkend aangezien 
de foto oorspronkelijk redelijk scheef was. De 
aangepaste kleuren spelen in op het algemeen 
thema en zorgen voor een extra effect. We 
hadden bij deze compositieregel slechts één 
driehoek verwacht, maar waren aangenaam 
verrast de vorm meerdere keren te bespeuren in 
deze foto!”

1
Eerste plaats  
Opgave: patronen en grafische vormen, 
door Joren Loncelle, Francisak Prusov, Simon 
Verbruggen en Simon Blomme (allen 5WEWIb)

‘Deze foto is opnieuw beslist beter geworden 
door een doordachte nabewerking. Ook hier was 
de oorspronkelijke versie schots en scheef, maar 
nu staat het allemaal (dankzij de bewerking) 
perfect recht. Het licht was ook een cruciale 
factor. De perfecte symmetrie wordt doorbroken 
door de paal die vanuit de rechterhoek het beeld 
binnenkomt en zorgt voor een boeiend gegeven. 
Knap gezien!’

De groepsleden van beide winnende teams 
worden gecontacteerd door mevrouw Van 
Caekenberghe en mogen uit haar handen 
hun prijs ontvangen.     #

Myra Van Emelen, 5GL

Op 21 januari was het weer zover, de dag van de beeldeducatie! Met deze dag willen de leerkrachten van de derde graad de 
leerlingen niet zozeer met beelden in contact laten komen. Ze willen hen vooral leren hoe je door beelden geprikkeld wordt 
en hen aanleren hoe ze ermee moeten omgaan, hoe ze op een bepaalde manier naar de realiteit kunnen kijken. Als eerste 
luikje van de dag aanschouwden de vijfdejaars gedurende het zesde en zevende uur ‘Dunkirk’ in de Casino. De dag erna 
volgden ze drie sessies waarin de film besproken werd, maar waarin vooral gewerkt werd rond fotografie.
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3-7
Plaatsen 3 t.e.m. 7 

IC HOU JUNI 2020  73



ICHOU #  KUNST EN CULTUUR

Kunstige Collegegangers in de Kijker II

Dag, Lara en Eline. Ik bedank jullie al bij voorbaat voor de bijdrage die 
jullie leveren aan het artikel. Zouden jullie ons iets meer over jezelf willen 
vertellen en over wat voor kunstzinnigheden jullie allemaal uitoefenen in 
je vrije tijd?
E # Ik ben Eline en ik zit in 6LWIa. Ik heb vroeger altijd veel geknutseld en 
ben veel creatief bezig geweest. Een paar jaar geleden heb ik leren breien. Ik 
vond dat heel leuk en sindsdien ben ik het meer en meer gaan doen. Ik heb 
bakken ook altijd al leuk gevonden. Dat waren meestal heel simpele dingen. 
Maar het laatste jaar ben ik echt taarten beginnen maken en versieren.
L# Ik ben Lara en zit in 5SPW. Ik teken heel veel en heb een heel eigen stijl. 

Wat heeft jullie ooit bewogen om aan jullie activiteiten (tekenen, breien, 
bakken, taarten versieren…) te beginnen?
E # Het breien heb ik geleerd van mijn mama. Zij heeft mij echt aangezet 
om dat meer te doen. Maar het bakken is langzaamaan geëvolueerd. Het is 
begonnen met koekjes en cake en dan meer en meer desserts en taarten. 
L# Ik teken al sinds ik klein was en doe het dan ook heel graag. Op een 
bepaald moment had mijn peter mij een klein schetsboekje gegeven en 
sindsdien teken ik nog meer dan voorheen het geval was. 

Waar halen jullie je inspiratie vandaan?
E # Ik kijk vaak op Pinterest. Voor het bakken gebruik ik veel kookboeken en 
zoek ik recepten op online.
L# Mijn inspiratie vind ik gewoon in mijn eigen hoofd. Ik teken dan ook 
vaak onrealistische dingen. Soms haal ik ook ideeën uit mijn omgeving, uit 
alledaagse voorwerpen zoals bijvoorbeeld een lamp.

