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Ik herinner me hoe ik in de jaren 90 met mijn ouders de avond doorbracht in een Chinees restaurant
waar het eerste plaatje van K3 eindeloos herhaald werd. Ik zou hier ook een plaatje kunnen herhalen...
Drie keer is dan misschien wel scheepsrecht, maar dat gold niet voor deze Ic Hou, die moeizaam tot
stand kwam.
Communicatie liep stroef, enkele leuke ideeën waren zeker geen optie, leerlingen zaten op hun
tandvlees... Het was pas lang na de deadline dat er zekerheid kwam over welke 80 pagina’s er nu precies
in ons schoolmagazine zouden verschijnen.
Gelukkig liggen er in elke woeste rivier wel een paar rotsen. Hierbij mijn bijzondere dank aan Xhoana,
die met haar opiniestuk van het eerste semester niet alleen de tweede plaats wegkaapte in de nationale
competitie van de Junior Journalist, maar die, omdat het haar laatste keer was, meer stukken schreef
dan ooit tevoren. En dat was een record dat al relatief scherp stond! Tweede... altijd een beetje zonde,
maar de oudere lezers herinneren zich vast nog wel dat Natalia ook tweede werd in ‘Idool 2003’. Na wie
was dat ook alweer?

49

De School van Sint-Niklaas | Spelletjes |
Het duel | De grote ouderquiz
LITERATUUR

Voorwoord

76

Art deco in Sint-Niklaas | Lara Vermander |
Stef Weemaes | Top 5 boeken

COLOFON

IC HOU nr. 112 juni 2021

Het maken van enkele artikels bezorgde me ook heel wat plezier. Het was een beetje stresserend, maar
ook wel erg spannend om de schaakstukken nog eens van onder het stof te halen en het was een
aangenaam weerzien tijdens het interview met oud-leerling Laura Massa, die intussen eindredacteur
is bij De Standaard.
Het absolute hoogtepunt was niettemin toch de avond die ik doorbracht bij Luc Pierssens om ter
gelegenheid van zijn pensioen enkele verhalen op te tekenen die geenszins verloren mogen gaan voor
het nageslacht. Luc was een bijzondere collega. Zowat alle leerlingen die bij ons school gelopen hebben
in de laatste 40 jaar, hebben ooit wel eens van hem les gehad. Ik hoop dan ook dat zijn pensioenstuk
jullie af en toe een lachje of een traan van weemoed zal onttrekken.
Zonder iemand te willen voortrekken, zijn er verder nog heel wat stukken waar ik naar uitkijk: het
stripdebuut van Stef Weemaes, het verhaal van drie ex-okanners op onze school, de gebruikelijke
kortverhalen, het ultieme duel tussen Bart De Schutter en Renaat Philips... U voelde het al komen.
Veel leesplezier!
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Afscheid van de zesdejaars
Tekening: Lara Vermander 6 SPW
Tekst: Xhoana Memçaj 6 GWIb
Beste lezers
Snellende stappen en gehijg. Gedurende een heel jaar joeg ik een ballon na. Ik kwam steeds dichter en dichter en strekte mijn arm uit om
zijn koordje te grijpen. De wind speelde – tot mijn grote verbijstering – mee met dit spel en ontfutselde mijn vingertoppen het koordje. De
ballon, ontvoerd door een windvlaag, verdween gaandeweg uit het zicht. Verwezen stond ik daar, tuurde ik in het oneindige van de hemel.
Onverwacht bemerkte ik echter nog een ballon daar en nog één hier en nog één ginder... De hemel vormde zich om tot een ware mozaïek
van ballonnen. Al deze gemiste kansen van ons allemaal.
Wij spaarden ons geen moeite, maar in een oogwenk deed Je-weet-wel alles teniet. Talloze uitstappen, vormingsdagen, eindreizen,
voorstellingen... Doet u het maar zonder, hoewel u ernaar uitkeek. Hoeveel ballonen heeft u, beste lezer, dit jaar zien wegglippen?
Ondanks het verlies bood het leven mij elke dag nieuwe ballonnen, nieuwe kansen. Een kleine troost voor de storm waarin we vast lijken
te zitten. Eentje ervan was schrijven voor de Ic Hou; dit koesterde ik enorm. Na vier jaar de grote eer te hebben gehad om deel uit te maken
van een voortdrijvend verhaal, leg ik mijn pen neer. Tevreden blik ik terug op acht geslaagde edities boordevol boeiende samenwerkingen,
creativiteit en karakter. Als schrijver ben ik gegroeid en is taal als het ware mijn boezemvriend geworden.
Ik wil graag iedereen van harte bedanken! Gaande van mijn lezers tot elke leerling en leerkracht die bereid was om met mij mee te werken
aan Ic Hou. In het bijzonder wil ik nog meneer Van Looy in de bloemetjes zetten: vier jaar lang mocht ik op zijn kundigheid en professionaliteit
rekenen. Het was mij een groot genoegen om onder zijn vleugels open te bloeien tot de schrijfster die ik ben geworden!
Oei, mijn inkt dreigt op te geraken. Alvorens ik werkelijk mijn pen neerleg, wil ik u, trouwe lezer, het beste wensen voor de toekomst! Vergeet
niet om de ballonnen – hoe groot of klein – te grijpen en te koesteren. Ik beloof het u, voor u het goed en wel beseft, loopt u rond met een
prachtige tros!
Veel liefs
Xhoana Memçaj - Kernredacteur Opinie
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De 13 werken van Herluces
Collegemonument Luc Pierssens gaat met pensioen

Maarten Van Looy
We nemen op het einde van dit schooljaar afscheid van
leerkracht L.O. Luc Pierssens. Voor Luc als leerkracht aan de
slag ging, kende hij het College al van de schoolbanken. Als
dusdanig bracht hij hier bijna 50 jaar van zijn leven door.
Dit vraagt om een afscheid in stijl. Voor een leerkracht
L.O. moet een tienkamp wellicht het summum van alle
sportervaringen zijn, maar voor Luc gaan we nog een stapje
verder. We bundelen een drie uur durend interview in de
volle 12 werken! Of neen, laat er ons meteen 13 van maken1
om uit te drukken hoeveel Luc voor onze school betekent.
Zet je schrap voor enkele mythische verhalen.

I DE NEMEÏSCHE LEEUW
Herakles versloeg de Nemeïsche leeuw en droeg daarna diens vacht bij al
zijn volgende opdrachten. Jij liep hier eerst zes jaar school. Hoe heeft je
tijd als leerling hier je leven en je carrière beïnvloed?
Ik liep hier school vanaf 1971. Ik weet niet of ik zo’n aangename leerling was.
Ik deed wel mijn best en haalde goede punten, maar ik durfde leerkrachten
ook vaak vragen stellen gewoon om hen bezig te houden, zodat ze niet
aan verdere stof toekwamen. Wij hadden toen nog les op zaterdagmorgen.
In totaal 35 uur. We hadden daarvan wel 6 uur verplichte studie in ons
curriculum, zodat we eigenlijk maar 29 uur les hadden. Dat is veranderd
na de oliecrisis toen men letterlijk geen centen meer had om ook nog op
zaterdag te stoken.
In 1973 kwam ik in de schoolvolleybalploeg waarvan Albert Van Huffel de
grote bezieler was. Ik speelde ook nog in een ploegje in De Klinge, waar
ik vandaan kom. We hadden op school een ploeg die heel sterk aan elkaar
hing. We waren niet de grootste individuele talenten, maar we trainden 4 tot
5 keer per week samen op school, waardoor we in de schoolcompetitie twee
keer in onze carrière de nationale titel konden pakken.
In mijn laatste jaar wonnen we de tweede nationale titel. Er was toen ook
een nationale scholierenploeg. De selectieheer daarvan kon moeilijk om de
nationale kampioen heen, hoewel wij – zoals gezegd – niet de individuele
toppers in huis hadden. Op die manier mocht ik als ‘tiende man’ mee met de
nationale ploeg naar een tornooi is Spanje. We behaalden de derde plaats en
ik mocht toch een volledige wedstrijd op het terrein staan. Heel wat van die
spelers van toen hebben het tot in de eerste klasse geschopt en één zelfs tot
in de nationale ploeg bij de profs.
Toen ik in Leuven afgestudeerd was in 1981 was er een plaats vrijgekomen
voor een leraar L.O. op het College. Die plaats was erg gegeerd, want het
betrof meteen een voltijds opdracht die heel wat zekerheid bood. Ik had
Albert Van Huffel als pleitbezorger en ook de toenmalige L.O. leerkrachten
Stefaan Cleiren en Arnold Ott stonden wel achter mijn aanwerving. Zo
mocht ik, vers van de universiteit, hier meteen beginnen.

1

Aan de mythologen onder jullie om het onechte werk te ontmaskeren!
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II DE HYDRA VAN LERNA
De enige opdracht met een waterbeest. Wat met zwemmen op Het
College?
Vooreerst, dat is toch niet mijn favoriete sport. Als leerling heb ik het op
school nooit moeten doen. De enigen die op school gingen zwemmen, dat
waren de internen die vaak van de zomervakantie tot de herfstvakantie op
school bleven. Voor het zwembad er kwam in 1957, gingen zij zwemmen in
de putten van Scheerders Van Kerckhove die je nu nog ziet liggen naast de
spoorweg naar Gent. Je ziet daar nu nog steeds vervallen zweminfrastructuur
staan: steigers en kleedhokjes.
Op school werd het zwemmen verplicht in de Sport-Wetenschappen
in de jaren 90. In de andere klassen begonnen we er pas mee in 20022003. Enerzijds omdat het ook daar binnensloop in de eindtermen, maar
anderzijds ook omdat we op die manier het lokalentekort door een stilaan
terug stijgend leerlingenaantal konden opvangen.

III DE HINDE VAN ARTEMIS
Geen sport waarin sprongkracht mooier tot uiting komt dan volleybal.
Je vertelde al over je spelerscarrière, maar ook als coach deed je hier op
school mooie dingen.
De jaren 80 waren fenomenaal. Van alle schoolsporten mocht de nationale
schoolkampioen ook telkens naar een internationaal tornooi. Voor volleybal
waren wij dat in ’82, 84’, 86’ en 90’.
Het tornooi van 1990 in Turkije werd in de vorige Ic Hou al even aangehaald,
maar ook de verplaatsingen naar Liechtenstein, Israël en Spa (in 1982, in mijn
eerste jaar als leraar) waren fantastische momenten. Bij dat laatste tornooi
was dat trouwens met Bert De Gendt als speler.

ICHOU # AAN ZET!
Ik heb vastgesteld dat volleybal bij de heren toch
echt wel een wegkwijnende sport is. Vroeger had
dus een klein dorp als De Klinge een eigen ploeg
terwijl er vandaag maar een viertal ploegen in het
hele Waasland meer zijn. Bij de dames gaat het
gelukkig wel beter. In die laatste tien jaar waren
het ook op school vooral de damesploegen die
het goed deden in de schoolcompetities. We
blonken niet zo uit als de ploegen in de jaren 80,
maar vorig jaar had ik echt gehoopt om eindelijk
eens de kardinaalsbeker binnen te rijven. Jammer
dat we de finale nooit hebben mogen spelen
door corona!
Ook nog te vermelden: de succesvolle
voetbalploegen die ik rond de eeuwwisseling
begeleidde. Mijn persoonlijke hoogtepunt was
de gewonnen finale tegen de aartsrivaal, de
Broederschool uit Sint-Niklaas. Na vijf seconden
stonden we al 1-0 achter, maar uiteindelijk werd
het 2-2 en wonnen we op strafschoppen. Een
superherinnering aan fantastische jongens.

IV HET ERYMANTISCHE EVERZWIJN
Het is niet altijd geweten, maar everzwijnen zijn
machtige beesten. In de middeleeuwen gold
de jacht daarop dan ook als de allergrootste
uitdaging. Wie is overall de strafste sporter die
je op Het College hebt weten passeren?
Dat moet toch Lise Van Hecke (MWE 2010)
geweest zijn. Ze speelde in die tijd al kampioen
in België en is nu nog steeds actief. Ze won dit
jaar met de Italiaanse club Monza de CEV cup, de
UEFA cup van het volleybal!

Eerst hadden we die zaal niet zo vaak nodig, maar
net toen ze bijna voltijds gebruikt werd, kwamen
de branden van 1994. Er werd toen besloten om
een tent te zetten in ‘den hof’, min of meer op de
plaats waar nu de fietsenrekken staan. Die tent
was een vreselijk ding. Door de kwaliteit van de
vloer kon je er vrijwel alleen tafeltennis spelen,
maar er stond wel een machine die warme
lucht blies, waardoor de balletjes altijd gingen
vliegen. Tijdens elk eerste lesuur, waar die warme
lucht gecombineerd werd met leerlingenzweet,
begon het steevast te regenen in de tent, omdat
de vochtige lucht op het dunne tentzeil meteen
condenseerde. En dat heeft zo zes schooljaren
geduurd …

Om het hospitaal binnen te komen, moesten we
eerst een ijzeren hek passeren dat onmiddellijk
terug dichtgeschoven werd. Ik werd ontvangen
door een nogal zure verpleegster die me vrij
hardhandig een lavement zette en ik moest
een gestreepte pyjama aantrekken. Intussen
verstond in vrijwel niets van wat er tegen mij
gezegd werd. Toen de verpleegster weg was,
ging ik rondkijken op de gang en ik vond daar
nog een groepje mannen in pyjama die er niet
echt vrolijk uitzagen. Eentje daarvan sprak een
paar woorden Duits en van hem probeerde ik te
weten te komen hoe lang ik zou moeten blijven.
Een week... maar drie dagen later zouden wij
doorvliegen naar Moskou.

VI HET LABYRINT VAN KONING
MINOS

Ik had het gevoel dat ik in een gesloten instelling
was beland en ik geraakte in paniek. Ik ging terug
naar mijn kamer en verwisselde mijn kleren. Als in
een film keek ik links en rechts uit de deur, haastte
mij door de gang, keek weer links en rechts en
probeerde de uitgang te bereiken. Dat ijzeren hek
was natuurlijk nog steeds gesloten. Omdat mijn
eigen kleren er vrij westers uitzagen, probeerde ik
mij voor te doen als bezoeker en ik vroeg met mijn
woordenlijstje naar de uitgang. De bewaker leek
weinig argwaan te hebben, maar ik spurtte naar
buiten. Het hotel lag een eind van het centrum,
dus probeerde ik een taxi te pakken te krijgen.
Ik vond een plaatsje, maar we waren nauwelijks
vertrokken, of de chauffeur kreeg telefoon. Ik
dacht ze mij al aan het opsporen waren.4

Ooit ergens op het nippertje uit of aan
ontsnapt?
Ik heb het gevoel van wel. In 1983 heb ik
een hallucinant verhaal meegemaakt. In
mijn begindagen als leraar, bestonden onze
volleybalploegen 10 jaar. We waren al die tijd
zeer succesvol geweest, dus we vonden dat
dat een keer gevierd mocht worden en we
besloten een reis te maken naar het toenmalige
volleybalmekka: de U.S.S.R. Als je dat nu bekijkt
toch een gewaagde keuze in een tijd dat er nog
geen sprake was van Gorbatsjov of perestrojka.

V DE AUGIASSTAL

Eerst gingen we met het vliegtuig drie dagen
naar Leningrad3. Een interessant verhaal daar dat
illustreert waarom de Sovjetunie failliet gegaan is.
Een jongen had een boek mee over karate en dat
mocht onder geen beding het land in, dus het
werd afgenomen, maar toen we twee weken later
het vliegtuig vanuit Moskou naar huis namen, lag
dat boek 1000 kilometer verderop wel terug klaar
voor die jongen.

De leraarskamer werd een paar jaar geleden
bedacht met de term Augiasstal. Wat met de
orde in de sporthallen en kleedkamers?
In mijn begindagen waren er twee sportzalen.
De ‘oude turnzaal’ en de ‘oude sporthal’. Door
onderwijshervormingen kwam er van het vierde
tot het zesde echter een stijging van het aantal
uren L.O. van één naar twee. We hadden dus
extra ruimte nodig en vonden die in de oude
feestzaal2 die voor niet veel andere dingen meer
gebruikt werd.

Na Leningrad vlogen we echter een week
naar Sotchi aan de Zwarte Zee. Dat was een
vakantieparadijs voor rijke Russen, vergelijkbaar
met de Spaanse Costa’s, alleen het eten kon wel
beter. Ongeveer halfweg het verblijf voelde ik me
bij het opstaan niet zo lekker. Een collega raadde
me aan om toch eens naar ‘de infirmerie’ in het
hotel te gaan. Ik had zo ’s morgens vroeg een
lichte 37,2 graden koorts, dus vonden ze het daar
veiliger om een ambulance te bellen.

Doordat ze toen al zo goed was, kon ze niet altijd
meedoen met de schoolploeg, maar ze heeft ons
toch aan enkele landelijke titels geholpen.

2

Waar nu de voetbalveldjes van de lagere school liggen. Als Lucs geheugen hem niet in de steek laat, werd die gebouwd in 1910.

3

Nu Sint-Petersburg

4

Het zou effectief gekund hebben, aar door Lucs gebrekkige kennis van het Russisch, zullen we dat nooit geheel zeker weten.

Enfin, we geraakten terug tot in het hotel, maar
een uur later werd er op de deur geklopt en
stond er effectief een stel verplegers met een
dwangbuis voor de deur. We hadden gelukkig
met de ploeg wel een tolk ingehuurd die soelaas
kon brengen. Ik mocht in het hotel blijven, maar
wel niet vooraleer ik een aantal papieren tekende
dat het op mijn eigen verantwoordelijkheid was
en dat men mij niet meer zou helpen in het
hospitaal als ik nog een probleem had.
Ik heb de volgende dagen niet meer geklaagd
over symptomen.

VII DE STYMPHALISCHE VOGELS
Een klein intermezzo. Eens Luc op dreef is, vliegt
de tijd. Tijdens dit meer dan drie uur durende
interview worden we bij valavond bezocht door
een mannetjesfazant die op het raam komt

>>>
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tikken. De vogel is blijkbaar een vaste gast die –
voor zover Lucs ornithologische vaardigheden –
in de clinch wil gaan met zijn spiegelbeeld.

VIII DE STIER VAN KRETA
Acrobatische sprongen over stieren maken,
was een van de vormen van amusement op het
oude Kreta, maar het woord voor ‘ik dans’ in
het Grieks is ook jou niet onbekend.
Het woord voor ‘ik dans’ is Skairo. Ik stond
in 1999 aan de wieg van de intussen zeer
populaire dansgroep. Begin jaren 90 had ik
zelf kleine kinderen en toen kwamen die
volleybalcompetities allemaal wat op een lager
pitje te staan. In 1998 deden de eerste meisjes
hun intrede op onze school. Omdat ik zelf als
leerling zoveel plezier gehad had aan het feit
dat ik met mijn passie iets kon doen op school,
vroeg ik in 1999 in het derde jaar aan een meisje
dat danste, Reine Van Holsbeek, of zij zelf geen
dansles wilde geven aan andere meisjes. Ze
moest daar niet lag over nadenken.
In het begin hadden we één groep die eens
een dansje deed op de opendeurdag, maar het
parcours lag ver van de officiële route en ik denk
dat er alleen ouders van de dansers zijn komen
kijken. Het jaar nadien hadden we echter al drie
of vier groepen en kregen we ook een podium in
de zaal die men soms feestzaal noemt.5
Na een paar jaar hadden we al meer dan 100
dansende meisjes. In 2004 werd het echt veel
te groot voor mij alleen. Toen heb ik een briefje
opgehangen om de fakkel door te geven en
er kwam meteen een enthousiast aanbod van
meerdere jongedames. De gevolgen zijn bekend!

IX DE PAARDEN VAN DIOMEDES
Paard met of zonder bogen?
Wel, toestelturnen hebben wij nooit echt zo veel
gedaan op het College. Toen ik begon, was de
infrastructuur goed, maar niet meer nagelnieuw.
Ze was eigenlijk vernieuwd volgens de oude
filosofie van de Zweedse gymnastiek. Voor
tuimelmatten en sprongen waren we dus wel vrij
goed uitgerust, maar bv. een brug of een rekstok
hebben we eigenlijk niet in onze sportzalen.
Het curriculum is sowieso wel flink gewijzigd in de
loop van de jaren. Ik sprak al over het zwemmen.
Later is daar ook nog dans bij gekomen. Voor
mij persoonlijk is bewegen het allerbelangrijkst.
5

Ik vind dat men tegenwoordig soms wat te
specifieke eisen stelt. De vernieuwingen die nu
op komst zijn in de tweede graad spreken mij
daarom ook minder aan. Een leerling moet SportWetenschappen kunnen volgen omdat hij graag
zijn dagelijks uur L.O. wil. Voor mij mag deze keuze
niet meteen bepalen dat je alleen nog maar naar
een job in de sportwereld mag uitkijken.

X DE GORDEL VAN DE AMAZONES
We spraken al een paar keer over meisjes op het
College. Welke gevolgen had dat eigenlijk voor
de lessen?
Het was in de eerste plaats zoeken om de
kleedruimte georganiseerd te krijgen. Toen we
nog maar één meisje hadden, was dat niet zo’n
probleem, maar toen er in meerdere klassen
kwamen, moesten we daar toch over beginnen
nadenken. Je kan een kleedruimte natuurlijk in
twee delen, maar dat heeft alleen maar zin als je
met een evenwaardig aantal bent. Een klas met
drie meisjes en zeventien jongens, dat is niet
gemakkelijk. Dat ondervinden we nu nog altijd.
Behalve voor korfbal hebben jongens toch nog
altijd beduidend meer talent voor balsporten,
maar bij turnen of dans is dat omgekeerd. Meisjes
hebben dan vaak een positief effect en sleuren
de jongens mee in disciplines die ze niet graag
doen. Een evenwichtige verdeling heeft dus vele
voordelen.

XI DE KUDDE VAN GERYONES
Stel je bij de leerlingen meer kuddegedrag vast
dan vroeger?
Dat valt goed mee. Het aantal uren L.O. is in de
hogere jaren in mijn carrière geëvolueerd van 1
naar 2. Vroeger kwamen de jongens dat éne uurtje
echt wel eens hun beer uitlaten en moest je echt
wel een ijzeren discipline hanteren. Wij kregen
in onze opleiding zelfs het vak ‘ordeoefeningen’.
Een les begon steevast met de jongens op één rij
van klein naar groot in strekstand te plaatsen. Dat
heb ik dan toch al vrij snel aangepast naar een
alfabetische volgorde.
Orde en discipline mogen geen scheldwoorden
zijn op een school, maar het is toch goed dat dat
militaire van vroeger wat verdwenen is. Je moet
de boel altijd wel in de hand houden. Je werkt
in een turnles met veel heterogenere groepen
dan in een jeugdbeweging of in een sportclub.
Positief is zeker wel dat mensen zich gemiddeld

beter bewust zijn dat bewegen een gezonde
zaak is en dat een les L.O. niet meer alleen een
compensatie moet zijn om al je zitfrustraties er
eens één keertje uit te gooien.

XII DE APPELEN DER HESPERIDEN
Geef eens een gouden appel aan een leerling of
een leerkracht.
Goh, dat is wel een heel moeilijke vraag. Voor
collega Patrick Meersschaert had ik wel veel
respect; zo een conditie dat die had; en ook een
fijne collega. Heel jammer dat we zo vroeg van
hem afscheid moesten nemen.
Maar algemeen vind ik dat de meesten van
onze leerlingen crèmes van jongens of meisjes
zijn. Ook voor mijn collega’s geldt hetzelfde. En
niet alleen voor mijn L.O.-collega’s. Zo stond ik
mee aan de wieg van de Cevennes-trip. In de 10
reizen waaraan ik deelnam, heb ik heel veel fijne
leerlingen en leerkrachten leren kennen.

XIII DE HELLEHOND CERBEROS
Er wacht jou een groot zwart gat. Wat ga je nu
precies allemaal doen nu je met pensioen bent?
Ik heb eigenlijk nog geen echte plannen. Ik heb
dat ook zo gezien bij mijn vader, zus en broer
toen die met pensioen gingen en dat is toch niet
slecht afgelopen.
Wat je wel zeker eens mag schrijven. Ik heb
een kind met een beperking. In de huidige
maatschappij is het een zeer tijdrovende zaak om
daar bijstand voor te vinden. Wachtlijsten lopen
altijd op tot meerdere jaren. Als er ooit leerlingen
zijn die in de politiek gaan, dan zouden ze mij
een heel groot plezier kunnen doen als ze dat
systeem wat beter zouden kunnen laten draaien.
Eerst moet er nagegaan worden of iemand
zorg nodig heeft en dan moet er een budget
vrijgemaakt worden. Je moet dan op een
wachtlijst tot dat budget er is. Daarvoor word
je op een prioriteitenlijst geplaatst die gemaakt
wordt op basis van verschillende criteria. Als je
zorgenkind in categorie drie zit, kan het soms tot
15 jaar, zelfs 20 jaar duren eer het krijgt wat het
nodig heeft. En het probleem verergert nog in
plaats van te verbeteren.
Luc, het was een eer om samen met je te mogen
lesgeven en het was fijn om al deze verhalen te
mogen optekenen. Het ga je goed! #

Op dit punt haalt Luc een VHS cassette tevoorschijn en met een beetje geduld krijg ik optredens van Marjolein Wauters, Jolien Orye en Eline De Muynck te zien! Luc beschikt trouwens over

een fantastisch archief met oude krantenknipsels, foto’s en collegecuriosa. Vraag ernaar als je ooit de eer hebt om eens te mogen langskomen.
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15 jaar KALASI in CONGO

Stefan De Bock

Toen KALASI in 2006 van start ging, was de situatie van de
12 voormalige missiescholen van de Zusters van Gijzegem
in de Democratische Republiek Congo bedroevend.
Jarenlang heeft het Mobutu-regime nagelaten te
investeren in onderwijs, hoewel in 1974 de scholen werden
genationaliseerd. De leerkrachten zouden voortaan door de
staat betaald worden, het onderhoud van de gebouwen zou
ook door de nationale kas worden betaald... Het tegendeel
gebeurde, de zusters probeerden overeind te houden wat
opgebouwd was.
Terwijl het aanvankelijk de bedoeling was van KALASI om terug een sterk
onderwijsnetwerk te creëren en de leerkrachten didactisch te ondersteunen,
waren het in de eerste plaats de noden op het vlak van infrastructuur die
prioritair werden. Er dienden daken gerepareerd te worden, ‘schoolborden’
waren de naam niet meer waardig, schoolbanken waren vaak in lamentabele
toestand, als ze er al waren... De zusters ter plaatse – met Sœur Françoise
voorop – coördineren de herstelwerken met geld van solidariteitsacties
in Vlaanderen. Nu, vijftien jaar verder, zijn er al veel gebouwen,
watervoorziening, enz. aangepakt, wordt er her en der zelfs bijgebouwd
en is er ook aan de toekomst gedacht. Op materieel vlak is de komst van
zonnepanelen, printers, beamers en computers de meest zichtbare stap
vooruit. Uiteraard is er nog een lange lijst van zaken die verbeterd kunnen
worden; er zijn nog altijd ‘versleten’ klaslokalen en stromend water is op veel
plaatsen onbestaande.
En dan zijn er de leerkrachten... Hoewel de zusters de drijvende kracht zijn
achter de organisatie van het onderwijs, zijn het deze wonderlijke mensen
die de basis vormen. In vaak moeilijke omstandigheden staan zij er dagelijks
met de beste bedoelingen om de kinderen kansen te geven.
Structureel is er een groot probleem binnen het Congolese onderwijs:
leerkrachten krijgen een heel mager loon, onvoldoende om hun gezinnen
te voeden. De meeste leerkrachten bewerken voor of na de schooltijd hun
veldjes en knopen zo de eindjes aan elkaar. Toen de coronapandemie ook
Congo bereikte in maart 2020 en de scholen hun deuren dienden te sluiten,
moesten vele leerkrachten terug overschakelen op de overlevingslandbouw.
En de toekomst ziet er ook niet rooskleurig uit... Na het regime van vader en
zoon Kabila leidt sinds 2018 president Félix Tshisekedi het land. Eén van zijn
grote beloftes was gratis basisonderwijs, waardoor ouders geen schoolgeld
meer zouden moeten betalen. Voor de straatarme Congolezen klonk dit als
muziek in de oren, maar er was en is één groot probleem: er zit geen geld
in de Congolese kas om dit waar te maken. Het beperkte overheidsgeld dat
toch naar de scholen doorsijpelde, was een habbekrats, onvoldoende om
de scholen deftig te onderhouden en de leerlingen materiaal (krijt, boeken,
enz.) te geven, laat staan lonen te betalen. Het is immers zo dat de overheid
er sowieso nooit in slaagde alle leerkrachten te betalen, hoewel ze dat
wettelijk verplicht is. Met het beperkte schoolgeld dat ouders rechtstreeks
betaalden aan de school, werd de rest van de leerkrachten betaald. Gevolg
van de nieuwe maatregel van Tshisekedi: vanaf dag één werden plots vele
leerkrachten niet meer betaald. Vele scholen lieten de beslissing van de

president voor wat die was en vroegen alsnog schoolgeld. Er waren ook
stakingen, enz. KALASI zorgde voor extra financiële ondersteuning voor de
leerkrachten. Reeds van bij het begin in 2006 voorziet de organisatie voor
elke leerkracht van de 12 scholen brood en thee met suiker, zodat ze toch
zeker één maaltijd hebben op een werkdag. Dat wordt enorm geapprecieerd
door het lerarenkorps!
Naast het financiële aspect wil KALASI ook de didactische en pedagogische
knowhow van zijn leerkrachten verbeteren. Dat betekent niet alleen het
bezorgen van handboeken en didactisch materiaal op USB-sticks, maar
het begint eigenlijk bij de basis: de nieuwe, jonge leerkrachten. Het is
momenteel vaak zoeken naar goed opgeleide en gedreven leerkrachten. In
alle secundaire KALASI-scholen kunnen de jongeren nochtans de opleiding
‘pedagogie’ volgen. Maar na deze opleiding zijn er nog veel pas gevormde
leerkrachten die niet correct Frans kunnen spreken of spellen. Als de
KALASI-scholen er zelf in zouden slagen om uit hun eigen leerlingen een
stroom van goed opgeleide, jonge leerkrachten als nieuw bloed voor het
leerkrachtenkorps te laten ontstaan, kan er een opwaartse spiraal tot stand
komen.
Vele dromen, veel hoop en met de steun aan onze eigen KALASI-acties
kunnen we dit project toch een duw in de rug geven! #
We nemen je graag mee naar Congo met
het infofilmpje voor de tweede en derde
graad. Het gaat niet alleen over de impact
van Covid-19 op het onderwijs, volg gerust
ook even de epische tocht die materiaal
aflegt richting Bas-Congo (vanaf 6:45).
Laat je charmeren door de aanstekelijke
liederen die de schoolkinderen ten berde
brengen als verwelkoming. Je ontdekt
ook wat KALASI ter plaatse doet (9:45) en welke doelen ze hopen te
verwezenlijken (12:15).
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KALASI in coronatijd

Karen Wymeersch

KALASI voorstellen aan onze leerlingen hoeft al lang niet meer: sinds vorig schooljaar zetten leerlingen en leerkrachten hun
schouders onder dit project. Voor de andere lezers van dit blad geven we graag eerst een kort woordje uitleg. KALASI is een
samenwerkingsproject met een aantal scholen in Congo. Omdat er in dat land bitter weinig overheidsbudget naar onderwijs
gaat, zijn verschillende scholen afhankelijk van steun van buitenaf. Het waardevolle aan dit solidariteitsproject is dat de vraag
steeds komt vanuit de scholen zelf. Hebben de scholen nieuw meubilair of labomateriaal nodig? Dan organiseert de werkgroep
KALASI, onder leiding van Bert De Wolf, acties om geld in te zamelen.

