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De jongen met de krab – uitwisseling met Middelburg

Ic Hou

INHOUD
E Modernisering secundair onderwijs E Ex-okan leerlingen E Zestien jaar op de Collegebanken E
Familienieuws E Ic Hou Jongeren met o.a.: Waes, schooluitstappen naar Rijsel, Ieper, Antwerpen,
recensies, opiniestukken, spelletjespagina en sport en nog veel meer …

KNIPPEN EN PLAKKEN
“Is een aardverschuiving in ons aanbod en een koerswijziging in onze SJKS-visie te
verwachten op 1 september 2019? Wellicht niet. Onze keuze voor een zesjarig school
blijven we getrouw. Borgen wat goed is en bijsturen en aanpassen waar zich
opportuniteiten aandienen, luidde en blijft het devies. Of anders geformuleerd: een helder
en concreet verhaal waarbij we de eigenheid van onze school, onze sterktes en waarden in
de verf zetten. Tegelijk invulling geven aan het nieuwe decretale kader en oog hebben voor
maatschappelijke evoluties en hun pedagogische gevolgen.”
Pedagogisch directeur Danny Van Royen
in een artikel over de modernisering van het secundair onderwijs – zie blz. 4

“De meeste van onze leerlingen spreken in hun directe omgeving nauwelijks of geen
Nederlands. Om ervoor te zorgen dat zij bij de aanvang van het nieuwe schooljaar hun
reeds verworven taalkennis niet compleet verliezen, biedt de scholengemeenschap hen
de kans om naar de zomerklas op onze school te komen. Dankzij dit prachtige en
waardevolle initiatief onderhouden de leerlingen drie weken lang via les, sport en spel
hun Nederlands.”
Hannelore Cornelis, Katrijn Gesquiere en Stijn Verhaeghe onze SJKS – ex-okanbegeleiders
over wel en wee van anderstalige nieuwkomers op onze schoolbanken – zie blz. 12

“Lieze Van Hove (6 HWa) en Chloë Heyndrickx (6 WeWIa3) studeerden in 2015 af aan onze
school. Op dat ogenblik wisten beide jongedames al dat een job in het onderwijs iets voor
hen was. Een paar maanden later vatten zij dan ook in Odisee Campus Waas de opleiding
lager onderwijs aan. Ondertussen zijn we ongeveer drie jaar later en op het ogenblik dat bij
ons op vrijdag 1 juni de schoolbel luidde voor het eerste lesuur, landde hun vliegtuig op
Zaventem. Land van herkomst (na een paar tussenlandingen): Madagaskar. Zij verbleven
daar gedurende drie maand voor een ontwikkelingsstage”
Renaat Philips over onze oud-leerlingen die stage liepen in … Madagaskar – zie blz. 20

“Nee, niet naar Zoutelande, maar wel bijna, want het CSW Van de Perre situeert zich in
het pittoreske Middelburg en een fietstocht naar Vlissingen is maar een boogscheut
daarvandaan. Na het speeddaten (om elkaar beter te leren kennen) volgden enkele
reguliere lessen samen met de Nederlandse partners en een geschiedenisles over de
vreselijke watersnoodramp die heel Nederland nog steeds in de ban houdt”
Internationale projecten-coördinator Hilde Van den Berghe
over de uitwisselingen in de eerste graad met CSW Van de Perre in Middelburg – zie blz. 24
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SAMEN SCHOOL MAKEN

De tien SJKS’ers op de foto staan in de top 100 van Vlaanderen van Kangoeroe(wiskunde)wedstrijd!
Een hele knap resultaat en een dikke proficiat voor deze straffe prestatie. Nog belangrijker dan
deze tien kraks is het feit dat bijna alle leerlingen van onze graad deelnamen aan de wedstrijd.
Vlnr: Mathias Buelens, Tijl Verbeke, Jonas Van Goethem, Zeno Nobels, Alexander Van Lommel,
Thomas Hoogland, Victor Smolders, Lotte Rombaut, Aiko Segers en Lien Merckx.

? Jong SJKS-wiskundetalent!
Waar is Jezus? =

Na de schilderwerken verdwenen hier en daar de kruisbeelden uit onze lokalen. Ter vervanging
gingen de leerlingen op zoek naar hun Jezusbeeld. Een selectie van de keuze van de leerlingen
kan je bekijken in de Collegekerk. Volgend schooljaar zullen we de Jezusbeelden verspreiden
over de lokalen! Er komt ook een wisselcollectie, zodat lokaalverantwoordelijken hun eigen voorkeur kunnen kiezen en ophangen in het lokaal.

IN DEZE IC HOU
BLIKVANGER

BLIKVANGER

OKAN (ONTHAALKLAS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS)

Op de rails …
en nu naar de volgende halte

Enkele ex-OKAN-leerlingen aan het woord
We vuurden vier vragen af op een aantal van onze ex-OKAN-leerlingen op school.
Allemaal vertellen zij over hun grote en kleine dromen, gedachten en verlangens …
NAAM

Mohamed Shaar
KLAS 4 Wa

NAAM

Het is eind mei … De examens staan voor de deur en de lentezon is prominent aanwezig. Stilaan kunnen wij
terugblikken op onze eerste ex-OKAN-jaargang.

Joseph Saes
KLAS 5 HW
Spanje

KOMT UIT

Li Zheng
1 Tb
China

NAAM
KLAS

Syrië

KOMT UIT

IN BELGIË SINDS

PENSIOEN

februari 2017

OKAN ZOMERT
IN DE ZOMERKLAS

NAAM

We merken alle drie dat dit jaar op veel vlakken
een leerrijke ervaring is geweest: de verschillende denkkaders, het nodige geduld kunnen

schat worden. Toch zijn er ook veel mogelijkheden voor onze ex-OKAN’ers. Wij zijn er dan ook
enorm trots op dat wij deze leerlingen bij hun

opbrengen, het oplossen van praktische problemen, de taalproblematiek … Het waren zaken
die soms wat moeite kostten, maar onszelf ook
verrijkt hebben met een ruimere en menselijkere blik.

studies mogen begeleiden.

De talige en opleidingsachterstand duwt onze
anderstalige nieuwkomers vaak richting tso en
bso. Slechts een klein aantal leerlingen krijgt
de kans zich binnen een aso-richting te ontplooien. Dat is niet eenvoudig. Vaak wordt van
deze leerlingen immers verwacht dat zij na een
paar maanden OKAN voldoende klaargestoomd
zijn om ten volle te functioneren in het regulier
onderwijs. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het
zou kunnen lijken. De stap van een onthaalklas
naar het regulier onderwijs mag niet onder-

Het ex-OKAN-team:
Hannelore Cornelis,
Katrijn Gesquiere,

We hebben ons ex-OKAN-team dit jaar op de
rails kunnen zetten en nu is het uiteraard de bedoeling dat onze trein verder dendert. Daarom

Stijn Verhaeghe

zetten we volgend schooljaar niet alleen de
huiswerkklas verder, maar willen we nog extra
inzetten op het verbeteren van het contact met
de ouders van onze anderstalige nieuwkomers.
Ook willen we graag de brug tussen (ex-)OKAN
en de reguliere school in beide richtingen nog

Annette van A tot Z

februari 2017

NAAM
KLAS

Binnen enkele dagen trekt onze lieve collega van het secretariaat Annette Symoens definitief de deur van
het College achter zich dicht. Naar goede gewoonte laten we een dergelijke gebeurtenis niet onopgemerkt
voorbijgaan! Annette is een veelzijdig talent en daarom zetten we haar in de bloemetjes met een eigen alfabet.

Asil Abunaja <

5 HW

KOMT UIT

Palestina

IN BELGIË SINDS

IN BELGIË SINDS

2014

2016

Waar zat je vroeger op school?
Wat zijn de grootste verschillen tussen jouw school
in je thuisland en SJKS?

Samuel: Wij droegen ook een uniform: een wit T-shirt en een lange of korte broek. De school begon om 8.30u en was al om 13.30u gedaan. We had-

Raphael: In Portugal zat ik in de school Salesianos de Évora in de stad
Évora. Mijn school was groter dan SJKS, maar had minder leerlingen. Het
was ook een privéschool. Iets dat ik erg mis aan deze school, zijn de ‘Jogos

Leen: Bij ons begon de school al om 8 uur en om half twee mochten we
naar huis. Voor de oorlog begon, droegen we ook een uniform, maar nadien was er geen uniform meer. De jongens droegen een blauw hemd

Salesianos’ (vertaald: ‘Spelen van de Salesianos’). Dit werkte ongeveer zoals de olympiades waarbij leerlingen aan verschillende disciplines konden
deelnemen. Ik heb zelf drie keer deelgenomen aan de spelen als schaker
(en alle drie de keren de tweede plaats behaald).

met broek en de meisjes een roze hemd met broek. We zaten ook met 60
leerlingen in de klas. Een ander groot verschil is dat het weekend in Aleppo
op vrijdag en zaterdag viel en niet op zaterdag en zondag zoals in België.
Mohamed: Bovendien mag je in België rechtstreeks naar de klas, terwijl je
in Syrië op een rij moet staan.

NNETTE: Geboren op 15 juli 1957 in Stekene en daar ook opgegroeid. Een fijne plek
om te zijn, dat merkt u verder doorheen deze

A

ERSTE WERKMANNEN: De eerste werkmannen die Annette kende op het College
waren Frans en Leon. Deze laatste droeg een

E

OOGTEPUNT: Annette organiseert al
eens graag iets en haar meest memorabele herinnering heeft ze aan het feestje dat ze

tekst nog wel.

pruik. Op zekere dag werd op de school een
volleybaltornooi gehouden met andere scholen. Tijdens het aanzetten van de blazers van de
verwarming werd de pruik afgeblazen tot grote
hilariteit van alle aanwezig leerlingen. Annette
vermoedt dat onze collega Luc Pierssens daar

op touw zette voor de vijftigste verjaardag van
Linda. Heel het secretariaat had toen bijzonder
veel moeite gedaan om zich te verkleden in het
thema van Expo 58. Naar het schijnt heeft Marc
Buytaert er zelfs gehoelahoept.

B

AECKELANDT, GODELIEVE: Godelieve was
een van de eerste dames in het College. Ze
was een nonnetje dat niet goed verzorgd werd

den dan wel maar één pauze van 30 minuten (10.45u – 11.15u).

in het klooster waar ze verbleef, waardoor ze
door haar familie verplicht was om uit te treden,
maar toch wilde ze zich graag dienstbaar maken
voor de gemeenschap, dus bemande zij dag en
nacht het College. Toen Annette begon in 1976,
waren er nog maar drie vrouwelijk personeelsleden en die werden door haar stiekem altijd een
beetje extra in de watten gelegd.

Li: In China kreeg ik veel meer huiswerk dat we soms zelfs tijdens de middag maakten. Daarnaast mochten we op school niets eten, geen koek,
geen boterhammen, geen warme maaltijd … Er was zelfs geen refter
voorzien. Water drinken mocht gelukkig wel. Daarnaast mocht je haar niet
los zijn en droeg je een uniform. Wanneer onze klas flink haar best deed,
kreeg die een vlag. We zaten met 60 leerlingen in de klas.

wat verstevigen. Mekaars leefwereld (beter) leren kennen is van essentieel belang om elkaar te
begrijpen en te waarderen.

PENSIOEN

ANNETTE SYMOENS – SECRETARIAATSMEDEWERKER – MET PENSIOEN

Syrië

IN BELGIË SINDS

NAAM Raphael Lopes
Cardoso
KLAS 4 Wa
KOMT UIT Portugal

school te komen. Dankzij dit prachtige
en waardevolle initiatief onderhouden
de leerlingen drie weken lang via les,
sport en spel hun Nederlands.
Ondertussen kijken wij er alvast naar

KOMT UIT

1 Sa
KOMT UIT Spanje
KLAS

zorgen dat zij bij de aanvang van het
nieuwe schooljaar hun reeds verworven taalkennis niet compleet verliezen,
biedt de scholengemeenschap hen de
kans om naar de zomerklas op onze

uit om volgend schooljaar op de ingeslagen weg verder te gaan …!

KLAS

Samuel Alejandro

De meeste van onze leerlingen spreken in hun directe omgeving nauwelijks of geen Nederlands. Om ervoor te

Leen Shaar
2 MWSd

NAAM

Asil: Ik zat in het vijfde jaar middelbaar aso. Drie weken voor ik naar België
kwam, eindigde ik het eerste semester met het hoge resultaat van 96,4%
in totaal. We moesten heel vroeg opstaan (onze school begon om 6.40
uur) en we droegen een uniform.

C

Joseph: Hoewel er amper 1500 km tussen Spanje en België ligt, zijn er toch
heel wat verschillen. Op schoolvlak bijvoorbeeld: in Spanje geven de leerkrachten meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan de leerling in de hoop
dat dit de band tussen hen versterkt. Zo worden in Spanje de leerkrachten
bij hun voornaam aangesproken. Respect ontstaat door wederzijds ver-

HOCOLADE: Annette vertrekt ’s morgens
niet zonder een stukje gegeten te hebben.
Veel moet dat niet zijn en de rest van die dag is
die nood er ook veel minder, maar ’s morgens
kan ze niet zonder. Liefst een stukje fondant met
advocaat.

trouwen. Ook op modevlak valt me op dat Belgen vooral donkere kleuren
dragen, terwijl in Spanje meer gewaagde kleuren gedragen worden, zelfs
met veel prints. Maar uiteindelijk blijven we – waar dan ook ter wereld – allemaal jonge mensen met dezelfde hobby’s, doelen …

D

RUKMACHINE: Voor prefect maar ook
drukker Pol Buyle (voor de jongere collega’s, de grootvader van Jonas Daelman (LMT

<<<
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2017) kwam er naast de bijzonder vieze stencilmachines ook een eerste drukmachine. Die haperde echter constant en de techniekers moesten haar om de haverklap komen herstellen,
zonder dat er echter enige aanwijsbare oorzaak
gevonden kon worden. Uiteindelijk is de machi-
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ne door toedoen van de techniekers ‘toevallig’
uit het raam van de eerste verdieping gevallen,
zodat ze onherstelbaar verklaard moest worden.

toen ook aanwezig was als laatstejaarsleerling.
Luc bevestigt dat hij inderdaad in het laatste jaar
zat toen Annette begon, maar dat hij wellicht
iets te gefocust was op het spel, waardoor hij
zich vooral een ander volleybal+pruikincident
uit de jaren 80 herinnert.

F

IETSEN: Annette fietst graag en hoopt dat
in de toekomst nog veel te kunnen gaan
doen. Haar ultieme droom is een tripje naar
Compostela, al zal daar nog veel voor getraind
moeten worden. Tot hier toe was dat niet mogelijk, omdat zelfs een grote vakantie wat kort is
om zonder zorgen aan zoiets te beginnen, maar
nu … wie weet!

G

EMENGD ONDERWIJS: Het had toch
iets, alleen maar jongens; eventjes uitvechten en de vrede was terug hersteld. Eén van de

H

I

JSJES: Lekker hé! Het is geen verslaving zoals
de chocolade, maar op een zonnige dag is het
toch heel erg moeilijk om daar neen tegen te
zeggen.

J

AN VERHEYEN: Een van onze bekendste
oud-leerlingen, maar toch zeker niet de gemakkelijkste. Hij zat op internaat en draaide
toen al zijn eerste film met leerlingen en leerkrachten. Hij wou ook heel graag bewijzen dat
je het kan maken zonder te studeren. Daarom
stuurde hij in zijn jonge jaren naar het secretariaat steeds postkaarten van alle filmfestivals waar
hij kwam.

K

ALLIGRAFIE: Vroeger moest er veel meer
geschreven worden op school. Alle resultaten moesten bijvoorbeeld opgetekend worden

eerste meisjes was de dochter van secretariaatscollega Linda. Deze heuglijke gebeurtenis ligt
trouwens net 20 jaar achter ons. Wie meer wil
weten, verwijzen we graag door naar een stevig
stuk daarover in Ic Hou jongeren. Al bij al is het

in grootboeken, om ter controle te gebruiken
wanneer iemand die zijn diploma was kwijtgeraakt een nieuw exemplaar aanvroeg. Annette
deed dat zeer graag, al ligt die tijd nu al even
achter de rug. Daarnaast volgt ze ook al veel jaren cursussen kalligrafie. De speciale lettertypes

nu ook niet slecht. Gelukkig hebben we de achterstand van de infrastructuur ingehaald.

die ze daar aanleerde, zijn helaas niet echt iets
om op school te gebruiken.

Annette trekt de deur van het College achter zich dicht

L

UCIEN: Lieve en zorgzame echtgenoot. Hij
was vroeger ingenieur bij Nobels-Peelman
en vertelt bij elke passage over de Brusselse Ring

OTULEN EN PV: Het bijhouden van de
notulen en PV’s van de klassenraden
was vele jaren steevast de laatste taak van het

N

IETER: Een lieve zoon en een charmante,
sociale, diplomatische wereldverkenner.
Hij heeft nog een paar interims gedaan bij ons

nog altijd met trots dat hij mee heeft helpen tekenen aan het Viaduct van Vilvoorde. Helaas ging
Nobels-Peelman failliet in de jaren 80 en toen
werkte hij als ingenieur voor startende bedrijven.
Nu is hij met brugpensioen en vervoert hij minder mobiele mensen als vrijwilliger voor de CM.

schooljaar voor Annette. Als die allemaal binnen
waren, moesten die vroeger afgegeven worden
in Gent. Daar werd dan een dagje van gemaakt
met de superior, de directiesecretaris … Dan zat
je daar een paar uur namen en procenten voor
te lezen aan een commissie, maar daarna werd

op het secretariaat, maar stilzitten achter een
bureau is hem toch niet echt gegeven, je moet
hem wat vrijheid geven. Zo trok hij al eens voor
een reisorganisatie een heel jaar naar Tsjechië
en de kans zit er dik in dat hij dat volgend jaar
nog eens opnieuw zou kunnen doen.

M

EERSSCHAERT, PATRICK: Onze helaas
veel te vroeg overleden collega. Annette
wil graag nog even stilstaan bij alle collega’s die
tijdens haar loopbaan overleden, maar durft verder geen namen te noemen uit angst iemand te
vergeten. Toch is het goed dat we af en toe eens
met weemoed aan hen terugdenken. Patrick
springt er een beetje uit voor Annette, omdat
hij ook op het secretariaat begon voor hij leerkracht werd. Hij had zijn bijnaam ‘de mini’ niet
gestolen. Eén van zijn grote specialiteiten was
vechtende jongens uit elkaar halen. Hij was zo
klein dat ze hem meestal niet in de gaten had-

P

er altijd eens goed op restaurant gegaan, zodat
het toch een memorabele dag werd. In deze tijden van digitalisering, moeten deze stukken wel
nog steeds 30 jaar op papier bewaard worden
op school.

<<<

O

OSTENRIJK: Een vakantie in de bergen is
altijd fijn. Wel om te wandelen in dat geval, want bergop fietsen is toch minder Annette
haar ding. Misschien op een dag Passau-Wenen
langs de oevers van de Donau?

den tot hij midden tussen hen stond.
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LEERLING IN DE KIJKER

16 JAAR SJKS

478.396.800 seconden
(met kleine foutenmarge)
op het College
“De kleuterafdeling van de
vestigingsplaats Sint-Rochus aan
Klein-Hulst verhuist naar de
Collegestraat in Sint-Niklaas.
‘Voor het eerst in de geschiedenis
van het Sint-Jozef-KleinSeminarie (College) stappen er
vanaf 2 september kleuters door
de schoolpoort’, bevestigt de
directie. Het College was tot voor
kort één van de laatste
mannenbastions in het SintNiklase onderwijslandschap.
Nu kloppen ook de kleuters op de
monumentale toegangspoort.”

Op maandag 2 september 2002 stapten enkele tientallen peuters en
kleuters op de speelplaats van de lagere school. Kleine ukken, de ene al
wat blijer dan de andere … Business as usual? Niet echt … Het was
immers voor de eerste keer in de toen bijna 200-jarige geschiedenis van
onze school dat er een peuterklas en kleuterklassen ingericht werden.
Fien D’Eer, Lisa Dhooghe, Lander Thielen, Pieter-Jan Van Hove (alle vier
uit 6 WEWIa2), Emma Reed en Jari De Vos (allebei uit 6 WEWIb), Jef Reed
(6 EMT) en Victor Goeman (6 LWIa) waren er toen ook bij. Zij spendeerden
– als eerste ‘lichting’ – gedurende 16 jaar een héél groot deel van hun
jeugdige leven binnen onze Collegemuren. Nu (n.v.d.r. woensdag 6 juni
2018) bereiden zij zich volop voor op de laatste loodjes en kijken ze
vooruit naar wat na dit lange hoofdstuk komen zal. Toch vonden een
vijftal van hen nog even tijd om terug te blikken.

Het Nieuwsblad, 20/08/2002

ICHOU
JONGEREN COLLEGECOLLAGE
RUBRIEK

geregeld door de man van juf Els. Het hoogtepunt van het middelbaar was toch de inloopweek en de 100-dagen zelf. Je amuseert je echt
met heel je jaar.

kanteld waardoor we doorweekt de rest van de
tocht moesten maken.

gen hoe het met mij gaat.

Toppie!

Emma: Veel weet ik niet meer van de eerste

Naar deze momenten kijk ik al lachend terug en

Lisa: Mijn eerste kleuterjuf was Véronique. Veel
herinner ik mij niet meer van die tijd … Maar

jaren, maar wat me nog goed bijgebleven is, is
dat we vroeger een speelhoek hadden bij juf
Véronique waar we altijd samen speelden. Na-

ik ben blij dat ik mijn kleuter- en lagere school
hier heb gedaan.

tuurlijk ook de minder leuke momenten als Jeff
en ik samen in de klas zaten en hij een hele dag
op de verjaardagstroon mocht zitten en ik niet.

Het hoogtepunt

van was van het dak springen van het E-gebouw toen er ooit eens op Sint-Jozefdag een
‘death ride’ was geïnstalleerd door het leger.

Lisa: Hoogstwaarschijnlijk is dit het schooltoneel; dat vond ik echt wel supertof.

Lander: Ik heb niet echt één hoogtepunt uit
mijn schoolcarrière. Er zijn wel veel verschillen-

niet echt, maar wél een trio dat me zeker zal bijblijven, en dat is door hun overtuiging om elke
dag weer blij en scherp voor de klas te willen/

de uitstappen en momenten die mij heel mijn
leven zullen bijblijven.

kunnen staan: meneer Fels, meneer Clarysse en
meneer Philips.

een leeruitstapweek, het was echt veruit de
beste uitstap van mijn hele schoolcarrière! En

Grrrrrr!

dan natuurlijk de Cévennes! Daar kon je me terugvinden in de Château (de betere plek van de
twee, haha).

Pieter-Jan: Een écht dieptepunt is er nu niet
bepaald, maar het vertrouwen van de school

Emma: Mevrouw Delarbre en Mevrouw Van
Lemmens zullen me altijd bijblijven. Het zijn
zeer goede leerkrachten en ze staan echt voor

Emma: De school heeft van mij een goede student gemaakt die zal doen wat ze moet doen.

je klaar. Ze hebben mij goed geholpen en laten
zien dat ik deze richting wel aankan. Het 8ste

Ik ben kritischer geworden en zal sneller vragen
stellen.

lesuur werd ook wat gezelliger gemaakt door
Mevrouw Delarbre met een stukje cake, wat ook
zeer leuk was!

Fien: Natuurlijk zal deze school mij beïnvloed
hebben in mijn persoonlijkheid. Elke leerkracht

Fien: Mevr. Mariman omdat zij heel mijn kleuteren lagere school mijn LO-leerkracht was en zij

die ik heb gehad, zal daarin een rol hebben gespeeld. De ene leert je geduld, de andere dan
weer om altijd eerlijk te zijn. Dus op een manier

mijn eerste herinnering was dat ik met de treintjes speelde in de opvang.
Pieter-Jan: Mijn eerste stappen hier op het College waren in de peuterklas, toen ik dus een jaar

Fien: Ik herinner me helemaal niet veel van de

of twee was. Wat ik me van die tijd nog kan herinneren is dat meneer Fels, als collega van mijn
papa, mij altijd in de lucht smeet in de lange

kleuterklassen, maar mijn eerste herinnering
is van juf Katelijne die de mama was van een
vriendin van mij. Wij mochten dan ook vaak met

gang. Als peuter van nog geen meter groot
zomaar boven meneer Fels van bijna twee meter uitgesmeten worden, was dus wel een hels

ons tweetjes tijdens de middagpauze in het
klaslokaal spelen.

avontuur. Wat ik me verder nog herinner van
die tijd is de trein, die jammer genoeg nu heeft

Lander: Zoveel herinner ik me niet meer als
kleine peuter, hoewel er een paar zeer vage din-

moeten wijken voor een ‘kasteelachtig’ iets, en
twee natte broeken samen met Lander Thielen
die dan ververst werden door onze kleuterjuf.

gen in me opkomen als ik een blik kan werpen
in de gebouwen van de kleuterschool. De houten trein die plots vernieuwd werd enkele weken geleden, ook de namen en gezichten van
de juffen kan ik me maar al te goed herinneren.

Pieter-Jan: Zonder nadenken bosklassen en
Cévennes! Ook al was de vakantie in Sankt-Vith

Emma: Ik heb niet echt één hoogtepunt. In de
lagere school was het hoogtepunt toch de dag
dat onze school 200 jaar bestond. We mochten
dan met een ‘death ride’ van de E-blok naar de
speelplaats van het middelbaar. Dit was allemaal

Fien: Meerdere hoogtepunten zelfs. Eén daar-

in haar leerlingen naargelang ze ouder worden,
vind ik toch wel een zeker werkpuntje …
Emma: Ik heb niet zo’n goede herinneringen
aan de kajaktocht in het begin van het 6de jaar.
Het weer was niet bepaald schitterend en daarbovenop zijn we ook halfweg nog eens omge-

Lisa: Meneer Cruyplandt en meneer Braem; ze
waren echt goede leerkrachten.

Welke invloed heeft onze school
gehad op de persoon die je nu
geworden bent?

Pieter-Jan: Goh, specifiek één iemand heb ik

Lisa: Het heeft van mij een doorzetter gemaakt.
Pieter-Jan: Aangezien ik niet beter weet door
enkel op deze school vertoefd te hebben, kunnen we wel besluiten dat deze school me heeft
gevormd tot de persoon die ik vandaag geworden ben (vooral de kritische kant dan, haha).
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Eervolle vermeldingen

Eloïse Ruysschaert, 5 LWIa

Eloïse Ruysschaert, 5 LWIa

Zoals u in de vorige editie kon lezen, zijn we op school actief bezig onze
school duurzamer te maken. Daarom richtten we begin dit jaar vier
milieuwerkgroepen op: mobiliteit, energie, afval en voeding. Sinds het
begin van dit jaar hebben zij gebrainstormd over mogelijkheden om dit
te realiseren. Wat zijn nu die mogelijkheden?

nog altijd weet wie ik ben. Zij zal ook altijd nog
dag zeggen als ik haar ergens tegenkom en vra-

Waar is de tijd?

ICHOU JONGEREN COLLEGECOLLAGE

Duurzaam College ’20-’21

<<<
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Tegen het einde van dit jaar, was het de bedoeling dat elke deelgroep van ‘Duurzaam College’

rond duurzame mobiliteit permanent onder de
aandacht brengen bij de leerlingen. De milieu-

zijn charter opstelde. Het realiseren van het
algemene charter is vervolgens een langzaam

groep zal ook aanzienlijk moeten groeien. Een
verandering kan niet voltooid worden zonder

proces dat volledig voltooid zal zijn in 20202021. Op die manier houden we een realistisch
doel voor ogen. Ik kon reeds het charter van de

grote betrokkenheid van de leerlingen zelf. Zij
kunnen dan ook meedenken over alternatieven.
De rechten en plichten van ‘zwakke’ en ‘sterke’

groep mobiliteit te pakken krijgen. Ook de andere milieugroepen zullen volgend schooljaar
hun charter bekend maken.

weggebruikers zouden ook benadrukt moeten
worden. Veel mensen weten hier namelijk minder over dan ze zelf denken. Ten slotte is het

Wat staat er in dit charter? Het bestaat uit twaalf
doelstellingen. Ten eerste willen we streven naar

noodzakelijk dat we duurzaam leven tot een natuurlijke reflex maken, zowel bij leerlingen als bij
leerkrachten. Een mentaliteitsverandering is dus

Ook dit semester werden er bijzondere resultaten
geboekt bij heel wat wedstrijden en toernooien. Op
deze pagina, willen we al deze fraaie prestaties nog
eens bundelen.

Het project van het 5de jaar i.v.m. WOI (Ieper, Schot van Sarajevo …)
werd bekroond! Een terechte en welverdiende bekroning en waardering voor de leerkrachten die al vele jaren met veel engagement en
creativiteit dit project mee gestalte geven. We behaalden een derde
plaats in een wedstrijd van de provincie en kregen als prijs 500 euro,
die zal geïnvesteerd worden in materiaal voor het Schot! Proficiat!

De voorronde van de Olyfran wedstrijd werd met glans doorlopen door onze Franse kraks Felix Demunck 6 LWIb, Julie Moens
4 GL en Ana-Clara Van den Berghe 4 GL. Zij mochten samen met
leerkracht Frans Evert Van Wambeke naar Brussel voor de uitslag van de finale. Het was in spanning wachten op de uitslag,

20% meer duurzaam woon-werkverkeer. Dit
houdt dus in dat 20% meer leerlingen en leer-

wel aangewezen.

krachten gebruik zullen maken van het openbaar vervoer of met de fiets naar school zullen
komen. Wij ijveren ook voor een infrastructuur,

Dit lijkt natuurlijk al een hele boterham. Zoveel
doelstellingen voor slechts één van de vier
werkgroepen. Het is ook daarom dat de dead-

aangepast aan de nieuwe noden. De bouw van
meer fietsenstallingen zou hiervan een voorbeeld kunnen zijn. Leerlingen en leerkrachten

line van dit plan nog zo ver weg ligt. Het is wel
van cruciaal belang dat leerlingen hierin betrokken raken. Er zijn namelijk heel wat voordelen

Dat onze school erg bezig is met duurzaamheid,
bleek ook uit het nieuwe aanbod voor Vrije
Ruimte in de derde graad. Vanaf volgend jaar

overtuigen zich op een veilige manier te verplaatsen door het dragen van hesjes en een
helm, is ook een doelstelling. Veilige fietsroutes

verbonden aan een duurzame school. Wat velen zich waarschijnlijk niet realiseren, is dat de
school heel wat boetes krijgt doordat het afval

organiseert meneer Maes een workshop ‘Energie’. Het doel hiervan is om via de ‘energiekoffer’
per twee weken twee uurtjes bezig te zijn met

zullen ook meer kenbaar gemaakt moeten worden bij de leerlingen. Hiernaast is het de bedoe-

niet goed gesorteerd wordt. Wanneer we wel
zouden sorteren, zou dit bedrag dat de school

duurzaamheid en spaarzaam energieverbruik.
Zo zal deze groep proberen wetenschappelijk

ling dat we een coherente leerlijn uitwerken
waardoor duurzame mobiliteit prominent aanwezig zal zijn in elk jaar. Ook de grote voordelen

steeds moet betalen, geïnvesteerd kunnen worden in bijvoorbeeld infrastructuur. Dit zou de
leerlingen zelf ook ten goede komen. Dit zelfde

te onderzoeken hoe onze school verbeterd kan
worden op vlak van energie. Eén ding is zeker:
onze school beseft dat er verandering moet ko-

van duurzame mobiliteit moeten in de kijker
worden gezet.

punt zal hoogstwaarschijnlijk ook in het charter
van werkgroep ‘Afval’ staan.

men en wil zich hiervoor ook daadwerkelijk engageren, ook al gaat dat niet altijd gemakkelijk.

Niet alleen de leerlingen en leerkrachten dienen
we te overtuigen. Het zal ook onze taak zijn bij
de stad Sint-Niklaas aan te dringen op de aan-

Er zijn ook nog enkele duurzame innovaties die
onze school zeker wil doorvoeren. Zo heb ik vernomen dat er zonnepanelen op komst zijn (nvdr:

leg van veilige infrastructuur. Hierdoor wordt
duurzame mobiliteit vergemakkelijkt. Ook de

staat in de vorige Ic Hou). Dit zou een enorme
verbetering betekenen op vlak van energie. De

actualiteit speelt een belangrijke rol in dit verhaal. We zullen de initiatieven en actualiteit

TL-lampen, die in de klassen hangen, zouden
ook systematisch vervangen worden door LEDverlichting.

maar spijtig genoeg vielen er geen extra prijzen meer uit de
kast. Het mooiste resultaat was een 12de plaats, wat op niveau
van heel Vlaanderen natuurlijk nog altijd heel indrukwekkend is!

Ook op gebied van de wiskunde vielen de leerlingen in de prijzen. Onze leerlingen van de eerste graad deden het erg goed in
de Kangoeroewedstrijd. Lien Merckx behaalde zelfs een score van
120/120! Ook Mathias Buelens, Tijl Verbeke, Jonas Van Goethem,
Zeno Nobels, Alexander Van Lommel, Thomas Hoogland, Victor Smolders, Lotte Rombaut en Aiko Segers behaalden een erg
hoge score en staan hiermee in de top 100 van Vlaanderen van
de Kangoeroewedstrijd! Een dikke proficiat aan al deze leerlingen!

Ook de sportprestaties in scholencompetities ontbraken niet. Onze
jongens kadetten namen het in de finale van de Kardinaalsbeker op
tegen VMS Roeselare. Deze ploeg was ondanks stevig weerwerk van
onze volleyballers een maatje te groot. Ze behaalden de zilveren
medaille. Daarvoor hadden ze ook al brons behaald in de SVS competitie. Proficiat aan de kadetten en aan hun coach Luc Pierssens!

Niet alleen de volleybalploeg deed het erg goed dit semester, onze
school behaalde een klinkende overwinning op het waterpolotoernooi
voor scholen. We keerden naar huis met een beker en heel wat medailles. Proficiat aan alle leerlingen die hier aan meegedaan hebben!

Onze leerlingen doen het al enkele jaren goed in de Knack-interscholenstrijd, die dit jaar omgedoopt werd naar Slimste School.
Kobe Vandamme, Toon Van Puyvelde, Lukas Van Oost en Nicolas Volkaert behaalden onder leiding van meneer De Rudder, meneer Verougstraete en meneer Van Looy een derde
plaats, die beloond werd met een uitgewerkt reisje naar Brugge.
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Vijf dingen die je nog niet wist
over deze leerkrachten!

Maïté Verstraeten, 5 LWIa

Zoals iedere editie van Ic Hou bevat ook dit nummer een duel. Deze keer lieten we dat doorgaan tussen mevrouw
Van Steelant en mevrouw Van Caekenberghe, collega’s die het ook in het echte leven goed met elkaar kunnen
vinden. Ik had namelijk eerst mevrouw Van Caekenberghe gevraagd of ze zin had hieraan deel te nemen en toen
ze vroeg ‘Mag ik dan zelf een tegenspeler kiezen?’ (en ik natuurlijk volmondig ‘ja’ zei,) zei ze dat ze graag wou
strijden tegen mevrouw Van Steelant. Hét bewijs van hun vriendschap buiten de schoolmuren. Hieronder een
verslagje van het duel.

Dit duel bestond uit vijf rondes. De eerste ronde
was een puzzelronde. Hierbij kregen de twee
kandidaten een rooster met 12 woorden voor-

en Christina”. De tussenstand na deze tweede
ronde was 1-1.
Gelukkig ging de derde ronde beter dan de
tweede ronde. Hierbij kende mevrouw Van

De vijfde en meteen ook de laatste ronde zou
beslissend worden. De dames begonnen deze
ronde met een partijtje armworstelen. De krachten van mevrouw Van Steelant zorgden ervoor

geschoteld. In dat rooster was er drie keer tussen vier woorden een verband te leggen. Zij
moesten proberen om die drie verbanden eruit
te halen.
De tweede ronde bestond uit een fotoronde.

Steelant alle vier de oplossingen. Toch deed mevrouw Van Caekenberghe het ook niet slecht:
zij herkende – op Star Wars na – ook alle filmquotes. 2-1 voor mevrouw Van Steelant …
Ronde vier was duidelijk de moeilijkste ronde

dat zij kon winnen. Daarna moesten ze in elkaars
ogen kijken zonder te lachen. Dat was een hele
lastige en al na minder dan een minuut moest
mevrouw Van Caekenberghe zich gewonnen
geven. Mevrouw Van Steelant won. Als derde

Beide spelers kregen vijf foto’s van personen/
zaken te zien waar ze dan het juiste antwoord
moesten geven op de vraag die ik bij de foto
stelde.
De derde ronde was een filmronde: ik schotelde

van allemaal en dat was ook te merken in de
antwoorden van beide leerkrachten. Het eer-

moesten ze een kaartenhuisje bouwen. Dit was
echter makkelijker gezegd dan gedaan. Me-

ste deel van deze ronde bestond uit droedels.
Mevrouw Van Caekenberghe slaakte een kreet
van opluchting toen ze de droedels zag en ze

vrouw Van Caekeberghe kon dan toch na vijf
minuten met haar creatieve geest een kaartenhuisje bouwen van twee verdiepingen dat bleef

hen vier afbeeldingen voor met daarop telkens
een bekende filmquote. Zij moesten achterha-

had slechts enkele seconden nodig om mij de
antwoorden voor te schotelen! Mevrouw Van

staan. Als laatste speelden ze het spel Jenga.
Hoewel ze beiden erg goed waren in dit spel,

len uit welke film die quote kwam.
De vierde ronde was een echte inzichtronde. De
twee kregen elk één rebus, drie droedels en vier
raadsels gepresenteerd. Die moesten ze dan zo
snel en zo juist mogelijk proberen op te lossen.

Steelant moest wat langer zoeken op de droedels, maar vond er uiteindelijk toch eentje. Het
tweede deel van deze ronde was een rebus, die
ze beiden vonden. Hoewel het antwoord “Ze
windt er geen doekjes om” was, zei mevrouw

liet mevrouw Van Caekenberghe toch de toren
omvallen. Dit maakte mevrouw Van Steelant dus
ook de winnaar van deze vijfde ronde.

De winnaar

De laatste ronde was een doe-ronde die bestond uit vier opdrachten: armworstelen, een
kaartenhuisje bouwen, Jenga spelen en in elkaars ogen kijken zonder te lachen

Van Steelant toch “Ze windt er geen doeken
om”. Toen ik haar wees op haar fout, zei ze: “Tja,
dat is te snel willen zijn, net als onze leerlingen.”
Bij het laatste deel van deze ronde moesten ze
proberen om vier raadsels op te lossen. Ze von-

Ronde 1 werd dus gedomineerd door mevrouw
Van Steelant. De tweede ronde wist mevrouw
Van Caekenberghe te winnen. Bij de derde
ronde kon dan weer mevrouw Van Steelant winnen en de vierde ronde werd door mevrouw

Het duel

den beiden de oplossing van het raadsel met de
bus (“Rijdt de bus naar Salta of naar Buenos Aires”, zoek maar eens op!), maar de andere raadsels konden ze niet oplossen. Deze ronde werd
dus gewonnen door mevrouw Van Caekenberg-

Van Caekenberghe binnengehaald. De stand
na deze vier rondes was 2-2, maar daar bracht
ronde 5 finaal verandering in. De wedstrijd eindigde op 3-2 voor mevrouw Van Steelant, zij
werd dus de uiteindelijke winnaar van het duel

he, de tussenstand na deze ronde was dus ook
2-2. Het beloofde spannend te worden!

Ilse versus Ilse.

Bij de eerste ronde vonden beiden de woorden
‘motel’ en ‘kroepoek’ (‘Jane Austen’ ontbrak dus).
Toch kon mevrouw Van Steelant deze ronde
winnen aangezien zij een seconde vroeger afgaf
dan mevrouw Van Caekenberghe.
De tweede ronde werd gewonnen door mevrouw Van Caekenberghe. Toch gingen beide
leerkrachten hier een beetje de mist in … Bij
de vraag: “Wat zijn de namen van ABBA?” wist
mevrouw Van Caekenberghe de namen van de
jongens, maar niet van de meisjes. Mevrouw
Van Steelant hield het laconiek op: “Serge, Diana

Proficiat!