Eline Penneman 6LWIa

Een nieuw artikel en twee nieuwe kunstenaars die zichzelf even voorstellen. Zoals ik in de vorige editie al heb vermeld: 
de schoolbanken wemelen van de creatieve zielen. Allemaal verdienen ze om verscheidene redenen wel een plek in deze 
rubriek. Deze keer had ik het genoegen om Eline Baert 6LWIa en Lara Vermander 5SPW iets meer over zichzelf en hun kunst 
te laten vertellen. 
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Zouden jullie overwegen om jullie hobby’s uiteindelijk te integreren in 
jullie latere studies of job? Of willen jullie hobby’s en school/werk liever 
gescheiden houden?
E # Ik heb er wel even aan gedacht om iets met patisserie te doen, maar 
voorlopig hou ik het gewoon als hobby. Misschien doe ik er later wel nog iets 
mee in bijberoep. Wie weet. Breien blijft sowieso enkel een hobby voor mij.
L# Als ik een job vind waarvan ik kan leven en waarbij ik kan blijven tekenen, 
waarom niet?

Wat is het meest eigenaardige dat jullie al hebben gedaan voor je kunst?
E # Ik heb nog niet echt iets eigenaardigs moeten doen. Maar als ik toch iets 
moet zeggen, dan is het dat ik bloemen ben gaan plukken om een taart te 
versieren.
L# Pffft, lastige vraag. Ik heb nog niet echt iets héél eigenaardigs moeten 
doen. Ik heb wel al op schoenen en op de griptape van mijn skateboard 
getekend. Zo heb ik onlangs een prijs gewonnen voor mijn griptape. De prijs 
bestond uit héél veel stickers en een nieuwe griptape, waar ik waarschijnlijk 
weer op zal tekenen. 
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Hebben jullie tips voor zij die jullie kunstvormen eens zouden 
willen uitproberen?

E #Je moet gewoon doen wat je zelf graag doet! Het is 
niet zo erg als het resultaat wat minder is, zolang je 

er maar plezier aan hebt beleefd. En als het van 
de eerste keer niet lukt, probeer het dan gewoon 
nog een keer.
L# Teken gewoon wat er in je opkomt, dat is altijd 

goed. 

Nog maar eens bedankt voor jullie bijdrage! 

Zo leren we weer iets meer bij. Anderen 
motiveren om ‘te doen wat je graag doet’ 

en niet bij de pakken te blijven zitten als 
het misgaat, is blijkbaar een trekje van de 

kunstenaars bij ons op school. Tips die 
je zelfs kunt toepassen buiten de kunst 
om, zo lijkt mij!        #
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In de voetsporen van Dimitri Vegas & Like Mike
Camille Bourgeois 5LWIb

Het is de droom van velen: ooit eens 
op een festival draaien als dj. Zo ook 
voor Dries Catfolis uit 5LWIb. Als DJ 
Arsenic kan je hem horen op vele 
feestjes in Sint-Niklaas, maar ook nu 
in coronatijden zit hij niet stil! Hoog 
tijd voor een interview dus. Ik stelde 
hem virtueel enkele vragen.

Hoe ben je op het idee gekomen om dj te 
worden? 
Ik keek veel dj-sets van Tomorrowland en ik was 
grote fan van Dimitri Vegas & Like Mike. Ik prutste 
wat op mijn kamer door 2 muziekboxen luider en 
stiller te zetten tot mijn broer voor mij dj-software 
heeft gedownload. Een dj-vriend van mijn andere 
broer vertelde dat ik beter een dj-controller kocht 
en zo is alles wat begonnen.

Hoe lang ben je al bezig met je hobby als dj? 
In 2015 heb ik mijn eerste dj-controller gekocht 
met al het geld van mijn plechtige communie. 
Daarvoor prutste ik vooral met dj-software op 
de computer, maar dat stelde niet veel voor. 
Sindsdien ben ik wat beginnen draaien op mijn 
slaapkamer, maar daar bleef het ook bij. Af en toe 
postte ik een mixtape op Soundcloud die dan 
werd beluisterd door mijn familie en vrienden. 
In 2017 mocht ik van de groepsleiding van mijn 
scouts (Waasmunster) draaien op de Woeling. 
Dat is onze jaarlijkse barbecue in september en 
‘s avonds is er ook een fuif. Dit was het allereerste 
feestje waar ik heb gedraaid. Nadien kwam daar 
dan de Jinfuif bij en andere evenementen van de 
scouts. Ondertussen draai ik nu al 3 jaar op fuiven 
en de laatste tijd gaat het alleen maar beter en 
beter.

Hoe vaak ben je hier gemiddeld mee bezig per 
week? 
In de week oefen ik veel in mijn kamer, dat is bijna 
elke avond. Daarnaast steek ik veel tijd in nieuwe 
muziek zoeken en downloaden zoals originele 
edits en mashups. In het weekend heb ik soms 
een feestje, maar dat is zeker niet elk weekend. 
Gemiddeld 1 of 2 keer in de maand.