Ook Congo werd getroffen door de pandemie. Ook daar werden scholen
preventief gesloten. In de nieuwsflash van 11 februari 2021 was te lezen:
“Het vorig schooljaar 19-20 was een ramp door de langdurige sluiting van
de scholen en de volledige afwezigheid van afstandsonderwijs. Niemand
in de afgelegen gebieden, waar ‘onze’ scholen zich bevinden, beschikt
immers over internet. De meesten hebben niet eens elektriciteit. Het huidig
schooljaar 20-21 werd met veel goede moed gestart met een volledig
aangepaste schoolkalender: vroeger beginnen, vakantieperioden inkorten,
later eindigen… Maar toen kwam met Kerstmis de tweede golf en de
scholen gingen opnieuw in ‘confinement’. Tot op vandaag, 11 februari, zitten
de scholen in heel Congo zonder enig perspectief voor heropening! Ook in
de regio’s met nul besmettingen. Ouders en leerlingen worden opstandig.”
Hoewel we zelf met een crisis te maken hebben en we alle hens aan dek
moesten houden om aan onze leerlingen kwaliteitsvol afstandsonderwijs
aan te bieden, konden we als school onze vrienden uit Congo niet in de
steek laten. Onze klassieke – en gesmaakte! – manieren om geld in te
zamelen door een solidariteitsmaal, door sportevenementen of ‘Studio
KALASI’, konden alweer niet doorgaan dit schooljaar. Er moest een alternatief
gevonden worden. Tijdens een Teams-vergadering (jaja, leerkrachten zijn
mee met de tijd!) werd het volgende coronaproof alternatief uitgedacht:
de leerlingen kregen in hun klasbubbel een zinvol informatiefilmpje te zien.
Op een ludieke – maar misschien toch ook pijnlijke – wijze werd duidelijk
gemaakt hoe verschillende landen alternatief onderwijs blijven aanbieden
aan hun bevolking, maar hoe in Congo de scholen gewoon dicht bleven –
met alle gevolgen vandien voor de leerlingen.
Vervolgens moest er ook geld worden ingezameld, onder andere voor de
aanschaf van mondmaskers en handgel voor de Congolese leerkrachten
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en leerlingen. Hoe konden we dat beter doen dan door zelf mondmaskers
te verkopen, onder het motto ‘Geef zuurstof aan het Congolese onderwijs.
Koop een mondmasker’? Leerlingen van de eerste graad, leerkrachten
en enkele BV’s waren bereid een aantal stoffen mondmaskers te pimpen,
zodat deze voor 5
euro
aangeboden
konden worden via
Smartschool. En wie wil
nu geen mondmasker
dragen getekend door
Philippe Clément of
door ‘de Bomma’ onder
de leerkrachten? Toch
waren het vooral de
maskers die onder
leiding
van
Ilse
Van
Caekenberghe
vervaardigd werden in
de P.O. les die een aardig centje opbrachten.
Een tweede actie dit schooljaar was de ‘zoete vaccinatiecampagne’. In de
loop van mei, gelijktijdig met de vaccinatiecampagne tegen COVID, konden
onze leerlingen spuitjes kopen gevuld met snoepjes. Hiermee hoopten
we op de zoete solidariteit van onze leerlingen, om hun leeftijdsgenoten
in Congo niet in de steek te laten! De verkoop van deze spuitjes aan één
euro per stuk bracht bijna 700 euro in het laatje. Hierbij nog eens onze
bijzondere dank aan Sandra Van Cauwenberghe en Frédéric Caulier die ons
het merendeel van de spuitjes schonken. #
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Congo forever

Het relaas van oud-leerling Gerard Meert
Maarten Van Looy en Vinciane Meert
Jullie lazen in de voorgaande twee artikels dat onze school zich gedurende minstens drie jaar wil engageren voor ‘KALASI’. Deze
vzw ondersteunt elf scholen in Bas-Congo. Toch is het niet voor het eerst dat het College en Congo met elkaar in contact komen.
Vinciane Meert, moeder van Jonathan (SPW 2002) en Jascha Balthussen (LWE 2009), getuigt over haar onlangs overleden oom
Gerard, eveneens een oud-leerling van onze school (Retorica 1946). In de jaren ‘40 werd hij op de Collegebanken gegrepen
door de verhalen over Congo. Hij werd missionaris en was tot op hoogbejaarde leeftijd actief in Afrika.
Gerard Meert, broer van mijn papa Theo Meert,
nonkel van Jonathan en Jascha Baltussen, is
voor velen onder ons heel zijn leven een groot
voorbeeld geweest, niet in het minst om zijn
eenvoud, tevredenheid, zachtheid, nederigheid
en engagement een leven lang.

in het minst in zijn schooltje en in het ziekenhuis
waar hij honderden aidspatiënten bijstond in hun
stervensproces. Hij zorgde dat iedereen recht
had op medische zorg en verkreeg dat iedere
gelovige op zondag levensmiddelen meebracht
voor de armsten onder hen.
Hij wou zelf ook een leven in armoede lijden en
droeg zijn kleren tot ze op de draad versleten
waren en een gsm... daar heeft hij jaren tegen
geprotesteerd, omdat hij het te duur vond.
Terugkomen voor vakantie in Sint-Niklaas was
niet makkelijk voor hem, hij worstelde met lege
kerken, de luxe hier, het onbeperkte overaanbod
in de winkels en om de 3 jaar had hij het gevoel
dat de stad op vlak van ruimtelijke ordening een
hele metamorfose had ondergaan terwijl er in
Congo amper geasfalteerde wegen zijn.

Tijdens zijn humaniora op het College hoorde hij
vaak spreken over Congo. Hij wilde echt iets doen
voor de mensen ter plekke. Zijn dienstbaarheid
stond in schril contrast met de verkilling in onze
huidige maatschappij.
Mijn oom werd priester gewijd in 1954. Van 1957
tot 2010 trok hij als missionaris naar Congo. Hij
heeft daar bergen humanitaire hulp verzet, niet

gedragen door de Congolese gemeenschap.
Daarvan getuige op zijn afscheidskaartje: ”Om
uw totaal gegeven leven aan ons allen, blijven wij
U, Baba Gerard, eeuwig dankbaar” boodschap uit
Lubumbashi...
Mooie mensen die België toen voortbracht... dat
moeten we nog steeds kunnen! #

Hij was zo graag gestorven tussen zijn Congolese
vrienden, maar aanvaardde dat de congregatie
hem in 2010 terugriep naar Antwerpen. Hij had
een onuitputtelijke werkkracht en bleef zich maar
verplaatsen op de moto op zijn 82ste!
Nonkel Gerard overleed in februari van dit jaar
op gezegende leeftijd. Hij werd op handen

Ook oud-leerkracht Stefan Cleiren bracht een stuk van zijn leven door in Congo. Om zijn
genegenheid tegenover KALASI uit te drukken, bracht hij een boek uit:
“Graag wil ik mij engageren om samen met “ons College” mee te werken aan het project van
Broederlijk Delen om scholen in de Bas-Congo te steunen via onze oud-leerling Bert de Wolf.
Ik doe dit onder de vorm van een boek. Bert en ikzelf hebben ook enkele jaren in dezelfde
middelbare meisjesschool in Kinshasa onderricht gegeven aan gewone meisjes uit de cité.
Na mijn studies in Leuven in 1963 heb ik gedurende acht jaar onderricht gegeven in Congo,
omdat de blanken juist na de onafhankelijkheid hals over kop uit de kolonie gevlucht waren
en de Congolezen verweesd achterlieten, zonder dat zij hen daar serieus op voorbereid
hadden. Mijn vertrek in de tegenovergestelde richting werd door de meeste dorpsgenoten van
Kieldrecht als een waanzinnige onderneming beschouwd en werd in elk geval niet erg geapprecieerd. Ik werd als een halve gare gedoodverfd, die zich
als avonturier wilde profileren en die het gelijk van de kolonialen in twijfel durfde trekken, omdat ik op heel wat vlakken begrip durfde opbrengen voor
de situatie van de Congolese bevolking. Een totaal andere visie dus die diametraal stond tegenover het koloniaal ideeëngoed van de Belgen.”
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Hoe zou het zijn met ... Liesbeth Gijsels?

Sofie Hennebel

De start van het nieuwe schooljaar
was voor Liesbeth Gijsels ook de start
van een nieuwe uitdaging. Na een
jarenlange loopbaan op het College
begon ze in september op SintCarolus als pedagogisch directeur
van de derde graad. Ondertussen
zijn we enkele maanden verder en
willen we weten hoe de overgang in
volle coronapandemie voor haar is
verlopen.

Enkele maanden geleden maakte je op
professioneel vlak een enorme sprong. Je
veranderde van functie én van school. Niet
evident lijkt me, zeker niet in volle pandemie?
Nee, je slaat de nagel op de kop! Het nieuwe
leren kennen en het oude achterlaten, was in
deze COVID-tijd niet evident. Het moeilijkste
is dat je de nieuwe collega’s minder snel kan
leren kennen, terwijl je dat als nieuwkomer net
zo snel mogelijk wil doen. De koetjes en kalfjes,
daar moet ik nog even op wachten. (lacht) Maar
niet getreurd, die tijd komt wel eens we het
virus onder controle hebben. Zelfs ons wekelijks
directie-overleg gebeurt online, hoewel de
algemeen directeur aan de overkant van de gang
zit. Ik merk dat iedereen zo goed als kan met de
nieuwe situatie omgaat en begrip heeft.
Je komt terecht in een school in volle groei en
bloei, dat legt de lat voor jou meteen hoog.
Er is uiteraard een zekere druk. Ik wil natuurlijk
geen daling in het leerlingenaantal net in mijn
beginjaren. Er komt ook nog een hervorming
aan van de derde graad én we starten
volgend jaar met een volledig nieuwe richting
‘defensie en veiligheid’. Ik deel natuurlijk mee
de verantwoordelijkheid van het feit of dat
allemaal goed verloopt en de leerlingen blijven
komen. Ik stippel mee de campagne uit voor
de openschooldagen, lessentabellen, nieuwe
vakken en vergelijk met andere scholen. Zo
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Identity kit

Voornaam: Liesbeth
Familienaam: Gijsels
Leeftijd: 44 jaar
Diploma: licentiaat in de fysica + lerarenopleiding
Burgerlijke stand: getrouwd met Jan Ongena (leraar Nederlands-Engels SJKS)
Kinderen: 3 (Marieke 18, Klaas 15, Reine 13)
Hobby’s: piano spelen, breien en naaien, lezen
Ze was: leerkracht fysica en wiskunde op SJKS, reeksverantwoordelijke van het zesde jaar,
eindreisbegeleidster voor de Spanjereis
Ze is nu: pedagogisch directeur van de derde graad Sint-Carolus (+/- 900 leerlingen)
proberen we zo goed mogelijk onderwijs aan
te bieden. Ik ben op dit moment vooral aan het
leren hoe de praktische organisatie van de school
in elkaar zit en heb nog niet het gevoel dat ik al
grote veranderingen heb doorgevoerd. Maar
dat is eigen aan het groeiproces, dat moet ik tijd
geven, en dat is net wat de job zo boeiend en
uitdagend maakt. Ik sta er niet alleen voor en heb
heel wat steunpilaren om me heen. De algemeen
directeur was zelf een leerkracht op Carolus en
helpt me waar nodig. Ze kent de school dan ook
door en door.
Op een school worden mooie herinneringen
gevormd. Wat mis je het meest van onze school,
jouw vorige werkplek?
Ik mis ‘mijn reeks’ van het zesde jaar. Veel collega’s
lagen en liggen me nauw aan het hart. Dat is een

van de moeilijkste zaken om mee om te gaan.
Ook de eindreis naar Spanje, die ik enkele jaren
begeleidde, is een groot gemis, dat waren echt
hoogdagen. Langs de andere kant zie ik het als
een voordeel dat ik op mijn nieuwe werkplek de
nieuwe collega’s onbevooroordeeld kan leren
kennen.
Elke school is anders, hoe zie jij dat? Je kan al
enkele scholen vergelijken ondertussen.
Ik heb inderdaad ervaring opgedaan in Heilige
Familie, OLVP-handel, Bio-Broeders en SJKS.
En nu dus Sint-Carolus. Ik heb op mijn nieuwe
school totaal andere richtingen (tso, bso) dan de
richtingen waarin ik al die jaren heb lesgegeven
(aso). De klemtonen liggen in elke school anders
en zorgen zo voor een eigen identiteit.
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Het welbevinden van de leerlingen is in deze
vreemde tijd meer dan ooit een belangrijk
aandachtspunt. Hoe geef jij je leerlingen
vleugels?
Ik luister vooral naar hen. Ik ken uiteraard niet alle
900 leerlingen bij naam, maar ze weten wel de
weg te vinden naar mijn bureau. Ik luister naar
hun verhalen en probeer daar iets mee te doen.
Ze moeten het gevoel hebben dat er voor elk
probleem een oplossing is. Zij staan aan de start
van het ‘echte leven’ en moeten met een goed
gevoel de middelbare school kunnen verlaten,
vind ik. Alles moet nog beginnen.

omstandigheden. Maar hopelijk wordt het na de
zomer beter. Mijn bureau staat nu al altijd open en
ik ben er altijd als iemand me nodig heeft. Maar
samen een koffietje drinken met de collega’s
en samen een boterham eten, dat zijn gouden
momenten. En dat kan allemaal makkelijker
wanneer corona achter de rug is. Een leuke
Barolus (Bar op vrijdag voor leerkrachten, n.v.d.r.)
kan het ijs na corona sneller doen smelten, en een
goed personeelsfeest zal de informele omgang
met de collega’s nog vlotter laten verlopen. Nog
even de maatregelen goed volgen en hopen dat
het zo snel mogelijk allemaal opnieuw mag.

Wat wordt een van je werkpuntjes volgend
jaar?
‘Managing by walking around,’ daar moet ik nog
aan werken. Ik ben nogal timide van inborst.
Eens ik de mensen ken, voel ik me snel op mijn
gemak. Dat moet nog wat groeien in mijn
nieuwe omgeving, en zeker onder de huidige

Heb je nog een tip voor mensen die ook een
professionele sprong overwegen?
Soms durf ik nog wel bij mezelf de vraag stellen
of ik er goed aan gedaan heb. Dat lijkt vreemd,
maar het lastigste is dat ik de omgeving niet
ken(de). Keer op keer kom ik gelukkig wel tot het
besluit dat ik de juiste beslissing genomen heb.

Geen vaarwel!

Ik ben gesprongen en heb daar geen spijt van,
het was nu of nooit. Eens ik de school nog meer
kan doorgronden en leerlingenbegeleiding en
praktische zaken nog meer onder de knie krijg,
zie ik ook dat wel allemaal nog meer in zijn plooi
vallen. Het is heel boeiend en ik verveel me geen
moment. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik het
lesgeven nu en dan mis. Dat onderwijsbeestje
zit nu eenmaal in mijn bloed. Ik ben wel blij dat
ik mijn onderwijservaring heb, want dat komt
ook in mijn huidige job goed van pas. Mijn
eerste bekommernis de komende weken zijn de
nakende deliberaties die ik voor de eerste keer zal
moeten bijzitten. Heel veel zaken doe ik nu nog
voor de eerste keer, maar ik weet dat dat na twee,
drie of vier keer wel allemaal zal loslopen.
Liesbeth, ik wil je van harte bedanken voor dit
gesprek! #

Maarten Van Looy
Schoolma
gazine van
SJKS  Jun
Leerlingen
i 2020  Num
magazine
van SJKS 
mer 110
Juni 2020
 Nummer
16

Dit artikeltje is heel bijzonder voor de zesdejaars bedoeld. Hoewel... Eigenlijk is het bedoeld voor al
diegenen die hier ooit nog zullen afstuderen. Dat is dus best een groot publiek!
In ons vorige nummer probeerden wij het
contact met onze oud-leerlingen wat sterker aan
het halen. Enkele dagen na het uitkomen van dit
tijdschrift, wordt onze school echter alweer een
gloednieuwe lading oud-leerlingen rijker. Het
lijkt ons verstandig om deze niet eerst verloren te
laten gaan vooraleer we de band terug aanhalen!
Daarom, beste zesdejaars, stuur na het lezen
van dit artikel meteen een mailtje naar
info@sjks.be en abonneer je nu alvast op een
volgend schooljaar Ic Hou! Zo blijf jij op de hoogte
van wat reilt en zeilt op onze school en behoud je
ook je rechtstreekse lijn om ons te laten weten wat
jij en je generatiegenoten allemaal verwezenlijken.
We zullen met plezier jullie escapades volgen!
Vergeet verder niet dat ook onze oudleerlingenbond nog steeds op zoek is naar vers
bloed. Wie op dat vlak zijn steentje wil bijdragen,
mag contact opnemen met Vincent De Meyer.
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Modernisering secundair onderwijs – 2e graad

Tiny Torsy

Gekende studierichtingen krijgen nieuwe namen; een fonkelnieuwe richting Moderne Talen ziet het levenslicht;
maatschappelijke, economische en artistieke vorming (kortweg MEAV) behoort tot het curriculum van alle leerlingen;
sociologie, psychologie, filosofie, kunstbeschouwing, communicatiewetenschappen, bewegingswetenschappen als nieuwe
richtingspecifieke vakken; leerplannen basis, verdiepte basis of een leerplan met cesuurdoelen; domeinen, finaliteiten… Het
koud zweet breekt je misschien al uit. Je vraagt je af of die modernisering van de tweede graad wel ruimte laat om te behouden
wat goed is?

Uiteraard!
Ook
na
de
modernisering van 2e en 3e graad
heeft SJKS nog de volledige
waaier aan aso-richtingen in
het studieaanbod. We maken
doordachte keuzes bij de invulling
van de nieuwe lessentabellen,
omdat we de lat hoog willen
blijven leggen om de jarenlange
traditie van ‘kwaliteit voor de
toekomst’ te borgen.

Wil je snel een overzicht van onze
studierichtingen en bijhorende
lessentabellen? Blader dan via deze
QR-code door onze infobrochure of
neem een kijkje op www.sjks.be

Tijdens
de
weken
van
afstandsonderwijs dit schooljaar
worstelden onze leerlingen zich
door ontelbare opdrachten en
filmpjes. ‘Achter de schermen’ waren de leerkrachten solidair. Zij studeerden
de inhoud van filmpjes, volgden vele digitale nascholingen, pleegden overleg
met pedagogische begeleiders en vakcollega’s enz. om de modernisering
van de tweede graad grondig inhoudelijk voor te bereiden. Om ook jullie
wegwijs te maken in de overvloed aan nieuwe begrippen, vakken en
inzichten, hanteer ik graag een krachtige leerstrategie: de combinatie van
woord en beeld.

In de tweede graad kunnen leerlingen kiezen uit:
•
Economische wetenschappen (Geen opsplitsing meer tussen
Economie a met 4u wiskunde en Economie b met 5 u wiskunde!)
•
Humane wetenschappen met nieuwe vakken sociologie, psychologie,
filosofie en kunstbeschouwing ter vervanging van cultuur- en
gedragswetenschappen
•
Grieks-Latijn
•
Latijn
•
Moderne talen (NIEUW!) met het gloednieuwe vak
communicatiewetenschappen
•
Natuurwetenschappen (meest verwant met de huidige invulling van
Wetenschappen-STEM)
•
Sportwetenschappen
met
expliciet
aandacht
voor
bewegingswetenschappen (link tussen sport en wetenschappen)
De lessentabellen van SJKS vertrekken vanuit de leerplannen van de koepel
‘Katholiek Onderwijs Vlaanderen’. Hoewel richtingen hetzelfde aantal uren
hebben voor een bepaald vak en er grotendeels dezelfde theorieonderdelen
de revue passeren, kunnen de eisen per vak toch anders gesteld worden
afhankelijk van de studierichting (bijv. de taalvakken bij Moderne Talen of
wetenschapsvakken bij Natuurwetenschappen). Zo bestaat er voor vakken
een leerplan basis of verdiepte basis of eentje met cesuurdoelstellingen.
Deze laatste set leerplandoelstellingen durft men wel eens het ‘zwaarste
pakket’ noemen, omdat er voor alle leerstofonderdelen zowel uitbreidingsals verdiepingsdoelen aan bod komen. Bij verdiepte basis is dit bij een
beperkter aantal leerstofonderdelen het geval.

ALGEMENE INFO

Voor alle taalvakken en quasi voor alle algemene vakken wordt in asostudierichtingen al standaard de moeilijkheid ‘verdiepte basis’ aangeboden.
Onder andere hierin onderscheiden aso-studierichtingen zich van
domeingebonden doorstroomrichtingen.

SJKS is een domeinoverschrijdende doorstroomschool. Dit betekent dat we
Onze school is een domeinoverschrijdende doorleerlingen zo optimaal mogelijk willen voorbereiden op verdere studies aan
stroomschool.
Dat wil zeggen dat we je zo optieen
hogeschool of universiteit.
De
klemtoon
ligt danvoorbereiden
ook op een heel degelijke
algemenestudies
vorming en
maal
mogelijk
op verdere
grondige
verkenning
van
de
maatschappij
in
al
haar
facetten.
aan een hogeschool of universiteit. De klemtoon
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wereld rondom je.

Je kan hieruit ongetwijfeld afleiden dat het interpreteren van een
lessentabel geen sinecure is, zeker omdat er als extra nog schooleigen
keuzes en accenten gelegd worden. Een voorbeeld ter verduidelijking:
leerlingen uit Sportwetenschappen en Natuurwetenschappen krijgen in de
tweede graad voor chemie en fysica het ‘zwaarste pakket’ wetenschappen
(met biologie erbij 12 graaduren – zie figuur met ‘gekleurde staven’).
Leerlingen die Latijn volgen, hebben maar zes graaduren wetenschappen.
Vermits zij het leerplan ‘verdiepte basis’ hebben voor chemie en fysica
is een overstap naar een sterk wetenschappelijke richting in de derde
graad op advies van de vakleerkrachten absoluut nog mogelijk. Dezelfde
leerinhouden worden immers behandeld, met een selectie van uitbreidingsen verdiepingsoefeningen bij belangrijke onderdelen naar de derde
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Wouter Timmerman directeur
van het vaccinatiecentrum in
Sint-Niklaas

Kim Blancquaert

Niets heeft de actualiteit het afgelopen jaar meer beheerst dan corona. En hoewel
het einde van het coronatijdperk op het moment dat ik dit artikel schrijf opnieuw
verderaf lijkt dan tevoren door een derde lockdown, komt hoop toch al om de
hoek loeren, in de vorm van vaccins. Er is veel te doen om de vaccinatiestrategie
en iedereen kijkt reikhalzend uit naar het moment waarop we weer onbezorgd
en maskerloos door het leven mogen. Het ideale moment dus om iemand te
interviewen die alles afweet van die felbegeerde vaccins: Wouter Timmerman,
directeur van het vaccinatiecentrum in Sint-Niklaas én oud-leerling van SJKS.