Opdracht rooster
Anonimiteit

Pride and prejudice

Lady Susan

Eigenlijk uit Indonesië

Engeland

Romanschrijfster

Langs de snelweg

Lijkt op een hotel

Soort chips

Populair in films

Gratis bij de Chinees
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Het duel: Ilse versus Ilse

Opdrachten
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Garnalen

Maïté Verstraeten, 5 LWIa

MEVROUW MARIMAN

MENEER DE BELEYR

Huisdieren: Als huisdier heeft ze een ezel
met de naam Kamiel. Hij slaapt in een apart

Sterrenbeeld: Zijn sterrenbeeld is Stier en
zijn Chinese horoscoop is Draak.

hokje op de weide, achteraan het huis. Ze
droomt ervan om hem dressuurlessen te

Vrijetijdsbesteding: Tweemaal per jaar
doet hij een filmmarathon: dit is een hele

geven, zodat hij op zijn achterpoten kan
lopen!
Familie: Haar man heet Koen Van Hoeylandt en ze heeft drie kinderen: twee dochters van 28 en 26 jaar en een zoon van

dag in de cinema zitten en maar liefst vijf
films kijken!
Meest gestelde vraag: De meest gestelde
vraag aan hem is: ‘Wat geeft u?’. Die vraag
beantwoordt hij met de wijze woorden

24 jaar.
Favoriete vrijetijdsbesteding: Naar de tv
kijkt ze niet, maar lezen doet ze supergraag.
Hobby’s: Ze gaat af en toe wel eens graag
mountainbiken.

‘goede raad en straf’. (In die volgorde, niet
andersom!)
Tweede meest gestelde vraag: De tweede meest gestelde vraag (als de bel net is
gegaan): ‘Mag ik nog naar het toilet?’

Wedstrijden: Haar grootste hobby is competitievoetbal, maar ook tennis
vindt ze een leuke sport. Ze neemt ook vaak deel aan interclubwedstrijden.

Op vakantie in Colombia,
aan de Cocoravallei

MENEER VAN HOVE
Hobby’s: Velen zouden het niet denken, maar meneer Van Hove doet aan
ballroom! Ook Latijns-Amerikaanse
dans interesseert hem.
Vroegere carrière: Hij heeft vroeger
nog een dienstplicht als reserveofficier vervuld. Dat is dan ook de reden
waarom hij aan de vooravond van de
onderwijsloopbaan nog getwijfeld
heeft over het aanbod van een militaire
loopbaan.

Vrijetijdsbesteding in vakanties: Reizen, bij voorkeur buiten Europa.
Favoriete landen: Buiten Europa: Latijns-Amerika. Binnen Europa: sinds
2011 is hij van kampeerder met tent overgeschakeld naar rondreisvakanties met motorhome. Zijn voorkeur: Frankrijk, Noorwegen en Zwit-

Meneer De Beleyr
in de drukkerij

ICHOU
JONGEREN SPORT
RUBRIEK

ICHOU JONGEREN SPORT

KLJ Sportfeesten
Maïté Verstraeten, 5 LWIa

Functie op school: Hij is op school samen met Marleen Puetyn verantwoordelijk voor de drukkerij. Leerkrachten en leerlingen kunnen bij
hem terecht voor een luisterend oor. Hijzelf vindt zijn job afwisselend
én vaak onderschat door sommigen, hoewel hij wel vaak mensen ondersteunt met hart en ziel. Met veel geloof, hoop en vooral ook veel

In juli en augustus vinden naar jaarlijkse gewoonte de sportfeesten van de KLJ plaats. De meeste mensen die niet in
de KLJ zitten, weten vaak niet echt hoe zo’n sportfeest nu precies in elkaar zit. Bovendien worden er sporten als
vendelzwaaien, wimpelen en touwtrekken beoefend, die buiten KLJ bijna niet bestaan. Daarom zet ik, als lid van
KLJ Temse-Velle, deze activiteit met veel plezier eens extra in de kijker.

liefde.

MENEER DE WAELE
Hobby’s: Hij speelt bij de elektronische band
G A U S S. Nieuwsgierige lezers kunnen altijd
een kijkje nemen op de site gauss.nu.
Muziek: Hij heeft een uitgebreide collectie
45-toerenplaatjes met hits van de jaren ’50 tot
’90, inclusief Vlaamse pareltjes!
Visie: Hij is veganist (behalve dan een bio-eitje
van vrije uitloop op zondagochtend) om zo een
betere (minder CO2) en meer diervriendelijke
wereld te verkrijgen.
Guilty pleasure: Al acht seizoenen is hij fan van
‘The Walking Dead’.

Volledige naam: Pieter-Jan
Dirkszoon Franciscus Josepha
Emilius Maria De Waele

In de zomermaanden kunnen KLJ’ers bijna elke
zondag wel ergens terecht om een fijne dag vol

Wat vind je van zo’n sportfeest?
Hoe beleef je deze dag?

meteen goed in: in de auto wordt de radio volle
bak gezet en er wordt stevig meegezongen.

sport en amusement te beleven. Deze dagen
worden steeds georganiseerd door een KLJ-afdeling in Vlaanderen. Alle KLJ’s uit die regio kunnen dus deelnemen aan zo’n sportfeest. Deze
evenementen bestaan uit twee delen: de voor-

De sportfeesten zijn voor mij het toppunt van
de zomer: elke week kijk ik uit naar zo’n sportfeest. Wie niet actief deelneemt aan een sportfeest, weet eigenlijk niet zo goed wat zo een
dag inhoudt. De sportfeesten zijn typisch voor

In de voormiddag brengen we een aantal opgelegde reeksen voor aan een jury. Wanneer
de laatste reeks voor de jury is gebracht, valt er
voor mij een soort druk weg en is de sfeer uit-

middag met schiftingen voor een jury en de namiddag met prijsuitreikingen en demonstraties
voor het publiek. Tussendoor zijn er nog allerlei
activiteiten gaande van (kleine) spelletjes tot
drank- en eettentjes … een drukke dag vol ple-

de KLJ en zijn eigenlijk moeilijk met een ander
evenement vergelijken.

gelaten. We gaan dan iets drinken en nemen
wat stoelen mee naar onze plaats rond het mid-

zier dus! Om jullie toch de eigenheid van deze
zomerse zondagen nog mee in detail te leren
kennen, heb ik een interview afgenomen van
Anneleen Huyghe, een lid van mijn eigen KLJ.

serland.
Winterperiodes: Skivakanties in Zwitserland.

Terwijl ik geen ochtendmens ben, loop ik toch
op een zondag waarop het sportfeest is vanaf
dat mijn wekker gaat (nvdr. en dan kan erg vroeg
zijn) al goedgezind rond. We spreken dan met
heel de KLJ af aan het lokaal om het materiaal in
te laden en vandaar te vertrekken. De sfeer zit er

denplein. De jongere leden kunnen dan meedoen aan het -16-spel. Ook touwtrekken en atletiekwedstrijden mogen niet ontbreken!
Rond de middag begint het feestprogramma
met een openingsnummer gebracht door de
organiserende KLJ, een korte speech van de

KLJ-priester en een afroeping van alle KLJ’s.
Vendel- en wimpelvlaggen vliegen hierbij de
lucht in. Tijdens het feestprogramma heerst er
een ontspannen sfeer. Ouders en vrienden kunnen dan komen kijken. We voeren de reeksen
op voor het publiek en krijgen te horen of we al
dan niet in de prijzen vallen. Na zo’n dag ga ik
steeds met een goed gevoel naar huis en kijk ik
uit naar het volgende sportfeest!

Omschrijf deze dag eens
in drie woorden.
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< Kameraadschap
< Lachen
< Jezelf zijn
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Wat vind jij het leukste
onderdeel/de leukste discipline
op een sportfeest? Waarom?
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veel meer uit als er een foutje gemaakt wordt.
Het moment waarop onze KLJ in de prijzen valt
en er een paar leden onmiddellijk beginnen te
spurten naar de microwagen om de prijs af te
halen, dan voel ik steeds een vlaag van trots en
verbondenheid over mij heen.
Het touwtrekken is voor mij toch ook een van
de hoogtepunten tijdens een sportfeest. Je
trekt met heel je team het laatste beetje kracht
dat je nog in je hebt eruit. Bij het touwtrekken
moedigt echt iedereen je aan, zelfs deelnemers van andere KLJ’s. Ik zou zo graag eens op
het middenplein staan met het touwtrekken. Ik
weet alleen niet of dit iets is wat echt haalbaar
is. Ach ja, dromen mag hé! Sportfeesten vinden
trouwens meestal plaats op weiden en dan is
het steeds lachen om te zien hoe je voeten er
op het einde van de dag uitzien.

Een moeilijke vraag … Eigenlijk vind ik alles
even leuk. Wimpelen vind ik leuk, omdat het
zo typisch voor de KLJ is. Tijdens het opvoeren

En het stomste? Waarom?

van een wimpel- of dansreeks voel je echt het
groepsgevoel binnen jouw KLJ. ’s Morgens voel
je dit aan de bemoedigende woorden en de
succeswensen voor we gaan klaarstaan om aan
te treden in de ring. ’s Middags zijn we iets meer

Iets minder leuk vinden wel ja, het voorbrengen
voor de jury. Ik ben nogal een zenuwachtig type
en ik wil het nooit verpesten voor de rest van
mijn groep. Ik probeer dan te denken dat het
toch maar voor het plezier is, maar je wilt toch

uitgelaten tijdens het dansen of wimpelen op
het middenplein. Hier maakt het dan niet zo-

steeds het beste van jezelf geven en alles doen
om een beker binnen te halen. Op zich is er met

Aan de sportfeesten vind ik eigenlijk niets stoms.

een beetje gezonde spanning niets mis. Ik kan
het dus niet echt verwoorden als ‘iets stoms’.

Vind je het een ‘opoffering’ om
tijdens de grote vakantie elke
dinsdag, woensdag en vrijdag
je vrije momenten te besteden
aan het oefenen voor zo’n
sportfeest?
Totaal niet, het is zelfs zo dat ik het op de dagen
dat we niet oefenen soms echt mis. Ik vind het
geweldig om met de meisjes van de KLJ samen
te praten, plezier te maken en te lachen … en
natuurlijk ook te oefenen. Het is zo dat de boog
niet altijd gespannen staat. Als we vinden dat
we goed bezig zijn of als er dat weekend geen
sportfeest is, vinden we het zalig om gewoon
samen buiten gezellig iets te drinken.

Wil je nog lang blijven
deelnemen aan zo’n
sportfeesten? Waarom?
Ik zou het graag nog heel lang blijven doen. Ik
blijf het doen zo lang ik er naar uitkijk om te oefenen en zondagochtend vroeg op te staan. Ik
hoop dat ik het nog lang kan doen en nog lang
van de ‘sportfeestsfeer’ kan genieten. Want dat
is het toch voor mij, een sfeer van vriendschap,
genot, plezier …
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Zwaar …
De voorbije weken – en het komt dra opnieuw op de politiek agenda –
heeft u het er ongetwijfeld ook over gehad: de zware beroepen.
In een eerste kladje was men gul en werd liefdevol – op docenten, proffen
en directies na – alle onderwijzend personeel ingedeeld bij de zware beroepen.
Maar euh … de rekening bleek niet te kloppen, dus weer naar af. Vanuit
een academische hoek tapte men iets later ook uit een ander vaatje. Ik vermoed dat ‘zware beroepen’ een soap wordt.
Geraakt men daar eigenlijk ooit uit? Kan dat wel? Een zorgvuldige beoor
deling van beroepen, een indeling in categorieën? En is dat budgetair
haalbaar? De politieman in een probleemwijk die gevaar loopt voor lijf en
leden én onze wijkagent die rustig met de fiets toert en in de buurt een
babbeltje slaat. De leraar in een klas met leerlingen die erg moeilijk te motiveren zijn, met leerlingen die erg veel verhoogde zorg nodig hebben én
de leraar die zijn eigen passie en deskundigheid mag delen met getalenteerde en geïnteresseerde pupillen. De verpleegster die op een onderbemande dienst werkt met ernstig zieken én de verpleegster die nog iedere
dag geniet om samen met haar oudjes een babbeltje te slaan en op handen wordt gedragen en fluitend naar huis rijdt.
Ik heb bij allen die hierboven beschreven staan een concrete persoon in
gedachten. Leeftijd, noch het etiket van hun job helpen om hun beroep al
dan niet ‘zwaar‘ te noemen.
En dan laten we het persoonlijke geluk in relaties, families en vriendenkring of de besognes en hartenpijn en conflicten nog helemaal buiten beschouwing. Bepalende elementen in de zwaarte van de job-cocktail, niet?
Met de focus op mijn eigen job en leefwereld wil ik daarom een andere invalshoek wat meer in de verf zetten.
Wordt een belangrijk deel van iedere job niet bepaald door de werkomgeving? Kan diezelfde job in bijna identieke omstandigheden, maar met andere mensen, collega’s, klanten om je heen, niet enorm verschillen? In de
loonstudie van Hay-Management van meer dan tien jaar geleden werd
naast de verloning van het onderwijspersoneel (de vergelijking met de
privé-sector) ook het welbevinden van het onderwijspersoneel onderzocht. De studie toonde aan dat niet de onderwijsvorm de doorslag gaf
(beroeps, algemeen, technisch, kunst), maar de sfeer op school, de omgang met collega’s, directie en leerlingen.
Ik was toen en ben nu niet verbaasd door die vaststelling.
De relativiteit van wat zwaar is en in welke mate een beroep zwaar is, is
groot. Vanzelfsprekend is er geen discussie over de allerzwaarste jobs; de
evidenties schuiven we hier aan de kant.
Hard werken hoeft toch niet perse zwaar te zijn? Pensioen wordt soms te
veralgemenend voorgesteld als ‘eindelijk, dan kan ik doen wat ik wil; dan

opent zich een paradijs’. Werken als een last die je iedere dag moet torsen. Zou niet iedere job kansen moeten of kunnen bieden om je te ontplooien en om te tonen waar je goed in bent, en steeds beter in wordt? Is
dat niet dé uitdaging? In de mate van het mogelijke zinvol-betekenisvol
werk. En aanvaarden van elkaar dat het soms eens lastig kan zijn? Voelen
dat je op de moeilijkste momenten gedragen wordt?
Toegegeven, mijn bril is rooskleurig, ik ben me ervan bewust. Maar toch, ik
breek een lans om de kijk op (langer) werken, je inzetten, arbeid, je dromen realiseren, samen-werken ook vanuit die invalshoek te benaderen.
Redeneer ik te veel vanuit de eigen comfortabele situatie? Dat is goed mogelijk en excuses als ik door het bovenstaande iemand op de tenen trapte.
Maar inzoomend op mijn eigen situatie. Mogen werken in een school zoals
die van ons, al vele jaren (40!) , met collega’s waarvan er sommige vrienden
voor het leven zijn; met leerlingen waarvan ik dagelijks kan vaststellen dat
ze hun best willen doen en die me meer dan eens zeggen dat ze graag
naar onze school komen. Met ouders die kritisch zijn en zich laten horen
als er iets aan de hand is, maar die tegelijk benadrukken dat ze veel vertrouwen hebben in onze school en dat ze de inspanningen van leerkrachten enorm naar waarde schatten en hen daar dankbaar voor zijn. Het voorrecht hebben om iedere dag met en voor jonge mensen en samen met
collega’s te zoeken naar het versterken van ‘goed onderwijs’ en een betere
schoolorganisatie …
Denk ik er alleen zo over? De gesprekken met velen indachtig: ik geloof het
niet.
Alleen rozengeur en maneschijn? Absoluut niet. De werkdruk en stress
zijn soms (te) hoog. Doseren lastig. Multitasking geen keuze, maar een
must. De waardering en respect van het beroep van leerkracht is niet meer
wat het was. Flauwe opmerkingen over 20 uurtjes van 50’ en veel vakantie
steken soms als de vele extra, gratis gepresteerde uren en engagementen
niet gezien worden. De weegschaal blijft voor mij echter absoluut hellen
naar de positieve kant. Laat ons zoeken naar afspraken, benaderingen
waardoor we met z’n allen op een goede manier met werkdruk en imago
van ons beroep omgaan.
Dat de school inzet op kwalitatief sterk onderwijs, bruist van initiatieven,
nadenkt over de toekomst en dat dit op een erg participatieve manier
gebeurt, daarvan getuigt het leven op school iedere dag én is deze Ic Hou
een tastbaar bewijs.
Zwaar … vele handen maken het werk … ;-)
Aan u allen, beste lezers, leesplezier met ons schoolmagazine en een
verkwikkende vakantie toegewenst!
DVR
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Aan de vooravon
secundair onder
Eind juni 2018. De examenrush is achter de rug,
de proeven zijn gecorrigeerd en gequoteerd, de
punten en attitudes besproken en de conclusies
worden getrokken. De drukte van het schooljaar
gaat liggen, de zomervakantie opent zich als een
zalige zee van vrije dagen. Het land , de wereld
ademt WK-voetbal, dat ook natuurlijk.
Juli en augustus geven tijd om afstand te nemen van het ritme van de
schooldagen; een heilzame kuur voor leerlingen en voor al diegenen
die ‘in het onderwijs werken’. Half augustus start de feitelijke voorbereiding van het nieuwe schooljaar. En er ligt een en ander op de werktafel …

*
Het valt me ieder jaar op hoe goedgezind en vol drive en goesting
personeelsleden en leerlingen in die laatste weken van augustus naar
een nieuwe start kijken. Nieuwsgierig naar de nieuwe klasgroep, de
lesopdracht, het uurrooster, ‘van wie krijg ik les’ en … wat verandert
er, welke afspraken zijn gewijzigd? Het zal eind augustus- begin september 2018 niet anders zijn. Een nieuwe klas, aanpassingen in de lesopdracht … Geen aardverschuiving alleszins.
Op 1 september 2019 zal de wijziging misschien ingrijpender zijn!
Daarom dat we tijd maken, creativiteit en veel energie zullen besteden
aan overleg en goede keuzes voor onze leerlingen, voor onze school.
Wat staat er te gebeuren?

Modernisering …
Na jaren gepalaver besloot de Vlaamse Regering in maart tot een
modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs. Er was gehakketak over de startdatum van de modernisering. Finaal – de zin voor realisme haalde het – werd de invoering
uitgesteld tot 1 september 2019. Het decreet is het resultaat van
véél overleg en het zoeken naar zowel pedagogische als politieke
evenwichten. De voorbije jaren en eigenlijk tot enkele maanden geleden was onzekerheid troef. Ondertussen gaat het stof stilaan liggen
en kunnen we op het terrein aan de slag.
Hoe ingrijpend zou/zal de modernisering zijn voor onze school? Hoe
dwingend? Zou/zal ze een antwoord aanreiken voor de uitdagingen
van vandaag? Wat wordt de impact op de profilering van scholen? De
impact op de werkgelegenheid en lesopdrachten van de leerkrachten? De werkdruk? Vragen, veel vragen.
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d van de modernisering
wijs
Pas de voorbije maand werd op een inhoudelijk sterke infosessie van onze
koepelorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KathOndVla) veel duidelijk en concreet. De Dienst curriculum & vorming secundair onderwijs van KathOndVla gaf tekst en uitleg en reikte modellen aan. Het
uitgetekende tijdspad laat immers geen ruimte meer om te dralen. 1 september 2019, dat is heel dichtbij!

Nieuwe leerplannen
De overheid keurde het decreet over de modernisering goed, maar is momenteel nog niet definitief klaar met dat andere grote huiswerk: het herschrijven van de eindtermen: wat moeten de Vlaamse leerlingen minimaal kunnen en kennen.
Om de modernisering vorm en inhoud te geven en slagkracht worden
binnen het KathOndVla alle leerplannen herschreven. Een huzarenwerk!
In het voorjaar van dit jaar startte men daarmee; half oktober zal het werk
klaar zijn zo stelt men in het vooruitzicht. De aandachtige lezer fronst de
wenkbrauwen. Moeten er niet eerst de eindtermen zijn? Klopt. Wachten
daarop was echter geen optie; 1 september 2019, weet u wel. “De leerplannen zullen sporen met de nieuwe eindtermen en indien dit niet zo is,
sturen we bij”, redeneert men pragmatisch bij KathOnd Vla.
Op de infovergaderingen van KathOndVla kregen we in de voorbije maanden gaandeweg ook zicht op het frame en de visie van de nieuwe leerplannen.

Omdat alle leerplannen hetzelfde format hanteren en uitnodigen tot interactief gebruik door de leerkrachten lijkt deze aanpak echt wel mogelijkheden te geven om (nog) leerplangerichter te werken en stimuleert samenwerking tussen de vakken. Tegelijk wordt de evenwichtsoefening tussen
het geheel van basisleerstof en uitbreiding en verdieping in een hanteerbaar kader ondergebracht.

“Evalueerbaar, consistent en coherent. Niet louter op een vak gericht maar
op sleutelcompetenties en verbonden met de inspirerende kracht van de
katholieke dialoogschool.”

De leerplannen zijn graadleerplannen (bijvoorbeeld eerste graad). De
school kan zelf beslissen hoeveel lesuren zij besteedt aan een vak in het
eerste en in het tweede leerjaar. Uiteraard moet de school rekening houden met de regelgeving in verband met de uren algemene vorming.

Basisdoelen worden duidelijk gedefinieerd. Aan vakgroepen wordt in een
handige pc-tool daarna de kans geboden om het leerplan te modelleren
door het aan te vullen met uitdiepings (naar een abstracter niveau)- en
uitbreidings (extra onderwerpen anderzijds)-doelen. Er worden bovendien verbindingsmogelijkheden aangegeven tussen de vakken: transversale doelen = dwarsverbanden.

We hopen dat de leerplanmakers hun woorden tijdig in daden kunnen
omzetten en dat we daadwerkelijk met de nieuwe leerplannen aan de slag
kunnen eind oktober 2018. Het zal kort dag zijn om ze ook in de klas-lespraktijk te realiseren vanaf 2019. Gestaag en doordacht en met de vakgroepen als motor zullen we hier werk van maken om te trachten het leerrendement van leerlingen uit te breiden/ te verbeteren.

In een afzonderlijke nota worden voordelen van interdisciplinair werken
opgesomd en gedocumenteerd: motiverend, betere leeruitkomsten en
ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden zijn de meest opvallende
kapstokken. Een kanttekening hierbij: ‘betere leeruitkomsten, 21ste eeuwse
vaardigheden …’, (andere) notoire proffen en wetenschappelijke studies
beweren dat de leerwinst niet perse beter is en dat de vaardigheden van
nu nauwelijks verschillen van die van de 20ste eeuw …

De leerplanmakers beloven ook ruimte te laten – veel ruimte, zo zegt
men – voor de scholen. Lees, voor de individuele leerkracht. Het leerplanconcept legt de nadruk op het geheel van de vorming. Dat wordt de
leidraad. We menen begrepen te hebben: de persoonlijkheid van de leerkracht is van groot belang. Zijn of haar passie, zijsprongen, eigen kleur …
zijn de onmisbare ingrediënten van sterk onderwijs. Dat we hier voor het
volle pond achter staan is een understatement.
<<<
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Uiteraard zijn er nog vele vragen. Dé hamvraag: de leerplannen van de 2de
en de 3de graad? Zelfde concept? Waar leidt dit naartoe? We hopen in de
loop van volgend jaar antwoorden op die vragen te krijgen. Je kan pas een
goede keuze maken als je ook weet waar een en ander uiteindelijk in moet
uitmonden, niet?
Willen we de modernisering op een positieve manier gestalte geven in
onze school en de veranderingen als een kans trachten te bekijken dan
moeten van bij het begin alle leerkrachten zich verbonden voelen met de
wijzigingen en keuzes. Dit verhaal is absoluut geen aangelegenheid die
zich beperkt tot de leerkrachten van de eerste graad. Van bij de start moet
deze modernisering schoolbreed gedragen zijn. Met veel informatie en
gelegenheid tot overleg.
KathOndVla beloofde de oprichting van ‘resonantiegroepen’ in het najaar van 2018. Fora waar het werkveld feedback kan geven op de leerplannen. We willen graag personeelsleden motiveren om hun stem en expertise daar te laten horen.

Wijzigingen aan de lessentabel?!
Beste lezer, in de volgende alinea wordt het vrij technisch en vakjargon is bijna
niet te vermijden. Omdat we u de suggesties van onze koepel echter niet willen
onthouden, geven we ze beknopt weer. Het biedt de kans om de relativerende
toon van de laatste alinea’s beter te begrijpen.
In de eerste graad onderscheiden we vanaf september 2019 lesuren algemene vorming en lesuren keuzegedeelte. Het keuzegedeelte bestaat
uit lesuren differentiatie (remediëring of verdieping of /en uitbreiding) of lesuren basisoptie. KathOndVla stelt op basis van de regelgeving
een lessentabel voor die de school toelaat om de leerplandoelen in het
voorziene aantal lestijden te realiseren. Men reikt ook modellen aan voor
het keuzegedeelte. Voor het geheel van de eerste graad wordt op die manier duidelijk welke keuze een school kan maken.
Het aantal lesuren in de basisvorming bedraagt voor het eerste leerjaar
A, 27 lesuren en voor het tweede leerjaar A, 25 lesuren. Het keuzegedeelte: naast de lesuren basisvorming omvat het lessenrooster ten minste 5 lesuren differentiatie in het eerste jaar A en 2 lesuren in het tweede
leerjaar A. Het lessenrooster in het tweede jaar omvat daarnaast 5 lesuren basisoptie.
We gaan hier niet in op alle mogelijke consequenties van de voorgestelde
lessentabellen en evenmin op de mogelijke keuzes die de school kan maken in het keuzegedeelte. Met focus op het eerste jaar lichten we echter
het model toe dat KathOnd Vla voorstelt.
Bevat dat voorstel van KathOnd Vla dan opvallende wijzigingen? Jazeker.
Vanaf 1 september 2019 staat in het pakket algemene vorming in het eerste leerjaar A een uur Engels vermeld en twee lesuren het ‘nieuwe vak’
Mens en samenleving’. Het lessentabel bevat ook de suggestie om Beeld
(‘PO’) en Muziek (‘MO’) te clusteren en om techniek, natuurwetenschappen en aardrijkskunde te clusteren. ‘Nieuwe uren’ betekent dat er elders
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uren minder worden ingeschreven. In de algemene vorming verminderen
Frans, Nederlands en PO met een uur.
Al het bovenstaande putten we uit de info en toelichtingen van KathOnd Vla.
Met die achtergrond was ook de tekst geschreven in onze laatste College
Info. Ondertussen … verruimden we verder de horizon en proberen ook
met o.a. het decreet in de hand duidelijker de contouren en keuzemogelijkheden die ons geboden worden te verkennen.

Wat zegt het decreet?!
Op het moment dat we deze lijnen schrijven zou het nog een kwestie van
dagen zijn vooraleer de definitieve tekst met daarin de eindtermen op de
Vlaamse regeringstafel komt. Die eindtermen formuleren wat minimaal
moet bereikt worden in iedere graad.
Het decretale kader laat scholen vrij om naast een algemeen gedeelte
– zoals vroeger het geval was – vakken aan te vullen met verdiependeverbredende-remediërende uren. Op dit moment vullen we het complementair gedeelte (de keuze-uren) in onze school aan met: Frans, wiskunde,
Stem en Talent of de keuze voor 5 uur Latijn.

ACTUA
De school kan het voorstel (de voorgestelde
modellen) van KathOndVla ook … niet volgen
… of niet volledig volgen.
Het behouden van vijf lesuren Latijn bijvoorbeeld. Kan dit zonder een 33ste uur? Of … kan
de verdieping – bijv antieke cultuur – in Latijn
zelf? Vier uur Latijn en één uur verdieping Latijn?
Het niet-inrichten van een uur Engels in het eerste jaar en behoud van het huidige aantal uren
Frans? En drie uur Engels in het tweede jaar? Of
de keuze van de school om zich tot twee uur
Engels te beperken in de eerste graad en toch
de leerplandoelen te realiseren en de eindtermen te bereiken?
De invulling van het nieuwe vak Mens en samenleving roept ook nog vragen op. Welke inhoudelijke richting gaat dit vak uit? Wie zijn de
experten die dit vak mogen/kunnen geven?
KathOnd Vla geeft in het document over de lessentabel algemene vorming en keuzegedeelte
eerste graad samen met zijn pleidooi voor bepaalde modellen aan dat er keuzemogelijkheden zijn. Een school kan vanuit het totaal aantal
graaduren voor talen meer inzetten op Engels,
Frans of Nederlands.
Wat finaal telt: de eindtermen moeten bereikt
worden op het einde van de graad. Hoe een
school dat inricht en bereikt is een eigen keuze.
In dit verband ook een verwijzing naar het begrip basisgeletterdheid. Nieuw: de eindtermen
die behoren tot de basisgeletterdheid moeten door elke leerling individueel bereikt worden aan het einde van de eerste graad.

Hoe pakken we dit in onze school
nu aan?
We twijfelen niet aan de ernst en deskundigheid
waarmee onze koepel werkte aan de voorstellen die ze nu naar voor schuiven. We willen ons
echter nog beter informeren over onze keuzemogelijkheden. Lees: wat moet, wat mag, waar
heb je de vrijheid om te kiezen … Er zijn momenteel nog te veel onduidelijkheden om snel
tot een keuze te komen.

In onze school willen we vanaf begin volgend
schooljaar met een kerngroep aan de slag.
Vooraleer het zover is gebruiken we de vakantiemaanden om ons maximaal te documenteren. Vanzelfsprekend hebben we ons oor al te
luisteren gelegd bij deskundigen die vanuit hun
vakdeskundigheid, hun pedagogische verantwoordelijkheid en/of hun netwerk de discussie
en zoektocht genuanceerder en waardevoller
maken. Onontbeerlijke informatie om op een
bepaald moment verantwoord samen te kunnen kiezen.
Vanuit de SJKS-kerngroep (vakcoördinatoren
eerste graad en leerlingenbegeleiding eerste
graad en directie) bereiden we daarna concrete
voorstellen voor voor onze school. Uiteraard komen de voorstellen aan bod op onder andere
de pedagogische raad-vergaderingen.
Het zou ook een goede zaak zijn dat er op het
niveau van de scholengemeenschap op een
bepaald moment hierover overleg wordt georganiseerd.

’Verloochen nooit je
fundamentele waarden’
Steve Jobs
Bij de keuze zullen onze SJKS-missietekst en de
context (inbedding, leerlingenpopulatie, studieaanbod, afspraken binnen de scholengemeenschap …) richtinggevend zijn om in overleg met
ons leerkrachtenteam en het ondersteunend
personeel en met de volle steun van het schoolbestuur tot besluiten te komen.
Is een aardverschuiving in ons aanbod en een
koerswijziging in onze SJKS-visie te verwachten
op 1 september 2019? Wellicht niet. Onze keuze
voor een zesjarig school blijven we getrouw.
Borgen wat goed is en bijsturen en aanpassen
waar zich opportuniteiten aandienen, luidde en
blijft het devies.

Tenslotte
In onderwijsvakbladen en krantenartikelen lees
je de laatste tijd meer en meer argumenten
en studies die pleiten voor voldoende – men
bedoelt: meer – aandacht te besteden aan
‘cognitieve ontwikkeling en leerprestaties’
(o.a. prof W. Duyck). Het verhaal van de funda
menten, de noodzakelijke basis om pas daarna
effectief aan het bouwen te gaan.
In gesprekken met vele leerkrachten hoor je dezelfde vraag en bekommernis. ‘Bewaak aub het
‘niveau’’. Grammaticale structuren, rekenvaardigheden, referentiekaders in tijd en ruimte!
De tijden veranderen, de noden veranderen,
de inzichten wijzigen. De aandacht voor vaardigheden en interdisciplinair werken, nieuwe
didactische werkvormen, het inschakelen van
de kennistechnologie … bevatten enorm waardevolle leerkansen. Het komt aan bod in onze
schoolorganisatie, in de keuzes die we maakten
(bijv. Vrije Ruimte, Stem en Talent), in nagenoeg
alle lessen.
Er is echter ook niets mis met een klassieke les,
frontaal gegeven door een gedreven vakspecialist in een klassieke klassetting. Niets mis met af
en toe iets uit het hoofd leren. Iets erg grondig
kennen. Niets mis met zelf notities maken. Niets
mis met een vakonderdeel dat leerlingen ‘niet
leuk’ vinden. In tegendeel, in reacties van oudleerlingen horen we dikwijls dat die prikkel of
aanpak hen soms blijvend geïnspireerd heeft.
Geen ‘of-verhaal’ dus, maar een ‘en-verhaal’.
Bij deze een oproep om met een positieve, constructieve en tegelijk kritische ingesteldheid
de moderniseringplannen te benaderen. Laat
ons er school-eigen hefbomen van maken om
‘Kwaliteit voor de toekomst’ te blijven waarmaken, dag na dag.
DVR

Of anders geformuleerd: een helder en concreet verhaal voor ouders en leerlingen waarbij
we de eigenheid van onze school, onze sterktes
en waarden in de verf zetten. Tegelijk invulling
geven aan het nieuwe decretale kader en oog
hebben voor maatschappelijke evoluties en hun
pedagogische gevolgen.
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BLIKVANGER
OKAN (ONTHAALKLAS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS)

Op de rails …
en nu naar de volgende halte
Het is eind mei … De examens staan voor de deur en de lentezon is prominent aanwezig. Stilaan kunnen wij
terugblikken op onze eerste ex-OKAN-jaargang.

OKAN ZOMERT
IN DE ZOMERKLAS
De meeste van onze leerlingen spreken in hun directe omgeving nauwelijks of geen Nederlands. Om ervoor te
zorgen dat zij bij de aanvang van het
nieuwe schooljaar hun reeds verworven taalkennis niet compleet verliezen,
biedt de scholengemeenschap hen de
kans om naar de zomerklas op onze
school te komen. Dankzij dit prachtige
en waardevolle initiatief onderhouden
de leerlingen drie weken lang via les,
sport en spel hun Nederlands.

We merken alle drie dat dit jaar op veel vlakken
een leerrijke ervaring is geweest: de verschillende denkkaders, het nodige geduld kunnen
opbrengen, het oplossen van praktische problemen, de taalproblematiek … Het waren zaken
die soms wat moeite kostten, maar onszelf ook
verrijkt hebben met een ruimere en menselijkere blik.
De talige en opleidingsachterstand duwt onze
anderstalige nieuwkomers vaak richting tso en
bso. Slechts een klein aantal leerlingen krijgt
de kans zich binnen een aso-richting te ontplooien. Dat is niet eenvoudig. Vaak wordt van
deze leerlingen immers verwacht dat zij na een
paar maanden OKAN voldoende klaargestoomd
zijn om ten volle te functioneren in het regulier
onderwijs. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het
zou kunnen lijken. De stap van een onthaalklas
naar het regulier onderwijs mag niet onder-
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schat worden. Toch zijn er ook veel mogelijkheden voor onze ex-OKAN’ers. Wij zijn er dan ook
enorm trots op dat wij deze leerlingen bij hun
studies mogen begeleiden.
We hebben ons ex-OKAN-team dit jaar op de
rails kunnen zetten en nu is het uiteraard de bedoeling dat onze trein verder dendert. Daarom
zetten we volgend schooljaar niet alleen de
huiswerkklas verder, maar willen we nog extra
inzetten op het verbeteren van het contact met
de ouders van onze anderstalige nieuwkomers.
Ook willen we graag de brug tussen (ex-)OKAN
en de reguliere school in beide richtingen nog
wat verstevigen. Mekaars leefwereld (beter) leren kennen is van essentieel belang om elkaar te
begrijpen en te waarderen.

Ondertussen kijken wij er alvast naar
uit om volgend schooljaar op de ingeslagen weg verder te gaan …!

Het ex-OKAN-team:
Hannelore Cornelis,
Katrijn Gesquiere,
Stijn Verhaeghe

BLIKVANGER

Enkele ex-OKAN-leerlingen aan het woord
We vuurden vier vragen af op een aantal van onze ex-OKAN-leerlingen op school.
Allemaal vertellen zij over hun grote en kleine dromen, gedachten en verlangens …
NAAM

NAAM

Joseph Saes
KLAS 5 HW
Spanje

Mohamed Shaar
KLAS 4 Wa
KOMT UIT Syrië

IN BELGIË SINDS

IN BELGIË SINDS

2015

februari 2017

NAAM

Samuel Alejandro
KLAS 1 Sa
KOMT UIT Spanje
IN BELGIË SINDS

2015
NAAM Raphael Lopes
Cardoso
KLAS 4 Wa
KOMT UIT Portugal

Li Zheng
1 Tb
KOMT UIT China

NAAM
KLAS

IN BELGIË SINDS

2015

Leen Shaar
2 MWSd
KOMT UIT Syrië
NAAM
KLAS

IN BELGIË SINDS

februari 2017

Asil Abunaja <
5 HW

NAAM
KLAS

KOMT UIT

Palestina

IN BELGIË SINDS

IN BELGIË SINDS

2014

2016

Waar zat je vroeger op school?
Wat zijn de grootste verschillen tussen jouw school
in je thuisland en SJKS?

Samuel: Wij droegen ook een uniform: een wit T-shirt en een lange of korte broek. De school begon om 8.30u en was al om 13.30u gedaan. We hadden dan wel maar één pauze van 30 minuten (10.45u – 11.15u).

Raphael: In Portugal zat ik in de school Salesianos de Évora in de stad
Évora. Mijn school was groter dan SJKS, maar had minder leerlingen. Het
was ook een privéschool. Iets dat ik erg mis aan deze school, zijn de ‘Jogos
Salesianos’ (vertaald: ‘Spelen van de Salesianos’). Dit werkte ongeveer zoals de olympiades waarbij leerlingen aan verschillende disciplines konden
deelnemen. Ik heb zelf drie keer deelgenomen aan de spelen als schaker
(en alle drie de keren de tweede plaats behaald).

Leen: Bij ons begon de school al om 8 uur en om half twee mochten we
naar huis. Voor de oorlog begon, droegen we ook een uniform, maar nadien was er geen uniform meer. De jongens droegen een blauw hemd
met broek en de meisjes een roze hemd met broek. We zaten ook met 60
leerlingen in de klas. Een ander groot verschil is dat het weekend in Aleppo
op vrijdag en zaterdag viel en niet op zaterdag en zondag zoals in België.
Mohamed: Bovendien mag je in België rechtstreeks naar de klas, terwijl je
in Syrië op een rij moet staan.

Li: In China kreeg ik veel meer huiswerk dat we soms zelfs tijdens de middag maakten. Daarnaast mochten we op school niets eten, geen koek,
geen boterhammen, geen warme maaltijd … Er was zelfs geen refter
voorzien. Water drinken mocht gelukkig wel. Daarnaast mocht je haar niet
los zijn en droeg je een uniform. Wanneer onze klas flink haar best deed,
kreeg die een vlag. We zaten met 60 leerlingen in de klas.
Asil: Ik zat in het vijfde jaar middelbaar aso. Drie weken voor ik naar België
kwam, eindigde ik het eerste semester met het hoge resultaat van 96,4%
in totaal. We moesten heel vroeg opstaan (onze school begon om 6.40
uur) en we droegen een uniform.

Joseph: Hoewel er amper 1500 km tussen Spanje en België ligt, zijn er toch
heel wat verschillen. Op schoolvlak bijvoorbeeld: in Spanje geven de leerkrachten meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan de leerling in de hoop
dat dit de band tussen hen versterkt. Zo worden in Spanje de leerkrachten
bij hun voornaam aangesproken. Respect ontstaat door wederzijds vertrouwen. Ook op modevlak valt me op dat Belgen vooral donkere kleuren
dragen, terwijl in Spanje meer gewaagde kleuren gedragen worden, zelfs
met veel prints. Maar uiteindelijk blijven we – waar dan ook ter wereld – allemaal jonge mensen met dezelfde hobby’s, doelen …
<<<
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BLIKVANGER

Wat mis je het meest van je land van herkomst?
Joseph: Barcelona, waar ik veel tijd van mijn leven spendeerde. La Sagrada
Familia, La Rambla, huizen die op draken lijken … Wat een plaats! Helaas is
niet alles er even mooi: de politieke situatie, de crisis enzovoort, maar die
worden zoveel mogelijk gecamoufleerd voor toeristen. Barcelona blijft een
plaats waar keer op keer de beelden en het weer anders zijn, maar dat maakt
niet uit. Als het koud is, kunnen we een jas gebruiken. Als we die plaatsen
later willen terugzien, nemen we foto’s. Maar van die mensen die een belangrijk deel van ons leven uitmaakten, hebben we niks. Hoe kunnen we
ze vervangen? Dat kan niet. Wat ik het meest mis, zijn mijn vrienden. Ik mis
onze leuke tijden samen en hoop ooit weer bij hen te kunnen zijn.
Leen: Ik mis mijn vriendinnen en mijn familie. Ik mis ook de zon. En hier
vind je in de winkel het Syrische eten niet. Je moet alles zelf maken.
Samuel: Ja, de zon! Als ik naar Spanje ga, heb ik wel 20 vrienden in de
buurt om mee te spelen.