Wat zijn de leukste evenementen die je tot 
hiertoe hebt kunnen meemaken? 
De Woeling van mijn scouts is voor mij altijd het 
hoogtepunt van het jaar. Iedereen van de scouts 
is altijd enthousiast en dat maakt het alleen maar 
nog toffer. Voor de rest heb ik meegedaan aan 
wedstrijden van Hallowinter en Down Under en 
die heb ik ook gewonnen. Dit jaar heb ik voor 
de eerste keer mogen draaien op Nieuwjaar, op 
Feel the New Year in Waasmunster. Wederom 
een onvergetelijke ervaring. (Bijna) elke vrijdag 
draai ik bij Stuifkot in den Eglantier op ’t Plein na 

school. Het is daar altijd megagezellig en er hangt 
altijd een goede vibe. Kom zeker eens af!

Door de coronacrisis valt je werk op feestjes nu 
even stil. Doe je iets alternatiefs nu? 
Ik heb enkele boekingen die nu afgelast zijn of 
verplaatst worden. Nu houd ik me bezig met 
veel muziek te downloaden. Ik heb ook een paar 
mixtapes opgenomen die ik online plaats, maar 
dat is toch niet hetzelfde als echte fuiven.

Dankjewel dat we mee mochten kijken achter 
de schermen! Nog veel succes gewenst na de 
lockdown. Hopelijk kunnen de echte fuiven snel 
weer plaatsvinden!       #

Volg DJ Arsenic op social media! 
Instagram: @deejayarsenic
Facebook: @djarsenic
Soundcloud: DJ Arsenic

IC HOU JUNI 2020  79



ICHOU #  KUNST EN CULTUUR

1
Stagecoach (1939)

John Ford - Western

“If there’s anything I 
don’t like, it’s driving a 
stagecoach through 
Apache country.”

Stagecoach is binnen 
het westerngenre 
een van de meest 
d o o r s l a g g e v e n d e 

films. John Ford inspireerde met deze film veel 
latere westerns. Hij gebruikte het decor van 
Monument Valley, later een klassieke locatie voor 
het westerngenre. Ook is het een van de eerste 
succesvolle films van de Hollywoodlegende John 
Wayne. Als kijker word je meegenomen in een 
koets die door de woestijn door het gevaarlijke 
Apachegebied reist, met verschillende soorten 
reisgenoten...

2
The Lady From Shanghai (1947)

Orson Welles - Film noir

“Talk of money and 
murder. I must be 
insane, or else all these 
people are lunatics.”
Michael O’Hara gaat 
als matroos werken op 
het luxueuze jacht van 
de superrijke Arthur 
Bannister. Ze varen met 

deze boot van New York naar San Fransisco. 
Hiervoor moeten ze rond het hele continent, 
waardoor we mee op reis gaan en verschillende 
plekjes bezoeken in Zuid-Amerika. Onderweg 
komt er nog een reisgezel bij: een zakenman 
genaamd Grisby. Grisby komt al snel te weten 
dat de vrouw van Bannister een oogje heeft op 
Michael. De zakenman sluit een speciaal akkoord 
met Michael, opdat Lord Bannister niet op de 
hoogte zal komen van de liefdesaffaire…

3
Rear Window (1954)
Alfred Hitchcock - Thriller

“You’d think the rain 
would’ve cooled things 
down. All it did was 
make the heat wet.”

L.B. Jeffries (James 
Stewart) is een fotograaf 
die zijn been heeft 
gebroken en voor een 
bepaalde tijd met zijn 

rolstoel vastzit op zijn appartement. Om de 
verveling te voorkomen, vervalt hij in voyeurisme: 
hij bespioneert door zijn achterraam (rear 
window) de appartementen aan de overkant van 
de binnenplaats. Hij raakt zo geobsedeerd, dat hij 
zijn eigen vriendin bijna vergeet. 

4
Taxi Driver (1976)

Martin Scorsese - Misdaad

“Are you talking to 
me?” 

Travis Bickle 
(Robert De Niro), 
een gefrustreerde 
o o r l o g s v e t e r a a n 
van 26 jaar, lijdt aan 
insomnia en neemt 
daarom een job als 
taxibestuurder in New 
York. Hij vindt het niet 

erg om ‘s nachts te werken. Vaak rijdt hij doelloos 
rond in de slechte buurten van Manhattan. Hij 
raakt ervan overtuigd dat hij de wraakengel is die 
het vuil van de straat zal schoppen.