U bent oud-leerling van SJKS, wat heeft u bij
ons op school gestudeerd?
Ik startte destijds in 1 Latijn, deed er daarna een
jaartje Grieks bij, om nadien te switchen naar 2
jaar economie-wiskunde en af te sluiten met
2 jaar moderne talen–wetenschappen. Ik ben
afgestudeerd in 2000.
Hoe bent u in deze job terechtgekomen?
Ik werkte de afgelopen 3 jaar voor de stad
Sint-Niklaas in het OOC (Opleidings- en
oriëntatiecentrum van de dienst Activering) als
werkleider/trajectbegeleider/taalcoach. Destijds
kwam vanuit de stadsdienst Noodplanning
de vraag aan het stadspersoneel wie graag
het extra engagement wou aangaan om zich
als vrijwilliger in te zetten voor het PSH, het
Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk. Dit is een
groep mensen die ingezet wordt wanneer er zich
in de stad een ramp voordoet. Na het volgen van
een opleiding kan je daarna opgeroepen worden
en sta je in voor de opvang van niet-gewonde
slachtoffers en/of verwanten van slachtoffers.
Door het volgen van deze opleiding werd mijn
interesse voor noodplanning en coördinatie
gewekt en schreef ik mij nadien in voor een
gelijkaardige opleiding bij het Rode Kruis voor de
dienst DSI (Dringende Sociale Interventies). Deze
werking is te vergelijken met het lokale PSH, maar
dan op provinciaal en nationaal niveau. Toen de
stadsdienst Noodplanning op zoek was naar extra
ondersteuning voor onder andere de opstart en
coördinatie van het vaccinatiecentrum, was de
link snel gelegd.
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Hoe ziet een werkdag eruit in het leven van een
directeur van een vaccinatiecentrum?
Een werkdag bestaat vaak vooral uit overleg
met verschillende instanties: collega’s, ons
callcenter, de medische en farmaceutische
verantwoordelijken, het lokale bestuur, security...
Vanuit de Vlaamse overheid krijgen we geregeld
nieuwe informatie die moet verwerkt en gedeeld
worden met de desbetreffende ontvangers. Heel
wat webinars en Teamsvergaderingen zijn dus
alomtegenwoordig, naast de opvolging van vele
mails en telefoons, controle op en verbetering
van uitvoering van verschillende taken, processen
en financiën.
Daarnaast is ook ‘planning’ een belangrijk
onderdeel van de dagtaak: inplannen van
personeel, maar ook de planning van het aantal
vaccins dat aan ons vaccinatiecentrum wordt
toegewezen.
Gelukkig hebben we een heel goed team
waardoor heel wat taken gedelegeerd en
verdeeld kunnen worden!
Wie werkt er precies in een vaccinatiecentrum?
In het vaccinatiecentrum werken heel wat
mensen: verschillende stewards die de mensen
begeleiden vanop de parking tot helemaal aan
het einde in de rustzone. Daarnaast werken er
ook een aantal administratieve krachten die
zorgen voor het correct aanmelden van de
burger en ook medewerkers die de registratie
van het vaccin doen nadat het is gezet en
verder medewerkers die er voor zorgen dat alle

beschikbare ‘vaccintijdsslots’ ook effectief worden
ingevuld. (Als er iemand toch niet opdaagt, moet
er snel een andere persoon kunnen worden
opgebeld.)
Er zijn ook altijd een logistiek verantwoordelijke
en 2 dagverantwoordelijken aanwezig die
zorgen voor een goede ‘flow’ in het centrum en
die kunnen ingrijpen wanneer er extra vragen of
problemen opduiken.
Deze profielen worden ingevuld door
medewerkers van de stad Sint-Niklaas en de
gemeente Temse, maar ook heel wat vrijwilligers
nemen deze taken op.
Verder zijn er ook heel veel medische
medewerkers aan de slag: apothekers, verplegers
en dokters. Zij zorgen voor het correct ‘optrekken’
van de spuiten (uit elk ‘flesje’ kunnen meerdere
vaccins worden opgetrokken), voor het vooraf
afnemen van een medische vragenlijst, zodat
het vaccin zeker op een veilige manier kan gezet
worden, voor het effectieve prikken en voor een
veilige opvolging van eventuele bijwerkingen.
Deze medische medewerkers doen dit soms
beroepshalve, maar vaak zijn het ook verplegers
en dokters die dit engagement vrijwillig bovenop
hun normale dagtaak aangaan.
Daarnaast zijn er ook heel wat medewerkers
die niet altijd fysiek aanwezig zijn in het
vaccinatiecentrum, maar die wel voor het
vaccinatiecentrum werken. Dit zijn voornamelijk
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de medewerkers van het callcenter en de
mensen van het coördinerend team (de directie
zeg maar).
Voor de geïnteresseerden: op onze website staan
filmpjes over wat de verschillende taken precies
inhouden. Leuk om eens te bekijken! Wie graag
een steentje bijdraagt, kan zich trouwens nog
steeds kandidaat stellen via de website van het
vaccinatiecentrum.
Wat is uw mening over de vaccinatiestrategie?
Bij het bepalen van de vaccinatiestrategie was
één van de doelen om de reguliere werking van
de ziekenhuizen te ontlasten. Ik denk dat dit een
goede invalshoek is, maar natuurlijk hangt er
ook heel veel af van de toelevering van vaccins.
Gelukkig gaan die nu (n.v.d.r. in de loop van
maart) stilaan de hoogte in...
Met welke problemen worden jullie geregeld
geconfronteerd?
In de opstartfase waren de problemen

voornamelijk te wijten aan de Vlaamse software
die nog in haar kinderschoenen stond. Gelukkig
staat deze ondertussen bijna op punt en zijn de
pijnpunten hier bijna van de baan. De andere
‘problemen’ hebben vaak te maken met de
complexiteit van heel de vaccinatiecampagne:
communicatie tussen verschillende overheden
en diensten, de steeds veranderende informatie...
Dat maakt het niet altijd gemakkelijk voor de
medewerkers. Voor veel medewerkers komt de
organisatie van het vaccinatiecentrum bovenop
hun normale dagtaak. Toch merk ik heel veel
inzet op alle mogelijke niveaus en doen ook de
gemeentebesturen van Temse en Sint-Niklaas
echt hun best om de vaccinatiecampagne voor
de burgers zo goed mogelijk te laten verlopen.
Wat doet u om even te ontsnappen aan
de coronarealiteit? Wat zijn uw huidige
vrijetijdsbestedingen?
Ik moet eerlijk toegeven dat er op dit moment
niet heel veel tijd overblijft voor ontspanning...
Maar vermoedelijk komt er wel weer wat meer

tijd vrij wanneer de opstartfase achter de rug
is. Momenteel probeer ik het hoofd wat leeg
te maken tijdens het dagelijkse wandel- of
looptochtje met de hond, wat werk in ons huis
dat we aan het verbouwen zijn en zo nu en dan
een uurtje tv...
Hoe ziet u de nabije toekomst? Denkt u dat
we snel een leven zoals vroeger zullen kunnen
oppikken?
Ik bekijk alles graag door een positieve bril: ik
maak me sterk dat we niet zo heel erg lang meer
gaan moeten wachten op het ‘normale’ leven.
Als alles loopt zoals verwacht, sluiten we eind
oktober het vaccinatiecentrum met een groot
feest voor alle medewerkers! Ik kijk in ieder geval
enorm uit naar eventuele zomerse terrasjes...
Wat na corona? Wat zijn uw toekomstplannen
op langere termijn?
Na het vaccinatiecentrum blijf ik aan de slag bij
de dienst noodplanning waar ik mee ga werken
aan de verdere uitwerking van verschillende
nood- en interventieplannen en de begeleiding
en opvolging van evenementen in het kader van
de veiligheid. Persoonlijk hoop ik dat we tegen
die tijd ook onze verbouwing hebben afgewerkt
en dat ik wat kan genieten van de aanleg van
onze tuin en de inrichting van ons huis!
Hartelijk dank om in uw drukke agenda tijd vrij
te maken om op onze vragen te antwoorden! De
blik achter de schermen was heel verhelderend!

#
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Bouwen aan de toekomst

Nieuwbouwplannen om een stijgend aantal leerlingen in Sint-Niklaas op te vangen
Bernard Jadoul
De nood aan bijkomende schoolcapaciteit als gevolg van onder meer de demografische groei is een uitdaging waarmee
heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2010 worden geconfronteerd.
De overheid wil terecht dat elk kind de garantie krijgt op een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs. De capaciteit dient
verhoogd te worden daar waar de noden het hoogst zijn. Die noden worden regelmatig in kaart gebracht aan de hand van de
capaciteitsmonitor opgesteld door onderzoekers van de KUL en de VUB.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek
heeft de Vlaamse Regering zich vanaf 2010 in
eerste instantie gefocust op het basisonderwijs.
Er werd het laatste decennium bijna 400 miljoen
euro toegekend om tegemoet te komen aan de
tekorten in het basisonderwijs, goed voor meer
dan 40.000 nieuwe plaatsen in Vlaanderen en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo goed als al
deze plaatsen zijn ondertussen gerealiseerd. De
tekorten in het basisonderwijs zijn grotendeels
weggewerkt.
De noden verplaatsen zich langzamerhand naar
het secundair onderwijs dat vooral tegen het
schooljaar 2024-2025 met grote tekorten dreigt
geconfronteerd te worden. In oktober 2018
besliste toenmalig minister van onderwijs, Hilde
Crevits, om 128 miljoen euro te investeren in
bijkomende plaatsen in het secundair onderwijs
in 27 Vlaamse steden en gemeenten en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In juli 2020 werd
een tweede financiële injectie goedgekeurd,
het ‘masterplan scholenbouw 2.0’, dat gespreid
over vier schooljaren 214 miljoen voor dit
capaciteitsprobleem voorziet.

SJKS zal aan deze capaciteitsproblematiek zijn
bijdrage leveren en diende plannen in voor
een uitbreiding. De overheid wees in totaal
4,3 miljoen uit het masterplan toe. Maar deze
bouwsubsidies ontvang je niet zomaar: ze
dekken maximaal 60% van de investeringskost,
de rest dien je dus als school zelf te financieren.
De gezonde financiële situatie van onze school
laat deze aanzienlijke financiële injectie met
eigen middelen toe. Op dit moment wordt een
nieuwbouwproject uitgewerkt aan de kant van
de Stationsstraat van ongeveer 15 klaslokalen,
een turnzaal en een fietsenstalling in de kelder
en op het dak van het gebouw, goed voor een
prijskaartje tussen 7 à 8 miljoen euro. Het doel is
om dit gebouw in gebruik te nemen in 2024.

De campus zoals die nu is,
is reeds krap
voor de huidige bezetting
Sint-Niklaas bevindt zich in de risicozone.
Aanvankelijk werd in 2018 iets meer dan 8,5
miljoen aan projecten in onze stad toegekend,
als deel van het eerste masterplan. In maart 2021
werd 5 miljoen aan onze hele onderwijszone
(Sint-Niklaas, Temse, Beveren, Kruibeke en Bazel)
bedeeld; de komende jaren zullen er soortgelijke
investeringen gebeuren, met uitschieters in 2023
en 2024. Er is een grote urgentie en het blijft maar
de vraag in hoeverre het capaciteitsprobleem
opgelost zal kunnen worden.
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De investeringen in het kader van dit Vlaams
bestaande situatie
COL.t20
masterplan dienen in de eerste plaats om zitjes te
creëren. De campus zoals die nu is, is reeds krap
25 . 05 . 20
voor de huidige bezetting – 600 leerlingen in de
basisschool, 1200 leerlingen in de secundaire
school en een 70-tal internen – en volstaat niet
om het hoofd te bieden aan het stijgend aantal

leerlingen. De vermelde nieuwbouw ter hoogte
van de Stationsstraat moet dus het nodige
soelaas brengen.
In dit kader kocht onze school in 2020 het pand
links van onze inkom aan de Stationsstraat. Dit
pand gebruiken we voorlopig om onze school
in de kijker te zetten bij de vele passanten.
Door hiervan gebruik te maken, bouwen we
niet alleen een nieuw complex ter hoogte van
de Stationsstraat, maar kunnen we ook een
volwaardige inkom voorzien. (Zie achterzijde!)
Dit nieuwbouwproject maakt deel uit van het
masterplan/beheerplan dat de school in 2017
opstelde voor de hele campus. Het tekent
de krachtlijnen uit, niet alleen voor mogelijke
nieuwbouw maar ook voor de broodnodige
restauratie voor de komende twee decennia.
Schoolinfrastructuur loopt in Vlaanderen al veel te
lang achter. Zes jaar geleden werd er gestart met
de grondige modernisering van de bestaande
gebouwen; sinds 2015 werden er al voor meer
dan 3 miljoen euro aan werken verricht. Kwamen
aan de beurt:
•
beide bio-lokalen (B40-B41)
•
beide fysica-lokalen (B42-43)
•
het STEM-lokaal (B44)
•
de informaticaklas (B163)
•
natuurwetenschappenlokaal (B165)
•
de ‘oude’ sporthal en bijhorende
kleedkamers
•
de turnzaal en bijhorende kleedkamers
•
een bijkomend technieklokaal (E286-287)
Nieuwbouw of vernieuwing, er wordt steeds
aan ecologie gedacht. Bijna 100 ramen met
hoogrendementsglas in de H-blok en B-blok,
isolatie van het dak van de H-blok, de installatie
van 275 zonnepanelen op de E-blok en op
de feestzaal… De laatste jaren werd het
sanitair (toiletten aan de Calfac, de sporthal,
de grote speelplaats, de binnentuin en aan
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de planning) dat nog dateerde uit de 20ste eeuw helemaal vernieuwd.
We investeerden uiteraard ook in veiligheid door de vernieuwing van
de middenspanningscabine, de vernieuwing van vier stookplaatsen,
de verfraaiing van de speelplaatsgevel ter hoogte van de Calfac en de
restauratie van de dakranden van de B-blok en F-blok.
Bouwen vraagt zijn tijd. Daarom kunnen we nu nog niet volledig
concreet zijn over het nieuwe gebouw, maar in volgende edities van IC
HOU zullen de nieuwbouwplannen zeker verder aan bod komen! #

Enkele cijfers

In 2020 telde Sint-Niklaas (inclusief Belsele, Nieuwkerken en Sinaai) 79 635 inwoners, waarvan 7% (5575) tussen de 12 en 17 jaar. Onderzoek wijst uit dat
deze leeftijdscategorie de komende jaren stijgt naar bijna 6400 in 2035, een groei van om en bij de 15%.
In het schooljaar 19-20 waren 6 135 inwoners van Sint-Niklaas ingeschreven in een secundaire school (De studiedienst van de Vlaamse overheid
voorspelde in 2018 dat dit aantal met 1236 zou stijgen in 2035). 5 328 van deze huidige 6135 scholieren die wonen in Sint-Niklaas (86.8%) volgen les
een school in Sint-Niklaas zelf. 807 Sint-Niklase scholieren kiezen een school buiten onze stad. Daarnaast waren in de Sint-Niklase secundaire scholen
ook 6 416 scholieren uit andere gemeenten ingeschreven. De secundaire scholen in onze stad dienden zo 11 744 leerlingen (waarvan dus minder dan
de helft - 45.36% - in Sint-Niklaas wonen) onderdak te bieden. In het basisonderwijs zijn daarentegen 88.72% van de leerlingen in Sint-Niklase scholen
(8845 van de 9970) ook inwoner van Sint-Niklaas.
Gezien de grote instroom van leerlingen uit andere gemeenten en de beperkte uitstroom dient in de scholenbouw ook rekening gehouden te worden
met de demografische groei in de ‘aanlevergemeenten’, zijnde vooral Temse (10.32%, Sint-Gillis-Waas (6.66%), Beveren (7.68%), Stekene (6.54%) en
Waasmunster (3.73%).
De capaciteitsmonitor van 2018 geeft aan dat de Stad Sint-Niklaas tegen het schooljaar 2024-2025 12 371 leerlingen zou moeten kunnen opvangen
terwijl er zonder uitbreiding van de capaciteit én zonder aanpassing van de huidige, verouderde schoolinfrastructuur slechts plaats zou zijn voor
ongeveer 9490 leerlingen in het secundair, wat een tekort betekent van 2881 zitjes. Deze cijfers houden ook rekening met leefbare klasgroepen. Je kan
een lokaal inderdaad vullen met 30 stoelen, maar klassen van 30 zijn pedagogisch niet verantwoord.
Bron: Gemeentefoto Sint-Niklaas 2020
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Dwars door Europa

Sofie Hennebel

Loeiende sirenes, schoten, wegversperringen en elke dag bommen in de stad. Voor de meesten onder ons vooral iets dat we
kennen van een gewelddadige film, maar voor Asia, Christ en Mohamad uit 2GL was dit de realiteit in hun thuisland Syrië. Al
sinds 2011 woedt daar een afschuwelijke oorlog. Zes miljoen Syriërs vluchtten naar het buitenland. Ook de families van Asia,
Christ en Mohamed hebben de moeilijke keuze moeten maken om uit hoofdstad Aleppo te vertrekken. En zo kwamen ze
elkaar tegen op onze schoolbanken. Hoe gaat het ondertussen met hen? Waar dromen ze van?

In 2011 barstte de hel los in Syrië. Jullie waren nog jong, ongeveer 5 à 6
jaar. Wat herinneren jullie je er nog van?
#A Het begon allemaal toen ik in het eerste leerjaar zat. Ik keek echt uit naar
dat schooljaar. Maar toen begonnen de protesten. Mensen kwamen in die
periode in Aleppo massaal op straat protesteren tegen de overheersing van
het regime van de president en zijn Ba’ath-partij.
#C We keken toen dagelijks naar het nieuws: “Enkele burgers doodgeschoten
bij een protest tegen de overheid.” Dat was de vonk die het vuur aanstak. Ik
woonde toen in West-Aleppo, ik was daar voorlopig veilig. Ik kan me nog
een paar dingen herinneren over school, ons huis, mijn onderburen die
mijn vrienden waren. Op een bepaald moment waren er een paar hevige
gevechten rond de buitenwijken van Aleppo. We dachten dat het wel snel
zou eindigen, maar dat was niet zo. Het werd juist erger, veel erger.
#M Op een bepaald moment werd de situatie heel moeilijk, herinner ik me.
Ik zag een gewapende auto voorbij mijn school rijden. We moesten van de
leerkracht allemaal op de grond gaan liggen. Het was een gruwelijk, angstig
moment. Dat vergeet ik nooit. Vanaf die dag kreeg ik thuisonderwijs en
keerde ik niet terug naar mijn school. Ik was helemaal geïsoleerd van de
buitenwereld. Ik herinner me goed dat de oorlog vanaf dat moment heel
dichtbij was.
En zo konden jullie niet anders dan de hoofdstad verlaten?
#M Mijn vader wilde niet dat we bang werden van de geluiden van
bommen en kogels. Op een bepaald moment viel er een bom vlak naast
ons appartement, maar die ontplofte gelukkig niet. Als kind konden we
niet buitenspelen, dat was te gevaarlijk. Het gebrek aan onderwijs en de
onveilige omgeving voor de kinderen waren genoeg redenen voor mijn
vader om de papieren om te migreren aan te vragen.
#A Van de ene op de andere dag was mijn huis onbewoonbaar en vlogen
kogels in het rond. Ik herinner me zelfs de luchtaanvallen die ineens mijn
jonge leven domineerden. We gingen tijdelijk bij mijn oma wonen, maar
papa wilde ons ver weg van de oorlog, hij wilde toen al naar België komen.
Hij had hier al familie, maar voor mijn mama was die stap té groot, ze had het
gevoel dat ze alles moest achterlaten. We moesten op zoek naar een nieuw
huis in een andere stad, aangezien onze twee huizen in dezelfde stad lagen.
Onderweg werd mijn kleine zus van vier jaar in haar been geschoten, maar
gelukkig kwam de kogel van ver en raakte die haar botten niet. Toen werd
duidelijk dat we niet in Syrië konden blijven en dat we moesten vluchten.
#C We hoorden dat er veel onrust was in kleine dorpen en steden. Na twee
jaar moest ik opeens van school veranderen. Er waren té veel rebellen in mijn
eigen wijk en rond mijn school, en ik hoorde soms geweerschoten vlakbij. Ik
was toen zeven jaar. We moesten dus vluchten, weg uit Syrië.
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Toen hebben jullie beslist om naar België te komen. Hoe verliep dat?
#A Voor mijn vader was het geen probleem om te verhuizen, want toen
hij 11 was, is zijn vader gestorven en kwam hij in België werken en wonen.
Hij heeft hier ook familie. Doordat hij al eerder in België woonde, had hij
papieren waardoor ook wij konden komen. Maar voor mijn moeder was het
niet makkelijk. Zij moest afscheid nemen van al haar familie, dus ook van
haar ouders. Dat was zeer moeilijk voor mijn opa, want ik was zijn eerste
kleinkind en wij waren goed bevriend. Hij liet me beloven om hem nog te
komen bezoeken in Syrië voor hij zou sterven, maar jammer genoeg is dat
niet gelukt en stierf hij drie jaar geleden. Eens in België kenden we geen
makkelijke start. Mijn vader moest immers opnieuw werk zoeken, want
voordat hij naar Syrië kwam om met mijn moeder trouwen, had hij zijn
werk opgezegd. Ik had al twee nonkels die met hun gezin in België waren
komen wonen, maar voor mijn mama was het heel moeilijk, aangezien ze
hier geen familie had. Ondertussen heb ik hier vier nonkels, twee tantes en
twee ooms, een oma en familie van mijn vader. Mijn eerste dag op school in
België was in de kleuterklas in OLVP. De dag verliep redelijk normaal, alleen
begreep ik niets van wat werd gezegd. Alles voelde nieuw en raar aan, het
was heel anders dan ik gewend was. Daarna ben ik naar de kleuterklas in
SJKS gekomen. Daar ben ik maar een maand gebleven. Ik ben erna naar de
Broeders gegaan en daar ben ik tot het vierde leerjaar gebleven. Toen zijn
we verhuisd naar Stekene en ben ik opnieuw veranderd van school. Voor het
middelbaar ben ik uiteindelijk naar SJKS gekomen. Toen ik hier in het eerste
middelbaar binnenstapte, kon ik vlot Nederlands spreken en begreep ik alles.
#C Wij vertrokken eind 2013. We zijn met een busje naar België gekomen.
Ik herinner het me slechts vaag. We waren alleen met onze vier gezinsleden
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in het busje: mijn vader, mijn moeder, mijn kleine zusje en ik. Voor zover ik
weet, kon iedereen van mijn familie vluchten. Sommigen naar Europa, zoals
wij, anderen naar Amerika. Mijn overgrootmoeder gaat soms nog terug naar
Syrië, zij is de enige die dat nog doet. We kunnen sindsdien alleen maar met
elkaar bellen. Ik zag mijn oma en opa al acht jaar niet meer.
#M Wij vertrokken zonder papieren eerst met de bus naar Turkije. Vanuit
Istanbul zouden we met het vliegtuig doorreizen naar Brussel. Uiteindelijk
moesten we ongeveer acht maanden in Turkije wachten op onze papieren,
maar ik beleefde daar nog wel fijne momenten. In 2015 kwamen we aan in
België en werden we verenigd met familieleden van mijn vader en moeder
die hier al woonden. Ik voel me hier, na zes jaar, al verrassend goed thuis.
Hoe kijk je terug naar je geboorteland Syrië?
#C Net zoals velen kan ik Syrië nooit meer in volle glorie zien. Ook als de oorlog
afloopt, zal het tientallen jaren duren vooraleer alles weer heropgebouwd zal
zijn. Ik vrees trouwens dat de oorlog nog lang zal blijven doorgaan.
#M Ik hou heel veel van mijn moederland. Hopelijk kan ik er snel nog eens
naar toe. Ik wil iets doen om mijn moederland te helpen. Een deel van mijn
hart ben ik daar verloren. Ik word nog steeds emotioneel als ik aan mijn
vrienden, familie en zelfs mijn kamer terugdenk.
#A Ik heb heel goede herinneringen aan Syrië. Ook aan mijn school, die
een privéschool was. We moesten een donkergroen uniform dragen. Ook
al was ik toen heel jong, ik herinner me nog veel over Syrië en kan het niet
vergeten. Het was daar vol leven en vreugde. Ik weet nog dat ik met de
schoolbus naar school ging, na school nog extra les Islam had en daarna

nog moest studeren. Onze lesuren waren anders: om 12 uur ’s middags was
de les gedaan. Ik kreeg ook altijd geld mee naar school, want daar kwam elke
eetpauze een mevrouw met een kar vol lekkers langs. Dan kon je iets kopen
in je eigen klaslokaal. Ik had veel vrienden en ken nog steeds mijn beste
vriendin, zij was de dochter van de directrice. Eén van mijn dromen is dat ik
weer naar Syrië kan gaan, zodat ik nog eens het gevoel mag meemaken dat
ik écht leef. Het is erg lang geleden en ik mis alles daar.
Jullie hebben duidelijk jullie dromen niet opgeborgen. Waar ga je voor in
de toekomst?
#M Ik studeer nu heel ijverig. Ik wil later dokter of wetenschapper worden.
Ik wil graag mijn stempel drukken op de maatschappij en iets terug doen
voor België, waar ik meteen goed onthaald werd door klasgenoten en waar
ik kan genieten van goed en vooral veilig onderwijs. Ik ben iedereen hier
heel dankbaar.
#A Het is mijn droom om dokter te worden, omdat ik erg van wetenschappen
hou en het leuk vind om mensen te verzorgen. Ik heb het ook aan mijn
grootvader beloofd om dokter te worden.
#C Ik wil graag chirurg worden. Na alles wat ik heb gezien, voel ik me
verplicht om mensen te helpen en mensen te proberen redden.
Ik duim dat jullie dromen mogen uitkomen. Dank voor dit openhartige
gesprek! #

Aleppo
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Op zoek naar de essentie

Yves Van Bastelaer, voorzitter oudercomité

De afgelopen maanden kon je de krant niet openslaan of het journaal van 19 uur bekijken of er werd iets gemeld over het
onderwijs. Het is al even geleden dat het onderwijs de nieuwsberichten in deze mate heeft gedomineerd. Met dank aan
het coronavirus, dat we door vaccinaties en volgehouden inspanningen om maatregelen te volgen, stilaan een halt kunnen
toeroepen. Het viel me in deze berichtgeving op dat experten de scholen opriepen om te focussen op de essentie. Het
achterliggende argument was de leerachterstand wegwerken.

Maar wat is de essentie? Ik zocht het voor u op in de Dikke Van Dale, het
lijvige 3-delige woordenboek dat vroeger in menig boekenkast terug te
vinden was. Daar vond ik dus: “essentie: (de, v) wezen, kern van een zaak.”
De experten vinden dat je de leerachterstand die onze kinderen opliepen
tijdens de vele lockdown-periodes gedeeltelijk zou kunnen wegwerken door
meer op de essentie terug te vallen. Zij vertaalden dat in het schrappen van
pakweg lessen esthetica of godsdienst, om zo meer tijd vrij te maken voor
de ‘belangrijke’ vakken als wiskunde of Latijn. Ik vermoed dat de leerkrachten
esthetica, godsdienst... zich toch even verslikt hebben in hun koffie. Alsof
zij op school de leerlingen komen entertainen met allerlei weetjes en faitdivers over schaduwspel bij de Vlaamse Meesters of de figuurlijke betekenis
van de vlammen in het Pinksterverhaal; terwijl de docenten wetenschappen
en Oude Talen zich moesten voelen alsof ze zijn doorgestoten tot de Final
Four in de Nations League.

Ik vermoed
dat heel wat leerkrachten
zich verslikt hebben in hun koffie
Focussen op de essentie kan ook betekenen dat je je concentreert op
wat noodzakelijk is om met voldoende kennis van zaken over te gaan
naar het volgende studiejaar. Dat de leerkracht de opgelegde doelen
en eindtermen met een kritisch oog bekijkt. Dat er onderscheid gemaakt
wordt tussen basisleerstof, uitbreiding en verdieping. Leerstof waar verder
op gebouwd wordt in de volgende jaren, leerstof die je nodig hebt om
nieuwe lesonderdelen succesvol te kunnen implementeren, is leerstof
die noodzakelijk is om dit schooljaar nog te geven. Deze leerstof wordt
beschouwd als basisleerstof. De leerkracht kan dus schrappen uit de leerstof
die uitbreiding en verdieping beoogt. Is dat focussen op de essentie?
Focussen op de essentie kan ook betekenen dat je ballast afwerpt. Je keert
terug naar de kern van de zaak: onderwijs verstrekken. En dat onderwijs
krijg je in een klaslokaal. Dus sportdagen, tentoonstellingen en exposities
bezoeken, leeruitstappen organiseren... Het gaat allemaal op de schop.
In dat geval gaat men eraan voorbij dat je tijdens zulke momenten vaak
onbewust andere doelen bereikt. Door de geldende maatregelen tegen
de verspreiding van het virus vielen deze activiteiten vanzelf weg. Een zorg
minder voor de onderwijsverstrekkers.
Focussen op de essentie houdt ook gevaren in. Je krijgt een soort tunnelvisie.
Door de focus te leggen op de leerstof, dreig je een ander essentieel
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onderdeel van het onderwijs uit het oog te verliezen, namelijk de personen
aan wie je les geeft. Want ook dit werd een hot topic de voorbije maanden.
Hoe is het gesteld met de mentale gezondheid van de mens in het algemeen,
en de jeugd in het bijzonder? Niet elke leerling juichte het sluiten van de
schoolpoorten toe. Het betekende een onderbreking van de dagelijkse
sociale contacten met leeftijdsgenoten. Daarbovenop werd aan alle sporten jeugdbewegingen gevraagd om trainingen en bijeenkomsten tijdelijk op
te schorten. De jeugd voelde zich gekortwiekt. Weg onbekommerde pret,
weg gezond bewegen in groepsverband, weg lekker chillen en bijpraten in
de versleten sofa van het jeugdcentrum of aan de toog van het cafeetje op
het plein. Niet iedereen heeft voldoende veerkracht om hier zelf tegen te
vechten, niet elke jongere heeft een gezellige thuis waar aan de keukentafel
eens gepolst wordt naar hoe iedereen zich voelt. Kan de essentie ook zijn om
hier voldoende aandacht voor te hebben tijdens de lessen?
Focussen op de essentie kan ook betekenen dat je het principe
‘Schoenmaker blijf bij je leest’ nastreeft. Als (thuiswerkende) ouder werd je
plots geconfronteerd met hoe jouw kind en zijn leerkrachten zich met vallen
en opstaan door deze pandemiestrijd worstelden. Ik kan me voorstellen dat
er in vele huiskamers gevloekt en gezucht werd met alweer een onhaalbare
deadline of de zoveelste stapel oefeningen om zelfstandig te verwerken.
Maar de essentie is dat elke leerkracht er voor gezorgd heeft dat er niet
te veel hiaten in het leerstoftraject kwamen. Hebben we als ouders niet te
veel of te snel aan de alarmbel getrokken? Misschien. Maar onze kinderen
leerden ongetwijfeld ook beter plannen, zelfstandiger werken, assertiever
vragen stellen om extra uitleg te krijgen... En dat is essentieel voor hun groei
op weg naar het hoger onderwijs.