En omgekeerd:
wat zou je in België niet meer willen missen?
Mohamed: Mijn vrienden in België.
Leen: De vriendelijke mensen in België. De leerkrachten zijn ook heel behulpzaam hier.
Samuel: Dat vind ik ook. En het lekkere eten hier.
Raphael: Reizen zou ik zeggen … Door de betere economische omstandigheden in België kunnen we veel vaker (en verder) op reis gaan en niet
gewoon elke zomer naar de Algarve reizen, zoals we vroeger deden.
Asil: Enerzijds de groene natuur en de prachtige rivieren tussen de steden,
anderzijds de makkelijkheid om van het ene buurland naar het andere
buurland te reizen. Verder ook de mogelijkheden om werk te vinden na
het afstuderen, want in mijn land is de kans klein om een job te vinden op
dit moment.

Li: Ik mis dat ook. En de Chinese taal.
Raphael: De warmte natuurlijk! Ik mis het bijna-nooit-verkouden-worden
in Portugal en het onbewolkte weer van bijna elke dag. Dit was heel aangenaam, omdat ik vaak met mijn broer in de tuin kon spelen. Bij mooi weer
gingen we in de tuin putten graven om te proberen om iets te vinden (we
hebben ooit de oogst van zoete aardappelen teruggevonden waarvan
mijn mama dacht dat die mislukt was), slakken zoeken om in een rijtje te
zetten of gewoon voetballen.
Asil: Zonder twijfel het weer! De zomer om lange strandwandelingen te
maken, want we hebben prachtige stranden in Gaza. De winter om in de
regen te kunnen wandelen of om aan een raam naar buiten te kijken en
mijn gedachten en gevoelens van me af te schrijven. Schrijven kan helpen
om mijn hoofd leeg te maken of om pijn te verzachten.
Mohamed: Ik mis vooral de feesten (Offerfeest en Suikerfeest) en de
Ramadan, omdat het hier dan meestal school is (nvdr: leerlingen kregen dit
jaar toelating om het Suikerfeest in familiekring te vieren).
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Joseph: Het is niet prettig om in het park te wandelen tijdens de herfst,
omdat de modder aan onze schoenen kleeft. En ook kan het onverwacht
beginnen regenen. Dus waarom blijf ik toch nog naar het park gaan? Omdat de loofbomen te mooi zijn. Ik sta in bewondering voor die prachtige
metershoge bomen die een soort van melancholische grootsheid tonen.
Alsof ‘de handen van de aarde’ de lucht proberen te bereiken. Algemeen
heeft België heel veel te bieden, soms zonder het te beseffen: leerkrachten
die ons altijd en overal proberen te helpen, fijne vrienden, levensdoelen
die alleen hier kunnen worden bereikt worden, en ja, voor mij dus ook de
prachtige bomen.

BLIKVANGER
Waar zie je jezelf over 10 jaar?
(beroep / studies / wonen /
partner / … )
Li: Mijn droom is om fotograaf te zijn in China.
Samuel: Hopelijk ben ik dan getrouwd en heb ik
een kindje. Ik wil een journalist of profvoetballer
worden, liefst in New York, Barcelona, Tokio of
Londen.
Mohamed: Ik zou graag in Gent wonen om daar
te studeren. En tussendoor wil ik veel op reis gaan.
Asil: Ik hoop een goed diploma te behalen en
op die manier succesvol te worden op professioneel vlak. Misschien kan ik wel wonen in het
buitenland, in Jordanië bijvoorbeeld of in een
ander Arabisch land. En ik wil ook de vrijheid
hebben om een partner te kiezen met wie ik wil
samen zijn.
Leen: Ik wil een dokter of tandarts worden, omdat ik mensen helpen en verzorgen heel belangrijk vind.
Raphael: Ik weet het nog niet zeker. Later zou
ik graag geneeskunde studeren, maar ik ben
onder andere ook erg geïnteresseerd in politiek.
En natuurlijk, het liefst van al wil ik miljonair worden!
Joseph: Hopelijk heb ik het middelbaar onderwijs afgerond en misschien ook de universiteit.
Wie weet ben ik wel verliefd geworden, heb ik
al een kind en werk ik in de buurt van ons huisje.
Maar eigenlijk kan ik zo’n dingen niet luidop
zeggen, want wat de toekomst zal brengen,
weet niemand. Dat is in het verleden al vaker
gebleken. Daarom wil ik in tussentijd vooral van
mijn jonge leven genieten, met vele vrienden
en hobby’s.
Hannelore Cornelis, Katrijn Gesquiere
en Stijn Verhaeghe,
ex-okanbegeleiders SJKS
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PENSIOEN
ANNETTE SYMOENS – SECRETARIAATSMEDEWERKSTER – MET PENSIOEN

Annette van A tot Z
Over enkele dagen trekt onze lieve collega van het secretariaat Annette Symoens definitief de deur van
het College achter zich dicht. Naar goede gewoonte laten we een dergelijke gebeurtenis niet onopgemerkt
voorbijgaan! Annette is een veelzijdig talent en daarom zetten we haar in de bloemetjes met een eigen alfabet.

A

NNETTE: Geboren op 15 juli 1957 in Stekene en daar ook opgegroeid. Een fijne plek
om te zijn, dat merkt u verder doorheen deze
tekst nog wel.

B

AECKELANDT, GODELIEVE: Godelieve was
een van de eerste dames in het College. Ze
was een nonnetje dat niet goed verzorgd werd
in het klooster waar ze verbleef, waardoor ze
door haar familie verplicht was om uit te treden,
maar toch wilde ze zich graag dienstbaar maken
voor de gemeenschap, dus bemande zij dag en
nacht het College. Toen Annette begon in 1976,
waren er nog maar drie vrouwelijk personeelsleden en die werden door haar stiekem altijd een
beetje extra in de watten gelegd.

C

HOCOLADE: Annette vertrekt ’s morgens
niet zonder een stukje gegeten te hebben.
Veel moet dat niet zijn en de rest van die dag is
die nood er ook veel minder, maar ’s morgens
kan ze niet zonder. Liefst een stukje fondant met
advocaat.

D

RUKMACHINE: Voor prefect maar ook
drukker Pol Buyle (voor de jongere collega’s, de grootvader van Jonas Daelman (LMT
2017) kwam er naast de bijzonder vieze stencilmachines ook een eerste drukmachine. Die haperde echter constant en de techniekers moesten haar om de haverklap komen herstellen,
zonder dat er echter enige aanwijsbare oorzaak
gevonden kon worden. Uiteindelijk is de machine door toedoen van de techniekers ‘toevallig’
uit het raam van de eerste verdieping gevallen,
zodat ze onherstelbaar verklaard moest worden.
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E

ERSTE WERKMANNEN: De eerste werkmannen die Annette kende op het College
waren Frans en Leon. Deze laatste droeg een
pruik. Op zekere dag werd op de school een
volleybaltornooi gehouden met andere scholen. Tijdens het aanzetten van de blazers van de
verwarming werd de pruik afgeblazen tot grote
hilariteit van alle aanwezig leerlingen. Annette
vermoedt dat onze collega Luc Pierssens daar
toen ook aanwezig was als laatstejaarsleerling.
Luc bevestigt dat hij inderdaad in het laatste jaar
zat toen Annette begon, maar dat hij wellicht
iets te gefocust was op het spel, waardoor hij
zich vooral een ander volleybal+pruikincident
uit de jaren 80 herinnert.

F

IETSEN: Annette fietst graag en hoopt dat
in de toekomst nog veel te kunnen gaan
doen. Haar ultieme droom is een tripje naar
Compostela, al zal daar nog veel voor getraind
moeten worden. Tot hier toe was dat niet mogelijk, omdat zelfs een grote vakantie wat kort is
om zonder zorgen aan zoiets te beginnen, maar
nu … wie weet!

G

EMENGD ONDERWIJS: Het had toch
iets, alleen maar jongens; eventjes uitvechten en de vrede was terug hersteld. Eén van de
eerste meisjes was de dochter van secretariaatscollega Linda. Deze heuglijke gebeurtenis ligt
trouwens net 20 jaar achter ons. Wie meer wil
weten, verwijzen we graag door naar een stevig
stuk daarover in Ic Hou jongeren. Al bij al is het
nu ook niet slecht. Gelukkig hebben we de achterstand van de infrastructuur ingehaald.

H

OOGTEPUNT: Annette organiseert al
eens graag iets en haar meest memorabele herinnering heeft ze aan het feestje dat ze
op touw zette voor de vijftigste verjaardag van
Linda. Heel het secretariaat had toen bijzonder
veel moeite gedaan om zich te verkleden in het
thema van Expo 58. Naar het schijnt heeft Marc
Buytaert er zelfs gehoelahoept.

I

JSJES: Lekker hé! Het is geen verslaving zoals
de chocolade, maar op een zonnige dag is het
toch heel erg moeilijk om daar neen tegen te
zeggen.

J

AN VERHEYEN: Een van onze bekendste
oud-leerlingen, maar toch zeker niet de gemakkelijkste. Hij zat op internaat en draaide
toen al zijn eerste film met leerlingen en leerkrachten. Hij wou ook heel graag bewijzen dat
je het kan maken zonder te studeren. Daarom
stuurde hij in zijn jonge jaren naar het secretariaat steeds postkaarten van alle filmfestivals waar
hij kwam.

K

ALLIGRAFIE: Vroeger moest er veel meer
geschreven worden op school. Alle resultaten moesten bijvoorbeeld opgetekend worden
in grootboeken, om ter controle te gebruiken
wanneer iemand die zijn diploma was kwijtgeraakt een nieuw exemplaar aanvroeg. Annette
deed dat zeer graag, al ligt die tijd nu al even
achter de rug. Daarnaast volgt ze ook al veel jaren cursussen kalligrafie. De speciale lettertypes
die ze daar aanleerde, zijn helaas niet echt iets
om op school te gebruiken.

PENSIOEN

Annette trekt de deur van het College achter zich dicht

L

UCIEN: Lieve en zorgzame echtgenoot. Hij
was vroeger ingenieur bij Nobels-Peelman
en vertelt bij elke passage over de Brusselse Ring
nog altijd met trots dat hij mee heeft helpen tekenen aan het Viaduct van Vilvoorde. Helaas ging
Nobels-Peelman failliet in de jaren 80 en toen
werkte hij als ingenieur voor startende bedrijven.
Nu is hij met brugpensioen en vervoert hij minder mobiele mensen als vrijwilliger voor de CM.

M

EERSSCHAERT, PATRICK: Onze helaas
veel te vroeg overleden collega. Annette
wil graag nog even stilstaan bij alle collega’s die
tijdens haar loopbaan overleden, maar durft verder geen namen te noemen uit angst iemand te
vergeten. Toch is het goed dat we af en toe eens
met weemoed aan hen terugdenken. Patrick
springt er een beetje uit voor Annette, omdat
hij ook op het secretariaat begon voor hij leerkracht werd. Hij had zijn bijnaam ‘de mini’ niet
gestolen. Eén van zijn grote specialiteiten was
vechtende jongens uit elkaar halen. Hij was zo
klein dat ze hem meestal niet in de gaten hadden tot hij midden tussen hen stond.

N

OTULEN EN PV: Het bijhouden van de
notulen en PV’s van de klassenraden
was vele jaren steevast de laatste taak van het
schooljaar voor Annette. Als die allemaal binnen
waren, moesten die vroeger afgegeven worden
in Gent. Daar werd dan een dagje van gemaakt
met de superior, de directiesecretaris … Dan zat
je daar een paar uur namen en procenten voor
te lezen aan een commissie, maar daarna werd
er altijd eens goed op restaurant gegaan, zodat
het toch een memorabele dag werd. In deze tijden van digitalisering, moeten deze stukken wel
nog steeds 30 jaar op papier bewaard worden
op school.

P

IETER: Een lieve zoon en een charmante,
sociale, diplomatische wereldverkenner.
Hij heeft nog een paar interims gedaan bij ons
op het secretariaat, maar stilzitten achter een
bureau is hem toch niet echt gegeven, je moet
hem wat vrijheid geven. Zo trok hij al eens voor
een reisorganisatie een heel jaar naar Tsjechië
en de kans zit er dik in dat hij dat volgend jaar
nog eens opnieuw zou kunnen doen.
<<<

O

OSTENRIJK: Een vakantie in de bergen is
altijd fijn. Wel om te wandelen in dat geval, want bergop fietsen is toch minder Annette
haar ding. Misschien op een dag Passau-Wenen
langs de oevers van de Donau?
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Q

T

UO VADIS?: Waar gaan we naar toe vandaag? Als we ons die vraag stellen op
school, is het steevast bij Annette aankloppen
om een bus te reserveren. In het begin van haar
carrière werd dat gedaan door Walter Roggeman, maar toen die meer werk kreeg, is die taak
toch al een kleine 30 jaar geleden bij haar beland. Behalve met eigenaar Tim heeft ze in al die
jaren eigenlijk nog niet echt iemand ontmoet
van ‘t Soete Waeslant, maar na het uitgebreide
mailverkeer is er toch wel een duidelijke band
ontstaan. ‘t Soete Waeslant is niet altijd perfect,
maar wij zijn dat ook niet. Een chauffeur kan wel
eens te laat zijn, maar geregeld gebeurt het ook
dat wij nog snel een bus nodig hebben voor
de dag erna of iets dergelijks. De grote troef
aan onze samenwerking is dat we altijd samen
naar een oplossing proberen te zoeken. En dat
het uiteindelijk altijd in orde komt. Bovendien is
de kostprijs van het hele bussenpakket een gigantisch bedrag. Daar krijgen we door onze getrouwheid dan altijd nog wel een mooie korting
op.

URROOSTER: Hoeveel uurroosters zijn er
per schooljaar? Voor de digitalisering waren we gedwongen om die niet te vaak te laten
veranderen. Jaak Denauw had een legendarisch
bord met legoblokjes waarmee hij manueel het
hele rooster in elkaar puzzelde. Hij berekende
ook het foutenpercentage van het typewerk.
Gelukkig lag het percentage van Annette laag
volgens hem.

R

V

OBERT DE CAUWER: Hij was een van de
vele priesters op school, maar was vooral
bijzonder omdat hij eekhoorntjes op zijn kamer
hield.

S

ECRETARIAAT: Na 42 jaar gaan de boeken
dus toe. Annette heeft een hele evolutie
meegemaakt – van typemachines, stencilmachines en draaitelefoons naar smartphones en
het digitale tijdperk. Vooral die stencilmachines,
dat was toch geen pretje. Je typte op stencils.
Bij een fout moest je corrector aanbrengen en
overtypen, vermenigvuldigen met de stencilmachine. Diploma’s, getuigschriften, oriënteringsattesten werden getypt. Een fout maken
betekende herbeginnen.

HEO PENNEMAN: Nog een merkwaardige
oud-collega. Hij had Germaanse Filologie
gestudeerd, maar daarnaast ook rechten én hij
had een graad in het leger én hij was hypnotiseur en stuurde vragen over je horoscoop door
naar India. Vandaag de dag zou daar op het College toch zeer meewarig naar gekeken worden.
Vroeger werden er wel eens vaker onorthodoxe
streken uitgehaald. Annette en haar kompanen
hebben onder andere eens een sliert blikjes
achter de auto van een collega gebonden en
hebben een keer de toenmalige kok ingeschreven voor een schoonheidswedstrijd.

U

ERIFICATEUR: Daarnet ging het al even
over de notulen en PV’s. Vroeger werd onze
hele administratie gecontroleerd door Sonja De
Bruyn, dat was een heel strenge dame. Er werden weinig fouten gemaakt, maar voor een controle heerste er toch altijd spanning. Nu wordt
dat gedaan door David Bijnens, die lijkt wel de
tegenpool van zijn voorgangster. Het systeem
is ook helemaal veranderd. Hij kan immers elke
verandering meteen digitaal zien op zijn bureau
in Brussel. Als we bijvoorbeeld een leerling uitschrijven, ziet hij meteen ook waar die opnieuw
ingeschreven wordt. Hij komt nog één keer per
jaar in levende lijve naar de school en neemt
dan meteen alle stukken van een heel jaar mee.

W

ATER: Dit kwam al eens ter sprake bij
Oostenrijk. Fietsen doet Annette liefst
langs een rivier of in havengebied. Als er maar
water is. Het geeft rust om daarnaar te kijken.
De oevers van de Donau zijn dus misschien nog
niet zo’n slecht idee.
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X

XX: Een anekdote van onze collega Matthias Verougstraete. Annette was jarenlang
actief in de Chiro. Ze heeft er zelfs haar man
leren kennen. Ze is ook ettelijke keren mee op
kamp gegaan als kookmoeder. Matthias Verougstraete vertelt dat hij als twaalfjarige aan het
einde van het kamp aan haar een geschenk
moest afgeven en drie kussen moest geven. En
op zijn allereerste schooldag stond hier dan diezelfde dame. Vreemd toch!

Y

AM: Annette houdt van tuinieren. Ze heeft
een tuin van ongeveer 2000m² met daarin
ook een stuk bos, al moet dat echt eens dringend aangepakt worden. Verder heeft ook de
buxusmot bij haar lelijk huis gehouden, maar
toch richt ze zich vooral op de groentetuin. Haar
man is ook secretaris van de volkstuinen, die elk
jaar een competitie organiseren op zoek naar de
dikste aardappel, de grootste pompoen … Een
van de meest memorabele wedstrijden was die
voor plantjes met lampionbessen. Op één van
die struikjes bleken uiteindelijk meer dan 1000
besjes te hangen. Dit bewijst dat Annette zich
niet alleen beperkt tot prei en worteltjes. Daarom gaf ik haar als nieuwe uitdaging een zoete
aardappel of yam mee om eens te proberen.

Z

IEKENZORG: Vrijwilligerswerk kwam al
eerder in deze tekst ter sprake. Annette
gaat daarom ook geregeld op bezoek bij mensen die anders zouden vereenzamen en ze
helpt bij de organisatie van de maandelijkse
activiteit of uitstap van ziekenzorg. Nu ze met
pensioen gaat, is ze eigenlijk nog op zoek naar
nog een nieuwe bezigheid waarmee ze zich
nuttig kan maken voor de gemeenschap, maar
wat dat precies gaat worden, daar moet ze nog
even over nadenken.
MVL
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LEERLING IN DE KIJKER
16 JAAR SJKS

478.396.800 seconden
(met kleine foutenmarge)

op het College

Op maandag 2 september 2002 stapten enkele tientallen peuters en
kleuters op de speelplaats van de lagere school. Kleine ukken, de ene al
wat blijer dan de andere … Business as usual? Niet echt … Het was
immers voor de eerste keer in de toen bijna 200-jarige geschiedenis van
onze school dat er een peuterklas en kleuterklassen ingericht werden.
Fien D’Eer, Lisa Dhooghe, Lander Thielen, Pieter-Jan Van Hove (alle vier
uit 6 WEWIa2), Emma Reed en Jari De Vos (allebei uit 6 WEWIb), Jef Reed
(6 EMT) en Victor Goeman (6 LWIa) waren er toen ook bij. Zij spendeerden
– als eerste ‘lichting’ – gedurende 16 jaar een héél groot deel van hun
jeugdige leven binnen onze Collegemuren. Nu (n.v.d.r. woensdag 6 juni
2018) bereiden zij zich volop voor op de laatste loodjes en kijken ze
vooruit naar wat na dit lange hoofdstuk komen zal. Toch vonden een
vijftal van hen nog even tijd om terug te blikken.

Waar is de tijd?
Lisa: Mijn eerste kleuterjuf was Véronique. Veel
herinner ik mij niet meer van die tijd … Maar
mijn eerste herinnering was dat ik met de treintjes speelde in de opvang.
Pieter-Jan: Mijn eerste stappen hier op het College waren in de peuterklas, toen ik dus een jaar
of twee was. Wat ik me van die tijd nog kan herinneren is dat meneer Fels, als collega van mijn
papa, mij altijd in de lucht smeet in de lange
gang. Als peuter van nog geen meter groot
zomaar boven meneer Fels van bijna twee meter uitgesmeten worden, was dus wel een hels
avontuur. Wat ik me verder nog herinner van
die tijd is de trein, die jammer genoeg nu heeft
moeten wijken voor een ‘kasteelachtig’ iets, en
twee natte broeken samen met Lander Thielen
die dan ververst werden door onze kleuterjuf.
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Emma: Veel weet ik niet meer van de eerste
jaren, maar wat me nog goed bijgebleven is, is
dat we vroeger een speelhoek hadden bij juf
Véronique waar we altijd samen speelden. Natuurlijk ook de minder leuke momenten als Jeff
en ik samen in de klas zaten en hij een hele dag
op de verjaardagstroon mocht zitten en ik niet.
Fien: Ik herinner me helemaal niet veel van de
kleuterklassen, maar mijn eerste herinnering
is van juf Katelijne die de mama was van een
vriendin van mij. Wij mochten dan ook vaak met
ons tweetjes tijdens de middagpauze in het
klaslokaal spelen.
Lander: Zoveel herinner ik me niet meer als
kleine peuter, hoewel er een paar zeer vage dingen in me opkomen als ik een blik kan werpen
in de gebouwen van de kleuterschool. De houten trein die plots vernieuwd werd enkele weken geleden, ook de namen en gezichten van
de juffen kan ik me maar al te goed herinneren.

“De kleuterafdeling van de
vestigingsplaats Sint-Rochus aan
Klein-Hulst verhuist naar de
Collegestraat in Sint-Niklaas.
‘Voor het eerst in de geschiedenis
van het Sint-Jozef-KleinSeminarie (College) stappen er
vanaf 2 september kleuters door
de schoolpoort’. Het College was
tot voor kort één van de laatste
mannenbastions in het SintNiklase onderwijslandschap.
Nu kloppen ook de kleuters op de
monumentale toegangspoort.”
Het Nieuwsblad, 20/08/2002

Naar deze momenten kijk ik al lachend terug en
ik ben blij dat ik mijn kleuter- en lagere school
hier heb gedaan.

Het hoogtepunt
Lisa: Hoogstwaarschijnlijk is dit het schooltoneel; dat vond ik echt wel supertof.
Pieter-Jan: Zonder nadenken bosklassen en
Cévennes! Ook al was de vakantie in Sankt-Vith
een leeruitstapweek, het was echt veruit de
beste uitstap van mijn hele schoolcarrière! En
dan natuurlijk de Cévennes! Daar kon je me terugvinden in de Château (de betere plek van de
twee, haha).
Emma: Ik heb niet echt één hoogtepunt. In de
lagere school was het hoogtepunt toch de dag
dat onze school 200 jaar bestond. We mochten
dan met een ‘death ride’ van de E-blok naar de
speelplaats van het middelbaar. Dit was allemaal
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geregeld door de man van juf Els. Het hoogtepunt van het middelbaar was toch de inloopweek en de 100-dagen zelf. Je amuseert je echt
met heel je jaar.

kanteld waardoor we doorweekt de rest van de
tocht moesten maken.

Fien: Meerdere hoogtepunten zelfs. Eén daarvan was van het dak springen van het E-gebouw toen er ooit eens op Sint-Jozefdag een
‘death ride’ was geïnstalleerd door het leger.

Lisa: Meneer Cruyplandt en meneer Braem; ze
waren echt goede leerkrachten.

Lander: Ik heb niet echt één hoogtepunt uit
mijn schoolcarrière. Er zijn wel veel verschillende uitstappen en momenten die mij heel mijn
leven zullen bijblijven.

Grrrrrr!
Pieter-Jan: Een écht dieptepunt is er nu niet
bepaald, maar het vertrouwen van de school
in haar leerlingen naargelang ze ouder worden,
vind ik toch wel een zeker werkpuntje …
Emma: Ik heb niet zo’n goede herinneringen
aan de kajaktocht in het begin van het 6de jaar.
Het weer was niet bepaald schitterend en daarbovenop zijn we ook halfweg nog eens omge-

nog altijd weet wie ik ben. Zij zal ook altijd nog
dag zeggen als ik haar ergens tegenkom en vragen hoe het met mij gaat.

Toppie!

Pieter-Jan: Goh, specifiek één iemand heb ik
niet echt, maar wél een trio dat me zeker zal bijblijven, en dat is door hun overtuiging om elke
dag weer blij en scherp voor de klas te willen/
kunnen staan: meneer Fels, meneer Clarysse en
meneer Philips.
Emma: Mevrouw Delarbre en Mevrouw Van
Lemmens zullen me altijd bijblijven. Het zijn
zeer goede leerkrachten en ze staan echt voor
je klaar. Ze hebben mij goed geholpen en laten
zien dat ik deze richting wel aankan. Het 8ste
lesuur werd ook wat gezelliger gemaakt door
Mevrouw Delarbre met een stukje cake, wat ook
zeer leuk was!
Fien: Mevr. Mariman omdat zij heel mijn kleuteren lagere school mijn LO-leerkracht was en zij

Welke invloed heeft onze school
gehad op de persoon die je nu
geworden bent?
Lisa: Het heeft van mij een doorzetter gemaakt.
Pieter-Jan: Aangezien ik niet beter weet door
enkel op deze school vertoefd te hebben, kunnen we wel besluiten dat deze school me heeft
gevormd tot de persoon die ik vandaag geworden ben (vooral de kritische kant dan, haha).
Emma: De school heeft van mij een goede student gemaakt die zal doen wat ze moet doen.
Ik ben kritischer geworden en zal sneller vragen
stellen.
Fien: Natuurlijk zal deze school mij beïnvloed
hebben in mijn persoonlijkheid. Elke leerkracht
die ik heb gehad, zal daarin een rol hebben gespeeld. De ene leert je geduld, de andere dan
weer om altijd eerlijk te zijn. Dus op een manier
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kan je wel zeggen dat deze school mij de normen en waarden heeft kunnen meegeven die ik
nu nog altijd gebruik.
Lander: Zij heeft me gevormd tot wie ik nu ben.
Ze hebben me naast de leerstof die de leerplannen voorschrijven ook andere dingen geleerd:
de ethische aspecten, normen en waarden in
het leven. Deze neem ik mee op mijn verdere
tocht in mijn leven.

Fien: Wat de toekomst brengt, weet ik nog helemaal niet. Ik hoop verder te gaan studeren en
hopelijk met een beetje geluk binnen een paar
jaar een diploma kinesiste te mogen vasthouden. Maar eerst moet ik door dit jaar geraken.
Lander: Ik zou graag de richting Industrieel
Ingenieur Bouwkunde studeren aan de universiteit in Gent. Deze studies sluiten ongeveer aan
bij mijn interesses en bij wat ik de afgelopen jaren heb geleerd op deze school.

Goede raad
Tot weerziens
Lisa: Bijt op je tanden, dan geraak je er wel.
Lisa: Misschien bij een reünie?
Pieter-Jan: Geniet van je tijd op het College; het
is zeker de moeite waard om hier ook in de lagere school en/of middelbare school te blijven! Al
waarschuw ik je wel alvast: het is allemaal speeltijd tot je in de derde graad terecht komt!
Emma: Mijn raad is om niet op te geven als het
wat moeilijker gaat en te blijven vechten voor
wat je graag wil.
Fien: Mijn raad zou zijn om vast te houden aan
je karakter. Hoe koppiger, hoe beter. Wil je iets
bereiken, doe het dan, maar op een goede en
vooral eigen manier.
Lander: Laat alles gewoon op je afkomen! Heb
niet teveel stress voor wat komen zal; uiteindelijk valt alles wel op zijn plaats en blijkt wat vroeger groot en onmogelijk was, helemaal niet zo
groot en onmogelijk te zijn.

Wat brengt de toekomst?
Lisa: Ik ga multimedia/audiovisuele kunsten studeren in Gent.
Pieter-Jan: Volgend jaar ga ik voor Industrieel
Ingenieur studeren in Gent. Als ik dan afgestudeerd ben, zou ik graag een job in de petrochemie hebben in Antwerpen.

Pieter-Jan: Waarschijnlijk in dit najaar al! Als ik
dan terugkom van Gent met de trein en dan
met mijn papa meerijd naar huis. Ik heb een
prachtige tijd op het College beleefd, al is het
nu wel tijd om de Collegepoorten achter mij te
sluiten! Aan alle leerkrachten die gezorgd hebben dat ik sta waar ik nu sta, een dikke dankjewel! En hopelijk zien we elkaar één dezer maanden weer terug!
Emma: Waarschijnlijk zal ik volgend jaar wel
aanwezig zijn op de JOL om iedereen van het
6de jaar nog eens terug te zien.
Fien: Hopelijk niet in augustus, maar misschien
ooit nog eens voor iets.
Lander: Ik heb nog wat familie die ook op deze
school zit en er zijn ook enkele buitenschoolse
activiteiten. Echt afgesloten is dit hoofdstuk
dus nog niet, al ben ik blij de deur na al die jaren even dicht te trekken en ergens anders iets
nieuws te beginnen, dat me hopelijk verder zal
vormen in een positieve zin.

We wensen jullie heel veel succes
met alles wat jullie doen en …
steeds welkom op het College!
RP

Emma: Ik zou heel graag geneeskunde gaan
studeren volgend jaar, maar dan moet ik eerst
door het ingangsexamen geraken. Als dit niet
zou lukken, dan heb ik nog steeds bio-ingenieur
als tweede optie. Hoogstwaarschijnlijk ga ik naar
Gent.
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LEERLING IN DE KIJKER
ONTWIKKELINGSSTAGE IN MADAGASKAR

Bonjour vazar! Mora mora!
Lieze Van Hove (6 HWa) en Chloë Heyndrickx (6 WEWIa3) studeerden in 2015 af aan onze school. Op dat ogenblik
wisten beide jongedames al dat een job in het onderwijs iets voor hen was. Een paar maanden later vatten zij dan
ook in Odisee Campus Waas de opleiding lager onderwijs aan.
Ondertussen zijn we ongeveer drie jaar later en op het ogenblik dat bij ons op vrijdag 1 juni de schoolbel luidde
voor het eerste lesuur, landde hun vliegtuig op Zaventem. Land van herkomst (na een paar tussenlandingen):
Madagaskar. Zij verbleven daar gedurende drie maand voor een ontwikkelingsstage. En wij natuurlijk
nieuwsgierig …

Nog een paar examens en
de laatste hand leggen aan
de bachelorproef en dan …
zin om voor de klas te staan?
Chloë: Ik wil later zeer graag mijn eigen klas.
Het liefst geef ik les in de derde graad. Ik geef
graag Frans en vind het leuk om de leerlingen
voor te bereiden op het middelbaar. Ik kan hen
veel zelfstandig aan het werk zetten en kan verschillende vormen van differentiëren uitwerken.
Samen met Lieze deed ik een praktijkonderzoek
rond de miniklas. Dit is een differentiatievorm
waarbij de leerlingen aan de hand van een
theorieblad zelf de leerstof achterhalen. Ze geven zelf aan wanneer ze hulp nodig hebben en
krijgen de kans om zelf ‘kleine juf of meester’ te
spelen. Alle leerlingen werken op eigen tempo.
Lieze: Ik heb zeker de ambitie om voor de klas
te staan. Het liefste zou ik in de derde graad terechtkomen. Ik geef enorm graag Frans en vind
het ook belangrijk om de leerlingen voor te
bereiden op het middelbaar. Ik leg de lat zeer
hoog voor de leerlingen, maar ik heb gemerkt
dat dat wel geapprecieerd wordt. Differentiëren
op tempo en niveau vind ik ook zeer belangrijk
om de leerlingen optimaal voor te bereiden op
het middelbaar, zodat ze reeds een leerhouding
hebben.

Madagaskar als bestemming

Enkele hoogtepunten

wijs volgen, zijn afkomstig uit de middenklasse,
zo vertelde onze begeleider ter plaatse. Het
hoofddoel van ons project was om ouders het
belang van onderwijs voor de ontwikkeling en
de toekomst van de kinderen te doen inzien.
Daarom nodigden we alle ouders uit om te komen kijken naar hun kapoenen. De leerlingen
toonden wat ze op school al geleerd hadden en
de ouders zagen wat wij de afgelopen stageperiode realiseerden met hun zonen en dochters.
Tijdens het feest heerste een zeer enthousiaste
sfeer. Bovendien verwonderden de ouders zich
over de prestaties van de leerlingen.

In Madagaskar deden we verschillende projecten. Eén daarvan was het organiseren van een
schoolfeest. Dit voerden we uit in de privéschool La Krana. De leerlingen die hier onder-

Na onze stage op de publieke school Analamahitsy-Cité, organiseerden we een klein bedankingsfeest voor alle leerkrachten van de

Zowel Chloë als Lieze zijn beiden verliefd geworden op Afrika. Chloë vanuit haar ervaring met
Tanzania, Lieze vanuit haar inleefreis naar Senegal. Beiden wouden er nog meer van ontdekken. Velen kennen Madagaskar enkel van de film,
maar beseffen vaak niet dat dit ook echt een eiland / land is op de wereldkaart. Het is één van de
armste landen ter wereld. Materieel dan, want in
geluk lijken de Malagassiërs steenrijk. Misschien
wel rijker dan wij in de westerse wereld.

Ontwikkelingsstage
Ontwikkelingsstage is stage lopen in het buitenland, manieren van lesgeven, waarden en
normen uitwisselen en samenwerken met het
Zuiden.
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school. We maakten Belgische desserten en
de leerkrachten voorzagen typisch Malagassische gerechten. Daarbovenop schonken we
de leerkrachten van de school nog heel wat
schoolmateriaal. Na elke stageperiode bekeken
we immers wat er nog ‘ontbrak’ in elke school.
Zeker de publieke scholen in Madagaskar, voor
de armere bevolking, hebben een zeer beperkt budget en dus ook zeer weinig materiaal.
Daarom gaven we aan deze school didactisch
en concreet materiaal. De noodzakelijke centen
hiervoor verzamelden we (Lieze, Chloë en ook
medereisgenoten Aline en Jolien) door vooraf
thuis een quiz te organiseren. We zamelden een
bedrag in van 2317,72 euro! Een bedrag waar we
alleen maar van konden dromen. Dit konden
we realiseren dankzij onze sponsors, donaties,
aanwezigen, helpende handen en een heleboel
voorbereidend werk.

Soms ook gemis
In de paasvakantie kwamen familie en vrienden op bezoek. Samen met hen deden we een
roadtrip door het oosten en westen van Madagaskar. Ze bezochten ook ons gastgezin, onze
wijk en de privéschool waar we reeds stage deden. De twee weken vlogen voorbij. Nadien was
het missen wel iets moeilijker, omdat je hen als
het ware nog in onze living zag lopen.

Een doorsneedag
In de week stonden we op om 6 uur en maakten we ons klaar om aan onze stagedag te beginnen. De publieke school start om 7 uur, de
privéscholen om 8 uur. Na een hele dag observeren / zelf lesgeven, keerden we terug naar
huis. ’s Avonds bereidden we onze lessen voor
voor de volgende dag, we schreven een blogbericht voor op onze blog en werkten het fotoboek bij. Dit deden we dagelijks, omdat het
nogal veel werk zou zijn achteraf. Tegen 18 uur
moesten we binnen zijn, aangezien het buiten
te donker werd en het te gevaarlijk werd op
straat. In het weekend deden we onze boodschappen en af en toe eens een uitstap in het
mooie Madagaskar.

hun lessen op volgens herhaling – nieuwe les
– evaluatie, en spelen in op de leefwereld van
de kinderen. Helaas hebben ze zeer weinig materiaal. De leerkrachten moeten dus zeer creatief
zijn in hun manier van onderwijzen. Hun tekenkunsten zijn echt fenomenaal! Alle didactische
wandplaten worden door de klasleerkracht zelf
getekend. Op de publieke school observeerden we vijf dagen en gaven we vijf dagen les.
Tijdens deze observatiemomenten leerden we
heel veel. Hun manier van herhalen is zeer doelgericht en efficiënt. Ze noemen het ‘PLM’ (Procedé La Martinière). Dit gaat als volgt: Neem je
krijtbordje. KLAP. Steek je krijtje in de lucht. Luister naar de opdracht van de leerkracht. KLAP.
Schrijf je antwoord op je krijtbordje. KLAP. Steek
je krijtbordje in de lucht. Deze herhaling neem
ik zeker mee naar mijn eigen klaspraktijk. De directrice wees ons er ook meermaals op dat onze
lessen niet langer dan 30 minuten mochten duren om de concentratie van de leerlingen hoog
te houden. We zagen dat de leerkrachten tussen
lesovergangen vaak bewegingstussendoortjes
deden. Dit juichten we alleen maar toe! We hadden ook het geluk om een les mee te volgen die
buiten het klaslokaal werd gegeven. Dit vond
Lieze zeer interessant in functie van haar bachelorproef rond outdoor education.

Malagassisch is een vak op zich en enkel dan
mogen ze Malagassisch praten. Tijdens onze
praktijklessen gaven we een les over taal uitwisselen. Wij leerden hen Nederlands, zij leerden
ons Malagassisch en via het Frans konden we
hierover communiceren. Het viel me sterk op
dat de leerlingen hun eigen moedertaal niet
correct konden schrijven en vaak ook woorden
in het Malagassisch niet kenden.
De leerlingen hebben heel veel respect voor
de leerkrachten. Telkens wanneer ze een leerkracht passeerden, bogen ze zich voor hen om
‘pardon’ te zeggen. Dit deden ze ook voor ons.
Wanneer ze een antwoord wouden geven, gingen ze rechtstaan. De leerkrachten wou hier
echt op handen gedragen!

Erg confronterend
Het verschil tussen rijk en arm is enorm in Madagaskar. Madagaskar wordt beschouwd als een
van de armste landen ter wereld. Wij verbleven
in een gastgezin dat het goed heeft. Tussen de
enorme villa’s vind je vele kleine bouwvallige
hutjes. Deze families leven nog heel primitief.
Stromend water, elektriciteit, een bed voor elk
lid van de familie … is een luxe die enkel de rijken zich kunnen permitteren

Onderwijs, niet zoals in België …
De publieke school is voor gezinnen die het niet
zo breed hebben. De lessen starten om 7 uur en
eindigen om 12u30. Ze zitten met 45 tot 50 leerlingen in de klas. Ze werken inductief, bouwen

De twee privéscholen waar wij stage liepen,
hadden veel meer materiaal voor handen. De
klassen tellen gemiddeld 25 leerlingen. Op
school spreken de leerlingen enkel Frans. Het

De armen krijgen geen kansen. Ze hebben vaak
geen geld om hun kinderen naar school te
sturen. De publieke school vraagt zeer weinig
inschrijvingsgeld, maar toch blijven kinderen
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soms afwezig omdat het geld voor die maand
op is. De rijken krijgen veel kansen. Zij gaan na
de lagere school automatisch door naar het secundair en hoger onderwijs.

Mamy, Hanta, kinderen en
kleinkinderen
Ons verblijf bij Mamy (de papa van het gastgezin) was echt fantastisch. We kregen ons eigen
stekje in hun huis met een living, twee slaapkamers, twee badkamers en een keukentje. Mamy
woont hier met heel zijn familie in één huis. Wat
verstaan ze hier onder de hele familie? Mamy
en Hanta, hun twee zonen en dochter plus hun
partners en hun twee kleinkinderen. Ze hebben
huisvrouwen die de was doen, het huis poetsen,
op de kleinkinderen passen … Heel verschillend
van België is wel dat ze bijna niet buitenkomen
in hun eigen tuin. Het zijn echte huismussen. De
luiken blijven vaak dicht en ze besteden hun tijd
voornamelijk in de living. Wij daarentegen zetten ons geregeld op ons terras!

Wat schaft de pot?
Aangezien we ons eigen keukentje hadden,
konden we zelf boodschappen doen. We kookten redelijk Belgisch. Het gamma is hier niet zo
uitgebreid als in België, maar toch vonden we
aardappelen, sla, tomaat, prei, avocado’s, kip,
biefstuk, worsten … ’s Morgens aten we cornflakes, ’s middags aten we stokbrood. We vonden zelfs frietjes op restaurant!

Een arm land
Wanneer je rondkijkt, zie je naast de enorme villa’s ook kleine, bouwvallige hutjes. In onze straat
zagen we vele kinderen met versleten kleren op
straat spelen. Zij gaan niet naar school. Ze lopen
ook steeds op blote voeten aangezien ze het
geld niet hebben om schoenen te kopen. Dit
vonden we wel gevaarlijk aangezien er heel veel
afval op straat rondslingert. Velen hebben ook
geen stromend water, aangezien de leidingen
hiervoor niet zijn aangesloten. Ze leven vaak
ook zonder elektriciteit. De auto’s die hier rondrijden, zouden bij ons in België niet meer door
de keuring geraken. Zolang het maar rijdt …
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Een ontwikkelingsstage,
een aanrader?
We kennen elkaar reeds sinds ons eerste jaar in
de opleiding. Door dit samen te doen, leer je
elkaar nog beter kennen, maar dit verliep zeer
vlot! Een vriendschap voor het leven is het zeker! Moesten we deze uitdaging in de toekomst
nog eens krijgen, zouden we dezelfde dag nog
op het vliegtuig stappen.