Net als in de vorige editie, geven 
we hier even een overzicht van 10 
films die de Collegeleerling gezien 
moeten hebben. Vorige keer gingen 
we voor de Europese film, nu maken 
we een selectie uit wat Hollywoord 
ons te bieden heeft. Als echte 
filmliefhebbers, kiezen wij voor films 
die vaak niet écht gekend zijn, in 
de vergetelheid zijn geraakt, maar 
ook voor echte kaskrakers. Ze zijn 
stuk voor stuk de moeite waard om 
te bekijken. Laat je daarvoor zeker 
niet afschrikken door het jaar van 
uitgave, want dat is al bij al maar een 
getal…

Samengesteld door 
Giulia Cabrejos 6 EMT en Emiel Van 
Caekenberghe 6 WEWIa1

10 films die elke Collegeleer-
ling gezien moet hebben: Deel 2
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5
Apocalypse Now (1979)

Francis Ford Coppola - Oorlog

“I love the smell 

of Napalm in the 

morning... it smells 

like... like victory”. 

Deze film met 

sterren als Marlon 

Brando, Martin 

Sheen en Robert 

Duvall is toch wel 

één van de beste 

oorlogsfilms ooit gemaakt. De film speelt zich af 

tijdens de Vietnamoorlog en wordt als een kritiek 

op deze oorlog gezien. Het verhaal begint als 

een vrij realistische oorlogsfilm, maar gaat gelei-

delijk aan over in een surrealistisch verhaal van 

zelfontdekking.

6
Blue Velvet (1986)
David Lynch - Mystery

“It’s a strange world, isn’t it?”

Jeffrey Beaumont vindt een menselijk oor in één 

van de grasvelden van een idyllisch dorpje in 

Amerika.  Nieuwsgierig gaat hij zelf de zaak on-

derzoeken, iets wat hij achteraf gezien beter niet 

had gedaan …

7
Do The Right Thing (1989)

Spike Lee - Drama

“[describing the neighbourhood] I detest this 

place like a sickness.”

Brooklyn, het is de warmste dag van het jaar. In 

een voornamelijk zwarte wijk, runt Sal, een Itali-

aanse immigrant, met zijn zonen een succesvolle 

pizzeria. Pino is echter een racist en een herrie-

schopper. Als de rebel ‘Buggin’ Out’ Sal dwingt om 

portretten van zwarte sterren op te hangen, barst 

de bom.

8
The Big Lebowski (1998)
The Coen Brothers - Comedy

“This is not ‘Nam. This is bowling. There are rules.”

‘The Dude’ Lebowski wordt aangezien voor de 

miljonair Lebowski wiens vrouw nogal wat schul-

den gemaakt schijnt te hebben. Om het geld 

los te krijgen, krijgt The Dude bezoek van twee 

kerels, waarvan één op zijn tapijt urineert om 

het verzoek kracht bij te zetten. The Dude gaat 

op zoek naar een vergoeding voor dit tapijt bij 

zijn rijke naamgenoot. Hij raakt zo verwikkeld in 

een kidnappingszaak en roept de hulp in van zijn 

vriend Walter, een Vietnamoorlogsveteraan.

9
Eyes Wide Shut (1999)
Stanley Kubrick - Romance

“No dream is ever just a dream.”

Deze mijlpaal in de carrière van steracteurs Tom 

Cruise en Nicole Kidman en meteen ook de laat-

ste film van Stanley Kubrick vertelt het verhaal 

over Dr. William Harford. Hij waagt zich, nadat 

zijn vrouw bekend heeft dat ze op seksueel vlak 

meer verlangt, aan erotische experimenten die 

zijn huwelijk in gevaar brengen en waardoor hij 

misschien zelfs verstrikt raakt in een lugubere 

moordzaak.

10
The Matrix (1999)

The Wachowski’s - Science-fiction

“The answer is 

out there, Neo. It’s 

looking for you, 

and it will find you 

if you want it to.”

Computerhacker 

Neo (Keanu Ree-

ves) komt er achter 

dat het leven op 

aarde niets meer is dan een computersimula-

tie, opgezet door machines om de mensheid in 

bedwang te houden. Hij wordt door enkele vrij-

heidsstrijders uit deze “Matrix” gehaald, en samen 

met hen begint hij een strijd tegen de machines 

om de mensheid haar vrijheid terug te geven.

       #
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