Focussen op de essentie
houdt ook gevaren in,
je krijgt een soort tunnelvisie
Mag ik besluiten met een uitspraak van Nelson Mandela?
“Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te
veranderen.”
Een wapen moet je regelmatig schoonmaken en zorgvuldig onderhouden.
Covid19 heeft iedereen gedwongen om het onderwijs op te poetsen. Op
zoek naar de essentie...

ICHOU # AAN ZET!

Lief en leed

Samengesteld door Isabelle D’Hoye
zijn geboren
23.01.2021 ROSALIE, dochtertje van Katrijn Gesquiere
(leerkracht SJKS) en Elias Van Waeyenberge
05.02.2021 MARIE-FLEUR, dochtertje van Merel
Braem (kleuterleidster) en Joery Loots, kleindochter van
Patrick Braem (leerkracht SJKS) en Bernadette De Cock
(kleuterleidster)
20.02.2021 FLORIAN, zoontje van Krissi Vanderhallen
(kleuterleidster) en Matthias Weyn (leraar basisschool)

23.03.2021 LOEWIE, zoontje van Stefaan Van Hove
(leerkracht SJKS) en Florence De Kimpe
25.03.2021 MARTHE, dochtertje van Kris Van Gompel
en Bart Verstraeten, petekind van Koen Verstraeten
(oud-collega en voorzitter van de OLB)
19.04.2021 ARTHUR, zoontje van Jolien Orye
(leerkracht SJKS) en Jasper Lauwers

zijn overleden
16.01.2021 mevrouw Florence Meersman (°1921)
moeder van Gilbert Cant (oud-collega)
17.01.2021 mevrouw Leontine Van den Eeckhoudt (°1926)
overgrootmoeder van Ellen De Neve (4Lb)
08.02.2021 mevrouw Rosanne Riemslagh (°1932)
oma van Lian (4ECa) en Andreas Aps (2Ld)
01.03.2021 de heer Antoine Blomme (°1940)
opa van Simon Blomme (6WEWIb)
11.03.2021 de heer Yawary Quasim Ali (°1947)
grootvader van Mohamad Zain Raza (3WSc)
12.03.2021 de heer Raymond Wante (°1930)
opa van Axelle (2Lb) en Morgane Wante (5LWIa1)
12.03.2021 de heer Freddy Verhulst (°1951)
grootvader van Nathan De Caigny (5WEWIa2)
16.03.2021 mevrouw Godelieve Paelinck (°1936)
ma van Danny Baart (leerlingenbegeleider)
30.03.2021 mevrouw Paula De Smet (°1940)
oma van Julle (oud-leerling) en Jore Van Vlierberghe (4SPW), Tuur (oudleerling), Piet (6LWIb) en Roos Geers (3Lb), Lennart (oud-leerling), Lander
(oud-leerling) en Loeka Thyssen (oud-leerling) en Michiel Geers (oud-leerling)

9.04.2021 mevrouw Gaby Van Isterdael (°1947)
oma van Jasper (2Lc) en Robin Ferket (6LWIa 2019)
21.04.2021 mevrouw Maria Van Boxelaer (°1921)
moeder van Johan De Smet (oud-collega)
08.05.2021 mevrouw Maria Verhulst (°1925)
grootmoeder van Katja en Isabel Roggeman (personeelsdienst SJKS) en
schoonmoeder van Walter Roggeman (oud-directeur SJKS)
21.05.2021 de heer Ephrem Cloostermans (°1945)
grootvader van Raphael Sukhovienko (4SPWa)
25.05.2021 de heer Luc Van Raemdonck (°1948)
opa van Kato (1Ma) en Hanne (3HWb) Vermeulen

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

SJKS wedding bells
Sofie Hennebel

Eline Foubert (SPW 2009) en Beau de Maesschalck (SPW 2010), 2 oud-leerlingen uit wetenschappen-sport,
trouwden onlangs in coronastijl.
“Nadat plan A, B en C door de coronamaatregelen in het water was gevallen, konden we op 17 april dan toch
eindelijk trouwen. We leerden elkaar bijna acht jaar geleden kennen. En hoewel we allebei op SJKS zaten, leerden
we elkaar niet op de schoolbanken kennen, maar tijdens onze vakantiejob. We zaten allebei in dezelfde richting
wetenschappen-sport, maar in een ander jaar. De vonk sloeg pas echt over op het strand van recreatiedomein De
Ster. We hadden ons de trouwdag enigszins anders voorgesteld, met veel familie en vrienden, maar we hebben er
gelukkig wel van genoten! En dat groot feest? Uitstel is geen afstel, toch?”
We wensen jullie veel geluk samen!
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Tempus fugit

Een recente geschiedenis van het College

Danny Van Royen en Xhoana Memçaj (6GWIb)

‘Tempus fugit’ schreef de vermaarde dichter Vergilius in een nog rijker verleden van het Oude Rome. Hoewel we nu en dan
verlangen om de tijd eens stil te leggen, lijkt deze op zo’n ogenblik nog jachtiger weg te vluchten van onze greep. Om een
blik te werpen op het recente schoolverleden, hebben meneer Van Royen (oud-directeur 2019) en ikzelf een tijdlijn opgesteld.
Als startpunt namen we 2008, het jaar van het dubbele eeuwfeest, omdat vanaf dan alle schoolgeschiedenis op onze website
ontbreekt. We zetten door middel van een interview enkele momenten uit die tijdlijn in de spotlights: enerzijds om deze beter
te kaderen, anderzijds om u het verleden teder te laten herbeleven. Sta ons toe u te begeleiden doorheen de tijd...
Beste meneer Van Royen, wij hebben u geen
alledaagse opdracht voorgelegd. Uit een
overaanbod aan data en gebeurtenissen en
na het doornemen van stapels Ic Hou’s, heeft u
gewikt en gewogen om een selectie te maken.
Waarom biedt deze tijdlijn volgens u een
adequaat beeld op de recente geschiedenis van
onze school?
Jij, Xhoana leverde een eerst tijdlijn aan. Dank
daarvoor. Een selectie gemaakt met een jeugdige
blik en met een – het kan niet anders – zesjarige
‘terreinervaring’. Dat heeft het voordeel dat de
emotionele band met tal van activiteiten en
gebeurtenissen en evoluties in onze school de
voorbije decennia eerder bescheiden is en dat
selecteren daardoor, denk ik, makkelijker is. Mijn
SJKS-verhaal startte in 1964 en eindigde in 2019
(lagere school, middelbaar, leraar en directie). Van
meer dan 50 jaar wel en wee van het College
mocht ik getuige zijn. Ic Hou heeft in zijn hele
geschiedenis getracht om in woord en beeld een
kroniek te bieden van het collegeleven. Iedere Ic
Hou was reeds een selectie van de enorm brede
waaier van de meest uiteenlopende initiatieven.
Geesteskinderen van gedreven leerkrachten en
enthousiaste leerlingen! Bij het doorbladeren
van twee decennia Ic Hou’s kwamen veel
herinneringen naar boven. Kiezen uit die

overvloed was aartsmoeilijk en de uitkomst is per
definitie onvolledig en eigenzining. Ik beperkte
me in de aanvulling van jouw tijdlijn dan ook tot
enkele zaken. Ik trachtte daarbij uiteenlopende
invalshoeken van het schoolleven aan bod te
laten komen.
Als referentiepunt hebben we gekozen voor
de 200ste verjaardag van onze school, het
gevierde jaar 2008. Helaas hebben de huidige
leerlingen en sommige personeelsleden
dit centrale moment moeten missen. Zou u
voor ons de sfeer en het karakter van dit jaar
kunnen schetsen? Hoe heeft dit jubileum vorm
gekregen binnen (en buiten) de schoolmuren?
We gebruikten de viering van het
dubbeleeuwfeest als hefboom om zowel intern
als extern onze school een boost te geven.
Dankbaar voor al diegenen die gedurende
200 jaar mee de school maakten en met de
drive om er de komende jaren met minstens
evenveel goesting tegenaan gaan. We haalden
veel mosterd bij het College van Roeselare. Zij
vierden twee jaar eerder hun 200 jaar College.
Tijdens meer dan een werkbezoek inspireerden
zij ons. Het resultaat: een stevig sponsordossier
en een uitgebreide PR-campagne (banners
en vlaggen op de gevel als blikvangers) én

een programma gespreid over een volledig
schooljaar. Hoogtepunten: de spectaculaire,
kleurrijke start met ballonnen en alle leerkrachten
in 200-jaar T-shirt of topje, de feestzitting in de
feestzaal, het familiaal sport- en eetweekend, Jazz
at the College special, biljartkampioen Raymond
Ceulemans demonstreert in de feestzaal, de
musical Jesus Christ Superstar, Collegeklanken
(lln. musiceren), Het koor IDJ met de Messiah
van Händel. En de absolute toppers: 9 mei de
verjaardag van de school met de verwendag
voor de leerlingen, het College Rockfestival en
de tentoonstelling ‘Licht op 200 jaar College’ én
11 mei: de verwendag voor de personeelsleden.
In juni bundelden we de geschiedenis van
200 jaar en van het voorbije feestjaar in de
publicatie van een jubileumbox met daarin het
jubileumboek ‘Bouwen op stevige fundamenten’,
een dvd met beelden van vroeger en nu en een
uitgebreide brochure van de tentoonstelling.
Het geheel was werk van vele geesten en
handen. Basisschool en secundair, internaat, het
uitgebreide personeelsteam en de vele ouders
en sympathisanten. Verbondenheid met vroeger
en nu en met elkaar stonden centraal. Een intens
jaar, bron van ontelbare mooie herinneringen.

•
•
•

•
•

Het College viert zijn
dubbel eeuwfeest

2008

jubileumjaar
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De eerste OKAN-Klassen
worden ingericht op het
College
Door het stijgende
leerlingenaantal komen er
snelbouwklassen

2009

•

Jubileumopvoering
van Richard III van
Shakespeare door SJKS
en OLVP
Afscheid van de
Jonatanschool en de
geboorte van de VIS

2010

•

•
•

SJKS wordt mede-organisator van OKANonderwijs in Sint-Niklaas
Voor het eerst biedt Bednet
afstandsonderwijs voor een zieke leerling
van het College
In Dulci Jubilo viert zijn 80ste verjaardag
Start van de langzame en moeilijke weg
naar de hervorming van het secundair
onderwijs

2011
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In het jaar erop richt men hier op school de
eerste OKAN-klassen in. Vanwaar kwam de
aanzet om zo’n fundamentele beslissing te
nemen en wat was de impact hiervan op onze
school?
OKAN betekent onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers. Het is in de eerste plaats directeur
Walter Roggeman die hier alle eer verdient. Hij
overtuigde Marc Buytaert en mezelf dat we als
school een maatschappelijke taak hadden om de
anderstalige nieuwkomers onderdak en een thuis
te bieden. Eensgezind bepleitten we dit bij de
leerkrachten en bij het schoolbestuur en ... kregen
we groen licht. De OKAN-klassen brachten een
nieuwe realiteit binnen de collegemuren. Ze
deden ons – meer dan voorheen – nadenken
over onze eigen bevoorrechte positie en zetten
aan tot genuanceerd denken en zoeken naar
samenwerking. Het College mag er fier op zijn
dat ze samen met Berkenboom aan de wieg
stonden van de OKAN-werking in Sint-Niklaas.
OKAN wordt nu gedragen door alle scholen van
de scholengemeenschap WIJS!

doopvont gehouden (Pastorale Animatie Groep).
Wiskundeleerkracht mevr. Vandewal was een van
de inspirerende coördinatoren van deze groep.
Niet enkel leerkrachten maakten deel uit van de
PAG, ook leerlingen behoorden tot de kerngroep.

U hebt met veel genoegen de geboorte van V.I.S.
in 2010 toegevoegd aan de tijdlijn. Ik neem aan
dat bij velen niet meteen een bel rinkelt. Zou u
dit gegeven willen kaderen?
De VIS is de pastorale groep op onze school. De
zorg voor schoolpastoraal maakte deel uit van alle
scholen van het katholieke net. In de vorige eeuw
werd het schoolpastoraal vooral geschraagd door
de vele priesters die aan de school verbonden
waren. Misvieringen, biechtsessies, kerst- en
paasvieringen en de solidariteitsacties tijdens
de vasten hoorden er evident bij. Eind twintigste
eeuw kwam daar verandering in. Het gild van
de priesters kromp en leken-godsdienstleraars
namen de fakkel over. Met wisselend succes werd
er aan de weg getimmerd. PAG werd boven de

In 2011 neemt men de eerste stappen naar
het hervormen van het secundair onderwijs.
Een lang, moeilijk pad beloofde dat te
worden. Hoe ingrijpend zijn de hervormingen
geweest voor onze school? Wat waren de
grootste aanpassingen in de loop van de
daaropvolgende jaren?
De veranderende maatschappij, de digitalisering,
de demografie ... het noopte tot reflectie en
tot plannen voor een hervorming. Er waren
fundamentele discussies over ‘de maakbaarheid
van de mens’. Kort: enerzijds het geloof dat je
met een getuned programma op het eind alle
leerlingen gefabriceerd hebt die maatschappelijk
onmiddellijk inzetbaar zijn en anderzijds een
overtuiging, die inzet op een brede vorming

•
•

•

Vernieuwende aanpak
van de catering:
Scolarest

2012

De pastorale werking bleef echter onder druk
staan: buiten en binnen de school. Ik doe
ongetwijfeld mensen oneer aan door hen niet te
vermelden, maar de godsdienstleerkrachten Leo
en Tom Vereecken en daarna Jonathan Beyaert
en Fré Caulier en de niet-aflatende creativiteit van
Patrick Braem en performancekracht van Steven
Van Peteghem hielden het vuur brandende.
Meer zelfs. Met de geboorte van VIS kreeg de
pastorale werking een nieuwe adem. De grote
betrokkenheid van leerlingen kenmerkte de
aanpak. VIS? Het eerste idee was ICHTHUS (= oudGrieks voor visje, een oeroud christelijk symbool);
de jonge garde vond dat echter maar niets en VIS
werd het compromis. In de collegemond werd
het ‘’t visken’. Een van de eerste initiatieven was
een maandelijks stiltemoment.

Eerste verschijning van Ic
Hou Jongeren
Onze school springt
mee op de kar van de
sociale media: ontstaan
Facebookpagina,
vernieuwen van de
schoolwebsite …

2013

•

•

die niet zozeer focust op ‘nuttigheid’, maar
op het fundament van een school zoals de
onze, ‘humanior’ worden, meer mens worden.
We hebben er tijdens het ganse proces van
de hervorming steeds voor gepleit om niet
gedwongen te worden tot ‘eenheidsdenken’
waarbij iedereen gelijk is en iedereen eenzelfde
aanpak verwacht. Gelijkheid ... Iedereen als gelijkwaardig beschouwen en daarnaar handelen
en eerlijke kansen geven, zo luidde ons devies.
De voorbije tien jaar hebben we de vinger
aan de pols gehouden van de veranderende
tijdsgeest. We moesten ook rekening houden
met de ‘concurrentiepositie’ van onze school
in het Sint-Niklase onderwijslandschap ... Bij
ons, maar ook bij de overheid en de koepels
was er tevens ‘voortschrijdend inzicht’. In de
finale hervormingsplannen hebben we een
belangrijke garantie gekregen: het College kan
– met zesjarig curriculum – een brede vorming
blijven organiseren. Aandacht voor de klassieke
talen en een aanbod voor leerlingen die vlot
abstract kunnen denken, zijn gevrijwaard.
Tegelijk is er nu – meer dan terecht – aandacht
voor STEM (science, technology, engineering
& mathematics) -gerelateerde items in de
leerprogramma’s van bijna alle vakken en wordt
er bijgestuurd in onder andere de didactiek en
aanpak van het talenonderwijs.

Skairo bestaat 10 jaar, er wordt een
brochure gepubliceerd om dit belangrijke
dans- en schoolproject in de verf te zetten
1 september: Dhr. Roggeman maakt de
overstap naar het kabinet van ministerpresident Geert Bourgeois – De directie
wordt voortaan gevormd door Dhr.
Buytaert en Dhr. Van Royen

2014

•
•

•

De 100ste editie van Ic Hou verschijnt
Na uitgebreide participatie wordt
een nieuwe missietekst voor SJKS
gelanceerd
‘Seminarie-uren’ in de derde graad
veranderen in ‘Vrije Ruimte’, voortaan
kan elke leerling een keuzevak kiezen
uit een breed, gevarieerd aanbod van
bijna 20 vakken

2015

>>>
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Moderniseren, wat een titanenwerk. Aan
de andere kant moet de school ook qua
infrastructuur bijbenen om te kunnen
beantwoorden aan de noden van de leerlingen.
De opmerkelijkste ingrepen waren de nieuwe
wetenschapslokalen en snelbouwklassen.
Waarom is het belangrijk om ook daarop de
focus te leggen?
De twee verwoestende branden van eind
vorig eeuw waren mee de oorzaak dat het
leerlingenaantal slonk. Een dynamische aanpak
bij het begin van het nieuwe millennium en de
heropbouw van de school en heraanleg van
de speelplaats én het jubelfeest als katalysator
zorgden ervoor dat het leerlingenaantal erg
spectaculair steeg. Er was een nijpend tekort aan
lokalen. We opteerden niet voor een numerus
clausus van de inschrijvingen. Gevolg: de
aankoop van snelbouwklassen.
De wetenschapsklassen zijn een ander verhaal.
De verouderde infrastructuur, de eisen van de
nieuwe leerplannen én de grote groep van
leerlingen die kozen voor een humaniora met
een stevige wiskundige-wetenschappelijke
focus noopten tot de bouw van nieuwe
wetenschapslokalen. De realisatie van die klassen
is ongetwijfeld een erg sterke troef voor gedegen
hedendaags wetenschapsonderwijs. Ze vormen
nu een paradepaardje van de school.
Onze geliefde Ic Hou Jongeren bestaat sinds
2013. Vanwaar is eigenlijk het idee gekomen
om de Ic Hou in twee grote secties op te splitsen,
het volwassenen- en jongerengedeelte?
Was het bijvoorbeeld een bedoeling om de
leerlingen een eigen platform te geven binnen
de schoolmuren?
Ic Hou startte in de jaren vijftig van vorige
eeuw als contactblad van de oud-leerlingen.
Gaandeweg werd het ook een personeelsblad.
Na de periode dat E.H. Cyriel Coupé (Anton

•
•

Nieuw aanbod in het
eerste jaar: Talent en STEM
Twee nieuwe
biologielabo’s worden in
gebruik genomen

2016
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•
•
•
•
•

van Wilderode) Ic Hou leidde, was er enkele
jaren een adempauze. Naar aanleiding van
de feestelijkheden van 175 jaar College werd
het vuur opnieuw aangewakkerd en toog een
nieuwe redactieploeg aan de slag. Nummer
40 in maart 1983 zag het levenslicht. Iets later
vervoegde ik de ploeg en heb ik na nog eens
enkele jaren tot de dag van mijn pensioen in
2019 Ic Hou mogen aansturen en coördineren.
Met aandacht voor de onderwijsactualiteit,
een nieuwe lay-out, leerlingeninterviews,
kleur(!), human interest-reportages, uitgebreide
verslaggeving van de schoolactiviteiten in
binnen-en buitenland... evolueerde Ic Hou.
Bij een doorlichting (inspectiebezoek van de
overheid) stelde een van de inspecteurs me de
vraag waarom we onze leerlingen zelf niet meer
de pen in handen gaven. Een opmerking die hout
sneed, vond ik. Tijdens een ‘herbronningsdag’
met een vernieuwde Ic Hou redactieploeg in
Machelen aan de Leie (inderdaad het Raveeldorp) sloeg het voorstel om een gedeelte van
de Ic Hou in handen van leerlingen te geven
aan. Onder andere Bram Noens, Renaat Philips,
Sofie Hennebel, Maarten Van Looy ... ze zagen
dat wel zitten. Sofie en Maarten trokken de kar
van de Jongeren Ic Hou op gang. En hoe! Met
grote tevredenheid en dankbaar kijk ik naar deze
koerswijziging. Het jongerendeel vormt nu de
ruggengraat van Ic Hou en meer dan ooit is het
een blad geworden dat personeel en leerlingen
(en hun ouders) graag lezen en waar ze hopen
allemaal eens in aan bod te komen.
Leerlingen worden ook op een andere manier
massaal betrokken: Skairo blies namelijk het
daaropvolgende jaar tien kaarsjes uit. Op
welke manier veranderde deze dansgroep de
wisselwerking tussen de leerlingen?
Skairo (Grieks: ik dans, ik buitel, ik spring ...) is een
wonderlijk fenomeen. In 2000 heel voorzichtig
gestart door LO-leerkracht Luc Pierssens, maar

vanaf 2004 definitief op de sporen. Leerlingenchoreografen hebben de touwtjes in handen. Zij
kiezen, bedenken, leiden, motiveren ... Het team
van begeleidende leerkrachten groeide samen
met de uitbreiding van Skairo gestaag. Hun
omkadering en toewijding is onmisbaar voor
de repetities en de jaarlijkse zaalshows. Dikke
merci voor de enorme inzet! Een vierde van de
leerlingen van de school danst bij Skairo! In al die
jaren kwam er nooit een kink in de Skairokabel.
Misschien omdat we ieder jaar de doelstellingen
herhaalden: voor iedereen én door de leerlingen
zelf. Skairo biedt de kans om tijdens de schooluren
(middagpauze) samen te zijn en te dansen en te
werken aan een eindproduct dat door een groot
publiek wordt gewaardeerd. Voor de algehele
sfeer, de samenwerking tussen leerlingen
en leerkrachten én vooral de groeikansen in
zelfstandigheid en creativiteit is Skairo een
zegen voor de school. Het emotionele afscheid
waarop ze me trakteerden bij de show voor
mijn pensioen is één van de meest beklijvende
momenten van mijn collegejaren. Ik ben er de
dansers van toen en al diegenen van al die jaren
daarvoor en de leerkrachtenploeg heel dankbaar
voor. Niets liet toen (2019) vermoeden dat corona
zodanig roet in het eten zou gooien dat Skairo
noodgedwongen on hold diende gezet. In 2022
zullen ze er echter terug staan, zeker weten.
Nu gaan we over naar een breder
maatschappelijk luik. In de loop der jaren zijn
we geconfronteerd geweest met verschillende
actuele thema’s zoals duurzaamheid, omgang
met sociale media en technologie... Al deze
onderwerpen zullen ongetwijfeld ook hun
weerslag hebben gehad op onder andere de
visie- en missietekst. Hoe zijn deze kwesties
daarin verwerkt en in welke mate verschilt de
huidige tekst van de vorige?
De
hervormingsplannen
van
het
onderwijs, de technologische evolutie, het

Proefdoorlichting van de school: wij zijn goed bezig!
Twee nieuwe fysicalokalen worden in gebruik genomen
Belangrijke studiedag naar aanleiding van Katholieke Dialoogschool
Aanzet tot vernieuwende aanpak van de samenwerking tussen en de
evaluatie van de moderne vreemde talen.
Er komt meer aandacht voor duurzaamheid, een pleidooi voor nuance in
de discussie en een zoektocht naar balans tussen privé en werk

2017

•

Waar is Jezus – opmerkelijke
tentoonstelling en ‘actie’
in verband met ‘moderne
kruisbeelden

2018
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immigratievraagstuk, de schandalen in de kerk,
de sociale media ... We zeilden in het voorbije
decennium meer dan eens in woelig water. Om
een authentieke koers te kunnen varen, besloten
we tijd en energie te steken in het uitklaren en
definiëren van wat onze school écht kenmerkt en
drijft. Qua stijl, toon en inhoud lag er een stevige
laag stof op ‘het opvoedingsproject’. Na twee jaar
en vele vergaderingen verder presenteerden we
in januari 2015 de nieuwe Missie-Visietekst van
onze school. De sneuveltekst van april 2013 werd
door personeelsleden, ouders, schoolbestuur én
door de accenten die leerlingen legden op een
Leerlingenraad - Plus aangepast, bijgestuurd en
beter gemaakt. Onder het motto ‘Authentiek
en waarachtig zijn loont’ en met de baseline
‘Kwaliteit voor de toekomst’ formuleerden we
onze missietekst: een opvoedingsproject dat
gebouwd is rond drie pijlers: zorgen, verwachten
en inspireren. Je vindt de beknopte missietekst
op de site van de school terug. Als ik hem
vandaag herlees, kan ik er nog steeds ten volle
achterstaan. Het aanscherpen van onze identiteit
en expliciteren in een tekst van twee A4’tjes
was niet louter een einddoel. Het proces, de
zoektocht, het overleg en bevragen van elkaar
was zeker even belangrijk. ‘De nieuwe missievisietekst moet een inspiratiebron zijn voor
hoe we samen-school-maken’, drukten we als
voornemen uit. Bij een doorlichting enkele jaren
later werd het proces en de realisatie van deze
tekst beoordeeld als ‘overstijgt de verwachtingen’.
Een pluim waar we met z’n allen fier op mogen
zijn.
Verder in deze trend hebben we uiteraard ook de
solidariteitsacties, uitwisseling, inleefreizen...
die weliswaar niet zijn opgenomen in de tijdlijn,
maar vanzelfsprekend het schoolleven kleuren.
Wat is volgens u de meerwaarde van deze
acties voor leerlingen en personeelsleden?
De buitenlandse schoolprojecten? ‘Navelstaren

•
•

•

vermijden. Buiten de ivoren schoolmuren
kijken. De school is geen eiland in een wereld
in beweging.’ Dat dreef de ploeg. Met een erg
ijverige en geëngageerde ploeg leerkrachten
hebben we gedurende tientallen jaren aan
honderden leerlingen de kans geboden om
te leren en te ontdekken in partnerscholen in
Europa en in eigen land. Het is opvallend hoe
vaak oud-leerlingen die projecten als eerste
ter sprake brengen als ze over hun collegetijd
spreken. Leerrijke en beklijvende ervaringen die
dikwijls aanzetten tot relativeren van de eigen
aanpak en aanzetten tot genuanceerder denken.
De solidariteitsacties? Ze volgden het ritme van
het kerkelijk jaar; in de advent aandacht voor
welzijn in eigen streek (o.a. Welzijnszorg en BZN),
tijdens de vasten solidariteitsactie en info over de
Noord-Zuid-problematiek (dikwijls ten voordele
van en in samenwerking met Broederlijk Delen).
En gedurende vele jaren in januari acties ten
voordele van Vredeseilanden en fondsenwerving
voor de Damiaanactie. Aangepast aan iedere
leeftijd was er op die wijze een opstap om door
info en actie ook in solidariteit te groeien. Tegelijk
waren het evangelisch geïnspireerde momenten
van grote samenhorigheid.
Tot slot is het roer in de loop van vijf jaar door
verschillende kapiteins in handen genomen.
Zeker de laatste “wissel” was speciaal, doordat
er voor het eerst ook vrouwen aan het hoofd
van de school staan. Hoe ervoer u deze
veranderingen?
Ik had het voorrecht om 10 jaar in een erg
complementair directieteam samen met Walter
en Marc te mogen werken. De school groeide,
het team werkte hard, de samenwerking was
optimaal. De volgende vijf jaar wijzigde de
structuur en waren Marc en ikzelf directie
(Walter brak een lans voor de belangen van onze
school in de politiek). Continuïteit was daarmee

Dhr. Buytaert en dhr. Van Royen, directeurs van het
College, gaan met pensioen
Op 1 september start een nieuw directieteam
bestaande uit vier leden: dhr. Jadoul, dhr. De Bock,
mevr. Van Lemmens en mevr. Torsy
Nieuwe leerplannen voor het secundair onderwijs
worden van kracht in de eerste graad

2019

•

•

verzekerd. Twee diensthoofden (Stefan De Bock
en Bernard Jadoul) en leerkrachten met een
verantwoordelijkheid als reeksverantwoordelijke
zorgden voor belangrijke ondersteuning.
Omdat we beiden (Marc en ik) reeds enkele
jaren pensioengerechtigd waren en omdat een
mens toch eens die stap moet zetten, kwam
een directiewissel niet uit de lucht vallen. Dat
het schoolbestuur koos voor een uitgebreide
ploeg met ook dames is een goede en logische
zaak. In een school waar leerlingenpopulatie en
personeelsteam gemengd zijn, werd het stilaan
vreemd dat louter mannen het directieteam
uitmaakten. De uitdagingen voor de nieuwe
ploeg zijn talrijk. Ik schreef in de laatste Ic Hou
waaraan ik meewerkte in 2019: ‘Het Collegeschip
zit op koers, de nieuwe kapiteins zullen het met
overtuiging een goede koers laten varen’. Ik wens
hen en onze school dat van harte toe. Dat – eens
op volle zee – een coronastorm hen te wachten
bleek te staan, was zeker geen cadeau. Maar – laat
het ons hopen – die moeilijke startperiode zijn ze
bijna door, zodat coronavrije tijden aankomen.
Zoals we kunnen bemerken, heeft onze school
niet stilgezeten de afgelopen jaren. Op vele
fronten zijn er merkwaardige veranderingen
op te tekenen, hoewel er hoogtepunten en
dieptepunten zijn. Toch weet het College zijn
stempel te drukken op eenieder die er passeert.
Meneer Van Royen, wij willen u als redactie van
harte bedanken voor deze samenwerking. Wij
wensen u nog veel succes met uw toekomstige
ondernemingen en hopelijk horen wij nog eens
van u! #

Voor het eerst in dertig jaar wordt het
orgel in de Collegekerk weer bespeeld. Een
grondige onderhoudsbeurt voor het orgel
volgt nog.
Het coronavirus hertekent het leven op
school, wat ook merkbaar zal zijn in het
daaropvolgende schooljaar 2020-2021...