Zijn jullie na deze ervaring een
ander mens geworden?
Chloë: Om nu te zeggen dat ik helemaal veranderd ben, dat denk ik niet, maar bepaalde
eigenschappen van mij zijn wel versterkt of juist
afgezwakt. Hier in Madagaskar zien ze elkaar
snel als een stukje familie. Ik ben sowieso al een
echt familiemens en deze ervaring heeft dit nog
versterkt.
Voor elke stage bespraken we onze stageplanning met de directie, maar er wijzigden voortdurend dingen. Deze wijzigingen vonden vaak
plaats op de dag zelf of maximum twee dagen
op voorhand. In het begin was er geen paniek
in mijn hoofd, maar zocht ik altijd naar een oplossing. Alleen ging het zoeken naar die oplossing een pak sneller naarmate onze stage hier
vorderde. Op die manier werd ik nog sterker in
het flexibel zijn. Bovendien is dit ook een stukje
creatief denken naar een oplossing.

Mijn spreekdurf werd sterk vergroot. Bij onze
aankomst merkte ik dit reeds, maar toch was er
ergens nog een remming. Nu is die remming
volledig verdwenen.
Tijdens deze stage werd ik enorm geprikkeld
door onbekende dingen om me heen. Ik ben
leergierig en wil veel weten omtrent alles wat ik
tegenkwam. Mijn leergierigheid werd gestimuleerd door het ontdekken van het bestaan van
zoveel verschillende methoden, structuren, enz.
binnen het onderwijs.
Als laatste kan iedereen zeggen dat ik een
‘stresskip’ ben. Nu merkte ik dat dit sterk geminderd is in Madagaskar. Toen ik de laatste week
nog heel veel moest doen voor school, was
mijn stress slechts één dag zeer sterk. Volgens
mij, komt dit mede door het feit dat de mensen
hier de tijd nemen om de dingen te doen. Ook
al hebben ze veel werk, ze zullen altijd de tijd
nemen om alles goed te doen en om naar elkaar te luisteren. Hier zeggen ze daarover ‘Mora
mora’ wat ‘op het gemakje’ wil zeggen. Hopelijk
kan ik dit verderzetten in België.
Lieze: Door dag in dag uit Frans te praten met
ons gastgezin, de leerkrachten van onze stageschool, de leerlingen in onze stageklassen …
ging mijn Frans er goed op vooruit. De durf om
Frans te spreken was niet zo’n groot probleem,
maar ik moet toegeven dat mijn woordenschat
verder is uitgebreid. Ik betrapte er mezelf af en

LEERLING IN DE KIJKER
toe op dat ik al in het Frans begon te denken en
antwoorden gaf aan mijn medereisgenoten.
Daarnaast kreeg mijn creativiteit een enorme
boost, doordat we vaak met weinig materiaal
aan de slag moesten gaan. We merkten al snel
dat een printer hier een luxe is, dus moesten we
onze lessen origineel aanpakken. Met concreet
materiaal zoals een dokterstasje, met tekeningen,
met onze eigen lichaamstaal … gingen we aan
de slag! Ik kwam tot de conclusie dat je met heel
weinig materiaal eigenlijk heel veel kan doen. De
klassen van de publieke school zijn hier een mooi
voorbeeld van. Met mijn ogen stal ik dan ook
vele ideeën voor in mijn eigen klasje later.
Als laatste ben ik verliefd geworden op hun levensmoto ‘Mora mora’, wat ‘op het gemakje’
betekent. Malagassiërs bekijken het leven dag
per dag. Wat vandaag niet gebeurt, doen ze
morgen wel en wat morgen niet klaar is, ge-

beurt de dag erna. Ze hebben geen zorgen en
genieten van elk moment! Zo veranderde onze
stageplanning regelmatig omwille van een opkomende cycloon, een feestdag … Flexibel zijn
is een echte must!

Hoe is het ondertussen gesteld
met jullie Malagassisch?
Door hier drie maanden rond te lopen, pik je
wel wat woorden op. We probeerden ook om
zinnen uit te spreken in het Malagassisch, maar
daarvoor zijn de taal en de klanken iets te moeilijk.

Dagelijks hoorden we mensen langs de weg
‘Bonjour vazar’ roepen. Hiermee zeggen ze ‘hallo blanke’ en willen ze je welkom heten in hun
land.
Enkele woorden waarmee we al ver mee kwamen: manao ahoana (goeiedag), salama (goeiedag, hoe gaat het?), tonga soa (welkom), veloma
(tot ziens), misaotra (bedankt)

Misaotra en heel veel succes met
de bachelorproef, de examens en
een fijne job in het onderwijs!

Tijdens onze stage gaven we een les over taal
uitwisselen. Wij leerden hen Nederlandse woorden, zij leerden ons Malagassische woorden en
via het Frans konden we hierover communiceren. Ook leerden we twee liedjes in het Malagassisch waaronder ‘hoedje van papier’.

RP

Piekfijn gepoetst!

ISS is een internationale pionier in facilitaire dienstverlening. Mensen kennen ons als de kampioen
van de scholenschoonmaak. Met onze diensten willen we scholen optimaal ondersteunen zodat
ze zich op het vlak van schoonmaak en onderhoud geen zorgen hoeven te maken.
Surf naar www.schoolisscool.be, elke dag alle schoolnieuws op één pagina.
“School ISS Cool” is onze manier om de ‘schooldirecties, leraars en leerlingen een hart onder
de (digitale) riem te steken met interessante artikels, links en videos over wat er reilt en zeilt in
scholen.
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BINNEN EN OVER DE GRENZEN
UITWISSELING MET MIDDELBURG IN DE EERSTE GRAAD

“Blij dat je hier bent”
Welkom in CSW Van de Perre in Middelburg! Welkom in Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas!

Deel 1

Deel 2

Deel 1 van de uitwisseling startte op maandag 14 mei. Met veel enthousiasme vertrokken de leerlingen van 2MWTb en 2MWSb onder de deskundige begeleiding van Ellen Jacobs en Ingrid Dekeyser naar Zeeland.

Deel 2 van de uitwisseling vond plaats in SJKS. ‘Never change a winning
team’, maar ‘nood breekt wet’: vermits Steven Van Peteghem (reeds jaren
mijn oude getrouwe uitwisselingscollega sinds ‘Kruistocht in Spijkerbroek’
met Terneuzen) nu 6 SPW begeleidde gedurende een volle week in de Verdon en enkele leerkrachten met hun eerstejaars die dag zelf naar Middelburg waren, moesten we het dit jaar over een andere boeg gooien. Daarom maakten de leerlingen geen stop-motionfilmpjes, was er geen sport
en spel rond het thema water en werden geen insectenhotels gebouwd
of lessen techniek georganiseerd om vogelhuisjes of hovercrafts in elkaar
te knutselen. We hadden echter de hulp ingeroepen van drie professionals
van The Good Planet. Zij verzorgden, na een algemene inleiding over de
klimaatopwarming, de workshops over duurzaamheid, nl. ‘Over the top +
Klimaat voor een nieuwe wereld’, ‘Duurzaam consumeren’ en ‘Da’s proper’
met een quiz en debat. Gelukkig is er EPOS die ons hiervoor een financieel
duwtje in de rug gaf. EPOS Vlaanderen: stimuleert en ondersteunt samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming.

Nee, niet naar Zoutelande, maar wel bijna, want het CSW Van de Perre situeert zich in het pittoreske Middelburg en een fietstocht naar Vlissingen
is maar een boogscheut lang. Na het speeddaten (om elkaar beter te leren
kennen) volgden enkele reguliere lessen samen met de Nederlandse partners en een geschiedenisles over de vreselijke watersnoodramp die heel
Nederland nog steeds in de ban houdt.
Uiteraard mocht de film ‘De Storm’ niet ontbreken op het programma
en een bezoek aan het Waterschapskantoor (zie foto 1) gaf onze leerlingen een duidelijk beeld van de omvang van deze ramp en hoe deze nog
steeds blijft nazinderen. ‘s Avonds verbleven onze leerlingen in gastgezinnen en werden de verschillen tussen Vlaanderen en Nederland letterlijk en
figuurlijk gesmaakt: niet alleen de andere eetgewoonten, maar ook de lossere sfeer in de gezinnen vonden onze leerlingen van 2MWTb en 2MWSb
meteen ‘hartstikke leuk’.
Op 15 mei stond collega Katrijn Maes vóór dag en dauw op om onze twee
SJKS-collega’s en het team CSW-docenten te versterken bij de fietstocht
naar Vlissingen, waar de leerlingen mochten sleepnetvissen en uitleg
kregen van ervaren strandjutters (zie foto 2). De lunch op het strand betekende zalig genieten onder een stralende lentezon met bijna zomerse
temperaturen. Maar mooie liedjes duren niet lang …
Na een boeiende tweedaagse volgde één gewone lesdag.
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Dat duurzaamheid i.v.m. energie, mobiliteit, afval en voedsel ons in SJKS erg
nauw aan het hart ligt, werd ook even toegelicht door Jonathan Beyaert,
die het voortouw neemt in de werkgroep ‘Duurzaam College 20-21’.
‘s Avonds logeerden de Nederlandse leerlingen bij de gezinnen van
2MWSb en 2MWTb en maakten ze wellicht kennis met de ballonstad waar
men ook van lekkere ijsjes kan smullen.
Vrijdag 18 mei verzamelden de 90 leerlingen na een uur reguliere les opnieuw in de Collegekerk om gebrieft te worden over het dagprogramma,
de derde groepsindeling en de treinrit naar Gent-Dampoort. Het Stationsplein bood ons de kans om een leuke groepsfoto te maken (zie foto 3).

De leerlingen kregen per groep een bundel met uiteenlopende opdrachten die ze tijdens ‘The Good Walk’ (= een uitgestippeld parcours doorheen de Gentse binnenstad n.a.v. diverse initiatieven rond duurzaamheid)
moesten uitvoeren. Nadat de winnaars hun trofee ontvangen hadden,
wuifden we de Nederlandse leerlingen uit en schreven onze leerlingen
hun slogans voor duurzaamheid en tegen de klimaatopwarming met
stoepkrijt in reuzegrote letters op de speelplaats. De beste slogans waren:
‘Duurzaam en goed voor de natuur, is goed voor jou en ieders buur!’ en
‘Afval, nee, weg ermee!’ en ‘Een beter milieu begint bij jezelf’. Zij probeerden de andere leerlingen in onze school te sensibiliseren voor deze problematiek en ze beseften allen dat we dringend samen de problemen ten
gevolge van de klimaatopwarming moeten aanpakken en dat we moeten
streven naar duurzaamheid.
Ongetwijfeld hebben onze leerlingen over de grenzen heen veel van elkaar
geleerd, nieuwe vriendschappen gesmeed, hier bovenop geproefd van de andere lesaanpak in de ultramoderne school in Middelburg en de charmes van
onze ruim 200 jaar oude school naar waarde geschat.
Hilde Van den Berghe,
coördinator internationale projecten SJKS

Bankieren en
verzekeren op
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Download de
apps van KBC!
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wel!
Geen idee? Wij
Zoek je creatief en speels materiaal
of inspiratie?
Spring dan binnen in één van onze winkels
of kijk snel op onze webshop.

De Banier
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Stationsstraat 77
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LIEF EN LEED

Familienieuws

Leander

Loretta & Maarten

zijn geboren

zijn overleden

20.02.2018 HELGA, dochtertje van
Piet Verwilligen (oud leerling WEWI 2002)
en Milena D’Angelo, kleindochter van
Geert Verwilligen (leraar)
06.03.2018 ARTHUR, zoontje van Miek
Buytaert (oud leerling MWI 2002), kleindochter
van Marc Buytaert (algemeen directeur)
15.03.2018 MIRO, zoontje van Thomas
Reynhout (leraar) en Marieke Ferket
24.04.2018 LEANDER, zoontje van
Stefan De Bock (diensthoofd secretariaat) en
Lindsay Heymans

28.01.2018 de heer Luc Bultinck (°1937)
schoonvader van lerares Ilse Van Steelant,
grootvader van Juliaan (LWIa 2014), Leontien
(LMT 2016) en Cyriel Bultinck (3 Lb)
05.02.2018 de heer Rik Sneyers (°1935)
schoonvader van lerares Nele Rotty, grootvader
van Serafien (LWIa 2016), Leonie (6 WEWIa1) en
Flavie D’hooge (4 Lb)
07.02.2018 mevrouw Laurette Vanderbeke
(°1945) grootmoeder van Elise Huysman (5 LWIa)
23.02.2018 de heer Jean Goethals (°1926)
grootvader van Virginie (3 Wa), Lieselotte (5 HW)
en Marjolein Ost (LWE 2017)
27.02.2018 de heer Jozef De Bock (°1939)
grootvader van Milan Van Goethem (5 EMT)
11.03.2018 mevrouw Julienne De Munck (°1931)
grootvader van Yaromir De Wilde (1 Sa)
14.03.2018 de heer Albert De Rycke (°1951)
grootvader van Tyani De Rycke (1 Lb)
18.03.2018 de heer Alfons Vermeulen (°1930)
grootvader van Nicky Vermeulen (5 WEWIa3)
18.03.2018 de heer André Taelman (°1926)
grootvader van Emma Van Kerckhove (5 WEWIb)
21.03.2018 mevrouw Martha Smet (°1923)
overgrootmoeder van Torben de Schrijver (3 Lb)

zijn gehuwd
14.04.2018 Loretta Reygaert (lerares) en
Maarten Casteels

22.03.2018 de heer Dirk De Borger (°1962)
oom van Axelle De Borger (3 ECb1)
26.03.2018 mevrouw Lucia Vandeborne
(°1924) meter van lerares Inge Callewaert,
overgrootmoeder van Kato (4 La) en
Lotte Rombaut (2 GL)
11.04.2018 mevrouw Vera Verstraete (°1950)
grootmoeder van Chloë Dieleman (4 Wb)
11.05.2018 de heer Dirk Blancquaert
(°1953) grootvader van Elise (5 LWIa) en
Jonas Vermeulen (3 Lb)
16.05.2018 Charlotte Van der Velde (°1993),
oud leerling (6 MWE 2011)
25.05.2018 de heer Georges Seresia (°1923)
grootvader van Sooi Roelandt (4 SPWa)
28.05.2018 de heer Germain Iterbeke (°1934)
grootvader van Lander (6 WeWia2), Wout (4 Lb)
en Tijl Iterbeke (2 Lb)
29.05.2018 mevrouw Bernadette Van Bogaert
(°1937) grootmoeder van Lotte Colaes (6 LWIa)
01.06.2018 de heer Jan Terwecoren grootvader
van lerares Inge Callewaert, overgrootvader van
Kato (4 La) en Lotte Rombaut (2 GL)
04.06.2018 mevrouw Anna Maria Daelman
(°1924) grootmoeder van leerkracht Pieter
De Geest en Thomas De Geest (6 EWI 2001),
schoonmoeder van oud-leraar Robert De Geest †
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V    rwoord
Beste lezer
Wat een semester! Sportdag voor het tweede jaar, vierdejaars die naar Antwerpen
en Rijsel gingen, het vijfde op schok in Ieper, kamp en Ardennentrektocht voor
gemotiveerde zesdejaars … het waren enkele drukke weken zo te zien! Natuurlijk
schreven we over deze toffe uitstappen een aantal interessante artikels … Blader dit
boekje door en u kunt ze vinden!
Naast deze eerste grote brok artikels vonden er natuurlijk ook wel nog wat andere
zaken plaats op onze school. Ik licht alvast een tipje van de sluier op … Zo heeft
een lid van onze redactie twee skairochoreografen geschaduwd in de aanloop
naar de drie spetterende shows die in mei plaatsvonden. Daarnaast zijn twee leden (waaronder ikzelf!) naar de redactie van Knack gereisd om daar hoofdredacteur
Jago Kosolosky, een oud-leerling van het College, te interviewen. Naar jaarlijkse gewoonte waren er ook de Highland Games en het MTB-weekend. Deze artikels kunnen jullie terugvinden bij de rubriek Sport. Daarnaast staan er nog heel wat andere
activiteiten op de prikbordpagina. Weliswaar geen hele artikels, maar aan beeldmateriaal is daar geen gebrek!
Naast een kort overzicht van de artikels die u kunt terugvinden in deze Ic Hou,
zou ik toch nog graag heel even kort willen stilstaan bij ons werk van het afgelopen semester. Ik wil in de eerste plaats iedereen bedanken die heeft bijgedragen
om dit boekje tot stand te brengen. Iedereen die zich heeft ingezet om een artikel
te schrijven, beeldmateriaal te zoeken, en nog zo veel meer dat er bij komt kijken.
Daarnaast wil graag onze kernredacteurs eens bijzonder in de kijker zetten: Eloïse
Ruysschaert, Valérie D’haese, Femke Schutyser, Marieke De Vleeschhauwer, Quinten
Meiresone, Mara Claes en Lara Smet. Allen bedankt voor jullie inzet. Ik ben oprecht
trots dat ik over jullie hoofdredacteur mocht zijn!
Aan de andere redactieleden en freelancers van deze editie: heel erg bedankt!
Aan de lezers: veel leesplezier!
Maïté Verstraeten

Redactieleden
Hoofdredacteur
Maïté Verstraeten – 5 LWIa
Kernredacteurs
Femke Schutyser – 6 LWE
Lara Smet – 5 HW
Marieke De Vleeschhauwer
– 5 LWIa
Eloïse Ruysschaert – 5 LWIa
Quinten Meiresone – 5 SPW
Mara Claes – 4 Lb
Valérie D’haese – 4 GL
Redacteurs
Daniël Witte – 5 HW
Julie Moens – 4 GL
Stijn Vandewiele – 4 Wb
Xhoana Memcaj – 3 GL
Myra Van Emelen – 3 GL
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Freelancers
Laurence Claessens – 6 HW
Hanne Van Puyvelde – 6 HW
Lukas Van Oost – 6 LWIa
Sebastiaan Buts – 6 MWE
Jonas Boone – 6 WEWIa2
Louis Raskin – 6 WEWIb
Marthe Engelen – 5 LMT
Alexander Canetta – 5 LWIa
Tuur Geers – 5 LWIa
Tibo Iserbyt – 5 LWIa
Thomas Swinnen – 5 LWIa
Ana-Clara Van den Berghe – 4 GL
Eline Penneman – 4 Lb
Nicolas Schepens – 4 SPWb
Cédric Van Mol – 4 SPWb
Camille Bourgeois – 3 Lc
Camille Wellens – 3 Lc
Lotte Rombaut – 2 GL
Linde Engelen – 2 La

Fotografen en tekenaars
Sebastiaan Buts – 6 MWE
Femke Apers – 6 WEIa2
Daniël Witte – 5 HW
Carolien D’haese – 5 LMT
Roxanne Cools – 5 LWE
Marieke De Vleeschauwer
– 5 LWIa
Eloïse Ruysschaert – 5 LWIa
Maïté Verstraeten – 5 LWIa
Xhoana Memcaj – 3 GL
Verantwoordelijke
leerkracht
Maarten Van Looy
Verantwoordelijke
directeur
Danny Van Royen
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Poëzieavond ‘Waes’
Maïté Verstraeten, 5 LWIa

Vrijdag 26 januari werd er voor het eerst sinds lang bij ons op school een poëzieavond georganiseerd. Deze
avond stond helemaal in het teken van poëzie en werd op poten gezet naar aanleiding van de 20ste verjaardag
van de sterfdatum van Anton Van Wilderode. Niet alleen leerkrachten, maar ook leerlingen waren hier ten volle
bij betrokken. Onderstaand artikel bevat de belevenis van een toeschouwer (ikzelf), de getuigenis van een
deelnemer (Mara Claes) en tot slot nog de voorbereiding van deze avond door de ogen van een organisator
(Marthe Engelen).

Deelnemer

Project Waes
Mara Claes, 4 Lb
Toen mij werd gevraagd of ik mee wilde
werken aan het poëzieproject Waes, wist
ik niet goed wat me te wachten stond.
Wat hield het juist in? Wat zou mijn rol in
het gebeuren zijn? Desondanks stemde ik
er toch mee in. Ik sta altijd klaar voor een
uitdaging en zo’n mooie opportuniteit kon
ik niet laten schieten. Het is tenslotte een
uniek project dat maar een keer om de
zoveel jaar plaatsvindt.
Bij de eerste brainstorm werd meteen duidelijk
dat we vrij waren om te doen wat we wilden.
Elk thema was een optie, elk idee meer dan welkom. Ook de locatie mochten we zelf kiezen. Na
een rondleiding door alle gangen en ruimtes
in het College, kozen we voor de bankenkelder.
Een ruimte waarmee we alle kanten uit konden
en die we konden aankleden zoals we zelf wilden. Ook de voorstelling zelf begon stilaan wat
vorm te krijgen. Onze act zou van zwaar naar
licht evolueren. De poëziestukken die geselecteerd werden, waren afkomstig van (oud-)
leerlingen en de voorstelling zou beginnen en
eindigen met een stukje vioolmuziek. Hierdoor
werd mijn rol in het verhaal ook meteen duidelijk.
De eerste samenkomst van alle deelnemers
vond meteen plaats in de bankenkelder. De
volgorde van de gedichten werd grotendeels
vastgelegd, de ‘choreografie’ werd uitgewerkt.
De kostuums werden besproken en de aankleding van de ruimte kwam stilaan tot stand. Het

podium bestond uit een bank en een stoel met
een aantal kaarsen erbij. Aangezien het thema
van zwaar naar licht evolueerde, wilden we dat
de ruimte donker begon en licht eindigde. De
titel van onze voorstelling lag dan ook voor de
hand: “Ik wil dat er licht is”.

ervoor dat we tien keer na elkaar mochten optreden. Het was vermoeiend, de ene voorstelling liep vlotter dan de andere, maar het was
zeker de moeite waard. We hebben tien prachtige optredens gegeven, waar we stuk voor stuk
trots op mogen zijn.

Enkele repetities later was het eindelijk zo ver.
De dag van de voorstelling was aangebroken.
Alle groepen waren benieuwd naar wat de anderen deden, dus vonden we het niet meer dan
logisch dat we elkaars voorstelling eens konden
zien. Het was mooi om te zien hoe iedere groep
iets compleet anders had gecreëerd. Stuk voor
stuk prachtige voorstellingen met een eigen ziel
erin. Hierna was het tijd voor het echte werk.
Twee shifts, elk bestaande uit vijf acts, zorgden

Na de optredens heb ik enkel lovende woorden
gehoord van mensen die hadden genoten. Velen waren écht enthousiast. Ik denk dat iedereen
wel kan beamen dat het inderdaad een unieke
en magnifieke belevenis was. De euforie van
de avond is nog lang blijven nazinderen en de
sleutelhanger met poëzie die we als deelnemers
kregen, zal altijd een mooi aandenken blijven.
<<<
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Poëzie in de puurste vorm
Maïté Verstraeten, 5 LWIa
Vrijdagavond 26 januari vertrok ik thuis vol enthousiasme richting school. Ik zie jullie al denken: vrijdagavond … enthousiasme … school?
Toch is het waar! Er werd namelijk een hele avond georganiseerd, die volledig in het teken stond van poëzie. Hoewel pure poëzie niet door
alle Collegegangers wordt geapprecieerd, ben ik toch een beetje fan. Daarom besloot ik dus om mijn vrijdagavond niet te spenderen in
mijn luie zetel, maar wel op school. En dan nog wel in de gewoonlijk ontoegankelijke plekjes van onze school. Deze avond werd namelijk
georganiseerd op vijf verschillende plaatsen, met respectievelijk een andere activiteit.
Allereerst werden we naar mevrouw Van Den Berghe gestuurd, die zich in
de gang aan het leerlingensecretariaat bevond. Zij stond achter de kassa
en verkocht de tickets. Voor leerlingen van het College was dit gratis en
volwassenen betaalden slecht een schamele 2 euro. Geen struikelblok dus!
Zij deelde ook het publiek in tweeën: er werd namelijk gewerkt met een
shiftensysteem, zo werden de deelnemers niet gestoord door een te groot
publiek tijdens hun poëzievoordracht.

Organisator

Daarna werden we van de Calfac naar de Collegekerk gebracht. Daar vond
namelijk de eerste activiteit plaats. Deze bestond uit twee delen. Enerzijds
was er vooraan in de kerk een tentoonstelling die Anton Van Wilderode in
de spotlights zette. Deze hele poëtische wandeling was namelijk (deels)
een ode aan hem. Tijdens deze tentoonstelling zagen we verschillende
werken van hem. Daarnaast stond er ook een buste van hem. Wat ik mij
ook nog herinner is dat er ook een ‘oude’ Ic Hou tentoongesteld werd,
waarin een heel artikel aan hem gewijd was. Anderzijds was er ook de installatie ‘Poëzie in ’t Waesland’ in de kerk. Daarbij lagen er in enkele biechtstoelen iPads, waarop het publiek filmpjes kon afspelen. Het waren echter
niet zo maar filmpjes, ze waren gemaakt door leerlingen uit het vierde. Op
elke iPad kon je telkens een leerling aan het woord zien die een specifiek
gedicht van een bepaalde schrijver besprak. Aangezien er nog een andere groep achter ons kwam, was de tijd beperkt en konden we dus niet
elk filmpje zien. Ik heb er toch twee kunnen bekijken. Vooral de video van

Supertrots
Marthe Engelen, 5 LMT
Ik heb voor het project ‘Waes’ een groep
meisjes uit het tweede jaar gecoacht om
samen een voorstellinkje met poëzie in
elkaar te steken. Vooraleer ik ga vertellen
hoe dit is verlopen, zal ik misschien eerst
even verduidelijken hoe dit ‘poëziegroepje’
nu eigenlijk tot stand is gekomen.
Vorig schooljaar kwam er een einde aan het project ‘Indigo’ (een project voor leerlingen waar
muziek en poëzie aan bod kwam) en ik vond
het echt spijtig dat er nu niets meer gedaan
32 IC HOU JUNI 2018

Ana-Clara Van den Berghe is me bijgebleven. Zij had het over een gedicht
van Joke Van Leeuwen met de titel ‘Dubbeldaags’. Dit gedicht vind ik zelf
niet alleen heel mooi, het is ook bijzonder dat het gedicht op de muur van
een molen, namelijk de Getijdenmolen in Rupelmonde, is gedrukt. Van
zulke filmpjes waren er een stuk of acht, die ik helaas, zoals al gezegd, niet
allemaal heb kunnen bekijken. Toch vond ik dit een hele leuke activiteit.
Daarna werden we naar de priesterrefter geleid. Normaal gezien komen
hier geen leerlingen en toen ik de kamer binnenkwam, zag ik meteen
waarom: de kamer was rijkelijk versierd en leek er erg oud uit te zien. De
aanwezige accessoires en unieke meubelstukken waren allemaal nog intact, iets wat we zeker moeten behouden in mijn ogen. Deze keer werd
er echter een uitzondering gemaakt en konden leerlingen, leerkrachten
en ook andere toeschouwers deze ruimte betreden. Rond de tafel zaten
een zevental leerlingen, allemaal meisjes uit het derde en vierde. Toen
we allen gesetteld waren op de stoeltjes die er voor ons geplaatst waren,
kwam er ineens een ‘ober’ door de deur gewandeld. Het was natuurlijk
geen echte ober, maar een jongen die de tweede activiteit aan ons voorstelde. Hij maakte enkele treffende woordgrapjes, gaande van ‘dan hebben we nu een stukje poëzie op een bedje van groentjes’ tot ‘Margot, zet
die wijn maar weg hoor, ik denk dat je een beetje aan het doordraaien
bent’. Daarna begonnen de meisjes een ‘normaal’ gesprek te voeren en
tussen het gesprek door brachten ze allemaal een gedicht. Dit leidde tot

werd rond poëzie. Ik heb daarom aan meneer
De Beleyr gevraagd of hij het niet zag zitten om
een poëzieclub op te starten met mij. Mijn zus,
die toen in het eerste jaar zat, wou ook meedoen en bracht een paar vriendinnen mee, zodat we konden beginnen! Elke week kwamen
we samen om rond poëzie te werken. Tegen
het einde van het schooljaar lukte het voor meneer De Beleyr niet meer om ons te begeleiden,
dus nam ik de verantwoordelijkheid over ons
groepje op mij. Toen we dit schooljaar terug begonnen, was het groepje gegroeid en deden er
ondertussen al 10 meisjes mee.
De leerkrachten die ‘Waes’ organiseerden, vroegen ons of we ook mee wilden doen en ik was
meteen enthousiast, want het leek me een

mooie kans om eens te laten zien wat we al bereikt hadden met ons poëziegroepje. Aanvankelijk wist ik niet echt waar te beginnen, want de
enige houvast die ik had, was dat het binnen
het thema ‘Waes’ moest passen en dat we het
publiek 10 minuten lang moesten boeien. Uiteindelijk kwam ik met het idee om te werken
rond drie associaties bij het woord ‘waas’: twijfels (wazige gedachten), eenzaamheid (verstoppen achter een waas) en hoop (tevoorschijn
komen uit de mist). Met die onderwerpen in gedachten begon de zoektocht naar gedichten. Ik
zocht in verschillende dichtbundels en maakte
een selectie waaruit de meisjes mochten kiezen. Toen de tekst verdeeld was, konden we
beginnen. De meisjes leerden de gedichten uit
het hoofd en samen zochten we naar het juiste
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Na deze fantastische jamsessie hadden we hoge verwachtingen van de
vierde activiteit, die plaatsvond in de bankenkelder. Gelukkig kon deze
onze verwachtingen volledig invullen. De voorlaatste activiteit bestond uit
het voordragen van een heleboel gedichten, in een afgesproken volgorde.
Niet alleen de twee voormalige kinderstadsdichters Camille Bourgeois en
Camille Wellens droegen hun gedichten voor, maar ook Laurence Claessens ging een dialoog aan met meneer Van Looy. Daarnaast zorgde Mara
Claes voor een streepje muziek met haar viool. De gedichten die werden
voorgedragen, waren vooral door leerlingen zelf geschreven. Daarom
vond ik deze sessie best wel meeslepend en boeiend. Er werd ook gespeeld met licht en kaarsen, die af en toe bepaalde mensen in de spotlights zetten.

een heel vlotte conversatie tussen de leerlingen, waar het publiek toegang
tot kreeg. Aan deze activiteit zat toch een humoristisch kantje, waardoor ik
ook deze activiteit als top beschouw!
De derde activiteit vond plaats in de keukenrefter en is mijn persoonlijke
favoriet. Er vond namelijk een heuse ‘taaljam’ plaats, gebracht door drie
leerkrachten Nederlands: meneer Noens, meneer De Geest en meneer De
Prins. Terwijl meneer De Prins op een aparte wijze zijn gitaar bespeelde en
meneer De Geest met zijn drums voor een bas zorgde, las meneer Noens
gedichten voor uit verschillende boeken. Mijn lievelingsgedicht dat hij
‘bezong’, kwam uit een boek over nieuwe poëzie, genaamd ‘Idyllen’ van
Ilja Leonard Pfeijffer. Niet alleen de gedichten vielen in de smaak, ook de
manier waarop meneer Noens deze gedichten bracht, was opmerkelijk. Hij
bracht dit met zoveel gevoel, dat zijn passie voor taal duidelijk te merken
was. Omdat ik zelf geïnteresseerd ben in muziek en in taal en poëzie, en
deze activiteit een combinatie van beide was, beschouw ik deze activiteit
als meer dan geslaagd.

gevoel om ze te brengen. Ik moest er natuurlijk
ook voor zorgen dat de verschillende teksten
één samenhangend geheel vormden. Het was
voor mij in het begin wel wat aftasten, want ik
had nog nooit eerder iets geregisseerd, maar
het was echt super om met hen samen te werken en ik heb er veel voldoening uit gehaald.
Elke week oefenden we 1 of 2 middagen en dan
was het zover. Het was tijd om te laten zien waar
we zo hard voor hadden gewerkt!
Onze voorstelling ging door in de kleine kapel,
een gezellige ruimte waar een aantal spots gezet waren. Ik zou de belichting doen terwijl de
meisjes bezig waren, maar op de dag zelf was
er iemand ziek. Het was te laat om alles nog te
veranderen dus leerde ik snel de tekst uit het

Na de sessie in de bankenkelder liep deze poëtische wandeling helaas al
op z’n einde en de tijd voor de laatste activiteit was aangebroken. De laatste activiteit werd gebracht door leerlingen uit het tweede jaar. Deze leerlingen brachten elk meerdere (kleine) teksten. Hoewel ik deze voordracht
op zich al heel erg leuk en interessant vond, maakte het feit dat dit gebeuren helemaal in elkaar gestoken was door een leerling (Marthe Engelen),
het extra opmerkelijk. De gedichten volgden elkaar razendsnel op en ook
de positie van de leerlingen in de ruimte schiep een aangename sfeer. De
laatste activiteit was dus heel geschikt om deze avond mee af te sluiten.
Wat Marthe betreft, kunnen jullie hieronder lezen hoe zij het heeft ervaren
om zo een groepje tweedejaars te coachen.
Hoewel deze avond door velen waarschijnlijk als saai en langdradig beschouwd zou worden, vond ik het toch een hele leuke avond en heb ik mij
echt geamuseerd. In ben namelijk in contact gekomen met heel veel verschillende teksten en poëzievormen, die mij echt konden raken. Ik hoop
dat deze avond nog vaker georganiseerd zal worden, dan zal ik zeker nog
eens aanwezig zijn!

hoofd. Gelukkig was meneer Van Peteghem
er om de lichten te bedienen en zo kwam het
toch nog goed. Stiekem was ik wel blij dat ik zelf
ook mee kon doen, want het was echt geweldig! In totaal hebben we onze voorstelling van
10 minuten 11 keer gedaan, telkens voor tien tot
vijtien mensen. Wat daar zo leuk aan was, was
dat iedereen zich elke keer meer op zijn gemak
voelde en meer zelfvertrouwen kreeg (en natuurlijk ook dat we 11 keer applaus in ontvangst
mochten nemen). Al was het proces soms heel
chaotisch en stresserend, we hebben er ongelooflijk hard van genoten en ik ben nog altijd
supertrots op alle meisjes.
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Dag van de beeldgeletterdheid
Eloïse Ruysschaert, 5 LWIa
De dag van de beeldgeletterdheid is een
dag – dit jaar voor het eerst georganiseerd
door onze school – waarop we allen
aandacht besteden aan beeldgeletterdheid.
Maar wat houdt dat nu eigenlijk in?
Wat betekent dat, beeldgeletterdheid?
Beeldgeletterdheid omvat alle vereiste
kennis, vaardigheden en attitudes om
visuele voorstellingen of afbeeldingen
te begrijpen, te gebruiken en er een
betekenis aan te geven. De dag van de
beeldgeletterdheid bestond dan ook
uit meerdere workshops en activiteiten,
waarbij we steeds op een andere manier
kennismaakten met beeld.
De dag van de beeldgeletterdheid was verdeeld
in twee halve dagen. Op vrijdag 25 januari,
gingen we met het hele 5e jaar naar de film
‘Whiplash’ kijken. De tweede helft van deze speciale dag speelde zich af op maandag 29 januari en bestond uit vier workshops, voornamelijk
over fotografie.
De eerste workshop was onmiddellijk een erg
leuke. We moesten hiervoor onze smartphones
meenemen. De eerste 20 minuten leerden we
in sneltempo enkele technische zaken over fotografie. Daarna werden we in groepjes verdeeld
en kregen we allemaal een opdracht mee. Het
was de bedoeling dat we een originele foto van
een object of plaats op onze school zouden
nemen. Daarbij moesten we rekening houding
met een bepaalde fotografietechniek, die bij elk
groepje verschilde. Mijn groep moest een foto
vanuit een ongewoon perspectief nemen. We
eindigden met een foto uit kikvorsperspectief
in de kerk. Daarna was het de bedoeling dat we
de foto die we zojuist met onze smartphone genomen hadden, zouden bewerken met een app
op onze gsm. Mijn groep had gekozen om instagram te gebruiken. We pasten het contrast, de
kleuren, het licht en de scherpstelling aan tot we
een mooi eindresultaat bereikten. We moesten
deze foto dan onmiddellijk doorsturen en we
zouden er ook op beoordeeld worden.
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De tweede workshop draaide eveneens om fotografie. We werkten hier niet met de camera
van een smartphone, maar met een echte professionele camera. We kregen per groepje één
camera. Ook hier werden we overvallen met
een hoop theorie. We kregen spijtig genoeg
heel weinig tijd om deze theorie in de praktijk
uit te testen. We hadden zin om met de camera
aan de slag te gaan, maar dit was uiteindelijk
niet meer mogelijk. Deze workshop viel daarom
een beetje tegen.
De volgende workshop daarentegen was heel
interessant. Een zeer bekende Belgische concertfotograaf, Koen Keppens, kwam ons meer
vertellen over zijn job en zijn passie fotografie.
Hij had een aantal van zijn lenzen meegebracht
en vertelde ons over de meerwaarde van elke
lens. De lenzen varieerden van 10 tot 40 cm
lang en kostten stukken van mensen. Hij was
ook trots om een aantal van zijn beste foto’s aan
ons te tonen. Daaruit bleek onmiddellijk dat hij
zeer goed wist wat hij deed. Ook vertelde hij
dat hij ooit de eer gehad had om Lady Gaga te
fotograferen en te ontmoeten en dat dit een
van de beste momenten uit zijn leven was. Ik
heb er heel wat geleerd dat ik op voorhand niet
wist, bijvoorbeeld dat de fotografen slechts tijdens de eerste drie nummers van een concert
mogen blijven. Zelf vind ik fotografie ook heel
leuk en daarom vond ik het heel interessant om
naar hem te luisteren. Aan de manier waarop hij
sprak, kon ik afleiden dat fotograferen zijn grote
passie was. Deze workshop was zeker de moeite
waard.
In tegenstelling tot de eerste drie workshops
die over fotografie gingen, behandelde de laatste workshop videomateriaal. We bespraken
namelijk de film ‘Whiplash’, die we een aantal
dagen daarvoor in de ‘Casino’ waren gaan bekijken. ‘Whiplash’ is een film over een drummer
die heel hard werkt om in een prestigieus orkest
te geraken. Hij beleeft veel ups en downs, maar
blijft toch trouw aan zijn droom en kan deze
uiteindelijk ook verwezenlijken. Ikzelf vond dit

een leuke film. Het was wel een erg lange film,
waarin veel instrumentale stukken zaten. Niet
alle leerlingen vonden dit even leuk om naar te
kijken. Op de nabespreking zelf kregen we een
bundeltje en bespraken we de hoofdkarakters
en hun daden heel uitgebreid. Ook de motieven
doorheen de film en de betekenis van de titel
bleven niet onvermeld. We herbekeken enkele
fragmenten van de film en op die manier sloten
we de dag af.
Wij als jongeren zijn constant bezig met beelden. We worden geprikkeld door sociale netwerksites, online filmkanalen, games enzovoort.
De dag van beeldgeletterdheid bracht ons ook
in contact met beelden maar op een totaal verschillende manier. Het was zeker een succes en
een meerwaarde voor de leerlingen.
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Sebastiaan Buts, 6 MWE
Naar aanleiding van de fameuze
boektraileropdracht kregen wij
(de zesdejaars) een dag lang les over
o.a. filmtechnieken en filmgeschiedenis.
Dit ging gepaard met het bekijken en
bespreken van de blockbuster
‘12 years a slave’ van Steve McQueen.
Ik vond deze dag enorm interessant, want film
is echt mijn ding. We begonnen de dag met de
bespreking van de eerder geziene ‘12 years a
slave’. Aan de hand hiervan leerden we hoe er
werd nagedacht over shots in films en wat voor
invloed ze hadden op het verhaal.
Locatie, camerastandpunten, positionering van
de acteurs … alles speelt een rol.
Dat eerste lesuur ging snel voorbij en daarna
kregen we een korte samenvatting over filmgeschiedenis die me ook enorm boeide.
De laatste twee lesuren van de voormiddag
werden gegeven door enkele professionals,
maar zij gaven niet zoveel speciale uitleg. Ik
denk dat de leerkrachten dit misschien ook wel
zelf hadden kunnen doen. Aan de andere kant
heb ik toch wel enkele dingen bijgeleerd. Deze
dag heeft zeker geholpen bij het maken van de
boektrailers. Ik vond het dan ook echt een leuke
opdracht. Deze dag is wat mij betreft zeker voor
herhaling vatbaar!
Nvdr. Het groepje van Sebastiaan won de prijs
filmeducatie én de publieksprijs op de COBA’s. Een
mooi uitvloeisel van deze dag! De juryprijs ging
naar 6 HW.

Wat je mogelijk nog niet wist:
het redactielokaal van Ic Hou
Julie Moens, 4 GL

Tweemaal per schooljaar verschijnt het schoolmagazine dat je nu aan
het lezen bent, Ic Hou. Je weet uiteraard wel dat er veel vergaderd
moet worden om dit te realiseren, maar wist je ook dat de Ic Houredactie voor deze vergaderingen haar eigen lokaal heeft?
De Ic Hou wordt namelijk samengesteld in lokaal K106, dat is buiten de middagpauzes gekend
als het estheticalokaal. Daar komen de hoofdredacteur, de kernredacteurs, de redacteurs, de fotografen en tekenaars vier keer per schooljaar samen onder leiding van meneer Van Looy. De
hoofdredacteur en de kernredacteurs hebben per editie nog een aantal extra vergaderingen, zij
krijgen daarvoor dan een compensatie in het vak ‘Vrije Ruimte’.
Als je in het estheticalokaal les krijgt of er
gewoon al eens bent geweest, zal het je
misschien opgevallen zijn dat er heel wat
decoratieve elementen zijn die te maken
hebben met Ic Hou. Je vindt er immers
sinds dit jaar de portretten van al de vorige hoofdredacteurs: Phaedra Demeyer,
Flore Vavourakis, Myriam Eren en Andreas
Van De Vyver. Ook onze huidige hoofdredactrice, Maïté Verstraeten, heeft reeds
een plekje aan de muur bemachtigd. Er
bevindt zich ook een archief waarin alle
edities sinds het ontstaan van het jongerenmagazine worden opgeborgen. Tot
slot is er een prikbord waaraan een aantal
highlights hangen: covers van voormalige
edities, strips, unieke artikels en nog meer.
We hebben ook nog verdere plannen met
dit lokaal: we overwegen in de toekomst
een bord te gebruiken waarop we pagina’s
voor de Ic Hou kunnen schetsen. We willen
zo kunnen uitschrijven wat er op welke pagina moet komen. Zo krijgen we een heel
handig overzicht. Het is nog niet zeker of
dit mogelijk is, maar we hopen alvast van
wel. We zijn in ieder geval erg blij om sinds dit schooljaar een vast lokaal te hebben met het materiaal dat we nodig hebben en waar we ons creatief kunnen uitleven!
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Skairo:
een openbaring
van alle
geheimen …

Zoals de traditie ons al een hele tijd voorschrijft, treden er jaarlijks vele
gedreven dansers en danseressen van Skairo, onze befaamde dansgroep,
op in de stadsschouwburg. Ook dit jaar hielden we met meer dan 400
geëngageerde leerlingen deze traditie in ere. Uiteindelijk slaagden we er
met vlag en wimpel in om van deze voorstellingen een spetterde editie te
maken! Het is vanzelfsprekend dat zo’n show veel inspanningen vergt en
wel daarom stuurde onze redactie mij erop uit om de voorbereidingen op
de voet te volgen.
Xhoana Memcaj, 3 GL

Maak kennis met de choreo
grafen …
Voor dit artikel besloten we om twee choreografen, Claudia Van Damme (4Lb) en Manon
Champagne (5WEWIa2) te schaduwen. Ze gaven dit jaar les aan een groep van 17 meisjes uit
het vierde jaar. Voor het thema van dit jaar ‘Undercover’, maakten Claudia en Manon een dans
op het nummer ‘Right Round’ van Flo Rida, dat
geïnspireerd was op ‘You Spin Me Round’ van
Dead or Alive.

Oefening baart kunst
Op maandag 7 mei zag ik mijn kans schoon om
even tijdens de middag in de oude sporthal te
gaan piepen naar de laatste les van deze groep.
Om het gevoel en de sfeer tijdens de shows nu
al aan te wakkeren, besloten de meiden om hun
truien, die een onderdeel van de outfit waren,
uit de verpakking te halen en zich te transformeren tot echte hiphoppers. Pas na de ‘transformatie’ staken de choreografen de handen stevig
uit de mouwen.
Eerst herhaalde Claudia met alle danseressen
nog een keer de bewegingen. Omdat de choreografen merkten dat niet alle passen voor iedereen even duidelijk waren, leerde Claudia de
moeilijke passen opnieuw aan aan de meisjes,
zodat ze die helemaal onder de knie zouden
krijgen. Terwijl de danseressen zich focusten op
de instructies van hun choreograaf, keek Manon
met een kritisch oog naar de zwoegende danseressen. Hier en daar moest Manon de meisjes
verbeteren. Ze moedigde hen ook aan om te
glimlachen tijdens het optreden, want je moet
de toeschouwers wel het gevoel geven dat je
bij Skairo de tijd van je leven meemaakt. Verder
adviseerde ze hen om bewegingen zoals het
strekken van de armen en benen, zo groot mogelijk te maken; je wilt zeker niet dat de mensen
(op het balkon) een lang gezicht trekken …
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Uiteindelijk liep de laatste les van dit jaar ten
einde en verliet iedereen de sporthal. Zo konden de meisjes nog even genieten van de gewonde dagorde, hoewel de technische repetitie
al om de hoek loerde …

Alles in de plooi laten vallen …
Toevallig vond de technische repetitie – in het
volksmond ook wel ‘ de pregenerale’ – plaats op
dezelfde dag als de laatste les. De groepsleden
konden hiervan natuurlijk profiteren, want alles
zat nog vers in hun motorisch geheugen. Stipt
om 17u15 werden alle dansers uit de tweede
graad in de Calfac verwacht om zich – al dan
niet in gekozen kledij – klaar te maken voor de
eerste repetitie in de stadsschouwburg. Na de
binnenkomst van alle dansers werden allen
door de begeleidende leerkrachten gebrieft,
zodat chaotische toestanden vermeden zouden
worden. Tegelijkertijd verzocht men alle choreografen om hun speciale topjes te komen afhalen.
In tegenstelling tot de meeste groepen moesten Claudia en Manon niet lang wachten; ze
werden als eerste begeleid naar de stads-

schouwburg om daar alle praktische zaken i.v.m.
het dansje vast te leggen. Dit was voor Manon
geen gemakkelijke opdracht; ze moest bij meneer Vandervreken de gewenste lichteffecten
bespreken, zodat niemand tijdens het dansen in
het duister zou staan. Verder lette ze op de kleine puntjes terwijl de meisjes hun dansje al eens
toonden aan de geringe aanwezigen in de zaal.
Op het podium was het Claudia die rekening
hield met de plaatsen van de danseressen; om
van het dansje geen ‘rommeltje’ te maken, moeten de danseressen zich zoveel mogelijk verspreiden over het podium. Alles verliep zeer vlot
en aan alle details werd voldoende aandacht
geschonken. Dat deed de moed van de meisjes
zeker stijgen …

De laatste loodjes wegen
het zwaarst …
De dag om alle dansers en personeel te onderwerpen aan de realiteitstoets was aangebroken: woensdag 9 mei. Nu was het tijd voor ‘full
concentration-mode’, nu was de speeltijd definitief gedaan en begon het spannende – maar
natuurlijk ook vermoeiende – avontuur. Voor
Claudia en Manon betekende dit het nauwge-
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zet coördineren van de groep, zodat de meisjes driemaal het beste van zichzelf konden geven. En dat alles in het bijzijn van directeur van
Royen!
De meesten van de groep verzamelden al
rond 14u50 op school voor de generale, terwijl de anderen zich in de stadsschouwburg bij
hun groep zouden voegen. Daarna kleedden
de meisjes zich om in hun gekozen outfit: een
zwarte trui gecombineerd met een short, kniekousen, witte schoenen en vlechten. Ditmaal
werden aan het optreden ook de gewenste
lichten en achtergrond toegevoegd, hoewel
de lichtplannen bij enkele groepen niet ongewijzigd bleven. De door Manon aangehaalde
punten werden door de ploeg van meneer
Vandervreken doorgevoerd, zodat het dansje
op technisch vlak bijna compleet was. Tot slot
werd nog een filmpje van de achtergrond – een
equalizer die paste bij de rode accenten van de
outfit op de computer gezet. Na het optreden
evalueerden de choreografen samen met hun
groep het bekomen resultaat en werden alle zaken nog eens op een rijtje gezet.
Laat je niet misleiden, de danseressen waren hierna nog niet vrij! De finale van de show
moest nog aangeleerd worden door Laurence
Claessens uit 6HW. Uiteindelijk werd de finale
nog eens herhaald voor de choreografen, want
zij moeten helemaal vooraan dansen. Om praktische redenen mocht niemand dit jaar in de
zaal aanwezig zijn tijdens de repetitie, maar als
troost was er wel een livestream voorzien in de
Calfac.

gen van make-up en het stijlen van het haar in
het gewenste kapsel. Dit moest allemaal zeer
snel gebeuren. Voordat ze het wisten, moesten
ze al bij de deur klaarstaan om meegenomen te
worden naar het podium. Daar spraken de choreografen de danseressen moed in en uitten ze
ook nog hun dankbaarheid voor het intensief
meewerken van de meiden. Uiteindelijk werden
ze met een bloedstollende spanning naar het
podium achter de coulissen gebracht. Nadat
het dansje van de vorige groep afgelopen was,
moesten de meiden nog even wachten met het
opstellen: eerst werd een beeldfragment van
het oorspronkelijke nummer getoond. En toen
de leerkracht gebaarde dat ze op mochten, was
het ultieme moment aangebroken!

Eindelijk was het zover: 10 en 11 mei! Twee data
waarop iedereen met ingehouden adem wachtte. Dat de verwachtingen hooggespannen waren, konden alle danseressen merken toen ze
om 18:00 in de stadsschouwburg aangesproken
en gemotiveerd werden door de leerkrachten.

Tijd vliegt snel voorbij als je je amuseert; voordat de meiden het wisten, hoorden ze al de
laatste deuntjes van het liedje. Eenmaal de dovende lichten het einde aankondigden, gingen
alle leerlingen met een opgelucht en blij gevoel
naar de kleedkamers. De choreografen konden
niet trotser zijn op hun ‘leerlingen’! Om de tijd
wat de doden, maakten de meisjes nog een
hele fotoshoot en gingen de nieuwsgierigen
onder hen naar de Calfac om de show daar live
te volgen.

Na het oefenen van de finale verdwenen alle
leerlingen in hun kleedkamers. De groep van
Claudia en Manon racete tegen de klok: ze
moesten namelijk als een van de eerste groepen op, dus zoveel tijd bleef er niet over om
klaar te staan voor de voorstelling. Het omkleden is een tijdrovende opdracht: niet zozeer het
aandoen van de outfit, maar wel het aanbren-

Het duurde wel twee uur totdat Manon, Claudia
en de groep terug op post moesten zijn om zich
klaar te maken voor de finale. Allen stonden ze
te springen om deze show vrolijk af te sluiten.
Hoewel de danseressen van hun choreografen werden gescheiden, wisten ze toch met de
hulp van de leerkrachten hun plan te trekken.
De choreografen kwamen vanuit de linkse cou-

Het plukken van de vruchten

lissen op om de finale al te dansen, terwijl de
zesdejaars als eerste naar de rechtse coulissen
gingen om na het optreden van alle chorografen op te komen. Het duurde enkele minuten
eer de 300 leerlingen het podium verschenen
– de eerstejaars stonden plichtsgetrouw op de
trappen naast de toeschouwers – en met hun
enthousiasme de toeschouwers omverbliezen.
Bovendien kwam ook meneer Buytaert zijn tevredenheid aan alle toeschouwers uiten. Tot slot
viel het doek en kon iedereen huiswaarts keren
en rusten, om de dag erna om 13:00 opnieuw in
topvorm te zijn voor de tweede en derde show.
Omdat de laatste twee shows zoals de eerste
verliepen, kan ik hier natuurlijk niet zoveel meer
over kwijt. Wel kan ik jullie zeggen dat Claudia
en Manon tijdens de laatste show door hun
danseressen verrast werden met cadeautjes en
dat ze samen met de leerkrachten en andere
choreografen nog eens in de bloemetjes werden gezet tijdens de laatste finale.
Zonder enige twijfel waren alle dansers, choreografen en begeleidend personeel zeer trots op
deze knappe editie. Dit gevoel werd alleen nog
maar versterkt door enkele nieuwigheden: je
zal waarschijnlijk wel hebben opgemerkt dat je
vriend(in) een polsbandje omhad (of misschien
nog steeds omheeft). Ook de livestream was
nieuw en sinds enkele jaren voorziet de school
pasta, die je kan afhalen tussen de tweede en
derde show. Kortom: door de inzet van al deze
geëngageerde leerkrachten, directeurs en (technische) medewerkers is Skairo opengebloeid
tot wat het nu is. Al wie daaraan meewerkt, verdient vast en zeker een plaats in de spotlights!
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Uitwisselingsproject Bockstael
Julie Moens, 4 GL

Dinsdag 6 februari ging onze klas, 4GL-La, op uitwisselingsproject naar Brussel. We gingen kennismaken met de
Franstalige leerlingen van het Athénée Emile Bockstael in Laken. Er werd van ons verwacht alleen maar Frans te
praten met die leerlingen. Het beloofde een nieuwe ervaring te worden!
We werden om 8 uur in de inkomhal van het
station verwacht. Om 8u26 namen we de trein
naar Antwerpen-Centraal. Daarna stapten we
over op een andere trein naar Brussel-Noord.
Ten slotte namen we de metro. Onze uitwisselingsklas stond ons in metrostation Bockstael
op te wachten. Zij gaven ons stickers waarop we
onze naam konden schrijven en zo maakten we
al een beetje kennis met elkaar. Nadien stapten
we samen naar hun school en daar deden we
een kennismakingsspel: we schoven in groepjes
door en probeerden zo onze gemeenschappelijke interesses en hobby’s te achterhalen. Na het
spel kozen we ‘un binôme’ (maatje, partner) op
basis van het grootst aantal gemeenschappelijke interesses om in de voormiddag mee samen
te werken. De groep werd in twee gesplitst – we
waren in het totaal met 47 leerlingen – en mijn
deel startte met een muziekles: we kregen voor
ons onbekende Franstalige liedjes te horen en
leerden nieuwe woorden door aan de Brusselse
leerlingen uitleg te vragen bij de Franse woorden die we niet begrepen. We leerden ook hun
muzieksmaak kennen.
Na die les kregen we de opdracht de uitstap in
de namiddag voor te bereiden door op internet
informatie en bezienswaardigheden uit de omgeving van Laken op te zoeken. De Bockstaelleerlingen zelf moesten de volgende dag een
spreekbeurt geven over de verzamelde informatie in het Nederlands. De leerlingen van onze klas
hielpen hen bij hun presentatie indien ze sommige Nederlandse woorden niet begrepen. Omgekeerd noteerden wij ook veel en bereidden we
met hun hulp de uitstap van die namiddag voor.
We kwamen ook te weten wie Emile Bockstael
was, de man aan wie hun school zijn naam dankt.
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bekend is in Brussel. Veel bekende mensen werden daar begraven, ook Emile Bockstael. Daarnaast lag de imposante Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Ook nu weer kregen we een Franse uitleg over
het kerkhof. Dan mochten we wat rondwandelen op het kerkhof samen met de Bockstaelleerlingen. Na deze wandeling rustten we ten slotte
uit en warmden we ons op in het gemeentehuis
van Laken. Toen was het helaas tijd om terug
naar huis te gaan. Onze uitwisselingsklas stapte
nog een eindje mee tot aan het treinstation en
daar namen ze uitgebreid afscheid. De leerlingen
van Bockstael beloofden ons zeker in mei nog
eens op te zoeken op onze school, waar zij dan
Nederlands moeten spreken. We reisden verder
met de trein naar Dendermonde en stapten ook
daar weer over. We kwamen rond 17 uur. aan in
het station van Sint-Niklaas.

Later kregen beide klassen vrij om te eten en
mochten we nog wat muziek opzetten. Na de
lunch vertrokken onze klas en de leerlingen van
Bockstael voor een citytripje waarbij we bekende
bezienswaardigheden in Brussel zouden bezoeken. We stapten samen naar het Atomium, dat
vlakbij was, en kregen daar een woordje uitleg in
het Frans. We namen daar een toffe groepsfoto
en zetten onze tocht verder. Tijdens de wandeling vermengden beide klassen zich om elkaar
nog wat verder te leren kennen. We vroegen onder andere hoeveel uur Nederlands zij in de week
hadden, welke richting zij deden … We kwamen
te weten dat ze wekelijks 4 uur Nederlands hadden en dat ze Latijn deden, net zoals wij. We bezochten ook het kerkhof van Laken dat best wel

We hebben Brussel een beetje ontdekt én we
hebben kennisgemaakt met de multiculturele
samenleving daar. Natuurlijk hebben we ook
wat Frans geoefend. C’était une expérience éducative et unique! Ik ben benieuwd naar het bezoek van deze leerlingen op onze school in mei!
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Het vierde jaar in
Antwerpen en Rijsel
Valérie D’haese, 4 GL

Op 19 en 24 april gingen de leerlingen van het
vierde jaar in twee groepen op daguitstap naar
Antwerpen en Rijsel. De uitstap naar Antwerpen
was een geschiedenisuitstap, die naar Rijsel een
uitstap in het kader van de lessen Frans.

Sportdag
Lotte Rombaut, 2GL

Dinsdag 27 maart 2018 was top! Na een korte
examenperiode met veel studeren en stilzitten aan
mijn bureau, was er eindelijk tijd voor sport en
ontspanning. Na de examens volgden veel
schoolactiviteiten elkaar op, zo ook de sportdag.
Iedereen had er superveel zin in. Het weer zat spijtig
genoeg niet echt mee, maar dat kon de pret zeker
niet bederven!
Wij trokken met het tweede jaar naar Puytvoet. Iedere klas deed iets anders: boogschieten, klimmen, golf, padel … het kon allemaal! Door het
slechte weer kon weliswaar niet elke activiteit doorgaan, maar dan stond
een andere monitor je al op te wachten voor een alternatieve, toffe sport.
Sommige sporten werden buiten uitgevoerd, andere binnen. Het regende
wel, maar echt nat zijn we toch niet geworden.

Antwerpen
In Antwerpen startte mijn groep de dag met een stadsrally. Dat was
leuk om te doen, al was de tocht misschien wel wat kort. Daarna bezochten we het Rockoxhuis om de kunst te bekijken die Rockox (een
voormalige burgemeester van de stad) had verzameld, dit onder leiding van een gids. Die tocht was niet echt mijn ding, maar de kunstwerken op zich waren mooi om te bewonderen. We verzamelden
op de Markt en kregen een uur de tijd om iets te gaan eten. Het was
leuk dat we echt vrij hadden in Antwerpen tijdens dat uur. Als laatste
onderdeel van de dag bezochten we het MAS. We hadden naast de
opdrachten nog wel tijd om even uit te rusten op het dak, wat verfrissend was, aangezien het binnen in het MAS heel warm was. Daarna
gingen we met een overzetboot terug naar Linkeroever om met de
warme bus terug te keren.

Onze klas (2GL-La) maakte kennis met vier verschillende sporten. Toen we
op Puytvoet aankwamen, kleedden we ons om en konden we zo goed als
direct beginnen met de eerste sport, frisbee. Na dat eerste deel was er tijd
voor een hapje en een drankje om daarna weer met veel energie aan de
tweede sport te beginnen, padel; een allegaartje van tennis, badminton
en squash. Tijd om ons te vervelen hadden we in elk geval niet. Tijdens de
middag aten we allemaal in een grote verwarmde tent buiten. Golf was de
derde discipline die onze klas uitoefende. We moesten proberen het balletje zo ver mogelijk te slaan. Sommige leerlingen (vooral zij die hockey spelen) konden de bal over het hele veld krijgen. Golf vond ik op bootcamp na
de leukste sportactiviteit. Onze dag eindigde dan ook met deze activiteit.
Hierbij speelden we vooral spelletjes, maar tegelijkertijd en zonder het te
beseffen, werkten we aan onze sixpack met fitnessoefeningen om onze
spieren te versterken. Vermoeid maar tevreden keerden we, met spijt dat
die toffe dag alweer voorbij was, naar school terug.

Rijsel/Lille
De busrit naar Rijsel duurde door het drukke verkeer vrij lang (3 uur),
dus toen we aankwamen hadden we nog maar een half uurtje een
rondleiding met een gids en daarna hadden we meer dan een uur
de tijd om te eten. Dat was zeker voldoende om zelf op verkenning te
gaan. Na het eten kregen we een opdrachtenbundel. Hierin vonden
we materiaal voor een stadsrally. Met de hulp van de mensen uit Rijsel
slaagden we er verbazend vlot in om de opdrachten uit te voeren. Na
een vrij korte dag moesten we dan alweer verzamelen voor de terugrit.
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Collage Ieper
Samengesteld door Daniël Witte, 5 HW

Donderdag 3 en
dinsdag 8 mei trokken de
leerlingen van het vijfde
naar Ieper. Deze uitstap
paste geheel binnen het
project van ‘De Groote
Oorlog’, waarover de
leerlingen tijdens de
gewone lessen al heel wat
informatie kregen.
Hieronder enkele beelden
die de sfeer van deze
fantastische dag proberen
vatten.
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Waar is Jezus?
Samengesteld door Maïté Verstraeten

Door een grondige schilderbeurt van de lokalen op
onze school werden alle kruisbeelden uit de
lokalen verwijderd. Daarom gaven de
godsdienstleerkrachten aan élke leerling
– van het eerste tot het laatste jaar –
de opdracht om een beeld te kiezen waarin hij of zij
Jezus kon herkennen en deze keuze ook te
motiveren. Hieruit selecteerden de leerkrachten
90 alternatieve ‘Jezussen’ die binnenkort opnieuw
de verschillende lokalen op onze scholen zullen
sieren. Vooraleer het echter zover is, werd eerst in
onze kerk een tentoonstelling van de mooiste
werken gehouden. Deze werd onder andere
opgepikt door de pedagogische begeleiding,
Kerknet, Kerk en Leven …
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De eerste meisjes op SJKS
Myra Van Emelen, 3 GL

Stel je voor: SJKS vol met jongens en jij bent één van de weinige meisjes
daartussen? Zou dit een droom zijn die uitkomt, of eerder een
nachtmerrie? Het is in elk geval iets wat Selin Bolca, een van de eerste
meisjes op SJKS, meemaakte toen ze in 1997 leerlinge werd aan het
College. Twintig jaar geleden deden de eerste meisjes hun intrede op
onze school, dat vonden we een interview waard!

Dag Selin, eerst en vooral bedankt dat je tijd
wou vrijmaken om deel te nemen aan dit
interview! Om te beginnen, zou je jezelf eens
even kort kunnen voorstellen?
Mijn naam is Selin Bolca. Ik ben net 37 geworden en ik ben mama van drie dochtertjes. Van
opleiding ben ik bio-ingenieur. Ik heb een doctoraatsopleiding gevolgd in de toegepaste biologische wetenschappen en ben ondertussen
werkzaam als directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij ProDigest, een biotechbedrijf in het
Gentse.
In welk jaar ben je leerling geworden van
SJKS?
Ik ben van school veranderd in het jaar 1997, op
het ogenblik dat ik aan het vijfde middelbaar
moest beginnen.
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een uurtje Duits, maar dat vond ik niet zo erg.
Dit was de voornaamste reden om van school
te veranderen, en ook wel een beetje de uitdaging. En die heb ik zeker gevonden.
Dan had je wel geluk! Was jij op dat moment
het enige meisje op SJKS of waren er nog
andere meisjes?
Op het College was ik in mijn klas het enige
meisje samen met 26 of 27 jongens. Het jaar
daarna, in het zesde middelbaar, is er nog één
meisje bijgekomen in mijn klas dus waren we
al met twee. Het eerste jaar, toen ik van school
veranderde, waren we in het vijfde en zesde
middelbaar met vijf meisjes, waarvan één meisje
gestart was in het zesde middelbaar, Anneleen,
en vier meisjes in het vijfde. Van de lagere jaren weet ik het eerlijk gezegd niet goed meer,
omdat we daar niet echt contact mee hadden.
De lagere school was dat jaar ook verplicht om
naar een gemengde school te veranderen en
de kleuterklassen waren altijd al gemengd geweest.

Welke richting heb je er toen gevolgd?
Ik heb er de richting Wetenschappen-Wiskunde
gevolgd met acht uur wiskunde.

Had je wel eens het gevoel dat je als meisje
anders behandeld werd dan als jongen door
bijvoorbeeld de leerkrachten?
Dat is moeilijk te zeggen. Ik weet wel nog dat
we in het vijfde middelbaar een moderne
godsdienstleerkracht hadden, Mr. Janssen. In
het zesde middelbaar merkte hij fijntjes op dat
de meisjes toch wel een grote invloed hadden
gehad op de klas. Voor het overige werden wij
zeker niet speciaal of anders behandeld dan de
jongens. Er waren toen ook al een paar vrouwelijke leerkrachten actief op het College.

Was er een speciale reden waarom je naar
het College kwam?
Al sinds de kleuterklas was ik leerling op Berkenboom, toen nog een meisjesschool. Ik deed
heel graag wiskunde en wetenschappen. Op
Berkenboom volgde ik dan ook de richting
Latijn-Wiskunde. Als ik op Berkenboom Wetenschappen-Wiskunde had willen volgen, had ik
echter een klasje op mezelf moeten zijn, omdat
destijds niemand anders geïnteresseerd was in
8 uur wiskunde. Ik had toen het geluk dat het
College dat jaar verplicht werd om te veranderen naar een gemengde school. Ze hadden ook
een sterkere richting Wetenschappen-Wiskunde
waar meer uren wetenschap waren voorzien
dan in Berkenboom, 7 uren i.p.v. 6 uren en ook

En dan de vraag waar iedereen wel op
wacht, hoe reageerden de jongens op
deze grote verandering?
Voor sommigen leek het wel een grote shock.
Velen hadden bij wijze van spreken nog nooit
een meisje gezien, laat staan ermee gesproken.
Anderen gingen daar veel normaler mee om.
Sommige jongens zaten net als ik in de jeugdbeweging, de sportvereniging en de muziekschool, die allemaal gemengd waren.
Sommige jongens hebben weken gewacht
vooraleer ze een meisje durfden aanspreken.
Wat ook grappig was, waren de liefdesbrieven
die de eerste weken binnenstroomden van jongens die ons nog nooit hadden aangesproken
en dan maar hun liefde aan ons verklaarden aan
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de hand van een brief. Je kan wel zeggen dat
we het een en ander in beweging hebben gebracht.
Was de school goed voorbereid om de
stap te zetten van een jongensschool
naar een gemengde school, of waren er
zaken die men misschien beter anders had
aangepakt?
De school was toch wel weinig voorbereid, in
die zin dat de leerkrachten ter plekke moesten
bedenken hoe ze hun lessen moesten geven
aan een gemengd publiek. De sportleerkrachten bijvoorbeeld voelden zich plots verplicht
om danslessen te geven! We moesten ons ook
omkleden tussen de turntoestellen, want er waren nog geen aparte kleedkamers, mede doordat er een brand was geweest op het College.
Het volgende jaar, toen ik in het zesde middelbaar zat, waren er ook geen aparte kleedkamers,
dus ik heb me altijd omgekleed tussen bok en
trampoline.
Hoe verliep het tijdens de schoolreisjes?
Want daar moest dan ook verandering
in gebracht worden met de komst van de
meisjes?
Het eerste jaar is Anneleen, het enige meisje in
het zesde, niet meegegaan op Londen-reis, dus
was mijn jaar het jaar daarop het eerste dat met
meisjes op Londen-reis zou gaan. Dat jaar zijn
we ook op reis naar Rome geweest. Dat was
natuurlijk een grote verandering wat betreft
organisatie en regels. We hadden toen met vijf
meisjes onze eigen kamer, alle meisjes van verschillende klassen werden namelijk bijeengebracht in één meisjeskamer, die altijd zeer goed
bewaakt werd door de superior, wat niet echt
nodig was. De superior, een priester die veel
gezag had op school en door gezondheidsreden niet zou meegegaan zijn, besliste op het
laatste ogenblik dan toch maar om mee te gaan
om een oogje in het zeil te houden. Ik weet nog
dat ik op het matje geroepen was, omdat ik als
meisje op de kamer van de jongens betrapt
was, terwijl dat gewoon mijn klasgenoten waren.
Wat hadden er misschien beter gekund?
Ik denk dat ze hun best wel gedaan hebben. Het
was logisch dat ze niet helemaal voorbereid waren. Sommige leden van de toenmalige directie
hadden zich tot het laatste moment verzet te-

gen de komst van meisjes op het College, tot ze
bij wet verplicht werden. Dat merkten we wel,
maar uiteindelijk trokken wij dat ons niet aan. De
lessen godsdienst waren dan weer wel progressief.
Wat is een van de grappigste dingen die je
meegemaakt hebt tijdens je tijd op SJKS?
Aanvankelijk toch wel de onwennige reactie van
vele jongens, waarvan sommigen duidelijk niet
wisten hoe ze met meisjes moesten omgaan en
natuurlijk ook de talloze liefdesverklaringen.
En welke ervaring was wat minder?
Ik heb eerlijk gezegd geen enkele slechte herinnering of ervaring overgehouden aan mijn tijd
op het College.
Als je zou kunnen teruggaan in de tijd,
wetende wat er allemaal zou gebeuren, zou
je er dan opnieuw voor kiezen om naar het
College te komen?
Ja, absoluut. Ik heb zeker geen spijt van die beslissing. Ik was, en ben nog altijd, zeer blij dat ik
de kans gekregen heb om naar het College te
komen. Niet dat het me bijzonder stoorde, maar
ik merkte wel dat de leerkrachten op Berkenboom toen veel meer bemoederend en betuttelend waren en al eens een oogje dichtknepen
als je iets vergeten was of niet in orde was. Op
het College daarentegen had je pech als je niet
in orde was of iets niet bij had, je moest gewoonweg de gevolgen dragen van je daden.
Bovendien hadden wij als eerste meisjes op het
College een beetje de indruk dat de aanpak er

eentje was van: “Als ze moeten komen, dan
moeten ze maar komen.” En ook: “Daar is een
stoel, ga er maar op zitten”, bij wijze van spreken dan. Maar ik denk dat we door die strengere
aanpak en het uitstekende niveau van onderwijs
ook beter voorbereid werden op het latere leven en de universiteit.
Dit is dan al de laatste vraag van ons
interview! Wat is je na al die jaren
bijgebleven aan het College?
De eindreis naar Rome zal één van de eerste
dingen zijn waar ik aan terugdenk, vooral omwille van de vriendschappen die daar werden
gesloten. Ik heb nog steeds contact met mensen van op het College, maar ook van mijn tijd
op de Berkenboom, niet heel intensief wegens
familiale verplichtingen, werk etc., maar toch.
Ook heb ik goede herinneringen overgehouden
aan de leraren wiskunde, geen verrassing als je
8 uren wiskunde per week had, en aan de biologieleerkracht met zijn ‘10 stekelige vraagjes’. Al
bij al alleen maar goede herinneringen.
Uit dit artikel kunnen we besluiten dat er op het
College ondertussen toch het één en ander veranderd is: de meisjes kunnen zich nu omkleden in
kleedkamers, er zijn meer meisjes dan jongens op
school, schoolreisjes verlopen wat vlotter en de jongens waren toen romantischer dan nu! Ik denk toch
dat de eerste meisjes op College wel hun mannetje
moeten gestaan hebben tussen al die jongens!
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Duurzaam College ’20-’21
Eloïse Ruysschaert, 5 LWIa

Zoals u in de vorige editie kon lezen, zijn we op school actief bezig onze
school duurzamer te maken. Daarom richtten we begin dit jaar vier
milieuwerkgroepen op: mobiliteit, energie, afval en voeding. Sinds het
begin van dit jaar hebben zij gebrainstormd over mogelijkheden om dit
te realiseren. Wat zijn nu die mogelijkheden?
Tegen het einde van dit jaar, was het de bedoeling dat elke deelgroep van ‘Duurzaam College’
zijn charter opstelde. Het realiseren van het
algemene charter is vervolgens een langzaam
proces dat volledig voltooid zal zijn in 20202021. Op die manier houden we een realistisch
doel voor ogen. Ik kon reeds het charter van de
groep mobiliteit te pakken krijgen. Ook de andere milieugroepen zullen volgend schooljaar
hun charter bekend maken.
Wat staat er in dit charter? Het bestaat uit twaalf
doelstellingen. Ten eerste willen we streven naar
20% meer duurzaam woon-werkverkeer. Dit
houdt dus in dat 20% meer leerlingen en leerkrachten gebruik zullen maken van het openbaar vervoer of met de fiets naar school zullen
komen. Wij ijveren ook voor een infrastructuur,
aangepast aan de nieuwe noden. De bouw van
meer fietsenstallingen zou hiervan een voorbeeld kunnen zijn. Leerlingen en leerkrachten
overtuigen zich op een veilige manier te verplaatsen door het dragen van hesjes en een
helm, is ook een doelstelling. Veilige fietsroutes
zullen ook meer kenbaar gemaakt moeten worden bij de leerlingen. Hiernaast is het de bedoeling dat we een coherente leerlijn uitwerken
waardoor duurzame mobiliteit prominent aanwezig zal zijn in elk jaar. Ook de grote voordelen
van duurzame mobiliteit moeten in de kijker
worden gezet.
Niet alleen de leerlingen en leerkrachten dienen
we te overtuigen. Het zal ook onze taak zijn bij
de stad Sint-Niklaas aan te dringen op de aanleg van veilige infrastructuur. Hierdoor wordt
duurzame mobiliteit vergemakkelijkt. Ook de
actualiteit speelt een belangrijke rol in dit verhaal. We zullen de initiatieven en actualiteit
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rond duurzame mobiliteit permanent onder de
aandacht brengen bij de leerlingen. De milieugroep zal ook aanzienlijk moeten groeien. Een
verandering kan niet voltooid worden zonder
grote betrokkenheid van de leerlingen zelf. Zij
kunnen dan ook meedenken over alternatieven.
De rechten en plichten van ‘zwakke’ en ‘sterke’
weggebruikers zouden ook benadrukt moeten
worden. Veel mensen weten hier namelijk minder over dan ze zelf denken. Ten slotte is het
noodzakelijk dat we duurzaam leven tot een natuurlijke reflex maken, zowel bij leerlingen als bij
leerkrachten. Een mentaliteitsverandering is dus
wel aangewezen.
Dit lijkt natuurlijk al een hele boterham. Zoveel
doelstellingen voor slechts één van de vier
werkgroepen. Het is ook daarom dat de deadline van dit plan nog zo ver weg ligt. Het is wel
van cruciaal belang dat leerlingen hierin betrokken raken. Er zijn namelijk heel wat voordelen
verbonden aan een duurzame school. Wat velen zich waarschijnlijk niet realiseren, is dat de
school heel wat boetes krijgt doordat het afval
niet goed gesorteerd wordt. Wanneer we wel
zouden sorteren, zou dit bedrag dat de school
steeds moet betalen, geïnvesteerd kunnen worden in bijvoorbeeld infrastructuur. Dit zou de
leerlingen zelf ook ten goede komen. Dit zelfde
punt zal hoogstwaarschijnlijk ook in het charter
van werkgroep ‘Afval’ staan.
Er zijn ook nog enkele duurzame innovaties die
onze school zeker wil doorvoeren. Zo heb ik vernomen dat er zonnepanelen op komst zijn (nvdr:
staat in de vorige Ic Hou). Dit zou een enorme
verbetering betekenen op vlak van energie. De
TL-lampen, die in de klassen hangen, zouden
ook systematisch vervangen worden door LEDverlichting.

Dat onze school erg bezig is met duurzaamheid,
bleek ook uit het nieuwe aanbod voor Vrije
Ruimte in de derde graad. Vanaf volgend jaar
organiseert meneer Maes een workshop ‘Energie’. Het doel hiervan is om via de ‘energiekoffer’
per twee weken twee uurtjes bezig te zijn met
duurzaamheid en spaarzaam energieverbruik.
Zo zal deze groep proberen wetenschappelijk
te onderzoeken hoe onze school verbeterd kan
worden op vlak van energie. Eén ding is zeker:
onze school beseft dat er verandering moet komen en wil zich hiervoor ook daadwerkelijk engageren, ook al gaat dat niet altijd gemakkelijk.
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Eervolle vermeldingen
Eloïse Ruysschaert, 5 LWIa

Ook dit semester werden er bijzondere resultaten
geboekt bij heel wat wedstrijden en toernooien. Op
deze pagina, willen we al deze fraaie prestaties nog
eens bundelen.

Het project van het 5de jaar i.v.m. WOI (Ieper, Schot van Sarajevo …)
werd bekroond! Een terechte en welverdiende bekroning en waardering voor de leerkrachten die al vele jaren met veel engagement en
creativiteit dit project mee gestalte geven. We behaalden een derde
plaats in een wedstrijd van de provincie en kregen als prijs 500 euro,
die zal geïnvesteerd worden in materiaal voor het Schot! Proficiat!

De voorronde van de Olyfran wedstrijd werd met glans doorlopen door onze Franse kraks Felix Demunck 6 LWIb, Julie Moens
4 GL en Ana-Clara Van den Berghe 4 GL. Zij mochten samen met
leerkracht Frans Evert Van Wambeke naar Brussel voor de uitslag van de finale. Het was in spanning wachten op de uitslag,
maar spijtig genoeg vielen er geen extra prijzen meer uit de
kast. Het mooiste resultaat was een 12de plaats, wat op niveau
van heel Vlaanderen natuurlijk nog altijd heel indrukwekkend is!

Ook op gebied van de wiskunde vielen de leerlingen in de prijzen. Onze leerlingen van de eerste graad deden het erg goed in
de Kangoeroewedstrijd. Lien Merckx behaalde zelfs een score van
120/120! Ook Mathias Buelens, Tijl Verbeke, Jonas Van Goethem,
Zeno Nobels, Alexander Van Lommel, Thomas Hoogland, Victor Smolders, Lotte Rombaut en Aiko Segers behaalden een erg
hoge score en staan hiermee in de top 100 van Vlaanderen van
de Kangoeroewedstrijd! Een dikke proficiat aan al deze leerlingen!

Ook de sportprestaties in scholencompetities ontbraken niet. Onze
jongens kadetten namen het in de finale van de Kardinaalsbeker op
tegen VMS Roeselare. Deze ploeg was ondanks stevig weerwerk van
onze volleyballers een maatje te groot. Ze behaalden de zilveren
medaille. Daarvoor hadden ze ook al brons behaald in de SVS competitie. Proficiat aan de kadetten en aan hun coach Luc Pierssens!

Niet alleen de volleybalploeg deed het erg goed dit semester, onze
school behaalde een klinkende overwinning op het waterpolotoernooi
voor scholen. We keerden naar huis met een beker en heel wat medailles. Proficiat aan alle leerlingen die hier aan meegedaan hebben!