2020
IC HOU JUNI 2021 25

ICHOU # COLLEGECOLLAGE

Writing history:
the fifth form English time capsule
The prelude

Time might be the most peculiar force in the
universe. It can be perceived and measured at
regular intervals, ticking away deliberately at the
same pace each day, as it has been doing since
we started measuring it. At the same time, it has
a tendency to fly by when we are having fun and
to creep forward at an excruciatingly slow pace
when we are looking forward to something. In
some cases, it can be our worst enemy. An enemy
that cannot be defeated.
Above all, though, the passing of time creates
distance. A distance between an event and the
way we remember it. It filters away the details
of a situation, it can distort our memory and it
allows for the benefit of hindsight to determine
the importance of past events. The same distance
exists between present and future: we know
things will change, we just don’t know exactly
when, how or how quickly.

We know things
will change,
we just don’t know
exactly when,
how or how quickly
The idea

This is part of what makes the passing of time
such a fascinating topic for speculation. So
interesting, in fact, that we decided to try our
hand at discussing the future in our English
classes in the fifth form. During these lessons, we
spent quite a bit of time talking about what the
world might look like in fifty years. We had a look
at the hypotheses of scientists and artists alike
and over the course of multiple weeks of distance
learning and on-site classes, we tried to predict
what might change and what might remain the
same, as well as what our future peers might
think about us.
As we were doing all of this, a spark of inspiration
lit and we decided that it might be a good idea to
save the fruits of our labour somehow, so people
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in the future could laugh at how inaccurate our
predictions would inevitably turn out to be, but
also to document what our lives, in what will
soon be the primitive past, were like.

understanding the past. Ideally, it will help them
shed light on what 2021 was like for individual
people, as it will provide a collection of artifacts
that can help them understand how global
events affect everyone in some way.

The situation

All of this seemed like a pretty good idea, because
of the unique circumstances that we have found
ourselves in over the course of the last year and
a half. 2020 and 2021 are years that will very
likely be remembered for a long time. Schools,
the economy and society at large ground to a
complete halt, isolation became the new norm
and the threat of infection and its potential
consequences loomed large over our heads.
World leaders talked about being at war with the
virus and about facing the largest crisis since the
Second World War.
From our perspective, the global reach of the
pandemic makes it feel like history being written,
as if we are witnessing an event that might have
a large impact on the way in which our future
is formed. That’s why we are currently in the
process of creating a time capsule; an artifact that
will stand the test of time and that will contain
objects and written documentation about the
way we, the people from ‘before’ and ‘during’
the pandemic, saw the world and the future.
We imagine it will be interesting to compare our
reality to that of the people who come ‘after’.

The execution

To achieve our goal with this project, we are
gathering resources to lock away. The idea is
that our time capsule will be stored somewhere
within the school campus, conspicuously visible
yet frustratingly out of reach, in order to build a
sense of anticipation in the minds of generations
of pupils and teachers to come. It will be kept
locked until 2071, a nice fifty years from now.
Its contents will slowly be forgotten and sink
into irrelevance, until the moment arrives for
our successors to open it once again. If all goes
right, these items that would never stand the
test of time under normal circumstances, will
make it to the future in good condition. If they
do, they can help the people who succeed us in

Sam Witte

All of this seemed like
a pretty good idea
The future

In order to leave a sense of curiosity in the minds
of our readers, I won’t be going into detail about
the exact nature of the things we are locking
away in our capsule. Instead, I will leave you with
some of the more interesting predictions for our
future that my pupils came up with. An attentive
reader will be able to tell that there was a healthy
mix of optimism and pessimism going on.
•

•

•

•

•
•

The idea of going to school will disappear
completely. We will be able to follow all of
our classes from the comfort of our bed.
Speaking of beds: in the future we won’t
have to move manually anymore, we
will be using floating beds that move us
anywhere we want to go.
The definition of ‘love’ will change
drastically and it will be socially accepted
to be in love not only with any consenting
adult, but also with inanimate objects,
such as beamers and other projection
equipment.
There will be much more segregation than
there is today. People will be split up and
the rich will live in the spots that are still
inhabitable, the poor will own the rest of
the world.
Climate change will cause us to live in a
desert.
We will establish a permanent colony in
space.

It will be very interesting to see how some of
these predictions pan out. We will be able to look
back on them in fifty years, provided of course we
manage not to drive ourselves to extinction in
the meantime. #
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‘Sciences’ door de ogen van leerlingen
Hanne Van Damme 5HWa
Onze tweedejaars staan op het punt een belangrijke keuze te maken in hun toekomstige jaren op Het College: “Welke richting
en keuze neem ik in mijn verdere studietraject op school?” De nieuwe leerplannen bereiden de leerlingen hierop voor in de
vakken ‘Taste’ en ‘Sciences’ Ze krijgen voorproefjes van wat het kan worden en mogen van elk vak/richting eens proeven. Het
traject start in het eerste jaar waarbij de leerlingen hun top-10 vakken mogen opgeven die ze willen testen. In het tweede jaar
bouwt de school hierop verder en kunnen de leerlingen kennismaken met ‘Sciences’. We stelden dit vak in onze vorige editie al
aan u voor, maar wat vinden de leerlingen hier nu zelf van? We zijn op pad gegaan en hebben voor u een paar vragen gesteld.
Wat houden ‘Taste’ en ‘Sciences’ nu precies in?
Even kort: ‘Taste’ en ‘Sciences’ zijn overkoepelende vakken waarbij de eersteen tweedejaars vakken krijgen die ze in de 2e en 3e graad kunnen volgen.
Hierbij werden stem en talent samengevoegd tot één vak waar leerlingen
kunnen kennismaken met meerdere disciplines. Ze worden ingeleid door
leerkrachten van de 2e en 3e graad die gespecialiseerd zijn in hun eigen
discipline. In het eerste jaar starten de leerlingen in ‘Taste’ met een top-10
waarbij ze hun vakken zelf in volgorde kunnen plaatsen die hen leuk lijken.
Deze vakken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: groene vingers, sport, 3D
bewerking op computers...
In het tweede jaar bouwt de school hierop verder in ‘Sciences’ en worden de
keuzes concreter verwerkt in echte stukjes uit de richtingen in de 2e en 3e
graad. Vanaf de tweede graad bestaan immers ook de opties Moderne Talen,
Wetenschappen, Economie en Humane Wetenschappen. Op deze manier
krijgen de leerlingen een beter beeld over wat de richting die ze willen gaan
kiezen inhoudt.
Wat vonden jullie van het idee ‘Taste’, en welk onderdeel was voor jullie
het leukste?
#Theresa Kapenda “Ik vond het leuk, want het is eens anders dan les. Je
moet niet heel de tijd stilzitten op de bank. Het is een goed concept, maar
jammer dat de inleiding zo beperkt was, al zeker door corona. Sport was voor
mij het leukste, want zo kon je eens bewegen buiten school.”
#Amani Ben Omar “Ik vond het leuk dat je eens niet in je boeken bezig
was en eens iets anders kon doen van activiteit. Sport sprong ervoor mij
uit, hoewel ik dat niet heb kunnen doen door corona, maar ik heb ook iets
gedaan met kunst en yoga en dat was ook heel leuk”
#Axl De Bruyne “Ik heb Taste ervaren als eens iets anders, het was zeker een
goede afleiding van de andere vakken. Ik vond sport ook het leukste, hoewel
we niet veel hebben kunnen doen door corona. Ook vond ik groene vingers
heel tof, want daarbij kon je knutselen. Zo hebben we bv. een pompoen
uitgehold voor Halloween en geknutseld met mos.”
#Sébastien Dujardin “Taste was leuk, omdat je niet altijd moest stilzitten in
de klas. Sport en legorobots waren de leukste delen, vooral de legorobots,
want het was interessant om voor de eerste keer eens zelf iets te bouwen in
plaats van les te krijgen.”

hoewel het veel theorie was. Taste was een beetje leuker, omdat Sciences
vooral theorie was.”
#Amani Ben Omar “We hebben tot nu toe nog maar 4 vakken gehad, zoals
Economie, dat vond ik wel het leukste, want het was eens tof om daarbij te
debatteren. Maar, ik vond het wel jammer, dat we door corona niet heel veel
proefjes hebben kunnen doen.
#Axl De Bruyne “Ik vond Sciences iets minder leuk dan Taste, omdat dit
meer theoretisch was. Het leukste vak was voor mij Economie, omdat we
hierbij veel online taken moesten uitvoeren, maar Social Sciences met taal
en cultuur was ook wel tof, ondanks de vele theorie.”
#Sébastien Dujardin “Ik vond ook dat Taste een beetje leuker was.
Economie was dit jaar het leukste, want mijn ouders hebben ook Economie
gedaan, dus het was wel interessant om daar wat meer over te weten.”
‘Sciences’ en ‘Taste’ waren wel leuk, al steekt ‘Taste’ er toch bovenuit
volgens de leerlingen. De aanwezigheid van corona, waardoor heel wat
proeven en experimenten niet konden doorgaan, was zeker een domper
op de feestvreugde. Ook halen leerlingen soms aan dat de kennismaking
net iets te beperkt was om er echt van te kunnen beginnen genieten. Aan
de andere kant wordt de betere voorbereiding op het derde jaar wel als
positief ervaren! #

En hoe hebben jullie de ‘Sciences’ ervaren in het 2e jaar? Welke vakken of
richtingen spreken jullie aan? En vinden jullie dan ook dat je goed bent
voorbereid op je keuze voor het 3e jaar?
#Theresa Kapenda “Ik vond Humane Wetenschappen het interessants, want
het is wel leuk om eens wat meer te leren over de mens en de maatschappij,
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COBA’s 2021:
het maakproces van een boektrailer
Camille Bourgeois 6LWIb
Het is ondertussen een vaste waarde op het College: de jaarlijkse Boektrailer Awards die worden uitgereikt aan de zesdejaars
na de paasvakantie. Het is een grote opdracht, maar eens wat verandering in de ‘klassieke boekbesprekingen’ kan elke leerling
wel bekoren. Daarom hebben de 32 groepjes, ondanks de beperkingen door corona, zich aan het filmen gezet om een mooi
eindresultaat af te leveren. Hoe we tot zo’n afgewerkt product komen? Dat ontdek je in dit artikel!
Stap 1: het kiezen van een boek
Vooraleer je aan een trailer begint, is het
belangrijk een boek te kiezen dat je leuk en
haalbaar lijkt om te verfilmen. We kregen een
uitgebreide lijst klassiekers voorgeschoteld, het
lezen kon beginnen.
Stap 2: lezen en brainstormen
Tijdens het lezen dien je in de eerste plaats te
genieten van de literaire schat die je in je handen
hebt, maar tussendoor al eens nadenken over
een leuk concept, een boeiende dialoog of een
sfeerbeeld kan zeker geen kwaad. Daarna steek
je als groep de koppen bij mekaar om ideeën uit
te wisselen en die vorm te geven. Het scenario
wordt in grote lijnen uitgeschreven.
Stap 3: script schrijven
Misschien wel de allerbelangrijkste stap, want
voor je begint met filmen, moet alles tot in de
puntjes vastliggen. Het script is de rode draad van
de trailer, een soort houvast om te vermijden dat
je door de bomen het bos niet meer ziet. Een script
bevat veel meer dan alleen de uitgeschreven
scènes. Ook personages, attributen, kledij,
locaties,
tijdstippen,
camerastandpunten,
overgangen en nog veel meer kunnen we hierin
kwijt. Een goede voorbereiding is het halve werk,
en dat geldt in het bijzonder voor het maken van
een boektrailer!
Stap 4: filmen
De scènes zijn geschreven, de rollen verdeeld,
de planning gemaakt. Het echte werk kan nu
beginnen: het vastleggen van alle grootse
plannen. En soms blijkt dat toch iets moeilijker
dan gedacht, waardoor aanpassingen in het
script bijna altijd zullen voorvallen. Soms kom
je zelfs tijdens het filmen nog op andere ideeën.
Het kan lang duren voor je dat ene shot volledig
gemaakt krijgt zoals je het voor ogen zag, maar
het is zeker de tijd waard. En niet te vergeten:
je bent samen met je groepsgenoten en dat is
eigenlijk nog best gezellig.
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Voor onze trailer ‘Een Schitterend Gebrek’ zakten
we af naar het mooie Hof ter Saksen in Beveren.
Fun verzekerd tijdens het filmen!
Stap 5: montage
De cameravrouw of -man heeft nu ontzettend
veel beeldmateriaal tot haar/zijn beschikking en
schept orde in de chaos. Enkel de beste shots
worden gebruikt, er verdwijnt bijzonder veel
materiaal in de vuilbak. Het is belangrijk om meer
materiaal te hebben dan je daadwerkelijk wil
gebruiken. Monteren kost enorm veel tijd, maar
daar staat of valt de trailer uiteindelijk mee. De
laatste details worden aangebracht: voice-over
inspreken, muziek kiezen, eventuele tussentitels
plaatsen... Er zijn eindeloos veel mogelijkheden
om je trailer vorm te geven. We kregen voor de
technische kant tips van een oud-leerling van de
school: Lennert Degelin. Hij heeft nu zijn eigen
filmbedrijfje.

Stap 6: versturen naar meneer Van Looy en …
in spanning afwachten
De trailer is nu definitief af en staat in de juiste
map op Youtube. Per klas worden er twee trailers
gekozen via stemming. Zo stoten er 14 filmpjes
door naar de longlist. Die worden openbaar gezet
voor het grote publiek: de groepjes dienen zoveel
mogelijk likes te verzamelen door reclame te
maken bij vrienden, familie en op sociale media.
De vier populairste filmpjes komen, samen
met de vier favorieten van de vakleerkrachten,
terecht in de shortlist. Aan die acht worden drie
hoofdprijzen uitgedeeld: de publieksprijs, de
juryprijs en de prijs Lennert Degelin. Daarnaast
zijn er ook drie nevenprijzen te verdienen: beste
kostuum, beste muziek en beste acteerprestatie.
Wie dit jaar de overwinning in de wacht sleepte,
ontdek je hieronder! #

Publieksprijs
1.
2.
3.

Sprakeloos (6HW)
Een Schitterend Gebrek (6LWIb)
De Da Vinci Code (6EMT-EWIa-EWIb)

Juryprijs
1.
2.
3.

Sprakeloos (6HW)
Twee Vrouwen (6LWIa)
Een Schitterend Gebrek (6LWIb)

Prijs Lennert Degelin
1.

Een Schitterend Gebrek (6LWIb)

Beste kostuum:

1.

Trots en Vooroordeel (6LMT-GWIb)

Beste muziek:

1.

De Helaasheid der Dingen (6EMT)

Beste acteerprestatie:
1.
Dries monteert onze trailer. Een intensief en lang
werkje!

Emma Van Wijk (Twee Vrouwen – 6LWIa)
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Wat zullen we lezen?
Voorleestoer terug paraat na coronajaar

Kim Blancquaert

De beeldjes, klaar om uitgedeeld te worden aan de winnaars.

Emma wint de COBA voor beste acteerprestatie.

Sinds 2012 vindt elk jaar in Sint-Niklaas de Voorleestoer plaats. Een groots
opgezet evenement met als doel jongeren goesting in lezen te doen krijgen.
Doelpubliek: leerlingen uit het tweede jaar middelbaar onderwijs. Waarom?
Omdat die leeftijd een kantelpunt betekent in het leesgedrag. Vòòr die
leeftijd wordt het lezen van boeken niet als een ware marteling ervaren.
Erna zou de motivatie om te lezen beginnen verdwijnen. Tientallen auteurs
en illustratoren engageren zich die dag om het leesvuur opnieuw aan te
wakkeren. Door het geven van een workshop, het praten over boeken,
door voor te lezen en te vertellen over hoe een boek of illustraties tot stand
komen. Door te begeesteren.
Normaal gezien trekken honderden jongeren die dag door de straten
van Sint-Niklaas op zoek naar de plekjes waar auteurs en illustratoren zich
schuilhouden. De stad leeft en staat helemaal in het teken van lezen. Dit jaar
was echter een enigszins speciale editie. Corona houdt ons nog te veel in de
greep om zorgeloos door de straten te mogen slenteren en onbezonnen
contact te leggen met al wie ons pad kruist, dus werd er gezocht naar een
alternatieve formule om dit waardevol initiatief niet nog een jaar on hold
te moeten zetten. Met succes! In plaats van naar de auteurs en illustratoren
te trekken, kwamen zij naar ons! Elke school kreeg verschillende sprekers
toegewezen, die op een vaste locatie ergens in de school klas na klas
ontvingen om hun passie te delen. Dankzij een strakke planning werd de
dag in goede banen geleid. Op SJKS ontvingen we maar liefst 5 auteurs:
Siska Goeminne, Reine De Pelseneer, Frank Pollet, Kristin Vanlierde en Arezoo
en 3 illustratoren: Jeroen Janssen, Ivan Petrus Adriaenssens en Jurgen
Walschot. Op een heel verschillende, persoonlijke manier heeft ieder van
hen geprobeerd onze leerlingen zin te doen krijgen om een boek vast te
nemen. Ze vertelden over wat hen drijft, waardoor zij gepassioneerd zijn,
hoe een boek tot stand komt, waar ze hun inspiratie vandaan halen. Over de
liefde voor het vertellen van verhalen met woorden of tekeningen.
Ik laat graag de leerlingen zelf aan het woord over hoe zij die dag hebben
ervaren!

De grote winnaar: Margot, Dominika, Ruben en Lucas (niet op de foto)
winnen met ‘Sprakeloos’ maar liefst twee hoofdprijzen.
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einde werd het precies een interview, want dan
mochten verschillende leerlingen naar voor
gaan, zodat hij hen kon tekenen. Intussen stelde
Arezoo hen vragen. Het is niet zo dat ik na de
Voorleestoer onmiddellijk een boek heb gepakt
en ben beginnen lezen, maar ik ga wel mijn best
doen om wat meer te lezen.”
Amani Ben Omar 2MWf

“Ik vond beide sessies van de Voorleestoer
interessant, omdat de Voorleestoer voor een
beetje afwisseling en ontspanning zorgde.
Door corona kunnen er al geruime tijd geen
activiteiten meer plaatsvinden, dus dit was
heel welkom! Tijdens de eerste sessie vertelde
de illustrator Jeroen Janssen over zijn tijd in
Rwanda en over de inwoners die hij er had leren
kennen en was beginnen tekenen. Ook toonde
hij tekeningen die hij gemaakt had van Doel, het
spookdorp. Arezoo, die hem vergezelde, toonde
filmpjes over hun samenwerking. De manier
waarop ze vertelden, miste wat intonatie, maar
de tekeningen waren spectaculair. De tweede
sessie met Reine De Pelseneer vond ik boeiender
gebracht en daardoor toffer om naar te luisteren.
Ze had voor een interessante presentatie
gezorgd, waarbij ze afwisselend voorlas en
passende muziekfragmenten liet horen.”
Maggie Van Eynde 2MWf
“De namiddag was een heel leuke ervaring, want
ik ben nog niet vaak in contact gekomen met
auteurs en illustratoren. Ik vond het wel tof dat
de Voorleestoer op school kon doorgaan. Nog
beter was het natuurlijk geweest als hij in de stad
had plaatsgevonden, omdat er dan toch wat
meer actie was geweest. Het was aangenaam om
te luisteren naar wat de auteurs en illustratoren
te vertellen hadden, zeker om meer te weten
te komen over hun boeken en strips. Hierdoor
voelde ik mij toch wat meer gemotiveerd om te
gaan lezen.”
Stijn Thiron 2MWc
“De dag ging heel snel voorbij naar mijn gevoel.
De sessie met Jeroen Janssen en Arezoo was heel
rustgevend. Jeroen had een heel kalmerende
stem, die mij tot rust bracht. Het was heel
aangenaam om naar hem te luisteren. Hij liet
een paar foto’s zien over zijn avonturen in Afrika.
Om de een of andere reden interesseerden
de verhalen die hij vertelde me wel. Op het
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“Als eerste hebben we Reine De Pelseneer
ontmoet. Zij heeft ons over haar boeken verteld
en over hoe ze is begonnen met schrijven. Ze
heeft ook tips gegeven over hoe je aan het
schrijven van een verhaal moet beginnen. Dat
heeft me veel geholpen, omdat ik ook een
verhaal aan het schrijven ben. Zo kon ik horen
hoe bekendere auteurs te werk gaan. De tweede
sessie met Jeroen Janssen en Arezoo vond ik
persoonlijk iets minder interessant, omdat ik
niet echt geïnteresseerd ben in illustraties. Toch
waren de tekeningen heel mooi. Ik vond het een
heel leuke dag! Jammer dat we niet meer auteurs
hebben ontmoet, want ik lees graag en had
graag aan verschillende auteurs vragen gesteld
over hoe zij het schrijven aanpakken.”
Farheen Qureshi 2La
‘’Ik kwam de klas binnen en ik dacht: pfff, we
moeten tot 16 uur op school blijven. Ik had er
totaal geen zin in, maar toen kwam Siska binnen.
(Siska Goeminne, jeugdauteur, n.v.d.r.) Je voelde
direct haar enthousiasme en ik voelde me op
slag beter. Toen Siska begon aan haar uitleg,
mocht niks of niemand me nog lastigvallen. Ik
hing aan haar lippen. Toen ze over haar boeken
vertelde, kreeg ik zin om er één te lezen. Er zat
zoveel passie in wat ze vertelde. Ze betrok ons
ook echt bij de sessie en stelde vragen. Het uur
vloog voorbij. Siska sloot af met een stripachtig
boekje, eigenlijk was het een kinderboek. Ze las
er zo goed uit voor. Het was een boek over een
vader en een dochter. Ik was er zo door geraakt.
Dit boek zette me aan het denken. De rest van
de dag dacht ik nergens meer aan. Mijn slechte
humeur werd vervangen door een goed humeur.
Deze dag heeft me geïnspireerd.”
Zeno Muys, 2MWc

#

Speakers
corner
Samengesteld door
Jan Ongena en Daan De prins
Elk jaar brengen de zesdejaars bij
het vak Engels een speech in de
klas. Jan Ongena en Daan De prins
selecteerden enkele ‘purple patches’.

Marieke Ongena 6LWIa
Why do people dance so little? … And this might
be a strange question because is it important to
dance? Why necessarily dance?
Well, it is important because dance genuinely
makes you feel better on every level!
And who doesn’t want to feel great and be healthy
in body as well as in mind. Who doesn’t want to
be happy? Dancing takes care of both health and
happiness with its numerous advantages.
First of all, the body undergoes a lot. Studies even
show that dancing reduces heart problems more
than walking. So why walk your way towards a
stronger heart when you can dance your way
there too?
Also, researchers from the University of
Hertfordshire compared the physical condition
of top swimmers with that of dancers from The
Royal Ballet. On 7 out of 10 tests the dancers had
a better score than the swimmers. So if you want
a better condition, dance a little!
Secondly the activity of dancing triggers the
production of “neurotrophic” substances that
help your brain cells grow and that protects
them. Actually, this is the same in every physical
sport.
The thing that makes dancing unique is that it
stimulates your memory and helps your brain
make new connections in order to increase the
communication between your two hemispheres.
Therefore, it appeals to many more brain areas
than for example exercising on a bike. So, if you
want to remember more things you studied,
dance a little!
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And last but not least. Your mental health will
improve if you dance. By moving, the body
produces a happiness hormone. This makes
you feel happier, more carefree and makes you
forget everything around you. Let your emotions
run freely. We all know the feeling when you are
angry, and you really desire to hit something or
break something. But when you’re angry, just
dance it out. When you’re frustrated, dance it
out. When you are sad, dance it out. It will make
you feel relieved and happier. Set your body in
motion and your psyche will heal itself. Dance the
negativity away and dance towards happiness.
I do hope that I convinced you that you should
dance more because it is really worth it.
So, put on some music some time and dance a
little, go all the way.
Dance towards happiness!
Stay healthy, thank you for your attention.

Dear friends
Cyriel Bultinck 6LWIa
I am very pleased today to be able to speak to
you about ‘my way of life’, trying to convince you
to look at things in a different way. Just like Robin
Williams said in the film ‘Dead poets society’…
look at things in a different way…your way!
For the most of us, the last months were sad, not
pretty, annoying, terrible, lonely… there are not
enough negative words to describe our feelings
about the pandemic, the lockdown. We are all
sick and tired of it and at the moment we don’t
have a lot of perspective.
Still, I’m trying to look at things on the bright
side and I’m hoping to convince you to become
positive and to keep on, to believe that someday
everything will be back to normal. In the
meantime, we can support each other, we can
make each other laugh and we can sprinkle some
positivity around.
I’m not a hero, a superman, a great intellectual
guy… I’m just a boy, standing in front of you,
asking to be positive, not to lose control, to
keep on smiling and to believe that things will
change… they always do!

We can change our minds, our attitude. Even
when we don’t agree with a lot of rules, history
has shown us that aggression doesn’t work.
Aggressive people attract other aggressive
people, violence asks for more violence. I believe
there are other ways to show our viewpoint.
We don’t have to agree about everything, about
every rule the government enforces us to follow.
But maybe we could try to make things as
pleasant as possible.
A positive mind will help us to become the man
and women we want to become. Positivity in life
helps to fight cancer, to stand up against personal
problems, to keep our head straight in the face of
all kinds of adversity we find on our road in life.
Positivity helps us to be a good friend, to work
hard for school. Even now, in times of COVID-19,
when school is so different and when our
graduation year should be magnificent, full of
joy and little parties. Even now, when we know
that next year, our roads will separate and we
will go our own way…even then, I hope that we
will remember the good times we shared. Why?
Because we are positive people…we are the
best!!
Thanks for your attention and remember: The
greatest folly is to sacrifice your health for
anything!