Onze leerlingen doen het al enkele jaren goed in de Knack-interscholenstrijd, die dit jaar omgedoopt werd naar Slimste School.
Kobe Vandamme, Toon Van Puyvelde, Lukas Van Oost en Nicolas Volkaert behaalden onder leiding van meneer De Rudder, meneer Verougstraete en meneer Van Looy een derde
plaats, die beloond werd met een uitgewerkt reisje naar Brugge.
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Ic Hou meets Knack
Maïté Verstraeten en Eloïse Ruysschaert, 5 LWIa

Een tijdje geleden hebben wij, Eloïse en Maïté, een bezoek gebracht aan de redactie van Knack. Daar is namelijk
een oud-leerling van het College na zijn universitaire studies aan de slag gegaan als hoofdredacteur van de
digitale versie van Knack. Zijn naam is Jago Kosolosky. Wij hadden de eer om hem enkele vraagjes te stellen.
Van wanneer tot wanneer heeft u op SJKS
gezeten?
Ik ben begin 2009 begonnen op de universiteit,
dus ik denk dat ik in 2003 naar het College ben
gegaan en dat ik daar dan uiteraard in 2009 afgestudeerd ben.
Heeft u nog herinneringen aan het College
in het algemeen?
Ik heb er wel graag gezeten. Het is een goede
school, maar je beseft dat pas wanneer je er
weg bent. Het heeft een beetje de reputatie
een strenge school te zijn, zeker in mijn tijd,
maar achteraf ben ik toch blij dat ik op deze
school gezeten heb. Ik ben er eigenlijk terecht
gekomen omdat mijn oudere broer er ook gestudeerd heeft. Daar werd ik veel mee vergeleken door leerkrachten. Ik heb nog veel contact
met mensen die ik daar heb leren kennen. Ik
heb daar een goede opleiding gekregen, dat
durf ik toe te geven, en ondertussen toch voldoende ondeugende dingen kunnen uitsteken.
Hebt u daar dan ook wel eens straf voor
gekregen? (zie kaderstukjes)
Ik moest wel eens naar directeur Buytaert en hij
liet mij dan in de Calfac zitten. Ik had ook wel
af en toe eens strafstudie, omdat ik vaak te laat
kwam. Ik kon niet zo goed uit mijn bed. Ik moet
zeggen dat de vaste structuur van het middelbaar mij niet zo lag. Later, op de universiteit,
hadden we veel meer vrijheid en daar voelde ik
me ook beter bij.
Welke studierichting volgde u? Heeft die
richting het verdere verloop van uw leven
beïnvloed?
Ik heb Latijn-Moderne talen gestudeerd. Ik heb
altijd Latijn gestudeerd en toen we dan moesten kiezen in het vierde middelbaar, heb ik voor
talen gekozen. Ik deed wiskunde niet graag en
ik had wel natuurlijke voeling voor talen. Veel
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meer gedachtegang kwam daar toen niet aan te
pas bij mij. Die talen helpen mij tot op de dag
van vandaag nog steeds, want minstens tien
van de mensen die ik aanstuur, zijn Franstalig. Ik
spreek dus vaak Frans hier op het werk.
Is de studierichting die je in het middelbaar
volgt, bepalend voor een job in de
journalistiek?
Nee, zeker niet. Ik heb hier mensen in mijn team
die zeer veel verschillende richtingen in het
middelbaar gevolgd hebben. En zelfs de universitaire diploma’s zijn zeer uiteenlopend in mijn
team. Ik heb zelf ook geen journalistiek gestudeerd, maar politieke wetenschappen. De mensen die hier werken, komen uit alle richtingen
en dat is juist interessant. Op jullie leeftijd beseffen jullie dat vaak niet, maar na het middelbaar
staan alle opties nog open. Journalistiek is een
relatief open beroep.

GEZELLIGE NAMIDDAG
Eerst mochten we tijdens de uren Vrije Ruimte de school verlaten om aan ons avontuur
te beginnen. We namen de trein naar Brussel Bordet en na maar liefst drie overstappen,
kwamen we dan uiteindelijk toch aan op de
redactie. Daar werden we gastvrij ontvangen
door het onthaal en moesten we even wachten op Jago. Toen hij aankwam, was er meteen een aangename sfeer. Hij vroeg of we al
middageten gegeten hadden en aangezien
we dit nog niet hadden gedaan, stelde hij
voor om nog even te lunchen. Hij was zelfs
zo vriendelijk om ons te trakteren! Na het
eten kregen we nog een korte rondleiding
en daarna zonderden we ons dan even af om
enkele vraagjes te stellen. De tijd vloog voorbij en voor we het beseften, moesten we helaas al terug huiswaarts vertrekken.
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Hoe bent u in contact gekomen met
redactiewerk?
Ik ben begonnen met schrijven voor het studentenmagazine ‘Schamper’. Daar heb ik mijn
eerste journalistieke ervaring opgedaan. Al heel
snel schreef ik toen voor acht magazines terwijl
ik studeerde. Dat deed ik ook allemaal gratis,
soms kreeg ik eens een gratis ticket om een festival bij te wonen. Zo ben ik er steeds meer mee
bezig geweest, totdat ik bij MO-magazine ben
beginnen werken. Ik heb daarna een half jaar bij
‘De Tijd’ gewerkt en nu werk ik dus bij ‘Knack’.
Ik kende enkele mensen van deze redactie, omdat ik daarvoor met hen samengewerkt had. Ze
zochten hier iemand en hebben toen contact
met mij opgenomen.
Was het altijd uw droom om bij ‘Knack’
te werken?
Ik herinner mij nog dat ik, toen ik begon te studeren, tegen een meisje, waar ik toen mee uitging,
gezegd heb: “Als ik ooit bij ‘Knack’ kan werken, dat
zou echt mijn droom zijn die uitkomt.” Dat heb
ik in 2009 gezegd en nu sta ik hier al. Het is een
fantastische job. Je kan met inspirerende mensen
werken en je kan een impact op anderen hebben.
Maar uiteindelijk wil je steeds blijven groeien en

verbeteren. Er zal altijd een droom zijn. Zelfs als je
je droom bereikt, is er altijd een volgende. Een
droom bereiken en dan gewoon tevreden zijn,
dat gebeurt niet. Je bent gewoon blij onderweg
daar naartoe. En dat is volkomen oké.
Wat is uw taak binnen ‘Knack’ precies?
Ik stuur mensen aan, ik sta in voor de site, ik
coördineer de medewerkers om de site te verbeteren, gaande van designers tot onze eigen
technische ploeg. Maandelijks bezoeken zo’n
10.000.000 lezers de site van ‘Knack’. Dit is dus
wel echt een gigantisch aantal, dus die site
moet ook echt wel goed onderhouden worden.
Ik ontferm mij over wijzigingen op de site, ik beslis welke artikels we gaan promoten, op welke
dag dat de artikels verschijnen … een heel gevarieerd pakket dus eigenlijk!
En als u thuis komt, bent u daar dan nog
steeds mee bezig?
‘s Avonds als ik thuis kom, zal ik zeker nog een
aantal keer gebeld worden voor een of andere
zaak. Dat is natuurlijk iets wat je moet bewaken.
In het algemeen is dat in de journalistiek wel
iets dat aandacht verdient: de balans tussen
werk en privé. Heel veel mensen zien journalis-

“Journalistiek moet
je alleen doen als
je echt niks anders
kan doen.”
tiek als een roeping en willen trots zijn op wat
ze doen, maar je moet ook niet het risico aangaan om te veel te werken. Maar doordat er bij
Knack mensen zijn die rond de klok werken, doe
ik vooral veel coördinatiewerk.
Wat doet u zoal in uw vrije tijd?
Enige hobby’s?
Ik speel één keer per week basketbal in een
lokaal ploegje. Vroeger deed ik dat veel intensiever, maar nu heb ik een job waar ik eigenlijk
bijna 24 op 7 mee bezig ben, dus veel vrije tijd
blijft daar niet meer van over.
Zou u uw job aanraden aan andere mensen?
Er is iets heel moois dat mijn eerste hoofdredacteur bij MO-magazine, Gie Goris, mij heeft
gezegd over journalistiek in het algemeen: ‘Je

RECORDHOUDER DACTYLO
Toen we bij het middageten bezig waren
over hoe onze school er de dag van vandaag uitziet, vroeg Jago ons het volgende:
‘Hangt er aan het medialokaal nog steeds
een kadertje van mij?’ Toen we om wat extra
verduidelijking vroegen, zei hij dat hij in zijn
studentenjaren op het College recordhouder was van ‘meeste aantal woorden per minuut’. Hij had een recordtijd van 66 woorden
per minuut. We beloofden hem om op zoek
te gaan naar het kadertje, maar het is helaas weggenomen. Hij vroeg ons echter om
het niet te zeggen als dit het geval zou zijn,
want dan ‘zou zijn wereld instorten’. (lacht)
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moet maar aan journalistiek doen als je niets
anders kan doen.’ Maar hij bedoelde dat je het
pas moest doen als niks anders je gelukkig
maakt, als dat echt het enige is dat je op het
einde van de dag voldoening geeft. Want voor
de rest zijn er we heel veel nadelen: continu kritiek van lezers bijvoorbeeld. Goede journalistiek
wil zeggen dat mensen niet blij gaan zijn: er zal
altijd wel commentaar van hier of daar komen,
maar daar moet je mee leren leven. Anderzijds is
de job wel uitdagend en ben je er de klok rond
mee bezig. Ik zou de job dus kunnen aanraden
als je er passie voor hebt en als je het echt wilt
doen. Het is een prachtige job omwille van de
impact die ze heeft.
In je vorig antwoord sprak je over kritiek.
Hoe gaan jullie daar precies mee om?
Soms komt er terechte kritiek: als bijvoorbeeld
een lezer laat weten dat er een typ- of taalfout
in het artikel online staat, dan bieden wij onze
excuses aan en passen we dat onmiddellijk aan.
Dat is natuurlijk jammer, maar wij zijn ook maar
mensen. Als je natuurlijk een kritisch stuk schrijft
over een organisatie of over een gebeurtenis,
dan bestaat de kans wel dat die persoon niet
altijd blij is. Maar dan moet je er vooral voor zorgen dat de stukken die je schrijft kloppen en dat
er geen fouten in staan, zodat je achteraf altijd
nog kunt zeggen dat het artikel feitelijk juist is
en dat er correct gehandeld is. Dat soort zaken
gebeuren ook bij mij. Los daarvan moet ik heel
veel met freelancers werken en met journalisten
onderhandelen. Als schrijvers een niet zo schitterend stuk hebben gepubliceerd op de site,

RAYMOND OF REEMONT?
Ik gedroeg me vaak heel ondeugend tijdens
de lessen. Ik was de persoon in de klas die
een verkeerde naam zette, wanneer er een
stagiair was. (Zélfs als de leerkracht aanwezig was!) Dat is een echt klassieker. Ik
had ooit ‘Raymond’ op mijn naamkaartje
geschreven en toen de stagiair ‘Raymond’
tegen mij zei, begon iedereen te lachen.
Omdat deze stagiair niet begreep waarom
iedereen lachte, vroeg ze toen: ‘Oei, spreek
je het Reemont uit?’ Toen moest iedereen
uiteraard nog harder lachen. Ik ben dan wel
naar de directeur moeten gaan. (lacht)
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“Er zal altijd een
droom zijn. Zelfs
als je je droom
bereikt, er is altijd
een volgende. Een
droom bereiken
en dan gewoon
tevreden zijn, dat
gebeurt niet.”

dan ben ik degene om hen op een positieve
manier aan te sporen om het volgende week
beter te doen.
En wat gebeurt er als mensen met een
‘slecht’ artikel tot bij jou komen?
Sowieso wordt er eerst gediscussieerd over het
artikel vooraleer dat online verschijnt. Er zijn bepaalde artikels zoals korte nieuwsberichten, die
kunnen gewoon online. Maar grotere artikels
worden sowieso met mij besproken. We lezen
ook veel artikels van elkaar, dus een echt slecht
artikel komt niet online. Soms kan het wel gebeuren dat het echt niet goed genoeg is en dat
we ons dan afvragen of het niet beter is als we
het idee zouden laten vallen. Soms sleutelen we
nog gewoon wat aan het idee, zodat het beter
wordt. En zo leren we ook allemaal van elkaar
Wat vindt u de belangrijkste eigenschap om
op een redactie te werken?
Om echt op een redactie zelf te werken, is flexibiliteit heel belangrijk. Want het kan voorvallen
dat ik op het ene moment zeg dat mijn journalisten een nieuwsbrief moeten samenstellen en
dat ik op het andere moment wil dat ze eindredactie doen bij een artikel of iets schrijven over
een thema waarvan ze tot een maand daarvoor
nog niks hadden gehoord. Flexibiliteit is dus
heel belangrijk, ook wat betreft tijdsperiodes.
Het ene moment is het zeer druk, het andere

moment is er bijna niks van werk. Je moet dingen kunnen inhalen, kunnen zeggen dat het
ene artikel belangrijker is dan het andere … Wij
zijn continu overbevraagd. Stel dat ik een to dolijst heb, ga ik nooit het einde van mijn to dolijst bereiken. Dus ik moet beslissen wat belangrijk is, en wat niet.
U heeft ook al gezegd dat u zelf niet zo veel
schrijft, maar als u dan toch iets schrijft,
waarover gaat dat dan vooral?
Mijn persoonlijke interesse ligt vooral bij internationale politiek. Dat past natuurlijk heel goed
bij ‘Knack’. Nu, ik schrijf zelf niet veel, maar ik ben
wel heel de dag met tekst bezig. Ik bespreek
ook vaak met de hoofdredacteur van het magazine zelf wat er die week online zal komen en
wat in de geschreven versie zal komen, welke
artikels op welke dagen gepromoot worden enzovoort. Ik hou me vooral bezig met eindredactie en ik ben ook het eerste aanspreekpunt voor
mensen op de redactie die toegang tot de site
willen. Dus ik ben wel heel de tijd met taal bezig
en dat doe ik ook heel graag, maar er zijn weinig
artikels met mijn naam onder. Als ik dan toch
echt zelf een artikel publiceer, dan hou ik me
graag bezig met buitenlandse reportages. Twee
jaar geleden was ik in Congo, drie jaar geleden
in Zuid-Afrika. Reportages over de politiek daar
of lokale thema’s, dat maak ik heel graag.
Wie zou u graag nog eens kunnen
interviewen?
Op dit moment Jacob Zuma. Dat is de voormalige president van Zuid-Afrika, die juist gedwongen opgestapt is na veel schandalen. Spijtig

NATTE PROPPEN WC-PAPIER
Ik moet bekennen dat ik vroeger wel het
een en ander heb uitgespookt. Op de opendeurdag voordat het schooljaar begon, toen
ik naar het eerste middelbaar ging, hebben
mijn broer en ik natte proppen wc-papier
tegen een muur gegooid. Dat was dan ook
de roddel van de dag op de eerste schooldag, iedereen vroeg zich af wie de dader
was. Niemand is ooit te weten gekomen dat
ik hiervoor verantwoordelijk was. Ik moet
echter wel zeggen dat ik een goede student
was, maar ik was zeer ondeugend.
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genoeg laat hij geen vrije pers toe, maar hem zou ik wel eens aan de tand
willen voelen. Dat is een droom, maar dat is niet haalbaar. Daarnaast zijn er
nog zo veel boeiende mensen die ik wel eens zou willen interviewen. Maar
zoals ik al eerder zei, schrijf ik zelf niet vaak artikels.
Ik heb ook nog enkele vraagjes over ons schoolmagazine Ic Hou.
Welke thema’s denkt u dat jongeren kunnen boeien en wat zouden
wijzelf als jongeren moeten schrijven?
Jongeren weten veel, zonder dat ze dit zelf beseffen. Ik bijvoorbeeld, hoewel ik nu nog niet zo oud ben, weet niet wat er bij jongeren vandaag de
dag speelt. Als jongeren schrijven over dingen die zij kennen, zal dit interessante artikels opleveren. Ik kan jullie daar ook een voorbeeld van geven. Ik las
onlangs een artikel over sexting en dat artikel was echt geschreven vanuit
de hoek van een terechtwijzende volwassene en er werd niet met jongeren gesproken in dit artikel. Er werd over jongeren gesproken, los van wat
de meningen van jongeren zijn. Ze zouden betrokken moeten worden. Nu
kwam het artikel heel straffend over. Precies alsof volwassen nooit fouten
maken, precies alsof volwassen nooit een lening afsluiten die te zwaar is en
in de schulden geraken. En dat is dan zonde, want zo’n actueel thema daar
kunnen jullie als jongeren best jullie mening over geven, aangezien het jullie
betrekt. Dus ik zou zeggen: schrijf vooral over thema’s en zaken waar jullie op
dit moment mee bezig zijn, wat jullie én jullie publiek interesseert.
Hoe gaan jullie om met eventuele taboes?
Wij mijden eigenlijk niet echt onderwerpen. We hebben onlangs een artikel gepubliceerd in ‘Weekend’ en dat ging over homoseksualiteit en
drugsgebruik. Want blijkbaar bestaat er iets in homoseksuele milieus wat
men ‘chemsex’ noemt. Dat betekent dat je seks hebt onder invloed van
drugs. Dan is dat artikel geschreven door een homoseksuele redacteur,
hij vertelde daarover en zei waarom dat allemaal gebeurt enzovoort. Dit
is een mooi voorbeeld van een onderwerp waar mensen die niet in dat
specifieke milieu zitten, eigenlijk niks van af weten. Voor jongeren geldt
ongetwijfeld hetzelfde.

EEN TIP
Je kan misschien eens aan de leerkrachten die Ic Hou begeleiden
voorstellen om een dossier te maken met als brede thema ‘Wat leeft
er onder jongeren’. En dan kan je een heel artikel schrijven waarbij je
een aantal thema’s aanraakt: seksualiteit, drugsgebruik … maar ook
positieve dingen zoals toekomstdromen, politieke visies … En dan zijn
zo’n artikels wel schoolgebonden als je spreekt met leerlingen van je
school. Dus zo kan je het toch dichter bij jullie doelpubliek brengen.

Dat was onze laatste vraag. Hartelijk bedankt voor uw tijd!
Dat is zeer graag gedaan! Ik hoop dat jullie er beiden wat aan gehad hebben en tot nog eens misschien! ;-)
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Catering op school
Daniël Witte, 5 HW

We hebben gemerkt dat er onder de leerlingen best nog wel wat onduidelijkheden zijn over de catering op onze
school. Met deze bezorgdheid in het achterhoofd leek dit ons een aangewezen onderwerp om een kort, maar
duidelijk artikel over te schrijven, waarin we het verhaal van de catering nog een keertje uit de doeken doen.

Laten we beginnen bij het begin
De vraag naar een flexibelere service dan wat de school zelf had te bieden,
kwam enkele jaren geleden vanuit de toenmalige directie. De capaciteiten
van de eigen catering op school, dus vanuit onze eigen keuken, raakten
doorheen de jaren overbelast. Het aantal leerlingen op internaat, het enige van deze soort in Sint-Niklaas, groeide erg in aantal. Deze stijging van
internen bracht enkele belangrijke problemen met zich mee: enerzijds
kwamen de faciliteiten onder druk te staan en anderzijds werd er meer gevraagd van de catering.
Nadat intern de beslissing genomen was om te kijken naar externe partijen, werd er een ‘overheidscontract’ opgesteld, dit hield in dat zowel de
wettige vereisten, als de vereisten van de school opgelijst werden. Nadat
deze vacature de wereld in was gezonden, bleek al snel dat Scolarest aan
de nodige eisen voldeed. Een belangrijke factor bij Scolarest was ook dat
de firma reeds bekend was in de omgeving.
We zijn intussen al enkele jaren gewoon aan Scolarest en aan het systeem
met de kaartjes. Toch leven er nog steeds enkele vragen en onduidelijkheden bij de leerlingen in verband met de catering.

Het economische aspect
Er is herhaaldelijk gezegd dat je voor democratische prijzen een fatsoenlijke
maaltijd kunt kopen, maar toch merkten we het laatste anderhalf jaar dat de
verhouding prijs-kwaliteit, die in het begin in het begin gehanteerd werd,
niet meer zo duidelijk is. Zo werden de porties salade voor op de belegde
broodjes steeds kleiner, terwijl de prijs stijgt. Eén keer per jaar stijgen de
prijzen. Gelukkig wordt deze prijsstijging bewaakt door allerlei regelgevingen. Aan de andere kant is te zien hoe door de jaren heen de porties steeds
kleiner werden: twee stukjes tomaat, komkommer en ei zijn immers niet genoeg om een broodje te beleggen. Dit omgekeerd-evenredig verband tussen de prijs en hoeveelheid/kwaliteit was nog niet bekend bij mijnheer De
Bock. Hij wist ons wel te vertellen dat dit probleem naar Scolarest gecommuniceerd zal worden.

Duurzaamheid en ecologie
Een andere belangrijk aandachtspunt blijft duurzaamheid. Het is jammer
genoeg niet rendabel om 100% biologische voeding te voorzien, maar
Scolarest zal wel proberen samen te werken met lokale partners, met als
gevolgen dat enerzijds – logischerwijs – de lokale economie gestimuleerd
zal worden en anderzijds de overbelasting op het milieu gereduceerd zal
worden doordat het transport drastisch beperkt wordt.
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Ook het verpakkingsmateriaal zit niet helemaal goed: plakjes hesp en kaas
worden apart verpakt. Dit zorgde voorheen al voor veel frustraties bij leerlingen en leerkrachten. Jammer genoeg zal hier in de toekomst weinig aan
veranderd kunnen worden, aangezien Scolarest en de school onderhevig
zijn aan erg scherpe regelgeving, die het welzijn van de leerlingen (in het
geval
van de school) en het welzijn van de klanten (in het geval van ScolaEEn partnErship dat rEputatiEs vErstErkt
rest)Scolarest
moet beheert
verzekeren.
Er wordt gesteld dat deze regelgeving de mogelijkin België meer dan 220 restaurants in onderwijsinstellingen.
heden
efficiënter
verpakken
erg
beperkt.
Onzetot
chefs
zijn dagelijks en
in demilieuvriendelijker
weer om lekker verse maaltijden
te bereiden
voor

www.eetleerleef.be

leerlingen tussen 2,5 en 18 jaar, en voor studenten in het hoger onderwijs. Dat
doen ze met een grote passie voor kwaliteit, een ongeziene flexibiliteit en een

Conclusie:
Er zijn heel wat factoren die de inhoud en de vorm van
scherp oog voor nieuwe smaak- en eettendensen. Het maakt Scolarest tot een
onze
catering
bepalen. Enerzijds
is erdiedeeenstem
van de leerlingen en
betrouwbare
en verantwoordelijke
partner van scholen
lekker, gevarieerd
en gezond voedingsaanbod wensen dat hun reputatie versterkt.
leerkrachten
en anderzijds is er de wetgeving die ook een groot
aantal regels voorschrijft. Als leerlingen kunnen we niettemin toch
onze stem laten horen! Dit dossier levert ongetwijfeld boeiende gespreksstof op aan wie volgend jaar mee wil doen aan de vernieuwde
leerlingenraad!

103193 SCOLAREST STANDAARDADV A4 NL+FRA.indd 1

www.steamplicity.eu

www.scolarest.be
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Camerabewaking op het College
Marieke De Vleesschauwer, 5 LWIa

Wie dit jaar door de gangen van het College liep, heeft misschien al
opgemerkt dat er op verschillende plaatsen pictogrammen hangen met
een camerasymbool op.
Sinds dit schooljaar hangen er namelijk camera’s in de gangen van onze school. Hoewel
de school dit met een specifieke reden heeft
gedaan, zijn hier zijn toch zeer verdeelde meningen over. Sommigen hoor je zeggen dat dit
bijdraagt aan de veiligheid, anderen beweren
dan weer dat dit een schending van de privacy
is. Ten slotte heb je dan nog de grote meerderheid die gewoon uit de lucht valt, als het feit dat
er camera’s op school hangen ter sprake komt.
Wat iedereen op onze school wel weet, is dat er
af en toe in de gangen al eens iets verdwenen
is. In 2017 werd de school geconfronteerd met
een stijgend aantal diefstallen en vandalenstreken, waardoor er eigendommen van zowel leerlingen, personeel als de school zelf schade opliepen of verdwenen. Daarom kwam de school
tot het besluit om camera’s te installeren op die
plaatsen, waar dieven en vandalen actief waren
geweest. Deze kwamen bovenop de camera’s
die om gelijkaardige redenen reeds in 2006 werden geïnstalleerd.
De school mag natuurlijk niet zomaar camera’s
installeren. Hier komen enkele principes en
wetgevingen bij kijken, zoals de camerawet
Cao 68 (collectieve arbeidsovereenkomst nr.
68) en de privacywet. De camerawet regelt de
plaatsing en het gebruik van camera’s die tot
doel hebben misdrijven tegen personen of eigendommen te voorkomen, vast te stellen of
op te sporen. Cao 68 wil de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van werknemers
garanderen ten opzichte van de camerabewaking. Meer concreet wil dit dus zeggen dat het
schoolbestuur niet als bedoeling heeft om via

de camera’s controle uit te voeren op het personeel en dat het de school enkel te doen is om
ieders veiligheid en de bescherming van ieders
bezittingen te garanderen. De privacywet zorgt
er uiteindelijk nog voor dat ieders privacy gerespecteerd wordt. Dit bepaalt onder andere ook
wie de beelden mag bekijken en hoe lang de
beelden bijgehouden mogen worden.
Het komt er dus op neer dat de school de gemaakte beelden enkel mag gebruiken ter bescherming van ieders veiligheid en ieders bezittingen en daarbij natuurlijk ieders privacy moet
respecteren. Niemand hoeft zich dus zorgen te
maken bij de installatie van de camera’s – niemand behalve de dieven en vandalen natuurlijk.

4/11 09:26

IC HOU JUNI 2018 53

ICHOU
JONGEREN OPINIE
RUBRIEK

‘Falstaff, een komedie van Verdi’
Maïté Verstraeten, 5 LWIa

Onlangs heb ik de opera ‘Falstaff’ gezien, een stuk waar bakken goede commentaren op kwamen. Zelf vond ik
het operastuk ook echt prachtig, tegen mijn verwachting in eigenlijk. Daarom zou ik het graag even willen
bespreken.

Verwachtingen
Hoewel ik al heel veel goede commentaren gelezen had, was ik eerst toch niet zo laaiend enthousiast. Vorig jaar ben ik ook naar een operavoorstelling gegaan (waar ik me de naam al niet
meer van herinner), maar die vond ik toch niet
zo super. In tegenstelling tot vorig jaar ben ik nu
dus wel tevreden dat ik geweest ben!

Inleiding
Toen we bij de opera aankwamen, waren we nog
net op tijd om de inleiding mee te volgen. Toen
leek het voor de meesten 45 minuten tijdverlies,
maar achteraf gezien ben ik wel blij dat ik naar de
inleiding heb geluisterd, anders had ik er tijdens
het verhaal weinig van begrepen. Het was ook
interessant omdat we wat meer achtergrond kregen bij de operazangers en bij de regisseur.
Zo ben ik te weten gekomen dat Opera Vlaanderen Christoph Waltz aanstelde als operaregisseur. Hij is een Oostenrijkse filmster, acteur en
Oscarwinnaar die in dit huis debuteerde met
‘Der Rosenkavalier’, een productie die enorm
succes boekte.
Het stuk is oorspronkelijk van Giuseppe Verdi,
die het dan op zijn beurt weer haalde bij William
Shakespeare. Eigenlijk heeft Verdi zich alleen
maar laten inspireren door Shakespeare bij het
uitkiezen van zijn hoofdpersonage, Falstaff. Verdi
schreef dit stuk in het Italiaans in 1893. Dit is ook
behouden en tijdens de opera die ik gezien heb,
zongen de acteurs nog steeds in het Italiaans,
maar er was wel een Nederlandse vertaling zodat we konden volgen.

Verhaal
Falstaff, een oude ridder, beleeft enorm veel
plezier bij het oplichten, bedriegen en schaamteloos profiteren van zijn omgeving. Wanneer
hij echter twee exact dezelfde (op de aanspre-
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king na) liefdesbrieven naar twee dames in het
stadje Windsor laat brengen, hebben die dames
dat door en besluiten ze een wraakactie op te
starten. Ze betrekken er allerlei verschillende
mensen bij, waaronder zelfs mannen. Maar tegelijkertijd organiseren Bardolfo en Pistola ook
een valstrik voor Falstaff. Zij zijn namelijk ontslagen door Falstaff en zijn uit op wraak. Ook Falstaff lokt het jonge liefdespaar Nanette en Fenton in de val. Maar tijdens het spel ontdekken
de personages ook de waarheid over zichzelf.
Op het einde komt het er gewoon op neer dat
Falstaff beseft dat hij ongehoord gedrag heeft
vertoond. Hij toont hier ook berouw voor.
Naast deze toch wel ingewikkelde verhaallijn is
er natuurlijk ook de nodige romance in het stuk
aanwezig. Zo zijn er allereerst de twee vrouwen
waarnaar Falstaff een brief stuurt, Alice en Meg
Page. Daarnaast is er ook een geheime relatie
tussen Nanette (een vriendin van Alice) en Fenton (een vriend van Falstaff), terwijl Nanettes

vader eigenlijk wil dat ze met iemand anders
trouwt. Op het einde van het stuk trouwen Nanette en Fenton dan toch, maar bij één huwelijk blijft het niet! Ook Ford (de man van Alice)
en Bardolfo (de ex-boodschapper van Falstaff)
trouwen. Jaja, u leest het goed! Het zijn inderdaad twee mannen die trouwen, een homohuwelijk dus! Hoewel er rond Verdi’s tijd nog geen
of amper aandacht was voor holebi’s, wou Verdi
toen al een twist geven aan het verhaal en de
mensen doen ‘schrikken’.

Decor en kledij
In het eerste bedrijf veranderde er weinig in het
decor. Soms was er een rijkelijk gevulde tafel en
soms was er gewoon een houten bank. Niet erg
aantrekkelijk dus, maar dat is wel logisch aangezien bij opera vooral de focus ligt op het zingen,
en niet op het decor.
Bij het tweede bedrijf werd al het eten van de
enorme tafel gehaald en werd de tafel omge-
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toverd tot een podium, een soort verhoogje.
Doordat men ook onder het verhoogje kon kruipen, zorgde dit later in het stuk voor lachwekkende taferelen met achtervolgingen.
Bij bedrijf drie was er helemaal geen decor.
Wel was het orkest op het podium gaan staan
en speelden de acteurs de eerste scènes van
bedrijf drie in de orkestbak. Dit was een onverwachte, maar best wel aangename wending!
Aangezien ik heel hoog in de operazaal zat, kon
ik niet veel zien van wat er zich in de orkestbak
afspeelde. Daarom was ik ook erg opgelucht dat
de acteurs na een tijdje terug het podium opklommen.
De kledij was doorheen de eerste bedrijven
dezelfde. Pas in het laatste bedrijf veranderde
dit. In het begin waren de meeste acteurs heel
overdreven en kleurrijk gekleed, wat er voor
zorgde dat we meteen in de sfeer terecht kwamen. Na de pauze, bij het derde bedrijf, hadden
de acteurs allemaal een wit gewaad over hun
zwarte kleren aan, aangezien ze spoken voorstelden. Daarna deden ze het witte gewaad af
en waren ze volledig in het zwart, net zoals het
orkest. Doordat het orkest op het podium was
gaan zitten en niet meer in de orkestbak zat,
stond er veel volk op het podium. Dit belemmerde het stuk in eerste instantie nochtans niet.
Daarna gingen de acteurs echter rondlopen tussen het orkest, wat soms voor wat chaos zorgde.
Toch vond ik dit een leuk gegeven, het was eens
iets anders!

kend van grote Wagnerrollen): hij vervulde de
rol van het hoofdpersonage Falstaff. Daarnaast
waren de meeste mensen van dit gezelschap
van Amerikaanse origine.

Conclusie
Aangezien de Opera in Gent een hele grote zaal
is, waren niet al de gezichtsuitdrukkingen van
de acteurs duidelijk zichtbaar. Daarom speelden
ze extra groot en overdreven ze, zodat iedereen
dat kon zien. Ze gebruikten ook heel het podium om dit te bereiken.

Bedoeling
Het idee dat achter het verwisselen van orkest
en acteurs zat, was de bedoeling om het publiek te foppen. Dit was ook in het stuk zelf aanwezig: na de wraakzuchtige aanval van de vrouwen (met verbaal en non-verbaal geweld) en de
doordachte valstrik van de mannen is Falstaff
een van de enigen die als het ware standhoudt.
Zijn laatste zin luidt: ‘Allemaal gefopt!’ Hiermee
bedoelt hij niet alleen het publiek, maar ook zijn
medespelers, die hij in de val heeft gelokt (bijvoorbeeld het liefdespaar Nanette en Fenton).

de belangrijkste dirigenten van deze tijd. Hij
zorgde dan ook voor een ‘vinnige’ lezing van
Verdi’s partituur.

Muziek
Bij de inleiding had men verteld dat de opera
doorgecomponeerde muziek heeft. Dit wil zeggen dat er dus geen verschillende aria’s zijn,
maar dat de muziek altijd verder gaat. Voor de
rest vond ik die muziek zelf heel dromerig en
luchtig.

Hoewel tijdens deze opera de verveling op
sommige momenten leek toe te slaan, zaten er
toch genoeg ludieke en interessante stukken
in waardoor het tempo terug werd opgekrikt.
Daarom vond ik deze opera toch best aardig. De
kostuums, het decor, de zang en muziek, het acteerspel, het verhaal en de hele organisatie zaten zo goed in elkaar waardoor alles één geheel
vormde en het leuk werd om naar te kijken.

In het orkest zaten (voor zover ik heb gehoord)
strijkers (violen, cello’s en altviolen) en blazers
(klarinet, hobo, piccolo …). Ook kwam er soms
wat percussiewerk aan te pas.

Acteurs
Tussen de lijst van spelers zaten enkele bekende
namen in de operawereld. Zo was er de Duitse
sterbariton Thomas Johannes Mayer (vooral ge-

De dirigent was de Tsjechische maestro Tomáš
Netopil, die onder andere al ‘De Zaak Makropoulos’ dirigeerde. Met zijn 42 jaar is hij één van
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Een uitwisseling, iets voor jou?
Stijn Vandewiele, 4 Wb

Stel je voor dat je acht weken lang in het buitenland moet wonen bij een strikt christelijke familie die nauwelijks
weet dat er zoiets als Vlaanderen bestaat. Dit klinkt voor sommigen misschien niet als de leukste tijd van hun
leven. Alice Seghers uit klas 4Wa, die ik voor dit artikel geïnterviewd heb, bewijst echter dat dit niet het geval
hoeft te zijn. Zij ging zelf op uitwisseling naar Rennes, een leuk stadje gelegen aan de westkust van Frankrijk, bij
een warme familie van zeven (exclusief haarzelf). In dit artikel probeer ik de ups en downs van een uitwisseling
(volgens Alice) samen te vatten, zodat jullie hieruit voor jezelf kunnen opmaken of een uitwisseling al dan niet
iets voor jou is.

De reisorganisatie
Alice ging op avontuur met WEP (Worldwide Education Project). Het idee
kwam voor het eerst in haar op toen ze een brochure van de organisatie
zag liggen in onze permanentie. Die sprak haar wel aan, al kostte het behoorlijk wat werk om haar ouders te overtuigen. Uiteindelijk vertrok ze de
1ste week van januari.
WEP is een reisorganisatie gevestigd in Brussel die meerdere trips aanbiedt
zoals taalreizen, beurzen, schoolprogramma’s in het buitenland, vrijwilligerswerk en nog enkele andere keuzes. De organisatie heeft een wijde
selectie aan bestemmingen over alle continenten (in totaal ongeveer
60 landen). WEP volgt echter ook enkele strenge regels. Bijvoorbeeld als
de reiziger zijn ouders ziet (exclusief via online media), geloven ze dat dit
het leerproces zal vertragen en dan worden de ouders en de reiziger regelrecht terug naar huis gestuurd. Alice vindt persoonlijk dat WEP niet de
beste organisatie is voor haar soort reis, aangezien ze zorgden voor moeilijkheden wat betreft communicatie met het gastgezin en omdat de uitwisseling toch vrij duur was voor wat ze kreeg.

vierdejaars hier hebben. Ze had geen enkele vorm van godsdienst of een
ander religieus vak, ze had geen PO, wel economie en – zoals te verwachten viel – had ze geen Nederlands.

Verschillen tussen Frankrijk en België
1. Gedrag van het volk
Volgens Alice hebben Fransen meer geduld en respect voor elkaar en
voor anderen, maar ze zei ook dat dit wel gecompenseerd wordt door een
beetje luiheid.
2. Toeristisch vriendelijk
In Frankrijk is er betere gegevensorganisatie van bijvoorbeeld de uren van
openbaar vervoer. Dit in combinatie met het voorgaande, zorgt voor een
uiterst toeristvriendelijke locatie.
3. Andere vakanties
De krokusvakantie duurt twee weken in plaats van de ene miezerige week
die we hier hebben. Iets wat handig was voor Alice, aangezien ze tijdens
deze periode in Frankrijk was.
4. Andere vakken
Alice kreeg in Frankrijk vele vakken die sterk verschillen van wat we hier gewoon zijn. Om te beginnen had ze negen lesuren Engels i.p.v. de twee die
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Nieuwe vrienden maken
Eén van de grootste pluspunten aan een uitwisseling is de grote groep
nieuwe vrienden die je eraan overhoudt. Niet alleen ken je nu een hele
klas extra mensen, maar ook een familie die je nooit zult vergeten. Alice
heeft ter plaatse meerdere nieuwe mensen leren kennen waarmee ze zo
snel mogelijk opnieuw contact wil leggen. Haar familie was voor haar op
voorhand wel al een beetje bekend aangezien de verzorger een vriendin
was van haar moeder. Dit versterkte de warme ontvangst nog meer en
zorgde voor een geweldig moment in haar leven.

Benodigdheden voor een uitwisseling
Belangrijk om te realiseren is dat een uitwisseling niet even goed bij ieders
profiel past. Er zijn vier belangrijke zaken die een rol spelen bij een uitstap
zoals deze. Eerst en vooral moet je je realiseren dat een uitwisseling niet
echt goedkoop is, maar het economische verhaal laten we toch liefst van
al over aan onze ouders. Ten tweede moet je moed hebben en liefst ook
sociaal ingesteld zijn. Je zal hoogstwaarschijnlijk geplaatst worden in een
groep die alleen uit nieuwe gezichten bestaat. Dan moet je wel je man-
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RECENSIE BOEK

The White Rose
Mara Claes, 4 Lb
netje kunnen staan. De derde factor is natuurlijk
interesse in talen. Buiten het oefenen van de
taal en het bezoeken van de plaats waar je bent,
is er niet veel te doen. Zonder de drive om echt
iets te maken van die taal, zullen het lange weken zijn. De laatste factor is dat je moet openstaan voor nieuwe activiteiten. Acceptatie is een
groot deel van een uitwisseling. Als iemand (die
je kan vertrouwen natuurlijk) vraagt of je ergens
mee naar toe wil, twijfel niet en aanvaard meteen de uitnodiging. Als je dit niet doet, kan je
evengoed thuis blijven en Frans praten tegen je
eigen familie.
Nog een handige tip. Alice raadt aan om ontvangen te worden door een familie die je al een
beetje kent dankzij eerdere ontmoetingen of
in haar geval familievrienden. Dit is geen must,
maar het maakt de ontvangst vlotter en zorgt
voor een sterkere band. Dus als jij iemand kent
in het buitenland die klaarstaat om iemand te
ontvangen voor enkele weken en dit lijkt interessant, bel hen dan gewoon even op.
Heb je na het lezen van dit artikel zelf zin in een
uitwisseling? Denk je dat jij over alle kwaliteiten
beschikt om dit avontuur aan te kunnen? Dan
kan je via wep.be/nl of een andere site jouw eigen droomuitwisseling realiseren. Als extra kan
je ook naar de site van WEP gaan om je eigen
taalniveau gratis uit te testen.

The White Rose vertelt het verhaal van
Violet, een 16-jarig meisje vernoemd naar
de kleur van haar ogen, voorbestemd om
surrogaat te worden. Het lot van zo’n surrogaat is om het kind van de adel te baren
en nadien te sterven. Violet is natuurlijk niet
van plan om dit zomaar te laten gebeuren.
Dankzij de hulp van Lucien, een gecastreerde hofdame, en Garnet, de zoon van haar
meesteres, weet ze te ontsnappen uit de
Jewel. Onderweg blijkt dat Violet niet zomaar is uitgekozen door Lucien. Ze beschikt
namelijk over speciale krachten waarmee ze
in contact kan komen met de natuur. Violet
kan stenen verbrijzelen en de wind veranderen in een tornado, maar kan ze ook de
adel omverwerpen en zo het evenwicht
herstellen in Lone City?
Het boek begint exact op de cliffhanger
waar The Jewel, het eerste deel van deze
trilogie, eindigt. Violet moet samen met
haar bondgenoten ontsnappen aan de gruwelen van de adel. Je wordt dus meteen in
het verhaal gezogen met een moment vol
actie en spanning. Hoewel het boek veelbelovend begint, blijf je in het eerste deel
van The White Rose toch een beetje op je
honger zitten. Pas in het tweede deel van
het boek bouwt de spanning echt op en
komt er een flinke portie actie tevoorschijn.
De ene onverwachte wending volgt op de
andere met een enorme plottwist en cliffhanger als indrukwekkend slot. Het boek
stopt zo abrupt en het einde komt zo halsoverkop dat je meteen verlangt naar meer.