Not all men

you to flee. It wasn’t ALL the cheesecakes; it was
ENOUGH cheesecakes!
And it’s NOT ALL MEN, it’s just too many men that
put women in danger; it’s just enough men that
cause us to feel uncomfortable or threatened,
enough men to be afraid of. Because it’s 97% of
women.
Not all men are the same – but she’s so afraid
when she walks to her car that she holds her keys
in her hand.
Not all men – but you don’t understand the pain
she felt because of the way that you touched her
without her consent.
Not all men – well not everybody in your
neighbourhood is a thief. Yet, you lock your doors
at night.
And “not all men” – but it is 97%, 97% of women!
What do they have to do to gain your respect?!
The neglect from a world so disrespectful, and yet
you still have the audacity to say: “it’s not all men”!
But they’ve been raped, shaped in places in
situations in which they have to fight for the right
not to be sexually abused. I come here today
to bring you this speech. I want to stand up for
every girl or woman who keeps quiet and doesn’t
feel confident enough to tell her story.
97% of women have felt uncomfortable around
a man, have been asked for nudes, have received
unwanted pictures, have been sexually assaulted
or abused.

Carlotta De Block 6EWIa
I would like to start off today by asking you a few
hypothetical questions. Imagine there are three
doors in front of you: two of the doors are safe,
you’ll survive. However, if you open that third
door you will die. Gaining this knowledge, would
you open a door? Possibly not.
We go fishing together and we find an alligator.
Knowing that there is an alligator out there,
would you still continue fishing? No, you wouldn’t
- you’d get out of there and find another spot.

Not all men – but I started running home from
school with keys between my fingers when I was
11.
Not all men – but I was called a slut for wearing
shorts in the summer when I was 13.
Not all men – but 4 different men kept staring
and taking my picture when I was alone.
It might not be all men, but it’s definitely almost
every single woman. Think about that! #

I hand you 10 cheesecakes; two of them are
poisoned, There is an 80 percent chance you’ll be
perfectly fine. Would you still take a bite of one of
the cheesecakes? I don’t think you would.
See: it wasn’t ALL the doors, it was ENOUGH
doors. It didn’t have to be every single alligator in
the world, just that one alligator was ENOUGH for
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6GL-GWIb-LMT-LWIb

ICHOU # COLLEGECOLLAGE

6HW

6MWE

6WEWIa1

6LWIa-MWIa

6SPW

6WEWIa2-WEWIb
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Schot van Sarajevo
Het ‘Schot van Sarajevo’ is intussen een echte klassieker
in het vijfde jaar. Ondanks de moeilijke omstandigheden
besloten de leerkrachten toch een dag in het thema van de
‘Groote Oorlog’ te organiseren. In de aangepaste formule
was er plaats voor een uurtje creativiteit. Inge Callewaert
en Marjolein Wauters gaven de leerlingen de kans om
kunstig voort te borduren op een toneelfragment over de
kerstbestanden in 1914. Dit leverde vele foto’s, tekeningen,
strips, monologen, gedichten,... op. De begeleiders
selecteerden hun favoriete werk voor deze pagina en
belonen daarenboven de leukste tekening, het mooiste
gedicht en de beste foto met een ijsje. De vijfdejaars die
hier hun naam lezen, mogen zich melden bij mevrouw
Callewaert om hun prijs te ontvangen: Hannelore Teugels
en Lore Verbeeck (5MWIa), Fleur Van Kemseke en Esmée
Van Aerde (5HWa), Lore Baert en Cecilia Goossens (5LWIa1)
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Maarten Van Looy
Onbekende stemmen
die de IjZiGe stilte doorbreken
tot enkel angst blijft
en de vrees voor de dood
loert
met getrokken wapens en bevende handen
met de warme herinnering aan thuis
nooit zo ver af
wachten
tot de hel zal losbasten
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Aan de overkant de Britten
de helft van hen lag nog te pitten
maar toen verscheen er een haan
hun dutje was snel gedaan.
De haan zei: “Het is Kerstmis
maar wees gerust, het is geen mis.
Laten we heel even voetballen
want tegen de avond zullen er weer doden vallen.”
Het voelde als een echte interland
Duitsland tegen Engeland.
De Beckham van de vroege jaren
had zelfs nog geen haren.
Aan de andere kant een voorvader van Toni Kroos
die wou winnen, of hij werd boos
De Engelsen waren sterker
zetten de Duitsers vast als in een kerker.
De match werd snel beslist
De Duitsers hadden hun kans gemist.
De opa van Kroos ging helemaal loos
en schoot recht in de roos.
Zo werd er weer een Brit gedood
zijn hart volgepompt met lood
dat konden de Britten niet pikken
ze gingen ook terug aan het mikken.
Zo kwamen we terug bij het begin,
nog vastberadener, nog meer on-zin. #

IC HOU JUNI 2021 35

ICHOU # COLLEGECOLLAGE

Prikbord

Samengesteld door Camille Bourgeois 6LWIb

Wandeling met meneer Pierssens
5GWIb-LWIb-WEWIb in de natuur samen met hun LO-leerkracht.

Ic Onthouquiz

Op 26 en 27 februari werd de 13e ‘onge
lukseditie’ van de Ic Onthouquiz
georganiseerd. Dit jaar uiteraard digit
aal. Proficiat Dries, Sander, Piet, Tuur
en Alexander: het beste leerlingenteam
.

Sportieve leerkrachten

Een ongedwongen momentje na 16u!

Bouwen aan het College!

tjes
hangen in allerijl lich
Martin en Christophe
l van
oo
sch
ere
lag
de
om de communie van
tuin naar de luifel te
de doorweekte binnen
verplaatsen!
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Finalist Junior Journalist

Xhoana ontvangt de 2de prijs in de nationale ronde
uit handen van meneer Jadoul.
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Iedereen leest

Anaïs Vandervelden 3GL

Jaarlijks kunnen leerlingen participeren aan verscheidene wedstrijden en olympiades. Zo kunnen we onze talenten in de strijd
gooien in nationale wedstrijden. Maar ook onze school organiseert kleinschaligere wedstrijden. Een van deze competities is
bijvoorbeeld de leestest voor de leerlingen van de tweede graad. Leerlinge Anaïs Vandervelden deelt hieronder haar ervaringen.
Op vrijdag 29 januari zaten we in de les
Nederlands wanneer er plots twee leerlingen
uit het vierde jaar aanklopten. Ze vertelden ons
dat we een kleine leesproef genaamd ‘iedereen
leest’ gingen afleggen die voor heel de tweede

graad bestemd was. Elke leerling in onze klas
kreeg eenzelfde artikel en een paar vraagjes die
bij dat artikel hoorden. We moesten binnen een
bepaalde tijd het hele artikel lezen en alle vragen
zo goed mogelijk beantwoorden.

Enkele weken later ontvingen een aantal
leerlingen, waaronder ikzelf, een bericht van
meneer Ongena op Smartschool. Hij vertelde
ons dat we mochten deelnemen aan een
tweede ronde aangezien we voor de voorronde
7/9 behaald hadden of meer. Op woensdag
10 februari vond die tweede ronde plaats.
Om 14 uur stipt ontvingen we een bericht op
Smartschool met een vragenblad in bijlage.
Deze opdracht bestond uit vier pagina’s vol
vragen. Om deze te beantwoorden dienden
we naar de vrt website te gaan om alles daar
te zoeken in artikels of gewoon informatie
die ergens op de website te vinden was. De
vragen waren verdeeld in drie reeksen.
De eerste reeks op acht punten was ‘scannen
en globaal lezen’ deze bestond uit algemene
vragen over bepaalde zaken die we konden
terugvinden op de website. De tweede reeks
op 12 punten was ‘oriënterend, globaal en
inzichtelijk lezen’ waar we artikels moesten
terugvinden en vooral over de inhoud vragen
moesten beantwoorden. De derde en laatste
reeks op 10 punten was ‘intensief lezen en
argumenteren’, waarbij we een artikel kregen
waar we een tekst van minstens 120 woorden
moesten schrijven met onze mening en
standpunten in. Voor deze drie reeksen kregen
we in het totaal een uur de tijd. Dus om 15
uur moesten we ons document met al onze
antwoorden indienen.
Voor mij was de timing heel krap, ik heb niets
kunnen nakijken en moest me haasten om
de deadline te halen. Op vrijdag 12 februari
werden dan uiteindelijk de winnaars bekend
gemaakt. Blijkbaar viel het uiteindelijk bij mij
nog mee, dat was een leuke verrassing. #
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Laura Massa: eindredactrice van De Standaard

Fatima El Madani (5LWIa2) en Violette Vandervelden (5HWa)

De oude gangen van het College zijn doorheen de jaren platgelopen door duizenden leerlingen die na hun schooltijd nog
aan de belangrijkste hoofdstukken van hun leven moesten beginnen. Onze school heeft het geluk dat heel wat van die oudleerlingen het bijzonder ver geschopt hebben. Als eindredacteur van De Standaard behoort Laura Massa (EMT 2013) zeker
tot hen. Wij hadden het geluk om met haar samen te zitten in de priesterrefter voor een lichtjes uit de hand gelopen babbel.

Laten we heel algemeen beginnen. Hoe gaat het met u?
Hoewel mijn werk ontzettend vermoeiend is wegens de huidige coronacrisis,
gaat het wel goed. We zijn al gewend kunnen raken aan de nieuwe situatie.
Heeft corona dan veel verschil gemaakt voor uw werk?
Voor mij niet zozeer. Als eindredacteur ga ik nog steeds elke dag naar de
redactie. Daar zijn wij met een minimumbezetting, waar ik altijd bij zit. De
journalisten van De Standaard werken wel op afstand. De manier waarop we
communiceren is wel veranderd.
Welke manier van communicatie krijgt uw voorkeur?
Ik vind fysiek vergaderen en bespreken heel efficiënt. Mensen hebben de
neiging om zich wat in te houden achter hun computer. We vergaderen
meerdere keren per dag, dus uiteindelijk laat het verschil zich wel voelen.
Wat vindt u het leukste onderdeel van uw dag? Welk onderdeel is het
minst leuke?
Natuurlijk is de pauze met mijn collega’s het leukste onderdeel. We hebben
al zo weinig contact met elkaar aangezien we zo vaak achter onze pc zitten.
Voor mij is een vlotte en rustige dag een goede dag. Wanneer men net
voor de deadline plots het Capitool bestormt, weet ik dat ik weinig slaap
zal krijgen.
Beïnvloedt zoiets uw drukke schema dan?
Dat ligt eigenlijk redelijk vast. Om half elf in de avond moet alles klaar zijn,
maar dat hangt ook af van de provincie. Eerst komt West-Vlaanderen, zij
ontvangen de eerste editie. Deze is meestal de minst goede, maar het is
dan ook West-Vlaanderen... En dan volgen alle andere provincies. Als er last
minute iets belangrijks gebeurt, kan er wel onderhandeld worden met de
drukkerij, maar dat heeft wel zijn prijs. Deze situatie wordt dan het liefst
vermeden. Als er na middernacht iets gebeurt, is het voor de volgende krant,
hoe jammer dat ook is. Op dat vlak is het nog wat ouderwets.
Wat is de verhouding tussen papieren en digitale abonnees?
Daar ken ik de exacte cijfers niet van. Wat ik wel weet, is dat elk jaar de
populariteit van de papieren krant verder slinkt. De digitale krant in de week
en de papieren krant in het weekend doet het wel heel goed. We hebben
dan ook geen snappy en korte artikeltjes zoals sommige concurrenten dat
wel hebben. Voor onze artikelen moet je soms wel je tijd nemen. Veel oudere
en jongere lezers geven de voorkeur aan papier. De papieren krant krijgt ook
mijn voorkeur.
Leest u concurrerende kranten?
Niet erg veel. In De Morgen en HLN staat meestal hetzelfde met gewoon een
andere draai. Voor economie lees ik wel eens de Tijd aangezien we daar vaak
op voortgaan. Ook lees ik behoorlijk wat buitenlandse kranten: Italiaanse,
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Duitse… Ik heb ook Duits gestudeerd, dus ik probeer zo mijn vaardigheden
te onderhouden en niet uit luiheid een artikel laten vertalen door Google
Translate. La Stampa is gewoon ook ontzettend leuk om eens te lezen.
Wat hebt u dan allemaal gestudeerd?
Ik ben begonnen met twee jaar Latijn. Maar daar had ik nu niet bepaald een
connectie mee. Ook was het voor mij persoonlijk niet echt een meerwaarde.
Ook mijn wiskunde was lang niet goed genoeg. Daarna heb ik een jaartje
Humane Wetenschappen gestudeerd, maar dat was dan ook niet echt
mijn ding aangezien ik wat meer talen wou krijgen. Uiteindelijk ben ik bij
Economie-Moderne talen terecht gekomen. Voor hogere studies wou
ik eerst filosofie doen, maar velen hadden mij dit afgeraden, wat achteraf
gezien wel een beetje terecht was. Mijn tweede optie was dan Duits. Bij de
lessen van meneer Verhaeghe kwam ik te weten dat ik dat gewoon een heel
mooie taal vond. Ik ben ontzettend blij dat ik hiervoor gekozen heb. Het
niveauverschil tussen Nederlands en Duits was ook echt enorm duidelijk.
Ik moest elke week een Duits boek lezen en ik moest in staat zijn om in het
Duits te discussiëren. Ook alle mailverkeer was in het Duits.
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Hebt u enkele hobby’s?
Als kind heb ik maniakaal veel gelezen en wanneer ik in het middelbaar
kwam, wou ik alle grote filosofen lezen. Nu lees ik nog steeds graag. Ik ben
ook veel met muziek bezig. Ik heb gitaarlessen gevolgd, maar dat heb ik
laten liggen. Ik heb er gewoon geen tijd meer voor: ik werk en dan slaap
ik. Ik teken af en toe wel eens graag, maar daarvoor moet ik echt rustig zijn.
Soms mis ik het tekenen, maar ik heb het geluk dat ik mijn creatief ei kwijt
kan raken in mijn werk. Als je van een kromme zin een juiste en mooie kan
maken, kan dat ook wel kunst genoemd worden. Ik zorg er ook voor dat alles
mooi op de pagina staat en dat iedereen tevreden is.
In welke mate schrijft u zelf dingen? Of doet u vooral redactiewerk van
anderen?
Ik ben officieel aangenomen als algemene eindredacteur. Dat houdt in dat
ik op alle afdelingen moet meekunnen (binnenland, economie, Wetstraat,
opinie...). Maar ik heb ook gevraagd of ik voor de site mag schrijven. Zo kan
ik toch nog echt interviewen en zelf schrijven. In het begin was dat wel een
aanpassing, aangezien ik gewend was aan het ‘verbeteren’ van artikelen in
plaats van zelf vanuit het niets te schrijven.

Ik kan toch moeilijk de redactie
verlaten wanneer er iets aan het
ontploffen is in Jemen bijvoorbeeld
Hoe ziet uw dag eruit?
Ik slaap lang en ik slaap ook graag uit, dus ik sta ongeveer om half negen
op. Ik maak dan mijn eten en ik ga af en toe eens buiten lopen. Om 14 uur
moet ik op de redactie zijn. Voor mijn vergadering loop ik eens rond om
te luisteren naar alles wat ik moeten weten. Met die informatie begin ik te
vergaderen. Officieel is mijn werkdag om half elf gedaan, maar daar gaan
we altijd over. Dat wordt dan wel niet betaald, maar ik kan toch moeilijk de
redactie verlaten wanneer er iets aan het ontploffen is in Jemen bijvoorbeeld.
Maar door deze onregelmatige uren zie ik mezelf deze job niet nog eens vijf
jaar doen.
Hebt u dan andere ambities of plannen?
Niet echt eigenlijk, maar ik wist ook niet dat ik bij De Standaard zou binnen
geraken. Ik had puur op intuïtie gesolliciteerd. In mijn studententijd had ik
geschreven voor Schamper (n.v.d.r.: studentenblad van UGent) en dat lag
mij echt wel. Maar als student was journalistiek nooit de ambitie, ik wou
eigenlijk prof worden. Ik had gesolliciteerd op een assistentschap, maar ik
had terecht deze functie niet gekregen. Nu voel ik mij daar niet meer zo toe
aangetrokken, het academische is toch een beetje uit mij gegroeid. Maar ik
sluit niets uit. In de toekomst zou ik wel nog wat meer willen schrijven, of
werken in een redactie voor een boek.
Welk zelfgeschreven artikel is u het meest bijgebleven?
De meeste artikels blijven mij bij wanneer er achteraf iets over op te
merken was door de ombudsvrouw. Karin De Ruyter, onze ombudsvrouw,
staat wel bekend om het feit dat ze streng kan zijn. Zij maakt bijvoorbeeld
een wekelijkse balans op van wat er allemaal verkeerd is gegaan. Wij
leven ook in heel gevoelige tijden en we moeten enorm opletten op hoe
we zaken formuleren. Als er bijvoorbeeld transgender personen zijn die
hun voornaamwoorden in de tekst correct willen hebben, kan dit dan

op grammaticaal vlak zeer vreemd zijn, dus proberen we dat gewoon te
vermijden. Maar zelfgeschreven artikelen die mij zijn bijgebleven, stammen
dan toch vooral uit de tijd dat ik voor de Schamper schreef. Daar hebben
we toch in situaties gezeten waar advocaten bij betrokken waren. Na deze
incidentjes dacht ik nog: “Ik ga nooit in de journalistiek”. Het ging over een
zaak met een prof. Die is ons komen intimideren met advocaten en de raad
van journalistiek is er ook bij betrokken geraakt. Uiteindelijk hebben we een
rechtzetting moeten publiceren. Dat was nogal een ervaring, vooral omdat
ik nog een examen bij die prof moest afleggen ... Gelukkig moest ik alleen
wat bolletjes kleuren. Schamper was echt wel een goede leerschool. Ik deed
dat toen ook allemaal gratis, wat nu geschift lijkt, maar ik heb er heel veel uit
geleerd. Het toffe aan Schamper was dat het zeer laagdrempelig was. En vele
redactieleden stromen uiteindelijk door naar de journalistiek.
Is het noodzakelijk om taal- en letterkunde te studeren om in de
journalistiek terecht te komen?
Neen, sterker nog, ik zie vaak dat de voorkeur juist gaat naar de mensen die
geen journalistiek of dergelijke hebben gestudeerd. De media hebben graag
inbreng van verschillende kanten. Natuurlijk willen ze dat je algemeen belezen
bent en dat je kan schrijven. Ik heb na taal- en letterkunde een paar maanden
journalistiek gedaan, maar dat niveau was toch niet echt wat ik ervan had
verwacht. Ik had tegen dan ook al wat praktijkervaring opgedaan en ik weet
nog dat ik soms dacht: “Zo werkt dat echt niet”. Ik had het ook moeilijk met
mijn medestudenten als ze fouten maakten. Er was bijvoorbeeld eens een
groepswerk en een klasgenote was erin geslaagd om een presentatie te
geven over de Franse filosoof en denker Albert Camus. Ze legde telkens de
klemtoon op de eerste lettergreep. Dat was de druppel en ik heb me toen ook
uitgeschreven. Ik was toen ook aan het solliciteren bij De Standaard en was al
tot in de tweede ronde geraakt, dus veel zorgen had ik niet.
Wie is de meest memorabele persoon die u door uw werk of door de
Schamper bent tegengekomen?
Dan moet ik toch Herman Brusselmans zeggen. Ik vond hem echt een keitoffe
en lieve mens. Ik interviewde hem voor Schamper, maar ik had echt een
klein hartje bij hem. Als hij in een slechte mood, is kan hij toch intimiderend
overkomen. Maar ik begon meteen over zijn werk ‘Prachtige ogen’ en hij kon
wel appreciëren dat ik niet naar Lena, zijn vriendin, vroeg.
Hebt u ooit overwogen om voor radio of tv te werken?
Ik heb de radioproeven wel gedaan en ik kan het “VRT Nederlands” een volle
minuut volhouden, maar het staat nu niet bepaald om mijn agenda, maar zeg
nooit nooit. Ik maak wel goede playlists, dus wie weet.
Wat houdt uw favoriete muziek dan in?
Ik luister graag van Turkse funk tot alternatieve rock, tot jazz tot... Lana Del Rey.
Zijn er nog tips die u kan geven aan leerlingen die een ambitie hebben om
in de journalistiek te gaan?
Oefening baart kunst. Schrijf zelf veel en begin er zo snel mogelijk aan. Je gaat
soms gratis moeten schrijven, dat hoort erbij. De jobs zijn niet echt voor de
hand liggend, maar het gesprek met de hoofdredacteur was voor mij echt
doorslaggevend. Mijn motivatie was de bepalende factor. Mijn ervaring met
het studentenblad Schamper heeft mij ook enorm geholpen. Eigenlijk zijn
journalisten niet zo’n ontzettend slimme mensen, maar gewoon freaks. Elke
journalist is ergens door geobsedeerd; dat doorzettingsvermogen maakt de
journalist. #
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De waarde van taalscreenings met ‘Diatekst’
voor SJKS
Maarten Van Looy, Dorien Clinckaert 6 HW en Astrid Vandenhole 6 HW
Al zeven jaar voert onze school taalscreenings uit met behulp van ‘Diatekst’. Vorig
schooljaar rijpte het plan om enkele leerlingen van 6 HW in te schakelen om in
hun eindwerk heel concreet te gaan onderzoeken welke informatie die screenings
precies bieden voor onze school als geheel. Vormen zij een instrument dat kan
helpen om ons taalbeleid te optimaliseren? Dankzij een tip van Stijn Verhaeghe
werden Dorien Clinckaert en Astrid Vandenhole bereid gevonden om zich hiervoor
te engageren. In een eindwerk van 57 pagina’s onder leiding van Maarten Van
Looy bekeken de dames de screeningsresultaten van de afgelopen jaren vanuit
vier verschillende invalshoeken.

gevoel van de leerlingen was
bij het verkrijgen van hun
resultaten van ‘Diatekst’. De

Literatuurstudie

Net zoals bij elk goed onderzoek startten de
dames met een flinke hoeveelheid leeswerk. Ze
namen onder andere het wettelijk kader van de
screenings onder de loep. Sinds 2014 zijn alle
scholen verplicht om screenings uit te voeren,
maar er zijn wel meerdere erkende spelers op
de markt die deze aanbieden. Onze school werkt
hiervoor al van in het begin samen met DiaBe.
Hun screeningsinstrument voor leesvaardigheid,
Diatekst, wordt op SJKS gebruikt van in het eerste
tot en met het vierde jaar.

maar kan zich wel behoorlijk uit de slag trekken
door inschattingen te maken op basis van zijn
algemene tekstbegrip. Tot slot is er nog de
‘vermijdende lezer’. Deze scoort zowel op microals op macroniveau niet zo goed. Omdat deze
lezers het moeilijk hebben met lezen, lezen ze
vaak niet zo graag, wat het dan weer moeilijk
maakt om vooruitgang te boeken.

Taalscreenings en welbevinden

Als eerste onderzoeksvraag wilden we weten wat
de leerlingen nu eigenlijk zelf denken over deze
screenings. Hechten ze belang aan het resultaat?
De website die de screenings aanbiedt ontstond
Bieden deze hen zelfvertrouwen, of maken ze
Op onderstaande
resultaten
die de leerlingen haalden op ‘Diatekst’
in Nederland, maar in 2019
kwam ergrafiek
een zijn de
hen
net onzeker?
vernieuwde, Vlaamse versieweergegeven.
op de markt met
teksten die beter gericht zijn op een Vlaams
We bevroegen voor deze eerste kwestie vijf
Zoals
in
onze
publiek. Ook de score in punten werd aangepast.
klassen van een het eerste jaar met een mooie
literatuurstudie vermeld,
Wat wel hetzelfde bleef, is dat lezers ingedeeld
mix tussen Latijnse en Moderne
en met een
werkt DiaBe met een
worden in niveaugroepen die aangeduid worden
gelijkaardig aantal jongens en
meisjes.
kleurensysteem.
met een kleur. Voor elk jaar is er een streefniveau.
Leerlingen krijgen bij hun
Eens een lezer weet in welk niveau hij zit, kan hij
Een eerste belangrijke vraagresultaat
die hierbij
gesteld
na een
toets
altijd eennog
kleur
en een
door gerichte oefeningen uitgedaagd worden
werd, was of leerlingen hun resultaat
kenden.
exact getal.
Het spreekt
om zich te verbeteren. Wie een beetje achterop
Het kennen van de kleurcode
is immers
van
voor We
zich stelden
dat leerlingen
hinkt, probeert zijn wagonnetje aan te pikken,
belang om gericht te oefenen.
vast
vaak de kleurcodes sneller
wie al een beetje voorsprong had, wordt verder
dat minder dan de helft van
de leerlingen zijn
gaan onthouden dan een
uitgedaagd om die voorsprong te consolideren
oefenkleur nog kende. Een kleine verzachtende
abstract getal. De resultaten die men kan behalen in de eerste graad beginnen bij ‘naar 1F’
met moeilijkere oefeningen.
omstandigheid hierbij was dat onze enquête vlak
(blauw) en lopen op tot 2F (appelblauwzeegroen). Uit onze bevragingen bleek dat de
na de kerstvakantie afgenomen werd terwijl de
hoogste resultaten vaak uit Latijnse klassen afkomstig waren. In de klassen Moderne bleek
Naast de kleurgroepen geeftdat
dehet
testgemiddelde
in bepaalde
taalscreening
van de resultaten
lager lag.eind september plaatsvond.
gevallen ook aan of de lezer een bepaald
‘lezersprofiel’ heeft. HiermeeAls wordt
nog naar
eens het
we kijken
algemene de
gevoel
bij het
extra aangegeven op welke gebieden
leerling
invullen
vooral coaching kan gebruiken.
Zo is er tenvaneerste de
taalscreening,
de ‘schoolse lezer’. Deze werkt
hard en zien
heeft we
een
positief
een vrij goed woordbegrip algemeen
– het zogenaamde
gevoel. Meer dan de helft
microniveau – maar heeft het soms moeilijk om
van de leerlingen (65 v/d 97)
grotere verbanden – het macroniveau – te zien.
geeft aan een positief gevoel
Ten tweede is er de ‘compenserende
lezer’. Deze
te ervaren bij het invullen
scoort laag op het gebied van
van‘Diatekst’.
woordenschat,
Als we het
algemene gevoel koppelen aan de resultaten zien we een correlatie van 0,59. Hieruit kunnen
we besluiten dat hoe beter de punten, hoe beter het gevoel bij het invullen van de
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Als volgt vroegen we wat het

taalscreening.

Wanneer we peilden naar de mening van de leerlingen over de meerwaarde van

meeste leerlingen hadden een

goed gevoel bijpolsten
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zien
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echter
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hen
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Op de grafiek zien we
uitschieters.
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hun
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wanneer
we polsten
de met
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Algemeen zien
hier datwel
de meeste
leerlingenlager.
wel de De
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ligtwehierbij
beduidend
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maar
zijn duidelijk
ook eenzijn
aantal
leerlingen
met
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scores
dusleerlingen
niet minder tot nie
Wanneer we deze gegevens correleren met de resultaten zien we een posit
per
se diegenen die zich willen verbeteren.
(0,10). Met andere woorden: als de resultaten hoger liggen, ligt de motiva
Je zou dus kunnen stellen dat de methode er
Omdat ook hier de correlatie vrij dicht bij nul ligt, kunnen we besluiten
niet geheel in slaagt om ook de betere lezers
weinig verband blijkt te zijn.
uit te dagen om zich te verbeteren, maar een
logischer
besluit
datdede
motivatie
omgroot hun geloof o
De laatste vraag
die is
wewellicht
stelden aan
leerlingen
was hoe
tehunverbeteren
bij allezouden
scores
ongeveer
gelijk
is. Op onderstaan
resultaten effectief
stijgen
bij de test
van juni.
we dat deenkele
meesteleerlingen
leerlingen het
geloof hebben
te zullen
stijgen in juni. Dat
Hoewel
duidelijk
aangeven
dat
ze niet zo gemotiveerd zijn, is het globaal gezien
toch goed nieuws dat de overgrote meerderheid
van onze leerlingen zichzelf wil verbeteren.