The White Rose is een spannend en soms zelfs
ontroerend verhaal geschreven op een vlotte,
aangename manier. De innemende en scherpe
schrijfstijl van Amy Ewing zorgt ervoor dat je
meteen in het verhaal wordt gezogen bij de
eerste zinnen. Bijgevolg heb je alle 251 pagina’s
in een mum van tijd uitgelezen. Ook de personages worden voldoende uitgediept en ze ontwikkelen zich verder doorheen het verhaal. Dat
maakt het gemakkelijker om je in te leven in de
personages en het draagt veel bij tot de geloofwaardigheid van het boek. De mooie, gedetailleerde beschrijvingen van alle gebeurtenissen
zorgen ervoor dat je je alles perfect kan inbeelden zonder dat je verbeelding echter aangetast
wordt.
The White Rose is een intrigerend vervolg op
The Jewel dat je door alle verschillende (soms
schokkende) gebeurtenissen op het puntje van
je stoel houdt. Het mist een beetje actie in het
begin, maar dat wordt meer dan goed gemaakt
door het andere, overgrote deel. Het boek beantwoordt zeker aan de verwachtingen en overstijgt deze misschien zelfs. Bovendien wordt er
doorheen het verhaal een mooie aanloop gemaakt naar het aangrijpende en spectaculaire
einde. Door deze duizelingwekkende cliffhanger is het nagelbijtend afwachten tot The Black
Key, het derde en laatste deel, uitkomt. Ongetwijfeld een glansrijke afsluiter van deze spectaculaire Lone City-trilogie.
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RECENSIE TONEEL

Gitte

een poppenverhaal dat zich afspeelt
in Nederland en Spanje in 1572

Stijn Vandewiele, 4 Wb

Samenvatting
Om het kort samen te vatten: Gitte is een jong meisje dat geboren werd
in Nederland en nooit wist wie haar vader was. Ze werd ook achtergelaten door haar moeder. Het enige wat ze nog overheeft van haar vader is een halsketting met een Spaans zegel aan. Door haar situatie is
ze gedwongen de gure kant van de maatschappij op te zoeken en is ze
veroordeeld tot diefstal, tot ze op een dag betrapt wordt …
Ze wordt terechtgesteld, maar als het vuur van de brandstapel haar al
begint te proeven, bedenkt de rechter zich. Als Gitte de dochter is van
een belangrijke Spanjaard, kunnen we haar gebruiken als een spionne
voor Nederland. Gitte verkiest de job als spionne boven opgeslokt
worden door het vuur en vertrekt direct naar Spanje met haar advocaat Johannes, maar niet voordat ze op haar schouder gebrandmerkt
wordt met het symbool van een dief.
In Spanje leert ze haar vader kennen die haar direct accepteert, omdat hij zijn oude geliefde herkent in haar gezicht. Zoals ze dacht, is
haar vader ook een persoon van groot belang. Hij is de kapitein van
de oorlogsvloot van de Spaanse legers. Ze leert ook haar akelige stiefmoeder kennen en ze ontmoet de liefde van haar leven, een matador
genaamd Don Domingo.
Gitte vergeet haar opdrachten en geniet van alle wonderen in Spanje.
Ze krijgt nieuwe kleren, prachtig weer, een nieuwe naam, eten en een
familie. Don Domingo en Gitte besluiten uiteindelijk om te trouwen,
maar op de eerste huwelijksnacht ontdekt de matador het brandmerk
op haar schouder: ‘Dief’. Zonder enige twijfel wil Don Domingo een
einde maken aan het leven van Gitte. Maar dan komt er redding in de
vorm van een kraai …

Mening
Het toneelstuk werd gespeeld met poppen die verbazend genoeg
heel goed gemaakt waren en ook goed bestuurd werden. Tot zover
het visuele. Wat het verhaal betreft … niet echt geweldig. Het verhaal
zit vol onrealistische reacties die maken dat het zeer moeilijk is om
mee te leven met de personages.
Don Domingo vermoordt zijn recente echtgenote zonder even na
te denken en zonder naar haar deel van het verhaal te luisteren. De
naamloze stiefmoeder haat Gitte zonder dat de reden hiervoor ooit
duidelijk gemaakt wordt. Verder nog, er wordt nooit iets gedaan met
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de frictie tussen die twee. Johannes was meer ongemakkelijk dan
grappig. In het verhaal had hij een rare obsessie met Gitte tot op het
punt dat hij haar kuste elke keer dat hij haar zag. Dit lijkt op een gefaalde grap, die meer overkomt als molestatie dan als iets anders.
Wat betreft het einde. Ook een vreemd iets. Gitte wordt op een magische manier gered door een oude heks die kan transformeren in een
kraai. Daarbovenop heeft deze heks zó een nietszeggende rol eerder
in het verhaal, dat ik het niet eens nodig vond om haar te vernoemen
in mijn samenvatting. Wanneer we de heks voor het eerst zien (één
van haar drie opkomsten in het totaal) in een cel waar Gitte ook in zit,
wordt er geen enkele band gevormd tussen hen. Geen schuldgevoel,
geen tegoed. De heks heeft daardoor absoluut geen motief om Gitte
te redden. Hierdoor lijkt het einde een klassieke deus ex machina. De
makers wilden beslist niet dat 10-jarigen in de zaal begonnen te huilen, dus hebben ze het bovennatuurlijke laten opdagen om onze Gitte
te redden.
De reden waarom ik zo kritisch ben, is tot stand gekomen omdat ik
voor deze recensie lang nagedacht heb over wat er in dit verhaal gebeurt (uiteindelijk wel mijn job als redacteur). Gitte is zeker en vast
geen onaangenaam stuk om te zien, dus het is zeker niet onzinnig om
het stuk te gaan bekijken, maar je mag niet elke verhaallijn beginnen
analyseren, want dan blijkt dat men hier en daar wel eens een steek
heeft laten vallen.
Gitte zal wederom vertoond worden op 6 januari 2019 om 19 uur in
Beeldsmederij De Maan in Mechelen. Wil je andere stukken zien zoals
dit? Dan kan je naar froefroe.be gaan voor meer informatie.
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Het duel: Ilse versus Ilse
Maïté Verstraeten, 5 LWIa

Zoals iedere editie van Ic Hou bevat ook dit nummer een duel. Deze keer lieten we dat doorgaan tussen mevrouw
Van Steelant en mevrouw Van Caekenberghe, collega’s die het ook in het echte leven goed met elkaar kunnen
vinden. Ik had namelijk eerst mevrouw Van Caekenberghe gevraagd of ze zin had hieraan deel te nemen en toen
ze vroeg ‘Mag ik dan zelf een tegenspeler kiezen?’ (en ik natuurlijk volmondig ‘ja’ zei,) zei ze dat ze graag wou
strijden tegen mevrouw Van Steelant. Hét bewijs van hun vriendschap buiten de schoolmuren. Hieronder een
verslagje van het duel.

Opdrachten
Dit duel bestond uit vijf rondes. De eerste ronde
was een puzzelronde. Hierbij kregen de twee
kandidaten een rooster met 12 woorden voorgeschoteld. In dat rooster was er drie keer tussen vier woorden een verband te leggen. Zij
moesten proberen om die drie verbanden eruit
te halen.
De tweede ronde bestond uit een fotoronde.
Beide spelers kregen vijf foto’s van personen/
zaken te zien waar ze dan het juiste antwoord
moesten geven op de vraag die ik bij de foto
stelde.
De derde ronde was een filmronde: ik schotelde
hen vier afbeeldingen voor met daarop telkens
een bekende filmquote. Zij moesten achterhalen uit welke film die quote kwam.
De vierde ronde was een echte inzichtronde. De
twee kregen elk één rebus, drie droedels en vier
raadsels gepresenteerd. Die moesten ze dan zo
snel en zo juist mogelijk proberen op te lossen.
De laatste ronde was een doe-ronde die bestond uit vier opdrachten: armworstelen, een
kaartenhuisje bouwen, Jenga spelen en in elkaars ogen kijken zonder te lachen

Het duel
Bij de eerste ronde vonden beiden de woorden
‘motel’ en ‘kroepoek’ (‘Jane Austen’ ontbrak dus).
Toch kon mevrouw Van Steelant deze ronde
winnen aangezien zij een seconde vroeger afgaf
dan mevrouw Van Caekenberghe.
De tweede ronde werd gewonnen door mevrouw Van Caekenberghe. Toch gingen beide
leerkrachten hier een beetje de mist in … Bij
de vraag: “Wat zijn de namen van ABBA?” wist
mevrouw Van Caekenberghe de namen van de
jongens, maar niet van de meisjes. Mevrouw
Van Steelant hield het laconiek op: “Serge, Diana
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en Christina”. De tussenstand na deze tweede
ronde was 1-1.
Gelukkig ging de derde ronde beter dan de
tweede ronde. Hierbij kende mevrouw Van
Steelant alle vier de oplossingen. Toch deed mevrouw Van Caekenberghe het ook niet slecht:
zij herkende – op Star Wars na – ook alle filmquotes. 2-1 voor mevrouw Van Steelant …
Ronde vier was duidelijk de moeilijkste ronde
van allemaal en dat was ook te merken in de
antwoorden van beide leerkrachten. Het eerste deel van deze ronde bestond uit droedels.
Mevrouw Van Caekenberghe slaakte een kreet
van opluchting toen ze de droedels zag en ze
had slechts enkele seconden nodig om mij de
antwoorden voor te schotelen! Mevrouw Van
Steelant moest wat langer zoeken op de droedels, maar vond er uiteindelijk toch eentje. Het
tweede deel van deze ronde was een rebus, die
ze beiden vonden. Hoewel het antwoord “Ze
windt er geen doekjes om” was, zei mevrouw
Van Steelant toch “Ze windt er geen doeken
om”. Toen ik haar wees op haar fout, zei ze: “Tja,
dat is te snel willen zijn, net als onze leerlingen.”
Bij het laatste deel van deze ronde moesten ze
proberen om vier raadsels op te lossen. Ze vonden beiden de oplossing van het raadsel met de
bus (“Rijdt de bus naar Salta of naar Buenos Aires”, zoek maar eens op!), maar de andere raadsels konden ze niet oplossen. Deze ronde werd
dus gewonnen door mevrouw Van Caekenberghe, de tussenstand na deze ronde was dus ook
2-2. Het beloofde spannend te worden!

De vijfde en meteen ook de laatste ronde zou
beslissend worden. De dames begonnen deze
ronde met een partijtje armworstelen. De krachten van mevrouw Van Steelant zorgden ervoor
dat zij kon winnen. Daarna moesten ze in elkaars
ogen kijken zonder te lachen. Dat was een hele
lastige en al na minder dan een minuut moest
mevrouw Van Caekenberghe zich gewonnen
geven. Mevrouw Van Steelant won. Als derde
moesten ze een kaartenhuisje bouwen. Dit was
echter makkelijker gezegd dan gedaan. Mevrouw Van Caekeberghe kon dan toch na vijf
minuten met haar creatieve geest een kaartenhuisje bouwen van twee verdiepingen dat bleef
staan. Als laatste speelden ze het spel Jenga.
Hoewel ze beiden erg goed waren in dit spel,
liet mevrouw Van Caekenberghe toch de toren
omvallen. Dit maakte mevrouw Van Steelant dus
ook de winnaar van deze vijfde ronde.

De winnaar
Ronde 1 werd dus gedomineerd door mevrouw
Van Steelant. De tweede ronde wist mevrouw
Van Caekenberghe te winnen. Bij de derde
ronde kon dan weer mevrouw Van Steelant winnen en de vierde ronde werd door mevrouw
Van Caekenberghe binnengehaald. De stand
na deze vier rondes was 2-2, maar daar bracht
ronde 5 finaal verandering in. De wedstrijd eindigde op 3-2 voor mevrouw Van Steelant, zij
werd dus de uiteindelijke winnaar van het duel
Ilse versus Ilse.
Proficiat!

Opdracht rooster
Anonimiteit

Pride and prejudice

Lady Susan

Eigenlijk uit Indonesië

Engeland

Garnalen

Romanschrijfster

Langs de snelweg

Lijkt op een hotel

Soort chips

Populair in films

Gratis bij de Chinees
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Vijf dingen die je nog niet wist
over deze leerkrachten!
Maïté Verstraeten, 5 LWIa

MEVROUW MARIMAN
Huisdieren: Als huisdier heeft ze een ezel
met de naam Kamiel. Hij slaapt in een apart
hokje op de weide, achteraan het huis. Ze
droomt ervan om hem dressuurlessen te
geven, zodat hij op zijn achterpoten kan
lopen!
Familie: Haar man heet Koen Van Hoey
landt en ze heeft drie kinderen: twee dochters van 28 en 26 jaar en een zoon van
24 jaar.
Favoriete vrijetijdsbesteding: Naar de tv
kijkt ze niet, maar lezen doet ze supergraag.
Hobby’s: Ze gaat af en toe wel eens graag
mountainbiken.
Wedstrijden: Haar grootste hobby is competitievoetbal, maar ook tennis
vindt ze een leuke sport. Ze neemt ook vaak deel aan interclubwedstrijden.

Op vakantie in Colombia,
aan de Cocoravallei

MENEER VAN HOVE

Hobby’s: Velen zouden het niet denken, maar meneer Van Hove doet aan
ballroom! Ook Latijns-Amerikaanse
dans interesseert hem.
Vroegere carrière: Hij heeft vroeger
nog een dienstplicht als reserveofficier vervuld. Dat is dan ook de reden
waarom hij aan de vooravond van de
onderwijsloopbaan nog getwijfeld
heeft over het aanbod van een militaire
loopbaan.
Vrijetijdsbesteding in vakanties: Reizen, bij voorkeur buiten Europa.
Favoriete landen: Buiten Europa: Latijns-Amerika. Binnen Europa: sinds
2011 is hij van kampeerder met tent overgeschakeld naar rondreisvakanties met motorhome. Zijn voorkeur: Frankrijk, Noorwegen en Zwitserland.
Winterperiodes: Skivakanties in Zwitserland.

MENEER DE BELEYR

Meneer De Beleyr
in de drukkerij

Sterrenbeeld: Zijn sterrenbeeld is Stier en
zijn Chinese horoscoop is Draak.
Vrijetijdsbesteding: Tweemaal per jaar
doet hij een filmmarathon: dit is een hele
dag in de cinema zitten en maar liefst vijf
films kijken!
Meest gestelde vraag: De meest gestelde
vraag aan hem is: ‘Wat geeft u?’. Die vraag
beantwoordt hij met de wijze woorden
‘goede raad en straf’. (In die volgorde, niet
andersom!)
Tweede meest gestelde vraag: De tweede meest gestelde vraag (als de bel net is
gegaan): ‘Mag ik nog naar het toilet?’
Functie op school: Hij is op school samen met Marleen Pultijn verantwoordelijk voor de drukkerij. Leerkrachten en leerlingen kunnen bij
hem terecht voor een luisterend oor. Hijzelf vindt zijn job afwisselend
én vaak onderschat door sommigen, hoewel hij wel vaak mensen ondersteunt met hart en ziel. Met veel geloof, hoop en vooral ook veel
liefde.

MENEER DE WAELE
Hobby’s: Hij speelt bij de elektronische band
G A U S S. Nieuwsgierige lezers kunnen altijd
een kijkje nemen op de site gauss.nu.
Muziek: Hij heeft een uitgebreide collectie
45-toerenplaatjes met hits van de jaren ’50 tot
’90, inclusief Vlaamse pareltjes!
Visie: Hij is veganist (behalve dan een bio-eitje
van vrije uitloop op zondagochtend) om zo een
betere (minder CO2) en meer diervriendelijke
wereld te verkrijgen.
Guilty pleasure: Al acht seizoenen is hij fan van
‘The Walking Dead’.

Volledige naam: Pieter-Jan
Dirkszoon Franciscus Josepha
Emilius Maria De Waele
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Kunst voor kleuters
Laurence Claessens en Hanne Van Puyvelde, 6 HW

Wij trokken met tien bekende
schilderijen naar de kleuterklas. Daar selecteerden we
drie kleutertjes uit de
giraffenklas die hen voor jullie
zo goed mogelijk beschreven.
Deze schavuiten waren Jakob
(zoontje meneer Van Looy),
Finn (zoontje meneer Fels) en
Pauline (dochtertje mevrouw
D’heer). Aan de hand van de
beschrijvingen moeten jullie
raden over welke beroemde
kunstwerken ze praten. Wie
het zichzelf iets gemakkelijker wil maken, kan onderaan
het artikel de keuzemogelijkheden vinden.

Ik zie één mannetje dat zwarte kleren
aanheeft. Er is een vulkaan en rode
lucht. Er is heel veel zwart te zien, maar
ook oranje en blauw.

De persoon heeft twee staarten!

1

Dit schilderij beschrijven de kinderen als volgt: Ik zie één mannetje en
dat heeft zwarte kleren aan. Hij is bang. Er is een vulkaan en rode lucht. Er
is heel veel zwart te zien, maar ook oranje en blauw. Als laatste is er één
kleutertje dat zegt dat de persoon twee staarten heeft.

2

De kindjes zien hier een mevrouw die kleren draagt, stenen, bergen,
water en bomen. Volgens hen kijkt de vrouw naar links en is ze blij, maar
toch vind één iemand dat ze ‘gewoon’ kijkt. Haar handen liggen op elkaar.
Ze zien gele kleuren, maar haar haar is zwart met bruin.

3

Het volgende schilderij wordt getypeerd door een mevrouw die
zwarte en gele kleren draagt. Ze heeft iets op haar hoofd, dat een soort
blauwe-grijze muts lijkt. De mevrouw heeft een roos gezicht en één kindje
heeft opgemerkt dat ze een oorbel draagt.

4

Opnieuw zien de kindjes een mevrouw. Verder zien ze witte muren,
iets dat op de grond staat en een blauwe tafel waarop eten ligt, specifieker
brood. Het meisje is aan het koken, lekkere dingen aan het maken en volgens één kleutertje melk in een pot aan het doen. Ze draagt danskleren en
hier draagt ze ook weer een soort muts. De kleuren die ze zien in de kledij
zijn wit, een soort geel en blauw. Als laatste wordt gezegd dat het meisje
armen heeft.

5

Hier zijn de meningen over het schilderij verschillend. De ene kleuter
ziet een meneer die een mevrouw uit een vliegende zetel trekt, omdat er
andere mensen in die zetel zitten die in hun blootje staan. De andere kleuter beschrijft het als een schilderij van twee meneren. Eén meneer ligt in
een mand en ze houden elkaars armen vast. De laatste kleuter beschrijft
het als mensen die elkaar pakken, waarvan één meneer in een appel ligt.
Verder zeggen ze allemaal dat er één meneer in zijn blootje staat.

ANTWOORDMOGELIJKHEDEN
a. Waterlelies

b. Kruisafname

c. De Schreeuw

d. Melkmeisje

e. Het Vlot van de Medusa

f. Meisje met de Parel

g. De schepping van Adam

h. De Aardappeleters

i. Guernica

j. Mona Lisa
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Even tijd voor ontspanning …
Een 10 voor creativiteit, maar …

6

Bij dit schilderij praten de kleuters
over vijf mensen, een kapot huis, een
houten tafel en een lamp. Ze zien vooral
zwart, groen en bruine kleuren, maar één
kleutertje vernoemt ook de kleur rood. De
mensen zijn aan het eten.

7

Hierbij zijn de kleuters redelijk vaag.
De kindjes zien heel veel: allemaal gekke
beestjes, een soort koe met staarten, een
soort paard en een soort van mensen. De
kleuren die ze zien zijn wit, grijs en zwart.
Volgens één kleutertje zijn het geen mensen, maar een soort
monstertjes. Als laatste zien ze ook nog diertjes die omvallen en
iemand die een boek vastheeft omdat die ineens schrikt.

8

Bij dit schilderij zijn er alweer uiteenlopende meningen. Ze
zijn het er niet over of het schilderij nu uit drie delen bestaat. Ze
zien heel veel mensen, maar ze weten niet hoeveel. De ene kleuter beschrijft een meneer die in zijn blootje staat en een ladder.
Ook praat hij over een mevrouw die een soort hoed op heeft en
mensen met een soort kasteel. Het tweede kleutertje praat over
mensen die kleren dragen, een hond die wit is en een hoed op
het hoofd van iemand. De laatste kleuter ziet mensen die gaan
trouwen, mensen die trekken en een trap. Over het algemeen
praten ze over de kleuren rood, roze, zwart, bruin en blauw.

9

Bij dit schilderij praten de kleutertjes over een houten brug
die er niet stevig uitziet, water, gras, bomen en bloemetjes. Er zijn
heel veel groene, blauwe en grijze kleuren.

10

Op het laatste schilderij zien ze super, super, superveel
mensen, ze konden ze niet tellen, want ze waren door elkaar. De
mensen zijn op het water aan het varen in een grote boot en ze
zijn een gevecht aan het doen en ze roepen ‘help’. Daardoor is er
één meneer die in het water valt. Op de boot zijn de mensen aan
het liggen. Als laatste wordt gezegd dat de boot kapot is.

Het leven is moeilijk, maar op het College soms nog moeilijker. Je hoofd hier
boven water houden is een ware kunst. Maar soms wordt de zee aan toetsen
en examens zo woest, dat we allemaal wel lijken te verdrinken. Geen nood:
onze redactie ging uit voorzorg op zoek naar de meest fatale blunders. Na
grondig analyse van dit materiaal destilleerden we hieruit enkele gouden tips,
opdat jullie dergelijke misstappen in de toekomst hopelijk zullen vermijden.
Waar werd de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring ondertekend?
Gegeven antwoord: onderaan (het blad)
Analyse: De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring werd echter ondertekend in Pennsylvania, een staat gelegen in het noordoosten van de VS. Het
zuiden van dat document gokken, is als spookrijden in een eenrichtingsstraat.
Probeer dus voor een examen niet rond je eigen as (of rond de pot) te draaien,
anders val je ten prooi aan desoriëntatie …
Wat is volgens jou een goede oplossing voor overbevolking?
Gegeven antwoord: The Hunger Games
Analyse: Het organiseren van dergelijke spelen zal een bijzonder grote hap uit
het staatsbudget nemen. Als de staat bovendien geleidelijk aan haar belastingbetalers uitroeit, zal dit systeem afstevenen op een economische mislukking.
Aan mijn medeleerlingen: zorg er alsjeblieft voor dat jullie antwoorden onze
economie niet meer schaden, of anders zullen jullie een recessie opmerken in
jullie punten.
Noem een soort schimmel en verklaar een van zijn karakteristieke
kenmerken
Gegeven antwoord: het paard van Sinterklaas. Het is wit.
Analyse: Ja ja, op 6 december brengt de Sint voor de meesten onder ons een
examen als cadeau. Toch verpest dat de sfeer niet voor sommigen. En dat heeft
gevolgen. Focus je op zo’n dag even niet op de cadeautjes thuis, maar liever op
de gestelde vraag, want hier vroeg men naar een van de opruimers van de natuur, niet naar een wezen dat al eens ongevraagd iets achterlaat op straat …
Wat was de grootste dreiging voor wereldvrede in de jaren ‘80?
Gegeven antwoord: heavy metal muziek, omdat dit erg hard was.
Analyse: Heavy metal muziek kende inderdaad zijn hoogtepunt in de jaren
‘80. Bovendien associëren velen dit genre met het duivelaanbidden: een stereotype die voor veel misverstanden zorgt. Hoe dan ook, het beluisteren van
deze stijl voor een examen wordt sterk afgeraden: door de harde ritmes wordt
de geleerde leerstof er wel eens uit gerammeld en dan blijven alleen de zware
metalen in je lichaam over. Dat is misschien wel ok voor de wereldvrede, maar
een zegen voor het milieu is het allerminst.
Hoe noemt men de wetenschap die zich bezighoudt met het classificeren
van levende wezens?
Gegeven antwoord: racisme
Analyse: Het indelen van de menselijk soort en andere orga(ni)smes (ook authentiek!) zou je kunnen beschouwen als ‘raakpunt’ tussen racisme en bio. Maar biologie is geen pseudowetenschap en hecht geen ‘waarde’ aan de verschillende
soorten. Hierbij stellen we vast dat ze geen synoniemen van elkaar zijn. Een algemene tip. Moeilijke woorden gebruiken om indruk te maken helpt echt, maar
zoek hun betekenis voor het zekerste eerst eens op voor je ze gebruikt!
Xoana Memcaj, 3 GL
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Leerkrachten
gekruisigd

1

2

3

2

4

5

6

7

8

5

10

11

8

3

Vul de familienamen in van de leerkrachten
in de opgave. Met de gevonden letters vind
je een leerkracht wiens enthousiasme heel
aanstekelijk werkt.

9

12

1

4

4
5

6

9

6

HORIZONTAAL
2. Deze man geeft als opperhoofd het goede
voorbeeld door elke dag met de fiets naar
school te komen.
5. Leerkracht fysica die graag eens enkele
kilometers loopt en al jaren actief is bij
Skairo.
9. De tweede meest voorkomende
achternaam in België in 2016.
12. Deze leerkracht maakt een deel uit van de
Heilige Drievuldigheid.
14. Leerkracht biologie die in december 2017 is
bevallen van een meisje.

7
8

3

9

2

10
11
12

11

12

10

13
VERTICAAL
3. Leerkracht wiens achternaam sterk gelijkt op
het taalvak dat ze geeft.
4. Haar achternaam klinkt misschien wel als
een hoogte van een zangstem, toch geeft
deze leerkracht geen M.O.
6. Deze leerkracht P.O. heeft dezelfde
familienaam als de acteur die bekend staat
als ‘The ‘Muscles from Brussels’.
9. Leerkracht chemie wiens Franse naam lekker
smaakt met een groentekransje en kroketjes.
10. Een grote leerkracht wiskunde en
aardrijkskunde met een passie voor
basketbal.
12. Deel van voormalig zusjesduo op het
College dat de liefde voor het onderwijs
van de papa met de paplepel heeft
meegekregen.
12. Maar liefst drie leerkrachten hebben deze
achternaam. Toch zijn ze geen familie. Als
je de leerlingen erbij rekent, kom je aan
14 personen met deze familienaam.
Femke Schutyser, 6 LWE
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Rebus
De examens zijn achter de rug, dus is het tijd voor iets anders!
Vind jij de twee spreekwoorden terug die verstopt zitten in deze rebus?
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Solidair maal

Prikbord

Dit jaar was er op
nieuw een Solidair
maal ten voordele van Broederl
ijk Delen. De maalt
ijd
was redelijk
sober, maar wel he
el lekker! Ook voor
ee
n heerlijk
dessertje was er no
g plaats …

Maïté Verstraeten, 5 LWIa

Broederlijk Dele

ntocht

art een wanonte werd er in ma
Naar jaarlijkse gewo
Delen georele van Broederlijk
deltocht ten voord
bben de tocht
sportievelingen he
ganiseerd. Enkele
was ook een
gewoon wandelen
zelfs gelopen, maar
optie.

COBA’s
Ook dit jaar haalden
de zesdejaars alles
uit de kast
voor de COBA’s. Ze
maak ten allen in kle
ine
groep jes een boek traile
r van hun favoriete
bo
ek
. Hieronder een foto va
n één van de groep
jes
die
in de
prijzen vielen. Ze wo
nnen zowel de pri
js
film
educatie als de publiek
sprijs.

is te ga
asvakantie op eindre
usiast om in de pa
tho
en
rs
jaa
de
zes
el
lden.
ren er weer heel ve
der enkele sfeerbee
Zoals ieder jaar wa
Griekenland. Hieron
of
lië
Ita
je,
an
Sp
naar
dit jaar trokken ze

Eindreizen
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Ic Onthou-quiz

Dit jaar werd de 10
de editie van de Ic
Onthou-quiz georganiseerd. Er waren
maar liefst 75 deeln
emende ploegen!
Natuurlijk kan er ma
ar één de beste zijn
en dit jaar vielen
de ‘Svarabhak tivoc
alen’ in de prijzen.
Vo
or
deelnemende
leerlingen van he
t College was er
een apart klasseme
Natuurlijk kon een
nt.
foto van de gewo
nnen leerlingenploe
ook niet ontbreken
g
!

Zeepkistenrace

en
STEM organiseerd
De klassen van 2
e.
rac
ten
use zeepkis
op 1 maart een he
n
iale
ter
andere ma
Uit (af val)hout en
.
ten
kis
ep
ar liefst 16 ze
knutselden ze ma
ee
gin
En
it werd de
Met deze ac tivite
‘STEM’ in de verf
uit
nt
ring-compone
gezet.

Het schot van Sarajevo
Onlangs vond ook het project voor de vijfdes rond de
Groote Oorlog plaats. Om dit project wat meer te kaderen, gingen ze onder andere naar Ieper en kregen ze een
voormiddag les over het schot van Sarajevo in de vorm
van presentaties, toneeltjes, fysieke proeven …

Trektocht zesdes

Op vrijwillige basis
konden leerlingen
uit het zesde
zich inschrijven vo
or een trektocht in
de
Ardennen.
Enkele leerlingen
waagden zich aan
deze tocht en
schreven zich in!
Ze maak ten een
stevig ommetje
van Ay waille naar
Coo.

oj
Internationaal Pr

ect

appen.
Humane Wetensch
jec t van de zesde
don.
ng
nti
Internationaal pro
Hu
uit
n
de gaste
r ander Gent met
Ze bezochten onde
rrijke ervaring!
Alweer een heel lee
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De CRU voor Ella
Eline Penneman, 4 Lb

Het was overal te zien, te lezen en te horen. De kranten stonden er vol van: dat ‘kleine meisje’ dat een doorbraak
geforceerd had in de wereld van de mode. Voortaan had ze het razend druk …
Ella De Vil had het gevoel overal tegelijk te zijn.
Ze moest een nieuwe lijn ontwerpen, andere
vakken nemen op school, zich bezighouden
met haar vriendin, poseren voor de bladen …
Mensen zeiden dat ze het had gemaakt, maar
dat deed haar moeder niet. Zij zei dat ze nog
harder moest werken. Waar haar vader was? Die
was vertrokken toen ze nog heel jong was en hij
had haar en haar moeder zonder een rooie cent
achtergelaten. Ella zat nu in haar laatste jaar als
zestienjarige, maar in vergelijking met alle anderen had zij al bijna een fulltime job: de mode.
Ze hield ervan om kleding te ontwerpen en
na haar doorbraak die winter, moest ze steeds
meer tijd investeren in ontwerpen. Dit zou grote
gevolgen hebben voor haar studies, dus werd er
een heel programma opgestart. Ella zou meer
bedrijfseconomie krijgen, maar de meeste andere vakken zouden teruggeschroefd worden,
zodat ze de helft van de tijd in het atelier kon
zijn, waar ze de kneepjes van het vak nog beter onder de knie kon krijgen. Door al het werk
verwaarloosde ze haar beste vriendin Anita wel
eens een beetje …
Ella stond op het schoolplein en zag Anita naar
buiten komen. Anita droeg haar uniform altijd
keurig en haar haar zat altijd in een paardenstaart in tegenstelling tot dat van Ella, die het
liever iets modieuzer had. De leerkrachten hadden dan ook een hekel aan Ella en ze hielden
van Anita. Het was wel duidelijk dat ze zich wel
eens afvroegen waarom ze bevriend waren.
“Anita! Waarom heb je niet geantwoord op
mijn berichten?” vroeg Ella toen haar vriendin
eindelijk bij haar stond. “Sorry, ik ben vergeten
mijn gsm op te laden.” Ze trok haar schouders
op. Ella wuifde het weg met een handgebaar.
“Maakt niet uit. Moet je horen! Ik heb juist een
paar schetsen voor de nieuwe lijn klaar! Wil je ze
zien?” Anita keek een beetje geërgerd. “Ik hoop
dat je doorhebt dat we een test wiskunde hebben en morgen Engels dus … nee. En ik heb
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vanavond ook geen tijd.” Na die woorden ging
de bel en Anita liep naar haar volgende les. Op
dat moment had het al tot Ella moeten doordringen dat er iets niet klopte …
Tijdens de lunchpauze ging Ella op zoek naar
Anita om samen te eten. Toen ze nergens te bespeuren was, ging Ella na een kwartiertje naar
hun plaatsje in de kantine. Ze voelde zich niet
alleen, want er kwamen geregeld meisjes langs
die haar feliciteerden en vroegen of ze hun Instagram wou volgen of toch iets in die aard. Na
een tijdje nam Ella haar gsm en ze keek stiekem
op het scherm. Niets. Toen ze opkeek door rumoer bij de ingang, zag ze Anita. Anita stond
te giechelen naast de “populaire meisjes”. Ella
stak haar hand op, maar liet deze terug zakken
op het moment dat Anita bij diezelfde meisjes aan de tafel ging zitten. Ella begreep het
niet. Ze hadden die giechelende idioten altijd
verafschuwd. Ze fronste en de plaats waar ze
zat, voelde opeens leeg en grauw. Haar maag
en de rare blikken van de andere meisjes negerend, gooide ze de rest van haar eten weg
en ze ging naar Anita. Anita zat te lachen. Ella
ging naast haar staan en tikte met haar vinger
op haar schouder. Ze draaide zich uiteindelijk
om. “Oh! Hey, ik had je niet gezien. Is er iets?”
Ella keek Anita vragend aan. “We hadden toch
afgesproken samen te gaan studeren?” Anita
haalde haar schouders op en zei stomweg: “Dat
zal wel, maar voor als het je nog niet was opgevallen: ik ben bézig.” Daarna draaide ze zich om
en negeerde haar compleet. Ella stormde verontwaardigd naar buiten en liep de school uit.
Het gelach en de wrede woorden spookten nog
steeds door haar hoofd. Buiten de schoolpoort
botste ze hard tegen iemand op. “Kijk uit waar je
loopt!” Vluchtig zei ze sorry en ze probeerde het
groepje waar ze op gebotst was te ontglippen.
Een sterke hand greep haar arm. “Sorry, dat was
lullig. Ik ben Jack en jij bent … het modemeisje,
is het niet?” Er kringelde rook uit de sigaret die

tussen zijn vingers zat. De andere meisjes en
jongens van het groepje stonden ook te roken.
Sommigen van hen zagen er high uit. Iedereen
droeg zwart met een paar accentkleuren en de
meesten hadden hun haar ook gekleurd. Eén
van de meisjes had roze haar en een neuspiercing. Ze blies haar rook uit en stak haar hand
met de sigaret erin naar Ella uit. “Trekje?” Ella
keek van de hand naar de jongen en zag dat
hij er wel cool uitzag. “Ella,” zei ze, “Mijn naam
is Ella. En graag!” Ze nam de sigaret en nam een
trek. Haar longen verkrampten en ze hoestte.
De anderen klapten, juichten en stelden zichzelf
voor.
Enkele weken later bestond haar vriendschap
met Anita bijna niet meer, haar punten op
school werden elke dag slechter en ze hing nu
vaak rond met haar nieuwe vrienden, vooral
dan met Jack, waar ze nu een relatie mee had.
Het beste wat er gebeurd was, was dat haar
kleding door iedereen gewaardeerd werd en
dat het ontwerpen goed ging. Toen Anita op
een dag naar haar toe kwam en zei dat dit alles
niet “juist” was en dat het haar speet, wees Ella
haar bot af. Ze kwam er ook achter dat ze erg
van bont hield en dat rood, zwart en wit haar
goed stonden. Op een bepaald moment kleurde ze zelfs een deel van haar zwarte haar fel
wit vanaf de scheiding. De mensen vonden de
nieuwe look wel cool en stoer. Dat gaf haar een
goed gevoel. Anita liep terug vaak alleen, maar
dat leek haar niet meer te kunnen schelen. Het
brave meisje dat ooit Ella heette, was voorgoed
verdwenen …
Het begon zoals zoveel gepest, het begon als
een grap. Een grap die escaleerde.
Haar fans van het eerste uur vonden steeds
minder voldoening in haar ontwerpen. Ze vonden het idee van dierenhuiden niet erg aangenaam en ze gebruikten nogal vaak de termen:
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gestoorde junk, bontwijf … Ella trok er zich
in het begin niets van aan, maar het begon
haar na een tijdje wel te irriteren. Jack was
de laatste tijd ook steeds afstandelijker en
ze had hem een paar keer betrapt op het
rotzooien met andere meisjes. Het was dan
ook een echte verrassing dat hij iets speciaals had gepland voor haar verjaardag. Ella
keek die dag dan ook ongeduldig uit het
raam op zoek naar zijn auto. Ze werd 17!
Terwijl ze zat te wachten, schelde de deurbel. Anita stond voor de deur. Ze zag er
verwaaid uit. “Wat moet je?” “Ga niet, Ella!”
riep ze uit. “Wat?” “Het is een grap, ze gaan
je kwetsen …” “Over wie heb je het in godsnaam en wat kan het jou iets schelen?” Ze
keek gekweld, maar probeerde haar vastberaden blik terug te vinden. “Jack en Courtney hebben het samen in elkaar gezet en
…” Ella liet haar niet uitpraten. “Als je het
hebt over mijn verjaardagsfeestje, kan je nu
stoppen. Dat jij geen gaaf vriendje – of zelfs
maar vriendinnen – hebt dat zoiets voor
je wil regelen, kan me niet schelen, maar
blijf dan wel verdomme van mijn geluk af!”
“Maar …” Ella smeet de deur dicht en keek
uit het raam tot ze Anita zag afdruipen. Op
dat moment kwam een auto de oprit opgereden en er werd getoeterd. Ze sprong
van de zetel en pakte haar tas. Ze zat juist in
de auto toen er iemand een blinddoek omdeed bij haar. Ze moest lachen. “Is het zo
geheim?” Ze hoorde gelach en Jack zei dat
het zeker een verrassing was.
De rit duurde langer dan ze had verwacht.
“Eh, jongens? Waar zijn we? We zitten hier
nu al minstens een halfuur.” Op dat moment stopte de auto. Iemand sleurde haar
ruw van de achterbank. “Eh, oké dan. Jongens dat doet pijn! Auw!” Ze sleurden haar
mee. Het was doodstil en toch kon ze het
geroezemoes van vele mensen horen. Ze
raakte meer en meer in paniek. Iemand
duwde haar in iets kouds en ze hoorde een
ijzeren deur piepend dichtgaan. Ze worstelde zichzelf omhoog en deed de blinddoek
af. Voor haar stond een grijnzende Jack
met een geblondeerde trut die zich door
het leven sleepte met de naam Courtney.
Ella keek verder rond en tot haar ontzet-

ting stond bijna haar hele school op een of
andere akker. Ze zat in een ijzeren kooi en
kon in de verte de skyline van de stad zien.
Ze keek naar de gezichten. Allemaal grijnsden ze. Verraad! “Geen vragen, Ella?” vroeg
Courtney op zoetsappige toon, waarna ze
haar hand in die van Jack legde en hem
een kus gaf. “Waarom?” Ella keek naar Jack.
Hij trok zijn schouders op. “Ik had genoeg
van je. En je slechte reputatie schaadde de
mijne.” Ze keek ontdaan en verbouwereerd
toe hoe Courtney het woord nam en in duidelijke woorden omschreef wat iedereen
van haar vond. Er werd gelachen. Haar hart
klopte sneller en sneller.
“Stop! Stop, Courtney! Dit is niet juist!” Ze
herkende de stem van Anita. “Niemand
geeft iets om jouw oordeel, Anita. Je bent
al even zielig als die ex-vriendin van je hier.”
Op dat moment ging de deur van de kooi
open en werd een puppy naar binnen geduwd. Een dalmatiër. “Daar heb je je verjaardagscadeau! Is het geen schatje! Als hij
geluk heeft, eindigt hij misschien als een
van je volgende jassen. Dat is nog zoiets
ironisch! Nu zit je hier zelf als het gekooide
beest dat je bent net zoals al die onschuldige dieren die je doodt voor je kleding!”
Iedereen lachte en lachte. De puppy kroop
doodsbang ineen. Er werden dingen naar
haar gesmeten. Bier, tomaten en modder
doorweekten haar kleren en verpestten
haar haar. “Op naar de after-party!” werd er
gebruld. Ze gingen weg, maar Ella miste dat
alles. Een rode waas kwam voor haar ogen.
De puppy kwam naar haar toe. Ze keek in
zijn grote ogen, maar het enige wat ze zag
was zichzelf. Hoe ze eruit zag, wat er van
haar was geworden. Wat zé hadden gedaan! Ze had het zelf niet door. Ze had ook
nooit iets door. Ze kneep. Een gepijnigd gejank. Een fototoestel flitste.
Iedereen sprak erover, een ‘17-jarig meisje’
dat gezocht werd voor dierenmishandeling.
De kranten kopten wreed: CRU-ELLA SLAAT
WEER TOE!
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‘De aanslag’ van Harry Mulisch

door Alexander Canetta, Thomas Swinnen, Tuur Geers en Tibo Iserbyt, 5 LWIa
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Welkom Nieuwe Buur