Samenhang met
studieresultaten
Bij een tweede onderzoek gingen we op zoek
naar de correlatie tussen de scores op Diatekst
en schoolresultaten. Is goed kunnen lezen met
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Tot slot de spreiding tussen de
attesten. Zoals verwacht kreeg

overgrote woorden
deel van de een graadmeter voor goede
andere
studieresultaten.
tien leerlingen werd een B- We vergeleken de screenings
attest gegeven, wat betekent
van een tweede jaar uit de precoronaperiode met
dat de leerling geslaagd is, maar
voor
1 ofresultaten
meer vakken minder
hun
voor Nederlands, geschiedenis en
goede resultaten behaalde. De
wiskunde. Wegens een expliciete aanwezigheid
klassenraad beslist daarom dat de leerling uitgesloten wordt van 1 of meer
studierichtingen/basisopties.
Eén leerling
kreeg een C-attest
is aan niet geslaagd
van ‘leesvaardigheid’
binnen
het wat
vakgelijk
Nederlands
zijn en dus het jaar moeten overdoen.
verwachtten we hier een zeer hoge correlatie.
Bij geschiedenis met een eerder impliciete
5.3.2 Correlaties tussen ‘Diatekst’ en schoolvakken
Met
deze gegevens in het achterhoofd
berekenden we de correlaties
tussen ‘Diatekst’ en de
aanwezigheid
van leesvaardigheid
verwachtten
verschillende schoolvakken. Voor alle drie de mogelijkheden vonden we een positieve
we een iets lagere correlatie en bij wiskunde
correlatie.
verwachtten we het kleinste verband.
het

leerlingen een A-attest. Aan

De correlatie tussen:

• ‘Diatekst’ en Nederlands is afgerond 0.59

• ‘Diatekst’
‘Diatekst’ en
en geschiedenis
geschiedenis is
is afgerond
afgerond 0.53
0.53
•

36

Hieruit kunnen we dus besluiten dat ‘sterke
leerlingen’ vaak op alle vlakken goed scoren en
dat leerlingen die het wat lastiger hebben vaak
op meerdere gebieden tegelijk steun nodig
hebben. Goed kunnen lezen is dus absoluut
een pluspunt, maar het is onwaarschijnlijk dat
studieproblemen opgelost kunnen geraken door
alleen maar op leesvaardigheid te focussen.

Voorspellende waarde
langere termijn

In het voorgaande onderzoek speelde de
voorspellende waarde van de taalscreenings
reeds een grote rol. In dit deel gingen we echter
op zoek naar een beeld op langere termijn. Vorig
jaar studeerde de lichting leerlingen af die in
hun eerste jaar diegenen waren die voor de
eerste keer gescreend werden op onze school.
We bekeken alleen hun allereerste screening en
onderzochten vervolgens of zij in de volgende zes
jaren slaagden op onze school in hun studiejaar
op het moment dat we van hen verwachtten. Dit
leverde volgende tabel op.

We verwonderen
verwonderen ons
ons erover
erover dat
dat de
de correlaties
correlaties met
met de
de drie
drie schoolvakken
schoolvakken zo
zo dicht
dicht tegen
tegen
We
elkaar
elkaar liggen
liggen aangezien
aangezien de
de vakken
vakken ons
ons totaal
totaal verschillend
verschillend leken.
leken. Zeker
Zeker de
de redelijk
redelijk grote
grote

Op de spreidingsdiagrammen is te zien dat
onze hypothese voor een groot stuk klopte. De
correlatie tussen de testscores ligt inderdaad
37
37
het hoogst bij Nederlands en daarna volgt
geschiedenis. Het verbaasde ons niettemin toch
een beetje dat de scores wel erg dicht bij elkaar
lagen, hoewel het ook geen complete verrassing
was dat leesvaardigheid ook bij wiskunde een
belangrijke rol speelt.

correlatie met
met wiskunde
wiskunde hadden
hadden we
we niet
niet verwacht.
verwacht. Leesvaardigheid
Leesvaardigheid speelt
speelt dus
dus duidelijk
duidelijk ook
ook
correlatie

Als eerder vrijblijvend experiment bekeken we
of er een correlatie was tussen de verschillende
schoolvakken onderling. Deze bleek nog hoger
te zijn dan de correlaties met de taalscreening.

De impact van corona op
leesvaardigheid
Als vierde onderzoek surften we mee op de
actualiteit. In de media valt slag om slinger
te horen en te lezen dat de impact van
huisonderwijs en lockdowns nefast is op
resultaten van de schoolgaande jeugd. Vooral
vaardigheden en grote lijnen zien, zouden
achteruitgaan terwijl blokwerk nog enigszins
de meubelen weet te redden. De score op een
objectieve ‘leesvaardigheidsmeter’ leek ons dus
een prima indicatie om de impact van corona op
onze leerlingen te meten.

Leerkrachten uit het eerste jaar spraken het
gevoel uit dat zij meenden dat er uit de scores op
Diatekst dit schooljaar veel meer lezersprofielen
voorkwamen. Meten is weten, dus gingen we
effectief aan het tellen. We vergeleken enerzijds
het aantal lezersprofielen in het eerste jaar in het
Hier gaat het om 218 leerlingen. Eén leerling heeft de toets niet gemaakt en acht leerlingen
aantal leerlingen 1 jaar 2 jaar 4 jaar 6 jaar
begin van dit schooljaar met die in het begin
zijn ingestroomd. Hierbij zien we dat 192 leerlingen geen lezersprofiel hebben, opnieuw de
van vorig schooljaar en vergeleken anderzijds de
totaal
222
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201
159
154
overgrote meerderheid. Dit is bovendien een positieve stijging in vergelijking met het aantal
compenseren13
12
10
7
6
profielen op het einde van de tweedes vorig jaar
de lezer
lezersprofielen in september 2019. Ondanks de pandemie en alle gevolgen die deze
met die op het einde van de tweedes in 2019.
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8 7.4
7
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3
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was bij dit onderzoek volstrekt onmogelijk, daar
tot hier toe nog maar één lichting leerlingen het
volledige traject afgelegd heeft.
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betekent dat het merendeel van de leerlingen uit het eerste middelbaar een goede basis
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algemeen geldende besluiten uit te trekken. In
invloed gehad hebben, zowel bij
met een lezersprofiel, namelijk:
een ideaal onderzoek zouden we dit dus over
het afleggen van de test
29 leerlingen met
als lezersprofiel
‘vermijdende lezer’ in(aangezien
vergelijkingalle
metleerlingen
5 leerlingen
in
deze
vele jaren heen moeten •onderzoeken,
maar
dit
het schooljaar 2019-2020 (een stijging van 10%)

test van thuis uit moesten
• 20 leerlingen met als lezersprofiel ‘schoolse lezer’ in vergelijking
metde8 resultaten
leerlingen van
in het
maken), als
de

schooljaar 2019-2020 (een stijging van 5%)

test (leerlingen zaten op dit

IC HOU JUNI 2021 41

moment al vanaf maart thuis).
48

>>>

ICHOU # OPINIE
Op de tabellen op de vorige pagina is te zien dat
dit schooljaar bijna 40% van de leerlingen een
lezersprofiel had terwijl dat het vorige jaar slechts
rond de 20% lag. Het verschil is onmiskenbaar.
Als we gaan kijken in het tweede jaar, zien we
eveneens een stijging, maar deze is kleiner. Van
iets meer dan 10% naar iets minder dan 20%.
Ook de leerlingen van onze eigen school heeft
corona dus geen goed gedaan, maar we houden
wel iets beter stand. Toch moeten we ook niet
te enthousiast worden bij dit resultaat. Het is
logisch dat leerlingen in het tweede jaar, bij wie
de basis al beter gelegd is, beter standhouden.
Komt daarbij dat de leerlingen van het tweede
jaar bevraagd werden voor de grote vakantie,
dus na één lockdown, maar dat de leerlingen van
het eerste jaar bevraagd werden in september,
na een lockdown én na een grote vakantie.
Twee onderbrekingen kort na elkaar kunnen
bezwaarlijk een positieve invloed hebben op het
ontwikkelen van een vaardigheid.

Jongerenbegroting in
Sint-Niklaas: een uniek project
Rémy Sonnet 5EMT
Om de jongeren van Sint-Niklaas tijdens de coronacrisis een hart onder de riem
te steken, stelde de Stad Sint-Niklaas 20.000 euro ter beschikking die besteed
zal worden aan een initiatief om het welzijn van jongeren te verbeteren. Om
het debat over de mogelijke initiatieven mogelijk te maken, verkoos de stad
55 jongeren uit verschillende scholen, waaronder Emmeline Van Rijswijck
(5LWIa2), Marine Zeidalkilani (5GL), Sterre Van Overloop (5HWa), Matties
Pauwels (5WEWIb) en Rémy Sonnet (5EMT) van onze school. Deze leerlingen
kregen de kans te overleggen over hoe het initiatief ingericht zou worden.
Hieronder presenteren we u het traject dat onze delegatie heeft doorlopen.

Besluit

Zoals bij heel veel zaken in dit leven kunnen we
uit een combinatie van de vier onderzoeken die
we gevoerd hebben, besluiten dat er weinig
dingen zwart of wit zijn. Eén goede of slechte
test maakt geen schoolcarrière. Niettemin
bieden de taalscreenings met Diatekst voor
heel wat leerlingen toch interessante indicaties
om zichzelf te verbeteren in de toekomst. Onze
school blijft dus zeker investeren in het opvolgen
van de resultaten! #

23 April: de eerste meeting

Om half negen zaten we alle vijf met een lichte spanning achter ons beeldscherm, tot we in het
plenair gedeelte aankwamen. Daar ontving Gloria Monserez, presentatrice van het evenement, ons
met een warm welkom. Tijdens de opening werd duidelijk dat de dag ruwweg verdeeld was in twee
delen. Eerst was er het bedenken van een globaal idee om te bepalen wat er met de 20.000 euro
moet gebeuren. In het tweede deel moesten we dit idee verder uitwerken. Na de introductie werden
we onderverdeeld in acht groepen van zes leerlingen. Deze groepen waren zodanig opgedeeld
dat elke groep een vertegenwoordiger van elke school had. Dit was het uitgelezen moment waar
alles werkelijk in onze handen lag: alle deelnemers konden hun visie en ideeën delen. Zelf hadden
Matties en ik het idee rond testevenementen al een beetje op voorhand uitgewerkt. We zien het
testevenement als een gelegenheid om langzaamaan terug fuiven te kunnen organiseren. Je zou
dan vooraf een sneltest afnemen, zodat veiligheid gegarandeerd kan worden, zodat je even kan doen
alsof er geen corona is. Dit hebben we dus voorgesteld, elk in onze eigen groep. We hadden al een
vermoeden dat iedereen dit wel een goed idee zou vinden, maar we waren aangenaam verrast dat
ons idee zo goed ontvangen werd door de andere vertegenwoordigers. Dit betekende niet dat de
andere, kleinere ideeën werden verwaarloosd. Deze namen we zeker ook in overweging. Anderen
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voor jongeren” als voor “fysieke jongerenplek” maakte de stad Sint-Niklaas
een afzonderlijk budget vrij. Uit de overige zes ideeën: themacontainers
in de stad, mobiel jeugdhuis, radio-caravan voor en door jongeren, cirkels
met activiteiten doorheen de stad, jongerenevenement en test-evenement
werd via een verkiezing een winnaar gekozen die de 20.000 euro mee naar
huis mocht nemen. De twee laatste ideeën over de organisatie van een
evenement konden als één geheel worden beschouwd, maar hierover werd
wel afzonderlijk gestemd. Uiteraard kan er maar één winnaar zijn en dat is de
Radio-Caravan geworden. Het idee is dat een caravan zal worden ingericht als
radiostudio die op verschillende plaatsen in Sint-Niklaas zal terug te vinden
zijn. De andere ideeën gaan niet verloren: zij inspireerden de stad Sint-Niklaas.
Zo zal er bijvoorbeeld ook een jongerenevenement worden georganiseerd,
wat we alleen maar kunnen toejuichen!

ideeën die werden voorgesteld, waren meer geld investeren in het jeugdhuis,
verlichting op het skatepark plaatsen en een tijdelijke openluchtcinema. In
mijn groep kwam het idee rond de testevenement centraal te staan.

Ten slotte zou ik graag de stad Sint-Niklaas en de begeleiders willen bedanken
voor het uitvoeren van dit project en om mee over de mentale gezondheid
van de jongeren te waken!
https://jongerenbegroting.com/voorstellen

#

Het uitwerken van het hoofdidee was een grotere taak dan eerst gedacht.
We moesten op veel vlakken nagaan of ons plan realistisch was en ook of
de coronamaatregelen daarmee gerespecteerd bleven. Zeker met een
testfuif was dat een moeilijke uitdaging. Er was dus een flinke takenlijst op
te maken en af te vinken: mogelijke locaties bedenken waar het evenement
zou kunnen doorgaan, alle kosten voor de fuif noteren, bedenken waar we
vrijwilligers zouden kunnen vinden ... Na een hele namiddag discussiëren,
werd iedereen teruggehaald naar het plenair gedeelte om de uitkomst
van de dag te bespreken. Dit werd simpelweg gedaan door van elke groep
telkens één spreker te kiezen die het idee moest voorstellen aan de schepen
van jeugd en participatie, Bart de Bruyne. De dag werd afgesloten met een
“enge rapsessie” van twee leerlingen.

26 april: het vervolg

Het avontuur was nog niet ten einde: acht gekozen vertegenwoordigers
moesten hun plan in beeld brengen. Welk idee uiteindelijk de eindmeet
haalde, zou afhangen van het aantal stemmen dat elk plan binnenhaalde.
Bij deze verkiezingen mochten de 55 jongeren hun stem uitbrengen. Voor
elk idee werd er een promofilmpje voorzien, zodat de stemmer een duidelijk
beeld kreeg van de mogelijke uitkomsten van dit project. Zelf was ik de
vertegenwoordiger van mijn groep samen met drie medeleerlingen. Het was
een unieke ervaring om samen met enkele werknemers van de stad SintNiklaas en een kleine cameraploeg ons eigen promofilmpje op te nemen. We
werden zeer goed ontvangen en begeleid doorheen dit project. Uiteraard
hebben we ons plan gedetailleerd uitgewerkt en was de video slechts een
beknopte samenvatting voor de stemmer.

20 mei: het resultaat

De laatste online bijeenkomst vond plaats op 20 mei om het winnende idee
te verkiezen aan de hand van een stemming. We begonnen de vergadering
wederom met een introductie van burgemeester Dehandschutter, die ons
allen veel geluk wenste. Vervolgens overliepen we alle acht uitgewerkte
ideeën nog eens met heel de groep. Zowel de voor- als nadelen van elk idee
werden nog eens grondig onder de loep genomen. Twee ideeën waren
afgevallen omdat de stad Sint-Niklaas al verdere stappen had gezet om deze
uit te voeren met een bijkomende subsidie. Zowel voor het idee “chillplek

ONDERHOUD ● BEHEER ● HERSTELLINGEN
VERWARMING ● VENTILATIE ● AIRCONDITIONING

industriële gebouwen ▪ kantoorgebouwen ▪ concertzalen ▪
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Anima Sana In Corpore Sano

Jasper Ost 6 WEWIa2

Ik kan me moeilijk voorstellen dat het geldt voor eenieder van mijn leeftijdsgroep, maar ik geniet er ontzettend van enkele
malen in de week mijn loopschoenen aan te trekken. In een straal van ongeveer 10 kilometer rond mijn thuis loop ik vaak
dezelfde, maar gevarieerde lussen door mijn streek. Deze verschillen in afstand, décor en uiteraard ook inspanning. Naast
het aan de dag leggen van de nodige studie-ijver op Het College, probeer ik van Anima Sana In Corpore Sano de ultieme
levensspreuk te maken.

Al van jongs af ging ik – op aansturen van mijn papa – aan het lopen. In mijn zesde levensjaar startte ik met atletiek, later schakelde ik over op voetbal. Ik
trainde zo een 3 maal per week voor het voetbal en op vrijwillige basis ging ik op de vrije dagen vaak lopen in het gezelschap van mijn vader. Tijdens de eerste
lockdown werden omwille van de toen heersende maatregelen alle voetbaltrainingen geschrapt. Ik kreeg dus meer tijd om aan het lopen te gaan. Ik ontdekte
enkele leuke plaatsen in de buurt van Temse-Velle die ik graag met jullie wil delen. Hopelijk krijgen jullie komende zomer of herfst ook de smaak te pakken.
De loopmicrobe is beslist het beste medicijn tegen het coronavirus!

Route 1: De tour rond de Velle

Met een afstand van slechts 5 kilometer is deze lus rond de kerk van de
Velle een aanrader voor de ietwat onervaren, beginnende loper of jogger.
Desondanks kan ook de meer ervaren duurloper genieten van een wat korter
parcours op een wellicht wat hoger tempo. Via een traject van kasseibanen
en boswegels leert men het bescheiden dorpje tussen de Schelde en de
stad Sint-Niklaas van zijn mooiste kant kennen.
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Route 2: De tour van het fort van Haasdonk

Op een tweede plaats in mijn lijstje van favorieten prijkt de lus rond het
fort van Haasdonk. Via een wegel in de Stuurstraat te Haasdonk komt men
terecht op het platteland dat wordt gekenmerkt door zijn elektriciteitspalen.
Na nog een klein stukje ‘makadam’ komt men aan bij het Fort. Langs het
water en de – telkens weer dezelfde – vissers op de houten steigers komt
men ondanks de inspanning volledig tot rust. Met een afstand van 10 km
is dit parcours al wat zwaarder, maar indien men zijn tempo voldoende
afstemt op de afstand, moet het voor eenieder mogelijk zijn om ook van dit
stukje Waaslandse geschiedenis te genieten.

ICHOU # OPINIE
Route 3: De tour van het fort van Steendorp

Mijn absolute favoriet is deze tour van 13 kilometer in de Scheldevallei.
Een prachtig stukje natuur vlakbij de deur. Deze tour vraagt echter wel
om een kleine verplaatsing. Vanaf mij thuis rijden we met de auto of
de fiets naar het zwembad van Temse vlakbij de Schelde. Na ettelijke
boskilometers komen we aan bij het Gelaagpark bij het Fort van
Steendorp. Dit fort ligt ten opzichte van de vallei een pak hoger. Op
die manier hadden de soldaten ten tijde van de eerste Wereldoorlog
een goed overzicht over de Scheldevallei. Om dezelfde reden werd
alle bebouwing in een straal van 500 meter afgebrand of gesloopt. Dit
betekent echter wel dat we tijdens dit parcours een pak hoogtemeters
moeten overbruggen. De Waaslandse questa stijgt tot 28 meter. Het is
geen tour door de Alpen uiteraard, maar na enkele keren op en af en na
een aantal kilometers onderweg, kunnen deze kuitenbijters toch best
tegenvallen. Het is een wat bewogen, ruwe omgeving die me ideaal
lijkt om eens een veldloop te organiseren. Eens uit het Gelaagpark komt
men aan in het centrum van Rupelmonde. Een prachtig dorpje aan
de Schelde en geboortestad van cartograaf Gerard de Cremer, beter
bekend als Mercator. We treffen er ook 2 standbeelden van hem aan:
zowel een jonge als een oude Mercator zijn terug te vinden op de markt
van Rupelmonde. We ronden onze tour af met een stukje Scheldedijk
dat vaak korter lijkt dan het werkelijk is door de voortdurende afleiding
van de stralende zon op het bruine Scheldewater! #

100-dagen, erfgoed voor schoolgaand
Vlaanderen. Ook in tijden van corona.
Camille Bourgeois 6LWIb

Een zotte herinnering aan het middelbaar voor onze ouders, een grote
verwachting voor de lagere jaren: de aftelweek voor het zesde jaar is één van
de vele tradities om te vieren dat ze het volledige College-traject overleefd
hebben en bijna afscheid kunnen nemen van de middelbare school.

100-dagen staat gelijk aan feesten, uit de bol gaan, plezier maken. We
hebben dan misschien ‘de oorlog’ niet meegemaakt, maar we zijn geen
machines. Wanneer we tijdens al dat binnen-zitten-en-studeren dachten
aan wat we moesten missen, haalde frustratie meer dan eens de bovenhand.

Vorig jaar konden de zesdejaars corona nog net buiten hun festiviteiten
houden. De beruchte 13e maart 2020 werd weliswaar een viering in
mineur, maar de leerlingen konden het tenminste wel bont maken vóór
ze permanent naar huis werden gestuurd. De rest van het schooljaar viel
gracieus in het water. Ook dit jaar kan je makkelijker een lijstje maken van
de dingen die wél mochten dan alle regels die dit jaar van toepassing
waren nog een keer helder uit de doeken te doen. (Toch bedankt voor de
wekelijkse mails, meneer Jadoul!)

Het voelt vooral oneerlijk. Met lede ogen kijken we toe hoe onze jeugd
voortaan de stempel draagt van dat kutvirusje. We zijn voor altijd
gebrandmerkt en we kunnen niets meer doen dan een ontsmette
middelvinger opsteken. Volkomen machteloos, zinloos en nutteloos voelen
we ons.

Wat ons leukste jaar had moeten zijn, blijkt zowaar de spanningsboog van
‘Villa Politica’ te benaderen. Het was ons een groot deel van het jaar niet
eens gegund om voltijds naar school te gaan. Om ons niet van de grond
te moeten oprapen als miserabele wezentjes ingepakt in een flinke dosis
weltschmerz, kregen we toch onze 100-dagen, weliswaar in een ander jasje.
De verkleeddagen waren plezant, maar toch voelden ze niet zoals het zou
moeten.

Ja, we hadden het moeilijk, maar we zijn ook geen opgevers. Laat ons dus
toch maar de traditie van een dol eindejaar intact proberen houden, met
een toffe show – al valt die dan pas in mei – en nog veel muziek op de
speelplaats. Last but not least: toch een welgemeend woordje van dank aan
alle leerkrachten die ons een hart onder de riem staken gedurende dit jaar.
Het was zeilen in een storm, maar we zijn aan wal geraakt. #
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Onder de loep genomen...

Samengesteld door Roos Vonck 5HWa

School primeert, maar we mogen niet vergeten om op geregelde tijdstippen onze boeken dicht te slaan. Het
entertainmentaanbod is weliswaar gigantisch, waardoor we als consument al gauw verdrinken in het lijstje van aanbevolen
films en series. Om het kiezen te vergemakkelijken, delen enkele medeleerlingen hun mening met u. In de onderstaande
recensies maakt u kennis met twee series en een boek, elk uw aandacht waard!

Als ik een serie kan aanraden die echt de moeite is, dan
is het wel ‘The Society’, te bekijken op Netflix. Zelf heb ik
deze verslonden tijdens de quarantaineperiode. Ik kon
als het ware niet stoppen en heb ze zelfs op twee dagen
uitgekeken!

‘The Big Bang Theory’ is een ware klassieker. In de
serie staan de experimentele fysicus dr. Leonard
Hofstadter en zijn kamergenoot, beste vriend
en collega dr. Sheldon Cooper centraal. Samen
met hun vrienden Rajesh en Howard maken ze
het onwaarschijnlijke mee. Geen dag is hetzelfde
voor deze frivole bende. Bovendien speelt Penny,
vertolkt door Kaley Cuoco, een even belangrijke rol.
Ik zal daarover nog niet te veel weggeven...In maar
liefst twaalf seizoenen kijkt u op een ludieke manier
naar het leven van de twee wetenschappers.
Gesproken van een uit de kluiten gewassen serie!
Hoewel een seizoen vele afleveringen omvat,
raast u als er als wind door. De show bevat een
perfecte mengeling van liefde, wetenschap en
humor. Ik vind dat deze show bovendien op een
fijne manier diversiteit in de kijker zet. Kortom, een
absolute aanrader voor zowel medeleerlingen als
leerkrachten!

Het verhaal gaat als volgt: Een groep tieners rond de 16 à
17 jaar vertrekken met de bus op schoolreis. Door hevig
onweer kunnen ze jammer genoeg toch niet op avontuur
en keren ze teleurgesteld terug naar school. Wanneer ze
daar echter aankomen, zien ze niemand; iedereen is weg,
de straten zijn leeg. Er is niemand rond of in de school. De
groep tieners denkt dat iedereen waarschijnlijk naar een
bepaalde plek geëvacueerd is en trekt op speurtocht.
Ondanks hun inspanningen vinden ze niemand; het lijkt alsof iedereen in rook is opgegaan.
De jongeren besluiten om heel het dorp uit te kammen. Wanneer twee jongens in de auto
rijden, stopt de weg plots. De asfaltweg is onderbroken, maar daarachter bevindt zich wel een
omvangrijk bos. Daarop besluiten de tieners om het bos in te trekken op zoek naar een teken
van leven. Helaas: ze vinden geen ziel en geven op. Stilaan beseffen ze dat ze aan elkaar zullen
moeten wennen en eigen principes zullen moeten opstellen. Bovendien richten ze een eigen
rechtbank op om overtreders van die nieuwe wetten te bestraffen. Uiteraard is er ook een
persoon die de rol van advocaat vervult om de beschuldigden te verdedigen.
In deze dystopie proberen ze te leven. Er vinden wel nog spannende avonturen plaats, maar
deze houd ik nog even achter de hand... Als je van mysterie, avontuur, een vleugje romantiek
en actie houdt, dan heb ik maar één boodschap: ga de serie nu bekijken!

Roos Vonck 5HWa

‘De Tweede Kus’ van Conz is zeker uw tijd waard! Al vanaf de eerste paar
bladzijden had de auteur mijn aandacht. Ik werd aangetrokken tot het
verhaal doordat de auteur allerlei situaties beschreef die voor mij op dit
moment in mijn leven ook accuraat zijn: de eerste grote liefde ontmoeten,
zelfstandiger worden, omgaan met gescheiden ouders...
Het boek is op een realistische manier geschreven. De auteur neemt
duidelijk geen blad voor de mond en geeft gewoon weer waar het op staat.
Hij maakt de beelden niet mooier dan de situatie is, zoals bijvoorbeeld de
zelfmoord van Martha. En dat is nu net ook weer wat ik er zo leuk aan vind.
Natuurlijk is het fijn om boeken te lezen waarin het leven op een
dromerige manier wordt beschreven, maar het is soms ook interessant
om te lezen hoe men met de mindere momenten van het leven wordt
geconfronteerd. Het leven kan nooit helemaal perfect zijn, er zullen altijd
wel tegenslagen zijn. Een ode aan de onvoorspelbaarheid!
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Elena Van De Sijpe 3HWb

De rode draad in het verhaal is dan wel
de romance tussen Ringo en Hanne
en Ringo’s missie om Hanne opnieuw
te vinden, maar het verhaal bevat nog
zoveel andere elementen en daarom
gaat het dus eerder om het leven in het
algemeen. Het boek is knap geschreven
en getekend, het verhaal zat bomvol
emoties, alleen...
Het einde was niet zo duidelijk, dat vond
ik dan toch. In ieder geval, ik heb zeker
genoten van deze graphic novel en ik ga me er binnenkort zeker nog een
andere halen in de bibliotheek!
Luna Smet 5LMT
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De School van Sint-Niklaas
Velen onder jullie zullen wellicht het
schilderij ‘de School van Athene’ van de
Italiaanse grootmeester Rafaël kennen.
Omdat uiteindelijk Sint-Niklaas en niet
Athene de scholenstad bij uitstek is,
kozen we ervoor om dit werk in een
nieuw, eigentijds jasje te steken. In de
tekening zult u enkele leerkrachten
herkennen. Om het kunstige aan het
aangename te paren, geven we u een
reeks uitspraken. Het is aan u om de
juiste uitspraak aan de juiste leerkracht
te koppelen. Laat u zich evenwel
niet vangen: niet elke uitspraak zal
gelinkt kunnen worden en soms horen
meerdere citaten bij één leerkracht.
Veel plezier! De oplossingen vind je op
de spelletjespagina.