Vaarwel mijn leven vijand

soms schrijft de zon een regenboog
soms schrijft de bliksemflits een schreeuw

met dichtgeknepen ogen
dwaalt ze rond in haar ziel
ze loopt gevoelloos tussen haar meren van pijn
meren van bloed
meren van al de keren dat ze geleden heeft
er vallen stralen licht op haar gezicht
die zich door het dak van herinneringen wisten te boren
de grijze wolken maken plaats voor haar blauwe lucht
een gevoel van hoop sijpelt binnen
maar dan
donder
alsof het niets is
wordt de warme gloed gemaakt van hoop
weggespoeld door argwaan
het heldere moment wordt overschaduwd door verdriet
ze is te moe om door te gaan
ze geeft zich over aan hem
haar vijand
haar dader
haar levenskraker

soms is alles een sprookje
soms is er enkel mist
soms streelt de wind mijn noden
soms steelt de wind hun dromen
maar …
ieder droomt zijn eigen wensen
op het ritme van de zee
lach en lach met me mee
dans en dans met me mee
laat ons voor hen een ster zijn
een waakvlam – aan laaiend vuur
geluk is soms gewoon
een welkom
een hartverwarmende buur
Camille Wellens, 3 Lc

haar kanker
Linde Engelen, 2 La
Een hoopje stilte hangt tussen
ons in
Slokt onze woorden op
De wind danst
Voor onze ogen
Tik tak tik
Een paar seconden
Nemen mijn plaats in
Fluisteren zachte tonen
Tot de stilte stilletjes
Wegvliegt
Camille Bourgeois, 3 Lc

Vogelvrij podium
Klaar voor de vlucht?
Voor mij de eindeloze diepte van de afgrond
Een krop in de keel
Een licht gevoel in de maag
De wereld lijkt wel stil te staan
En toch tikt de tijd ongenadig verder
Ik voel nog eenmaal aan het masker
Het masker op mijn gezicht
Tot ik plotseling ben verlicht
Het publiek wacht

Onder schot
Ik smeekte de indrukwekkende, meedogenloze verschijning die me aansprak om vergiffenis.
Hij ging voor me staan op de rand en haalde een pistool tevoorschijn.
Ik stond aan de grond genageld en durfde niet te kijken.
“PANG!”
Ik opende mijn ogen.
Eigenlijk doet een oorbel laten schieten niet zoveel pijn.
Cédric Van Mol en Nicolas Schepens, 4 SPWb

72 IC HOU JUNI 2018

En wacht
Het tromgeroffel in mijn ribbenkast verzacht
De kolkende rivier in mijn aderen stilt
Ik doorbreek de drukkende stilte en spring
En word de held van mijn eigen verhaal
Het doek valt
De toeschouwers veren recht
Als opvliegende spreeuwen in het veld
Applaus
Myra Van Emelen, 3 GL
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Kleuterklas
Ik buig. Ik zie niets behalve de grond en één paar schoenen.
Realisatie van een aankomende catastrofe.
Hoe los ik deze ramp op?
Ik zie touwen, maar geen manier tot verbinding.
Met trillende, kleine handen grijp ik één van de draden. Op zoek naar een oplossing.
Ik weet niet hoe ik mijn veters strik.
Stijn Vandewiele, 4 Wb

Duisternis
speelt verstoppertje
onder vuurrode lakens
maar het licht
razend als bliksem
ontbloot zijn geliefde
samen
met haar minnaar
Kwetsbare geheimen
onthuld aan
publiek
mijn schandelijk gelaat
verberg ik achter
een eervol masker
de realiteit
vermomd
Brandende oordelen
verliezen waarden
als woorden weergalmen
betoverend tonen zweven
en mijn stem
je leidt
doorheen wonderbare
werelden
Xhoana Memcaj, 3 GL

Ik stap de wereld in
Daar pluk ik liefde
pluk ik vreugd
Neem ik een hoop vriendschap
neem ik een glimlach
Raap ik knuffels
raap ik leven
Ik ga de wereld uit
Gooide alles in het zwart
Toch riep ik het niet zelf
maar alles kwam naar mij

Samengesteld door Marieke
De Vleesschauwer, 5 LWIa

Camille Wellens, 3 Lc
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Femke Apers, 6 WEWIa2

74 IC HOU JUNI 2018

ICHOU JONGEREN LITERATUUR

IC HOU JUNI 2018 75

ICHOU
JONGEREN LITERATUUR
RUBRIEK

Eendagsvliegje en de Reuzenschildpad
Ana-Clara Van den Berghe, 4 GL
“Hallo! Jij moet Reuzenschildpad zijn! Mag ik erbij komen zitten?”, vraagt
Eendagsvliegje. Het is een zonnige dag in het midden van de lente. Schildpad rust een beetje uit in het stadspark. “Ja hoor …” Hij schuift z’n geruite
hoed boven zijn ogen. “Nieuw hier?” Eendagsvliegje vouwt zijn handdoek
open en legt zich op z’n zij, “Yep, ik ben 41 minuten en 19 seconden geleden geboren in die plas daar.” Hij toont met zijn vinger een kleine, helderblauwe plas iets verder op het grasveld. “Aangenaam kennis te maken!’ Ze
schudden elkaar de poot. Reuzenschildpad schuift z’n hoed weer over zijn
ogen en zucht: ‘Dan heb je nog een heel leven voor je. Veel plezier ermee!”
Eendagsvliegje antwoordt dat hij eigenlijk maar één dag te leven heeft,
dat hij daarom zo genoemd wordt, dat de hemel er zo mooi uitziet, dat
hij de zon wel eens van dichterbij zou willen zien … en nog een héleboel
andere dingen. Maar die hoort Schildpad niet meer. Hij is namelijk al na
twee woorden ingedommeld. “… jij ook?”, vraagt Eendagsvliegje net luid
genoeg om Reuzenschildpad wakker te maken. “Wat zei je?”, bromt hij. “Ik
vroeg of je ook zoveel zin hebt in vandaag. Dit wordt vast en zeker de dag
van mijn leven!”
Ooit koop ik een helikopter en vlieg ik ver weg van al deze herrie, denkt
Reuzenschildpad. De woordenstroom uit Eendagsvliegjes mond is niet te
stoppen: “… en hoe oud ben jij eigenlijk?” Schildpad geeft toe dat hij dat
niet precies meer weet. De laatste verjaardag die hij zich herinnert, was
toen hij 103 werd. Eendagsvliegje is verwonderd en zwijgt gedurende drie
lange seconden. Eventjes fluistert de frisse lentewind in de stilte. Ooit reis
ik naar een ver land en leer ik er die taal van de wind, neemt Schildpad zich
voor. “Honderdendrie?! Wauw, dat is oud! Vertel eens, wat is het spannendste dat je al hebt meegemaakt?” “Ach, ik heb wel plannen. Maar er is geen
haast bij, ik heb nog genoeg tijd om spannende dingen te doen.”

Eendagsvliegje bedankt zijn nieuwe vriend voor het fijne gesprek en zegt
dat hij maar eens gaat. Hij rolt zijn handdoek op, strekt zich lekker uit en
vertrekt op avontuur. Reuzenschildpad verroert zich niet, komt even tot
rust en denkt na over alle opwindende dingen die hij nog zal doen in zijn
leven. Ooit spring ik uit een vliegtuig en ga ik op survival in de woestijn! Of
ik koop een oud pand en tover het om tot een prachtig hotel. Ik schrijf me
zeker eens in voor een televisieshow en dan word ik de ster van de avond!
Binnen een paar jaar zoek ik een vrouw en dan trouwen we en krijgen we
minischildpadjes. Ooit organiseer ik een verrassingsfeestje voor mijn beste
vriend. Oh ja, mijn ruimtereis naar Jupiter wordt vast onvergetelijk! Maar
nu even rustig aan. Ik zal er morgen nog eens beter over nadenken. Er is
nog genoeg tijd om plannen te maken. Dat is toevallig precies hetzelfde
als wat hij gisteren dacht.
De hemel kleurt roze en oranje met hier en daar een penseelstreek violet.
De zon raakt in de verte de horizon en op dat moment komt er een briefje
aanwaaien. Het landt op de ronde buik van Schildpad.
Lieve Reuzenschildpad, het was geweldig, adembenemend, gewoonweg
fantastisch! Ik heb een paardenrace gezien, gebunjeejumped, een schilderij gemaakt, op een blaadje meegevlogen met de wind en zoveel meer
dat ik niet op dit kleine briefje kan schrijven. Ik hou van het leven, van mijn
vrouwtje en mijn 821 kindjes! Ik zit nu op een dauwdruppel aan de andere
kant van de wereld en ga mijn oude dag hier doorbrengen. Het is precies
23 uur, 58 minuten en 16 seconden geleden dat ik werd geboren in de plas
in het park. Ik hoop dat jij nog veel langer leeft en superspannende dingen
meemaakt! Eendagsvliegje
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Highland Games 2018
Jonas Boone, 6 WEWIa2

Het was koud op 23 januari, toen
de eerste College-strijders het
grasveld opliepen. Een episch
gevecht tussen de vijfde en zesde
sport begon, de kers op de taart
van elke Engelse dag. Presentator
meneer De prins kondigde het
begin aan van de Higland Games,
een zenuwslopend en loodzwaar
duel, afkomstig uit Schotland.

De eerste toeschouwers hadden zich al aan de
hekken verzameld en spraken de sporters moed
in. “Jullie gaan toch niet verliezen van het vijfde
zeker?” Of in het kamp van de vijfdes: “We zullen eens zien of die zesdes kunnen kogelstoten.”
Alle atleten trilden van de zenuwen (en de kou),
dus hadden ze hun warme College-truien maar
aangetrokken … Maar daar was het nu te laat
voor, de eerste uitdaging stond op het punt te
beginnen.
Uitdaging één: het sleuren van een zware zak,
aflossingsgewijs. Deze uitdaging was duidelijk
iets voor de zesdes, ze wonnen namelijk beide
rondes. Het vijfde had te kampen met wat technische problemen en verloor kostbare punten.
Elke uitdaging bestond uit twee rondes, waarbij de winnaar van elke ronde vijf punten kon
verdienen. Het zesde kaapte dus de eerste tien
punten weg, terwijl het vijfde met lege handen
moest toekijken. De groep was echter niet van
plan het zomaar op te geven.
Uitdaging twee: kogelstoten. Eén speler van elk
team moest de kogel zo ver mogelijk stoten,
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om vanop dat punt een andere speler in te zetten die op zijn/haar beurt zo ver mogelijk moest
werpen. Wie het eerst de kogel over de lijn - ongeveer twintig meter van het beginpunt - wierp,
haalde de punten binnen. De zesdes wonnen
met gemak de eerste ronde, maar het vijfde
bleef niet bij de pakken zitten en nam revanche.
Zowel het vijfde als het zesde kregen dus vijf
punten.
De volgende uitdaging was het klassieke zaklopen. Zaklopen valt niet te onderschatten: één
slippertje en je ligt tien meter achter in de race.
Ook deze uitdaging resulteerde in gelijkspel, elk
jaar kreeg weer vijf punten. Het eens zo rustige
grasplein werd al snel een Schotse weide bezaaid met putten en modder.
Nu kwam de uitdaging waarop iedereen gewacht had: de kunst van het paalwerpen. Het
moeilijke hieraan is de techniek. Je moet de paal
laten overhellen (naar voor uiteraard) om dan
op het perfecte moment een krachtige dreun
van onderuit te geven. Het publiek amuseerde
zich duidelijk wanneer iemand deze techniek

niet beheerste. Ook dit duel draaide op een gelijkstand uit met respectievelijk winst voor het
zesde en het vijfde.
Alles was nog mogelijk toen de meest geliefde
(en laatste) uitdaging ging beginnen. Het was
tijd voor het touwtrekken. Beide teams trokken met uitzonderlijke kracht aan het touw. De
gladde ondergrond aan de muurkant van het
grasplein, speelde het vijfde en daarna het zesde parten. Het was opnieuw … een gelijkspel,
maar nu kregen beide teams elk tien punten.
Eindstand: 25-35, winst voor het zesde jaar! De
trofee en de bijbehorende winegums werden
met plezier in ontvangst genomen. De presentator en de toeschouwers feliciteerden hen en
de ‘Highland Games 2018 College Edition’ waren
afgelopen. We kijken allemaal met spanning uit
naar de volgende editie. Amusement verzekerd!
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Mountainbikeweekend
Louis Raskin, 6 WEWIb

Naar goede gewoonte, trokken enkele leerlingen van
het vierde, vijfde en zesde jaar begin februari samen
met enkele leerkrachten naar Chimay. Niet om te gaan
bierproeven in de abdij, maar om een sportief MTBweekend te beleven.
Om 7u20 verzamelden we allemaal in het station van Sint-Niklaas. In tegenstelling tot de vorige jaren was er dit jaar een magere, maar daarom
geen minder gezellige, opkomst. Nadat iedereen aangekomen was, vertrokken we vol goede moed naar het perron met een reis van een kleine
4 uur voor de boeg. Al snel kwam de eerste tegenvaller. De omroepers
deelden ons mee dat onze trein maar liefst twintig minuten vertraging
had. Dit had als gevolg dat we onze twee volgende treinen ook zouden
missen. Hierdoor moesten we een uur extra wachten in het station van
Mechelen en een uur in Charleroi. Zo zouden we met een totale vertraging
van twee uur in het station van Couvin aankomen.
Dit jammerlijke voorval kon onze motivatie de kop niet indrukken. Zodra
we aangekomen waren in het station, stonden onze fietsen ons in een waterig zonnetje op te wachten. Lang zijn we daar niet blijven staan. Iedereen
brandde van ongeduld om de verloren tijd in te halen en er hoe dan ook
nog een gezellige fietstocht van te maken. We waren nog niet goed vertrokken of de eerste pittige helling, weliswaar op asfalt, stond ons al op te
wachten. Al snel werd duidelijk dat niet iedereen even hard getraind had
voor het weekend. De iets snelleren besloten samen met een leerkracht
wat omwegen te maken om hun krachten kwijt te geraken.
Het eerste uur bleven we ondanks een val met zachte landing in de modder van meneer Van Looy van pech gespaard. Maar toen sloeg het noodlot
toe: Er brak een derailleur af. Gelukkig werd deze pech snel verholpen door
een nieuwe fiets te gaan halen. Na deze noodsituatie konden we gelukkig
zonder problemen de weg hernemen. Er werd soms stevig rondgedraaid
waardoor de snelheid ook flink de hoogte in ging bij de snellere mannen.
Dit was ook nodig om de groep die geen omwegen maakte in te halen.
Eenmaal aangekomen aan het huisje, was het nog niet gedaan. Het eerste
deel van de competitie ging van start: de afvalling. De regels waren eenvoudig: na elk rondje viel de laatste af en er mocht niemand gedubbeld
worden. Al snel werd duidelijk wie zou strijden om de overwinning. Er zonderde zich zonder al te veel moeite een groepje af met drie bikers: Victor
Demuynck, Tom Vanneuville en Louis Raskin, ikzelf dus. Na enkele rondjes
werd het spannend: Victor ging als eerste de moeilijke strook in gevolgd
door Tom en dan mezelf. Victor was ervandoor. Tom en ik waren echter
aan mekaar gewaagd, maar na een val van Tom op het brugje, kon ik met
de tweede plaats gaan lopen. Hierna was er nog de mogelijkheid om nog
een klein tochtje maken rond het domein waar we sliepen.

De avond viel snel en na een deugddoende douche verzamelden we allemaal beneden om een zeer geapprecieerde spaghetti naar binnen te
spelen. Dan was het tijd om nog wat gezellig te keuvelen over de voorbije rit en talloze andere zaken en daarna was het voor iedereen nodig om
zijn warm bedje op te zoeken en energie te tanken voor een vermoeiende
tweede dag.
’s Morgens werden we vroeg gewekt om er nog een leuke, ochtendlijke
tocht van te kunnen maken, want om iets voor drie vertrok onze trein
richting het thuisfront. Na een stevig ontbijt met eieren en spek waren we
klaar om er terug in te vliegen. Na een paar beklimmingen en afdalingen
was de tocht jammer genoeg alweer ten einde. Maar volledig afgelopen
was het nog niet. Er was nog één ding dat gedaan moest worden en dat
was ‘De Cross Country’. Er werd rond ons huisje een traject uitgestippeld.
De meisjes moesten twee rondes afleggen en de jongens drie. Het was
een zeer uitdagende lus: er zat een stevige helling in en een steile afdaling, snelle stukken en meer technische stukken. Na de start waren de kaarten echter al snel geschud. Bij de jongens stonden na de eerste ronde de
plaatsen al vast. Maar ook bij de meisjes was als snel duidelijk hoe de plaatsen verdeeld zouden worden.
Dit werd uiteindelijk de eindstand:
Heren:
1. Victor Demuynck (4GL)
2. Tom Vanneuville (6SPW) op 41”
3. Louis Raskin (6WEWIb) op 43”
4. Tim Van De Velde (4GL) op 1’44”
5. Matthias Hillaert (4La) op 2’11”
6. Seppe Lyssens (5WEWIa1) op 3’16”

Dames:
1. Cloë Theys (4SPWb)
2. Helena De Ryck (5LWIb)
op 33”
3. Jekatjerina Nossatch (5HW)
op 2’05”

Na de grote kuis, de prijsuitreiking en een lekkere soep begonnen we aan
onze tocht huiswaarts. Die startte met een allerlaatste fietstocht naar het
station. Zonder problemen kwamen we daar aan en onze trein stond te
wachten. We namen afscheid van het mooie Ardense landschap en onze
stalen rossen, en een dikke drie uur later kwamen we in het station van
Sint-Niklaas aan. Na afscheid genomen te hebben van elkaar en van de
leerkrachten keerden we huiswaarts om snel nog wat te studeren voor
de komende week. Maar de iets mindere punten de week erna waren het
MTB weekend zeker wel waard.
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Finale volleybal
Quinten Meiresone, 5 SPW

Een knappe prestatie. Dat is wat
onze volleybalploeg heeft
neergezet. Jullie herinneren zich
misschien nog dat onze ploeg van
de tweede graad Oost-Vlaams
kampioen werd in het eerste deel
van het jaar. Nu speelden zij
verder op Vlaams niveau.

Ardennentrektocht zesdejaars
Lukas Van Oost, 6 LWIa

In het eerste weekend na de paasvakantie was het tijd voor de
Ardennentrektocht voor de zesdes. Terwijl de meeste leerlingen
wellicht op het gemak aan het genieten waren van het uitmuntende
weer, gaven wij het beste van onszelf in de Ardennen.
Zoals elk jaar organiseren meneer De Geest en meneer Van Looy na de paasvakantie een vrijblijvende trektocht voor iedereen die wil uit de het zesde. Ze waren dit jaar toe aan een jubileum
editie. Hoewel de tocht al langer bestaat, was dit de tiende onder hun leiding. Dit jaar vertrokken
we met z’n achten richting Aywaille (≠ Hawaii) om van daaruit naar Coo te stappen. Gepakt en
gezakt met onze trekkersrugzakken waren we klaar voor de tocht van 40 kilometer in een meer
dan aangename 24 graden (onder thermometerhut!).
Toen we ’s avonds aankwamen op onze (wild)kampeerplek, keerden we terug naar onze roots:
we sprokkelden hout, maakten een vuur met magnesiumsticks, roosterden er ons vlees op en
zetten onze tenten op. We kregen nog een onverwacht bezoekje van de twee eigenaars van het
stuk bos, die ons vertelden dat we op hun privédomein kampeerden. Omdat we er zo braaf, onschuldig en sympathiek uitzagen, lieten ze ons gelukkig gewoon verder doen.
De volgende dag stapten we richting Coo om opnieuw aan
te komen in de bewoonde wereld. We plonsden er even in
de Amblève en aten er een frietje en stapten daarna met
vermoeide benen terug op de trein richting Sint-Niklaas.
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Op 4 oktober werd de eerste ronde gespeeld
op onze school. Die was ook meteen al de OostVlaamse finale omdat er zich ook maar twee andere ploegen hadden ingeschreven. Die ploegen waren De Broeders en OLVP. Ons team won
beide wedstrijden, ook al kwam het tegen OLVP
eerst een set achter.
Omdat de spelers Oost-Vlaams kampioen waren, mochten ze verder strijden voor het Vlaams
kampioenschap. Deze matchen werden gespeeld in Aalst. Daar was onze tegenstander
Heist-op-den-Berg. De twee andere ploegen
waren Maaseik en Roeselare (klinkt goed, geef
toe!). Verrassend genoeg gaf Heist-op-den-Berg
echter forfait. Als alternatief werd daarom in extremis beslist om een driehoekstornooi te spelen met Maaseik en Roeselare. Helaas verloren
we beide wedstrijden. We verloren met 2-1 van
Roeselare en met 2-0 van Maaseik. Zo werden
we toch derde van Vlaanderen. Een bronzen
medaille is altijd mooi, al vermoedde coach Luc
Pierssens dat een beetje extra fighting spirit ons
misschien wel zilver had kunnen opleveren.
Een weekje later mocht onze ploeg nog een
tweede keer aantreden in de finale van de Kardinaalsbeker. De tegenstander was daar opnieuw
Roeselare. Ook dit keer bleken de West-Vlamingen een maatje te sterk. Het werd 3-0, al waren
twee van de drie sets erg spannend
tot op het eind. Op dit tornooi sleepten we dus een zilveren medaille in
de wacht.
Ons team bestond in beide wedstrijden uit zeven spelers: Timo en Jorre
Santy, Joren Renders, Gorik Van Lierop, Kyan Vercauteren, Nelle Van Riet
en Jens Eeckhaoudt.

Wonen, zitten, slapen en tuinmeubilair.
Van landelijk wonen tot Scandinavisch
fris: bij Meubelen Verberckmoes vindt u
een brede collectie van meubelen van de
meest uiteenlopende merken en stijlen.
Onze adviseurs staan voor je klaar en
begeleiden je ook met maatwerk. Zij
bieden een luisterend oor en geven
gericht en professioneel woonadvies, in
onze winkel of bij jou thuis.

Persoonlijk advies
& maatwerk
by Verberckmoes

Bekijk onze laatste acties
en folders online!

www.verberckmoes.be

Kemphoekstraat 56 I 9170 Sint-Gillis-Waas I Expresweg E34/N49 (Afrit 10 of 11) I T 03 727 13 00 I info@verberckmoes.be
Elke dag open van 10u tot 18u, zon- en feestdagen van 13u tot 18u I Gesloten op dinsdag

Samen veilig op weg

• Je vindt er meer dan je zoekt •

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

Evenementen Transfers Schoolvervoer
Liftbussen tot 60 plaatsen

www.tswl.be

info@tswl.be

BVBA Jos Smet en zonen - Entrepotstraat 20a, 9100 Sint-Niklaas
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College-elftal
Xhoana Memcaj, 3 GL

Keeper (1)
Naam: Eric Balthau | Vak: Geschiedenis
Verantwoording: Het is onmogelijk om deze legendarische leerkracht niet op te nemen in ons elftal,
want zonder meneer Balthau verliest deze ploeg
een stuk van haar prestige. Hij zegt er geen neen
tegen om terug op zijn vertrouwde positie te gaan
staan: meneer Balthau speelde al in de jaren ‘90 als
keeper in de schoolploeg die het elk jaar tegen de
zesdes opnam. Ook buiten de Collegemuren heeft
hij lange tijd (1980-1995) in een liefhebbersploeg
gespeeld. Hij is daarom de juiste man op de juiste
plek. Met zijn snelle reactievermogen, zijn revolutionair talent om goed uit te komen en zijn gezag om
het Berlijns muurtje te posteren, is meneer Balthau
zeker een plaats in de geschiedenisboeken waardig!

Het WK voetbal komt eraan! Als u dit leest, is het zelfs al bezig.
Daarom selecteerden we enkele leerkrachten om onze eigen ultieme
Collegeploeg te creëren. Na veel wegen en wikken stellen we jullie trots
voor aan ons eigen elftal. Onze spelers zullen met veel vuur de eer van
onze school verdedigen! Zal titelhouder Duitsland wel opgewassen zijn
tegen zo’n team? Maak alvast kennis met de ploeg …
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Centraal achteraan (4)
Naam: Karen Wymeersch | Vak: Grieks
Verantwoording: Wie is er nu niet bekend met Juvenalis’ citaat “mens sana in corpore sano” oftewel “een gezonde geest in een gezond lichaam”?
Deze classica is dat in elk geval wel, want om aan
dit ideaal te voldoen is wandelen – een activiteit
die je niet mag onderschatten – één van mevrouw
Wymeersch’ favoriete bezigheden. Niet alleen haar
conditie, maar ook haar inspanningen om de tegenstander niet te laten triomferen beloven veel goeds
voor de prestaties van ons team. Ook het (spel)
inzicht en de ervaringen die ze heeft opgedaan bij
haar broers en neven tijdens haar jeugd, zijn onmisbaar in een stabiele verdediging.
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Centraal achteraan (3)
Naam: Evy D’heer | Vak: Economie
Verantwoording: Mevrouw D’heer heeft een doordachte beslissing gemaakt: voor haar biedt deze
positie vooral uitdagingen. Bovendien moet je als
verdediger niet alleen verdedigen, maar ook het
spel verdelen en af en toe de aanvallers bijstaan. Ze
weet immers als geen ander wanneer het money
time is. Mevrouw D’heer is verder een gepassioneerde fietser; hierdoor kweekte ze uithoudings- en
doorzettingsvermogen. Deze twee capaciteiten zullen haar zeker van pas komen. Met mevrouw D’heer
zal de koers van onze groep beslist in een stijgende
lijn gaan!

8

Spelverdeler (10)
Naam: Stijn Verhaeghe | Vak: Nederlands en Duits
Verantwoording: “Het middenveld is de sleutel tot het goed presteren
van een team”. Dat verkondigt deze ijverige man niet zomaar: als de
middenvelders hun taak niet goed uitvoeren, dan zal de ploeg geen
denderend resultaat behalen. “Ook het ‘mooie’ van het spel gaat verloren als je het middenveld overslaat door lange ballen. Ongecoördineerde acties, die niet zoveel bijdragen aan het vermaak van het spel,
zijn meestal het gevolg hiervan”. Meneer Verhaeghe spreekt uit ervaring, want hij heeft altijd al voetbal gespeeld tot een blessure aan zijn
linkerenkel daar helaas een streep onder zette. Meestal speelde hij als
aanvaller, omwille van zijn ‘Torinstinkt’. Toch bewijzen zijn wijze woorden dat hij evengoed als middenvelder kan fungeren. Hoewel hij misschien niet de snelste is, is hij toch een zeer aangename speler: hij
heeft nooit opzettelijk een tegenspeler pijn berokkend en probeerde
naar eigen zeggen altijd zijn kameraden op te peppen.
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Rechtsachter (5)
Naam: Renaat Philips | Vak: Frans en aardrijkskunde
Verantwoording: Meneer Philips is één van de vele leerkrachten die
getroffen is door de stijgende WK-koorts. Genieten van onze Rode
Duivels doet hij zeker, maar wat voor hem toch wel een uitdaging
blijft, is zelf in de schoenen staan van een voetballer. In deze selectie
plaatsten we meneer Philips in de verdediging, omdat dit het beste
bij zijn fysieke kwaliteiten aansluit. Een beetje kopbalsterkte is immers onmisbaar achteraan. In het verleden heeft meneer Philips als
een klein jongetje voetbal gespeeld, hoewel hij tegenwoordig andere
activiteiten prefereert. Toch kunnen we vast en zeker vertrouwen op
zijn volharding en motivatie, die hem noch de ploeg in de steek zullen laten.

Rechtsbuiten (7)
Linksachter (2)
Naam: Marijke Van Damme | Vak: P.O.
Verantwoording: Velen onder ons zullen niet weten dat er achter
deze kunstzinnige ziel een sportieve dame schuilt. En dat zeggen we
niet zomaar: mevrouw Van Damme heeft vroeger veel gelopen (zelfs
wedstrijden), maar is nu overgestapt op wandelen en fietsen. Toch zal
ze haar positie eer aandoen en ettelijke keren per wedstrijd een lijntje
trekken over het veld. Bovendien: niets ontgaat haar waakzame ogen
(dat zullen de stiekemerds onder ons zeker al opgemerkt hebben).
Verder is deze dame moeilijk uit te schakelen door haar volharding en
haar competitief karakter.

Rechtsmidden (9)
Naam: Katrijn Verniers | Vak: Chemie, fysica en aardrijkskunde
Verantwoording: Mevrouw Verniers heeft de voetbalmicrobe te pakken gekregen! Voor deze opstelling staat ze maar al te graag in de
(voetbal)schoenen van de favoriete speler uit haar jeugd: de IJslander
Runar Kristinsson van Sporting Lokeren. Tijdens haar late tienerjaren
had Mevrouw Verniers een abonnement bij deze club en ging ze vaak
mee op verplaatsing naar o.a. Gent. Verder zal de positieve lading van
mevrouw Verniers in combinatie met haar alertheid en motivatie zorgen voor een ongezien fysisch verschijnsel tijdens het toernooi, waardoor de tegenstanders helemaal van de kaart zullen zijn.

Naam: Marjolein Wauters | Vak: L.O.
Verantwoording: Mevrouw Wauters is geknipt voor deze positie en
dat heeft ze onder andere te danken aan tumbling, een sport die
ze altijd heeft beoefend. Hierdoor zijn haar spieren erop getraind
om zeer snel te reageren, wat uiterst handig is bij het sprinten. Verder heeft ze al in het verleden als aanvaller in een minivoetbalploeg
gespeeld, waardoor haar techniek verfijnd is. Ten slotte is mevrouw
Wauters zeer balvaardig en gaat ze graag recht op doel af, wat ervoor
zorgt dat je deze vurige dame niet zomaar van de bal kunt afzetten!

Linksbuiten (11)
Naam: Pieter Van Rumst | Vak: L.O. en Nederlands
Verantwoording: Het zou zonde zijn om iemand met zo veel ervaring
niet in ons elftal op te nemen. Meneer Van Rumst heeft namelijk gedurende zijn voetbalcarrière heel vaak als aanvaller gespeeld en hij
doet het nog graag ook. Al vanaf zijn 5 jaar speelt meneer Van Rumst
voetbal. In het verleden was hij lid van V.K. White Boys en Sporting
Lokeren. Nu speelt hij in de Walivo-competitie bij Katasvilla en speelt
hij ook nog minivoetbal in Gent bij Hasta Curva. Hierdoor zal je meneer Van Rumst zeker niet buitenspel kunnen zetten. Verder is hij
eerder een technische speler met veel werkkracht die bovendien ook
bereid is om zijn medespelers een steuntje in de rug te geven, zodat
deze de sport beter onder de knie kunnen krijgen.

Centraal voorin (9)
Linksmidden (8)
Naam: Marc Smet | Vak: Wiskunde
Verantwoording: Iedereen weet dat meneer Smet een hart van goud
heeft: niet alleen tijdens de remediëring helpt hij de leerlingen uit het
eerste jaar, maar ook op het veld steekt hij graag zijn hand (of voet in
dit geval) uit om zijn medespelers te helpen. Tijdens zijn jeugd deed
hij vaak aan volleybal, badminton en fietsen. Dit heeft allemaal bijgedragen aan zijn snelheid en flexibiliteit, wat uiteraard goed van pas
komt op deze positie. Natuurlijk kan meneer Smet ook een beroep
doen op zijn inzicht, waardoor we zeker op hem kunnen rekenen om
driehoekjes op te zetten.

Naam: Stijn Van Royen | Vak: L.O.
Verantwoording: Deze sportieve man is onontbeerlijk binnen ons
voetbalelftal: wie ooit zijn leerling is geweest, weet dat meneer Van
Royen volmaakt is om als aanvaller te spelen. Hij bezit quasi over alle
kwaliteiten die een droomaanvaller zou moeten hebben; zijn aanvallersmentaliteit, drang naar overwinningen en zijn ervaring in deze
sport maken hem de perfecte aanvaller. Verder zullen zijn snelheid,
maar ook zijn tactisch omgaan met de bal ervoor zorgen dat meneer
Van Royen niet onder de voet wordt gelopen door de tegenstanders.
Conclusie: dit is onze diepe spits!
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KLJ Sportfeesten
Maïté Verstraeten, 5 LWIa

In juli en augustus vinden naar jaarlijkse gewoonte de sportfeesten van de KLJ plaats. De meeste mensen die niet in
de KLJ zitten, weten vaak niet echt hoe zo’n sportfeest nu precies in elkaar zit. Bovendien worden er sporten als
vendelzwaaien, wimpelen en touwtrekken beoefend, die buiten KLJ bijna niet bestaan. Daarom zet ik, als lid van
KLJ Temse-Velle, deze activiteit met veel plezier eens extra in de kijker.
In de zomermaanden kunnen KLJ’ers bijna elke
zondag wel ergens terecht om een fijne dag vol
sport en amusement te beleven. Deze dagen
worden steeds georganiseerd door een KLJ-afdeling in Vlaanderen. Alle KLJ’s uit die regio kunnen dus deelnemen aan zo’n sportfeest. Deze
evenementen bestaan uit twee delen: de voormiddag met schiftingen voor een jury en de namiddag met prijsuitreikingen en demonstraties
voor het publiek. Tussendoor zijn er nog allerlei
activiteiten gaande van (kleine) spelletjes tot
drank- en eettentjes … een drukke dag vol plezier dus! Om jullie toch de eigenheid van deze
zomerse zondagen nog mee in detail te leren
kennen, heb ik een interview afgenomen van
Anneleen Huyghe, een lid van mijn eigen KLJ.
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Wat vind je van zo’n sportfeest?
Hoe beleef je deze dag?
De sportfeesten zijn voor mij het toppunt van
de zomer: elke week kijk ik uit naar zo’n sportfeest. Wie niet actief deelneemt aan een sportfeest, weet eigenlijk niet zo goed wat zo een
dag inhoudt. De sportfeesten zijn typisch voor
de KLJ en zijn eigenlijk moeilijk met een ander
evenement vergelijken.
Terwijl ik geen ochtendmens ben, loop ik toch
op een zondag waarop het sportfeest is vanaf
dat mijn wekker gaat (nvdr. en dan kan erg vroeg
zijn) al goedgezind rond. We spreken dan met
heel de KLJ af aan het lokaal om het materiaal in
te laden en vandaar te vertrekken. De sfeer zit er

meteen goed in: in de auto wordt de radio volle
bak gezet en er wordt stevig meegezongen.
In de voormiddag brengen we een aantal opgelegde reeksen voor aan een jury. Wanneer
de laatste reeks voor de jury is gebracht, valt er
voor mij een soort druk weg en is de sfeer uitgelaten. We gaan dan iets drinken en nemen
wat stoelen mee naar onze plaats rond het middenplein. De jongere leden kunnen dan meedoen aan het -16-spel. Ook touwtrekken en atletiekwedstrijden mogen niet ontbreken!
Rond de middag begint het feestprogramma
met een openingsnummer gebracht door de
organiserende KLJ, een korte speech van de
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KLJ-priester en een afroeping van alle KLJ’s.
Vendel- en wimpelvlaggen vliegen hierbij de
lucht in. Tijdens het feestprogramma heerst er
een ontspannen sfeer. Ouders en vrienden kunnen dan komen kijken. We voeren de reeksen
op voor het publiek en krijgen te horen of we al
dan niet in de prijzen vallen. Na zo’n dag ga ik
steeds met een goed gevoel naar huis en kijk ik
uit naar het volgende sportfeest!

Omschrijf deze dag eens
in drie woorden.
< Kameraadschap
< Lachen
< Jezelf zijn

Wat vind jij het leukste
onderdeel/de leukste discipline
op een sportfeest? Waarom?
Een moeilijke vraag … Eigenlijk vind ik alles
even leuk. Wimpelen vind ik leuk, omdat het
zo typisch voor de KLJ is. Tijdens het opvoeren
van een wimpel- of dansreeks voel je echt het
groepsgevoel binnen jouw KLJ. ’s Morgens voel
je dit aan de bemoedigende woorden en de
succeswensen voor we gaan klaarstaan om aan
te treden in de ring. ’s Middags zijn we iets meer
uitgelaten tijdens het dansen of wimpelen op
het middenplein. Hier maakt het dan niet zo-

veel meer uit als er een foutje gemaakt wordt.
Het moment waarop onze KLJ in de prijzen valt
en er een paar leden onmiddellijk beginnen te
spurten naar de microwagen om de prijs af te
halen, dan voel ik steeds een vlaag van trots en
verbondenheid over mij heen.
Het touwtrekken is voor mij toch ook een van
de hoogtepunten tijdens een sportfeest. Je
trekt met heel je team het laatste beetje kracht
dat je nog in je hebt eruit. Bij het touwtrekken
moedigt echt iedereen je aan, zelfs deelnemers van andere KLJ’s. Ik zou zo graag eens op
het middenplein staan met het touwtrekken. Ik
weet alleen niet of dit iets is wat echt haalbaar
is. Ach ja, dromen mag hé! Sportfeesten vinden
trouwens meestal plaats op weiden en dan is
het steeds lachen om te zien hoe je voeten er
op het einde van de dag uitzien.

En het stomste? Waarom?
Aan de sportfeesten vind ik eigenlijk niets stoms.
Iets minder leuk vinden wel ja, het voorbrengen
voor de jury. Ik ben nogal een zenuwachtig type
en ik wil het nooit verpesten voor de rest van
mijn groep. Ik probeer dan te denken dat het
toch maar voor het plezier is, maar je wilt toch
steeds het beste van jezelf geven en alles doen
om een beker binnen te halen. Op zich is er met

een beetje gezonde spanning niets mis. Ik kan
het dus niet echt verwoorden als ‘iets stoms’.

Vind je het een ‘opoffering’ om
tijdens de grote vakantie elke
dinsdag, woensdag en vrijdag
je vrije momenten te besteden
aan het oefenen voor zo’n
sportfeest?
Totaal niet, het is zelfs zo dat ik het op de dagen
dat we niet oefenen soms echt mis. Ik vind het
geweldig om met de meisjes van de KLJ samen
te praten, plezier te maken en te lachen … en
natuurlijk ook te oefenen. Het is zo dat de boog
niet altijd gespannen staat. Als we vinden dat
we goed bezig zijn of als er dat weekend geen
sportfeest is, vinden we het zalig om gewoon
samen buiten gezellig iets te drinken.

Wil je nog lang blijven
deelnemen aan zo’n
sportfeesten? Waarom?
Ik zou het graag nog heel lang blijven doen. Ik
blijf het doen zo lang ik er naar uitkijk om te oefenen en zondagochtend vroeg op te staan. Ik
hoop dat ik het nog lang kan doen en nog lang
van de ‘sportfeestsfeer’ kan genieten. Want dat
is het toch voor mij, een sfeer van vriendschap,
genot, plezier …
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Ingelijst

Tussen de rotswanden aan de Verdon

Onze richting sportwetenschappen organiseert in
het derde, vierde en zesde jaar een sportkamp. In het
derde jaar is Mol al enkele jaren de uitvalbasis voor
sportieve activiteiten, in het vierde jaar wordt een
tandje bijgeschakeld en krijgt het sportkamp een
steviger-uitdagender karakter in de Ardennen. In het
zesde jaar wordt de kers op de taart gezet van de opleiding in sportwetenschappen: de meerdaagse trektocht in Frankrijk.
Al vele jaren worden meisjes en jongens van 6SPW
op sleeptouw genomen door twee ervaren leerkrachten. Sportleraar Bert De Gendt en zijn spitsbroeder en duivel-doet-al Steven Van Peteghem. Hun verhalen zijn legio en legendarisch. Dit jaar werd het een
tocht naar de Verdon. Het spectaculaire landschap,
maar zeker ook de weergoden zorgden voor een geslaagde editie.

Bert De Gendt: “Met een maximum verval van 800m
is de Verdon een ideale plaats voor een avontuurlijke
tocht met onze zesdejaars. Elke tocht die we jaarlijks
doen is verschillend maar één ding hebben ze allemaal gemeen: Je weet waar je aan begint maar nooit
waar je uit komt. Dit jaar werden we dan ook regelmatig getrakteerd op onweersbuien die ervoor zorgden dat we in een oude tunnel moesten overnachten
midden in de kloof van de Verdon. De kampplaats in
de oude ruïnes van een verlaten bergdorp zullen zeker ook bijblijven.”
En Steven vult aan: “Maar hopelijk blijft vooral de volharding, vriendschap en de eindeloze prachtige natuur bij. De spaghetteria’s, muesli en natte onderbroeken nemen we er dan graag bij.” En uit beider mond:
“Merci gasten, het was (alweer) een topper!”
DVR