Citaten:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Tekst: Xhoana Memçaj 6GWIb
Tekening: Sandra Seghers 6WEWIa1

Meer kwaliteit, minder hilariteit
Moeilijk? Nie moeilijk
Van die toetsen kreeg ik groen haar e!
Voor de diehards is er altijd de afterparty in
augustus
I talk, you walk
Insert name – geef je buureens een schouderklopje
want hij/zij is jarig vandaag
Zever in pakskes
Ge zou theoloog/theologe moeten worden!
We are going to do it right away
Eikels worden eiken
Edde een probleem, anders moete et zegge eh?
Voor niets gaat de zon op
Wie deelt door nul is een sul
Ey Pinokkio

Leerkrachten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meneer Caulier
Meneer De Gendt
Meneer Ongena
Meneer Pierssens
Mevrouw Snoeck
Meneer Van Hove
Meneer Van Peteghem
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Spelletjes
Woordzoeker
De woorden staan: van links naar rechts,
rechts naar links, boven naar onder,
onder naar boven en gekruist

Verbind de leerkracht
met haar/zijn
zoekgeschiedenis

C
A
I
WG
J O
N P
M
E
L

D
M
T
L
L
R
L
Y
A
M
G
M
B

Heb je je altijd al afgevraagd wat leerkrachten
naast hun schoolwerk zoal uitspoken op hun
computer? Kom het zelf te weten in dit spelletje!
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Zoek de 5 verschillen

Hanne Van Damme 5 HWa

Oplossingen zoek de verschillen: roos touwtje bij jurkje, grijs knoopje op paars truitje, blauwe pen, goud knoopje op zwart jasje en gele letter ‘I’ op T-shirt
Oplossing zoekgeschidenis: Meneer Reynhout (D), Mevrouw Verhelst (G), Meneer Fels (A), Meneer Pierssens (C), Meneer Van Hove (F), Meneer Van Driessche (E), Mevrouw Maes (B)
Oplossing De School van Sint-Niklaas
Meneer Caulier: H
Meneer De Gendt: E

Meneer Ongena: I
Meneer Pierssens: A, F
Mevrouw Snoeck: C, L

Meneer Van Hove: B, D
Meneer Van Peteghem: G

Grappige examenantwoorden bij de Paasexamens

Camille Bourgeois 6LWIb

De examenperiode zorgt bij veel leerlingen voor extra stress, zorgen, honger, slaapgebrek... noem maar op. Geen wonder dat
ze soms even het noorden kwijtraken. Een fout is snel gemaakt … en een domme fout nog sneller! Enkele leerkrachten gaven
ons een inkijk in de uitschieters van hun leerlingen.

Uit het examen Latijn (zesde jaar)

Vraag over een fragmentje Tacitus waarin beschreven wordt hoe de
senatoren zich ‘sede vulgari’ (= op een ‘gewone’, ‘een volkse’ stoel) gingen
zetten om uiting te geven aan hun verdriet over de dood van Drusus Maior:
Vraag: ‘Waar zaten de consuls normaal gezien, als ze niet ‘sede vulgari’ zaten?
Verwacht antwoord: Op de curulische zetels.
Antwoord van een leerling: Op de stoelen van de senaat, waar ze
gemasseerd werden door Vestaalse maagden.

leerlinge uit het vijfde jaar, die na haar examen begrijpend lezen haar hart
wilde luchten:
“Aeneas is eigenlijk echt wel een smeerlap hé... Dido verdiende veel beter :-(
Wel interessant dat de Romeinen juist Aeneas als hun stamvader kiezen –
zegt veel over hen. Rare jongens die Romeinen”
Ook dit kladblad uit het eerste jaar willen we jullie niet onthouden. Laat ons
hopen dat de wens van deze leerling is uitgekomen! #

Uit het examen Latijn (vijfde jaar)

Vraag: Er bestaat een theorie die stelt dat de befaamde Laocoön-groep
eigenlijk een vervalsing zou zijn van een befaamd renaissancekunstenaar.
Wie zou dit beeld gemaakt hebben?
Antwoord van een leerling: Michaël Angelo.

Uit het examen wiskunde (derde jaar)

Vraag: Vervolledig het voorschrift van een grafiek en verklaar je antwoord.
Verklaring: Hij loopt hetzelfde, enkel op een andere plaats op de y-ass.
Op elk examen wordt uiteraard ook een kladblad gegeven. Om je gedachten
te ordenen, een berekening uit te proberen, een tekening te maken tegen
de verveling of nog even te reflecteren over de examenstof. Zo ook bij deze
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Het Duel: terug van weggeweest

Xhoana Memçaj 6GWIb

We hebben het duel weer vanonder het stof gehaald! Na enkele edities zonder, voelden we toch weer de drang om een heroïsche
strijd tussen twee leerkrachten op touw te zetten. Helaas dwongen de omstandigheden ons om geweld en bloedvergieten te
vermijden. Voor dit treffen hebben we voor een mentale foltering gekozen. Als protagonisten opteerden we voor meneer De
Schutter en meneer Philips. Het moment is aangebroken waarop dit dynamisch duo lijnrecht tegenover elkaar komt te staan...
Wie zal de overwinning in de wacht slepen?

Het eerste bommetje wordt geworpen

Erger dan geloot worden voor het leger. De beruchte smartschoolmail zal
immers als bliksem bij heldere hemel zijn overgekomen bij meneer De
Schutter en meneer Philips. Wat moet je ervan verwachten, als een leerling
je oproept om tegen je beste vriend te strijden? Slik. Als wiskundeleerkracht
walst meneer De Schutter doorgaans soepel doorheen de kansen, maar
ditmaal stond hij voor een ongekend risico. Hoewel meneer Philips, gedreven
leerkracht Frans en aardrijkskunde, talloze talen machtig is, toch kon hij zijn
vrees niet verwoorden. To make matters worse: het duel zou beslecht worden
in een obscuur lokaal in het B-gebouw. Op een vrijdagavond dan nog wel.
Uiteindelijk toonden deze twee mannen zich toch van hun dapperste kant
en stemden ze in om elkaar te treffen op 30 april.
Om te bepalen wie zich de betere helft mag noemen van dit dynamische
duo, moesten de kandidaten zich doorheen vier rondes zien te worstelen.
Wiskundig gezien is dat inderdaad geen doordachte keuze, maar wiskundig
talent uit de acht uur is altijd voor discussie vatbaar. Voorlopig hield ik – in
het geval van ex aequo – een spelletje blad-steen-schaar ‘achter de hand’...

Ronde 1: Wie is de grootste polyglot?

We beten de spits af met een opwarmingsronde, die weliswaar al op
punten stond. U kunt me brutaliteit verwijten, wat terecht is. Als typisch
Collegeproduct staat rust immers niet in mijn woordenboek, evenmin in dat
van de directie.
Elk van de kandidaten kreeg een reeks van vijf termen voorgeschoteld.
Daaraan koppelden we twee moeilijkheidsgraden: enerzijds kwamen
deze allemaal uit vreemde talen. Om deze ronde niet belachelijk moeilijk
te maken, kozen we wel voor transparante woorden. Aan de andere kant
waren deze termen gelinkt aan het vakdomein van de concurrent. Hieronder
vindt u het lijstje.
Meneer De Schutter
Frans: mousson - moesson
Deens: ordbog - woordenboek
Roemeens: insulă - eiland
Fries: lânbou - landbouw
Servisch: конјугација - vervoeging

Meneer Philips
Albanees: trekëndësh - driehoek
Spaans: derivada - afgeleide
Zweeds: kvadratrot
- vierkantswortel
Turks: pisagor teoremi - stelling van
Pythagoras
Kroatisch: standardna devijacija
- standaardafwijking

In totaal kon elke deelnemer dus maximaal vijf punten scoren. Een punt als
de term volledig juist werd geraden, een halfje als het er van ver op leek.
We zijn tenslotte geen leerkrachten. Tegen die laatste regel keek meneer
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Philips argwanend op uit vrees dat er ‘onregelmatigheden’ zouden optreden.
(n.v.d.r. Zouden wij nu echt meneer De Schutter voortrekken?)
De eerste die het vuur effectief aan de schenen kreeg, was meneer Philips.
De eerste term leek toch niet zo herkenbaar te zijn, hoewel meneer De
Schutter in een mum van tijd de betekenis doorhad. Na een tip gekregen
te hebben, wist meneer Philips ook dat we het over een driehoek hadden.
Helaas kost een tip een half punt, waardoor meneer Philips al met verlies
begon. De volgende drie termen waren voor meneer Philips een koud
kunstje, totdat het tijd was voor het laatste begrip. Toch gaf hij zich niet
meteen gewonnen! Gedurende een poosje brak meneer Philips zijn hoofd
over “standardna devijacija”, maar uiteindelijk gooide hij voor deze ronde de
handdoek in de ring. Meneer De Schutter genoot trouwens openlijk van het
gebeuren, hoewel het lachen hem spoedig zou vergaan...
Meneer De Schutter begon vol zelfvertrouwen aan zijn reeks. De
moeilijkheidsgraad van de eerste term deed stof opwaaien; meneer Philips
kon inderdaad zijn ogen niet geloven. Was dat een grap? Hij uitte in het
wijd en het breed zijn verontwaardiging. In de tussentijd lachte meneer
De Schutter zich krom. Om de gemoederen te bedaren, stelde ik dat het
angstzweet meneer De Schutter later nog zou uitbreken. Het dessert dien
je ook niet als eerste op...
Het tweede woord deed meneer De Schutter al struikelen. Hij doorzag dat
de term wel betrekking had op woorden, maar verder dan dat kwam hij niet.
Voor zijn halve antwoord kreeg hij effectief nog een half punt. De andere
termen wist hij dan weer wel met succes te benoemen, hoewel het tempo
toch hoger mocht ...
Eindbeoordeling:
Meneer De Schutter: 4.5/5
Meneer Philips: 3.5/5

Ronde 2: Globetrotter

De eerste ronde liet meneer Philips achter met een pruillipje, maar ik
verzekerde hem dat het tij nog altijd kon keren. Gezien zijn aardrijkskundige
kennis, zou de tweede ronde hem veel beter liggen. Het opzet van deze
ronde was als volgt: de kandidaten kregen elk een aantal lege bladen en
een potlood. De bedoeling was om binnen de 30 seconden de landgrenzen
(zonder eilanden) te tekenen van het genoemde land. Omdat het College
niet het College is als de deelnemers geen strobreed in de weg gelegd
wordt, moesten de kandidaten wel geblinddoekt zijn. De combinatie van
mondmaskers en dikke sjaals als blinddoek leverde een geestig tafereel op.
Gekker kon het niet worden, toch?
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Wederom stond deze ronde
op vijf punten. De jury, nu
bestaande uit mij en meneer Van
Looy, beoordeelde of de schets
nog geografisch correct was.
Ditmaal tekenden de kandidaten
tegelijk, waardoor de spanning
voelbaarder in het lokaal hing.
We
begonnen
met
een
weggevertje:
België.
De
resultaten
waren
echter
schrijnend. Meneer De Schutter
had een aanzienlijk deel van de
Ardennen over het hoofd gezien.
De schets van meneer Philips was
niet veel fijner, maar toch streken wij over ons hart en kregen ze elk nog een
punt.
Het tweede land was ook een cadeautje, Italië. Toch leverde ook deze opgave
een merkwaardig resultaat op: meneer Philips had de laars gespiegeld. Ook
al kantelden we het blad in elke richting, juister werd de schets niet.
Het lijstje werd vervolledigd door China, Australië en Brazilië. Toegegeven,
deze ronde draaide pijnlijker uit dan ik aanvankelijk voor ogen had. Ook
al spaarden de strijders geen moeite, Australië lijkt niet op een cirkel. De
eindscore schommelde dan ook tussen een (voor een leerling) aanvaardbare
3.5/5 en een beschamende buis van 1.5/5. Helaas was de onvoldoende
weggelegd voor de leerkracht aardrijkskunde.

Ronde 3: Homo Universalis

Weg met de sjaals nu. De derde ronde peilde naar het inzicht van de
tegenstanders in elkaars vakken. Om de beurt zou een leerkracht een term,
die hij aan zijn tegenstander moest uitleggen, voorgeschoteld krijgen. Om
te verhinderen dat de lat te laag lag, mocht de spreker weliswaar bepaalde
woorden in zijn uitleg niet gebruiken. Gebeurde dat wel, dan verloor hij
meteen alle punten. Elke kandidaat kreeg één woord, enkele verboden
woorden en vijf punten die hij kon pakken. Naast het inzicht peilden we dus
ook naar de creativiteit van de leerkrachten. Laten we even kijken hoe ze het
voor elkaar kregen.
Meneer De Schutter kreeg het startsignaal om platentektoniek uit te leggen
aan meneer Philips. Extra voorwaarde: (aard)plaat is daarbij een vies woord.
Nieuwsgierig keken ik en meneer Philips toe hoe meneer De Schutter dit
principe zou uitleggen.
“Door een aantal aardbevingen zijn ze uit elkaar geschoven. Aan dat uit elkaar
schuiven hebben ze een naam gegeven, hé. (Schiet in de lach) Sommige
stukken land schuiven naar elkaar toe zelfs. Daarvan komen misschien ook
aardbevingen, denken sommigen. Het is dus een woord dat bestaat uit twee
delen. Vroeger maakten ze dingen uit het eerste deel.”
Meneer Philips raadde de term. Hierdoor stak meneer De Schutter de volle
vijf punten op zak. Nu draaiden we de rollen om: het was aan meneer Philips
om de term parabool uit te leggen zonder gebruik te maken van het woord
functie.

“Eigenlijk waarnaar we op zoek gaan, is een bepaalde vorm van een lijn. Die
lijn is de voorstelling van een vergelijking. De vorm dat die voorstelling heeft,
begint op een bepaalde plaats, gaat naar boven en terug naar beneden.
(Gebaart met zijn hoofd). Ik geef ook een voorbeeld uit de ruimtevaart:
bepaalde schotelantennes hebben dezelfde vorm als de voorstelling van die
vergelijking. Die voorstelling kan trouwens naar boven of beneden gericht
zijn.”
Uiteindelijk slaagde ook meneer Philips erin om de term voldoende uit te
leggen aan meneer De Schutter. Netjes. Allebei sleepten ze de volle vijf
punten in de wacht. Na al dat uitleggen zouden ze vast wel dorst hebben...

Ronde 4: Endgame

We zijn de apotheose van het duel genaderd. Meneer De Schutter en
meneer Philips zijn nog niet bekomen van drie hersenkrakers of er ploft een
doos met 10 Capri-sun zakjes op tafel. Zenuwachtig schieten hun ogen van
mij naar de doos en terug... U kunt het al raden. Een kleine rekenbewerking
levert de vaststelling op dat ze elk 5 zakjes moesten opdrinken. We gaven
wel een kleine draai aan de opgave: de kandidaten moesten binnen de
minuut zoveel mogelijk zakjes opdrinken. Kenners weten waar de valstrik
hier ligt: die vervloekte rietjes.
Na het verdelen van de pakjes, zetten de mannen zich schrap om elkaar te
overtreffen. Het sein eenmaal gegeven, grepen ze allebei behendig naar een
zakje. Helaas – voor hen – leverden de rietjes absoluut waar voor hun geld.
De tijd tikte onverbiddelijk voort. Uiteindelijk moesten ze het drinkfestijn na
een te korte
minuut staken.
Meneer
De
Schutter was
erin geslaagd
om
twee
zakjes leeg te
drinken, wat
goed was voor
2 punten; zijn
tegenstander
slechts eentje.
Die rietjes hé...

Wie vergaart eeuwige roem?

*tromgeroffel* Na een bitsige strijd, is de tijd aangebroken om de
overwinnaar bekend te maken. Meneer De Schutter komt zegevierend uit
dit duel! Met vijftien punten pakt hij de titel. Meneer Philips heeft uiteindelijk
een deftige elf punten op de teller staan. Prima gedaan, zou ik zeggen!
Het oordeel is geveld, maar dat neemt niet weg dat er ruimte is voor
relativering. Punten vertellen een verhaal, maar een hechte vriendschap
laat zich niet onderwerpen aan cijfers! Het was me een genoegen om
de levendige wisselwerking tussen deze ijverige leerkrachten te mogen
aanschouwen. Deze twee kunnen alweer een jaar of tien op beide oren
slapen. Voor de andere leerkrachten: uw beurt komt eraan! Bewapent u
zich alvast... #
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De grote ouderquiz

4 Ecb

Het is weer zover, vrijdagavond, rapport. Voor beide partijen, ouders en leerlingen, een stresserend moment. ‘Wat gaan mijn
ouders wel niet denken?!’. Hoe reageer je als ouder zelf wanneer je voor het eerst de punten van je zoon of dochter ziet?
Hieronder testen we hoe stereotiep jouw reactie is en welk gevoel ze opwekt bij jouw kind. Beantwoord de vragen eerlijk
door het antwoord te kiezen dat het meest aansluit bij jouw mening. Op het einde van de test zie je hoe jouw reactie wordt
geportretteerd en of deze manier van reageren wel optimaal is...

1. Je zoon/dochter komt thuis met een nieuw rapport. Een buis op wiskunde. Dit had je niet zien aankomen, want
je kind zat vaak ‘s avonds nog tot laat te werken. Hoe reageer je?
A.
B.
C.
D.

Ik zou maar zorgen dat dit geen tweede keer gebeurt, anders zal het een week zonder gsm zijn!
Hoe scoorde de rest van de klas? Hadden er meerdere leerlingen een buis of was je alleen?
Iedereen haalt wel eens mindere punten, ik weet dat je je best hebt gedaan!
Wat is dit?! Dit haalt je totale eindscore zwaar naar beneden!

2. Je hebt bij het vorige rapport gezegd tegen je zoon/dochter dat hij/zij bij het volgend rapport minstens 80%
moet halen, maar hij/zij haalt maar 77%. Hoe ga je hierop in?
A.
		
B.
C.
D.

Dit komt zeker door jouw gsm/PS4 als je er minder mee bezig was geweest, zou 80% geen probleem zijn. Als je cijfers de volgende keer niet beter
zijn, dan zet ik de WiFi af op zaterdag en zondag!
Je verschilt maar 2% met je klasgemiddelde. Dat is niet goed. Je moet er minstens 5% mee verschillen.
Ok 3% onder ons gewenste resultaat valt wel mee. Zolang je je best doet is het goed.
Is dit wat je hebt behaald?! Dit ligt nog ver van ons gewenste resultaat!!

3. Je merkt dat je zoon/dochter voor deze maand niet zijn/haar best heeft gedaan bij het schoolwerk. Vandaag
komt hij/zij thuis met een rapport met een totaal van 48%. Wat zou je reactie zijn?
A.
B.
C.
D.

Totdat je je best gaat beginnen doen en goede punten gaat beginnen halen zie je je gsm niet meer terug!
Hoe was het rapport bij de rest? Was het bij hen ook slecht?
Ik ben erg teleurgesteld, niet omdat je punten slecht zijn, maar omdat je je best helemaal niet hebt gedaan.
Is dit alles wat je kan! Er moet nog veel gebeuren voor je 75% gaat halen!

4. Je dochter/zoon komt thuis met een goed eindtotaal maar scoort niet op alle vakken even mooie resultaten.
Wat is je eerste reactie na het zien van dit rapport?
A.
B.
C.
D.

Je punten zijn veel te uiteenlopend, als dit zo blijft doorgaan gaan we toch moeten uitkijken naar een andere studierichting.
Het ene vak ligt je duidelijk beter dan het andere, of was dat verschil ook aanwezig bij je klasgenoten?
Ik zie dat je je best hebt gedaan door dit resultaat! Je hebt je best gedaan voor alles, maar het ene vak gaat nu eenmaal beter dan het ander.
Je negeert alle goede resultaten en vestigt alle aandacht op de mindere punten.

5. Je kind komt naar huis met het nieuwe maandrapport. Alle resultaten zijn uitstekend, maar je kind geeft aan
dat hij/zij zich niet meer gelukkig voelt in de klasgroep/ studierichting die hij/zij volgt. Hoe reageer je hierop?
A.
B.
C.
D.
		

Het zal in elke richting wel iets zijn, veranderen is geen optie. Als je jezelf meer concentreert op school, zal de interesse wel komen.
Je zit goed boven het klasgemiddelde, dus dat betekent dat je wel degelijk op je plaats zit.
Welke richting zou je dan willen gaan doen? Heb je de mogelijkheden al eens bekeken?
Je zit dan wel boven het klasgemiddelde maar je haalt toch nog steeds geen 80%. Je toont dus niet genoeg interesse, als je jezelf meer zou inzetten,
zou deze richting je wel interesseren.

6. Je zoon/dochter laat je weten dat hij/zij geen goede band heeft met zijn/haar klastitularis. Wat geef je als
reactie op deze mededeling ?
A.
B.
C.
D.

Als je je echt zo voelt, dan zal je van klas moeten veranderen.
Ja, maar je punten voor het vak van je klastitularis liggen wel nog boven het klasgemiddelde. Dus ik zie het probleem niet.
Oei, dat is vervelend, maar als jij je goed gedraagt en je best doet tijdens de les komt het allemaal in orde.
Dat komt omdat je je niet genoeg interesseert in zijn vak. Als je je nu wat meer inzet haal je zonder moeite 90% en dan zal alles makkelijker gaan.
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7. Je zoon/dochter is zijn/haar huiswerk vergeten maken en krijgt hiervoor een nota. Hoe reageer je?
A.
B.
C.
D.

Je was gisteren niet bezig met school, dus vanaf nu zit je niet meer op je gsm en kijk je niet naar tv.
Waren meerdere leerlingen dit vergeten? Stond het wel in de agenda?
Je haalt goede punten voor dit vak. Iedereen kan wel iets vergeten.
Hoe kan dit nu gebeuren. Maak je taken genoeg op voorhand!

8. Je zoon/dochter komt thuis met een behoorlijk rapport zonder tekorten. Zijn/haar totaal ligt echter onder het
klasgemiddelde en jouw verwachtingen waren natuurlijk hoger. Wat is je reactie?
A.
B.
C.
D.

De mobiele telefoon wordt afgenomen als de cijfers volgende maand niet hoger zijn …
De volgende keer zal je boven het gemiddelde moeten halen.
Zolang je je best doet en zelf tevreden bent, is dat in orde voor mij.
Dit cijfer is niet boven de 95% en zelfs niet boven het gemiddelde, dit kan echt niet. Bereid je beter voor!

Heb jij het meeste A aangeduid, dan ben je overduidelijk de ‘kosten-batenouder’.
Dit houdt in dat je je kinderen bij slechte resultaten onder druk zet, zodat ze de volgende keer
betere resultaten halen. Je vermindert de mogelijkheden tot ontspanning van je kind, omdat je
denkt dat je kind meer zijn best zal doen. Ook denk je dat het de gemakkelijkste manier is om te
zorgen dat je kind betere punten haalt en dat het ervoor zorgt dat de kinderen beter aan hun
ouders gehoorzamen. Jij vindt dat deze strategie het beste werkt bij je kinderen.
Tip: praat eens met je kind over de oorzaak van mindere resultaten. Het ligt niet altijd aan games
en de gsm.

Heb jij het meeste B aangeduid, dan ben je overduidelijk de ‘klasgemiddelde-ouder’.
Dit houdt in dat je de punten van je kind vergelijkt met de punten die behaald worden door de
rest van de klas. Jij vindt het belangrijk dat je kind niet achterloopt op de klas. Wanneer het kind
een minder goed punt scoort terwijl het klasgemiddelde ook laag ligt, dan zal de ‘klasgemiddeldeouder’ minder kritisch reageren, want het was voor iedereen van de klas een moeilijke test (of
rapport, of taak...)
Tip: niet iedereen kan precies gemiddeld zijn. Een goed punt hoeft niet altijd hoger dan het
gemiddelde te zijn.

Heb jij het meeste C aangeduid, dan ben je overduidelijk de ‘zolang-je- je-best-doetouder’
Dit houdt in dat je je kind zal ondersteunen waar mogelijk! Je geeft je kind het gevoel dat hij/zij,
zolang hij zijn best doet, trots kan zijn op zijn prestaties, zelfs als het resultaat tegenvalt. Het is erg
belangrijk om hen niet met andere kinderen te vergelijken. Op deze manier wordt je kind meer
gemotiveerd.
Tip: als je kind voor bepaalde vakken constant slecht scoort, is er misschien toch iets extra’s nodig.

Heb jij het meeste D aangeduid, dan ben je overduidelijk de ‘dit-is-geen-negentigouder’.
Dit houdt in dat je van je kind verwacht om telkens boven de 80% of zelfs 90% te halen. Alles wat
onder de 90% ligt, is niet acceptabel. Je verwacht de uiterste inzet van je kind. Je wilt je kind altijd
aan de top zien, ook al zorgt dit voor heel wat druk. Je vindt dat er geen excuses zijn voor slechte
punten.
Tip: leg de lat niet té hoog, te veel prestatiedruk maakt studeren moeilijker.

#
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Eerst was er Chaos
Voor het ontstaan van de kosmos was er niets. Chaos noemden de Grieken
het, een wervelende massa krachten, kleuren en materie zonder orde. Uit
die massa werd Gaia, de aarde, geschapen. Uit haar schoot baarde ze de
hemel, Ouranos, die ze later ook tot man zou nemen. Uit hun liefde vloeide
de wereld.
De overgang van Chaos naar Gaia was meer dan enkel de geboorte van
de aarde. Het was de orde; de zin der dingen. Gaia kwam voort uit Chaos.
Chaos verleende haar haar materie. Maar wat enkel Gaia bezit, wat werd
geschapen, was de orde der dingen, het doel, het lot.
Voor Fauve was er niets. Mijn vroege jeugd was een samengevloeide entiteit
vol met bange blikken en harde handen. Ik was een klein en mager jongetje.
Mijn moeder was een kleine en tengere vrouw die de klappen van mijn
vader amper kon verdragen. Wankelend probeerde ze me te af te schermen
van zijn hand met haar dunne lichaam. Ze beschermde me zoals Atlas het
hemelgewelf draagt, in haar ogen reflecteerden de sterren. Onder hun licht
groeide ik op.
Ik herinner me er niet veel van. Die tijd is een wervelende massa krachten en
kleuren zonder orde.
Tot ik Fauve zag.
Ik ben net 15 jaar oud. Mijn groeispurt is ingezet en ik toren boven de bescherming
van mijn moeder uit. De lucht is grauw en troebel met mist. Het is een koude
nawinterdag in maart; de rijp hangt als guirlandes aan de daken. Mijn vingers
kleuren rood door de kou en dan zie ik haar voor de eerste keer. Ze staat in de
deurpost van het huis tegenover ons, dat onlangs is verkocht, en zwaait naar
iemand binnenshuis. Daarna draait ze zich om in een werveling van zwarte
krullen, die tot haar onderrug hangen. Haar huid is gebruind als versgebakken
broden en mijn adem stokt in mijn keel. Ze springt van het opstapje en haar
zwarte boekentas valt bijna van haar schouders. Wanneer ze me ziet staren,
zwaait ze. Ze zet haar handen aan haar mond en roept: “Ga jij ook naar de school
om de hoek?”
Haar stem klinkt als het eerste vogelgezang van de lente. Het warme gevoel dat
door me vloeit, moet hetzelfde zijn als de opwinding die Alexander voelde bij de
poorten van Babylon.
Ik knik. Ze steekt haar duim omhoog en steekt over zonder links en rechts te kijken.
“Dan kan jij me wel rondleiden toch?”
Ze staat zo dicht bij me dat ik haar zoete parfum kan ruiken. De walmen van
Roxane slaan me in het gezicht en mijn wangen kleuren rood.
“Natuurlijk,” zeg ik. “Hoe heet je? Ik ben David.”
“Ik heet Fauve.”
Mijn vader verlaat ons 6 maanden nadat Fauve tegenover ons kwam wonen
en mijn moeder kan eindelijk weer rechtop lopen. De trotse vrouw die ze had
weggeduwd voor het welzijn van haar kind komt weer bovendrijven; een jaar
later wordt ze verliefd op de bakker. Ik zie hoe de sterren zich van haar ogen naar
haar gezicht verspreiden, tot ze verandert in Nyx, de nacht. Ze moet niet langer
buigen onder de last van de hemel; ze is de sterren.
Toen Fauve kwam, bloeide de wereld open. De mist trok op en de wervelende
massa kleuren en materie stolde tot bomen, bloemen en rivieren.
We zijn 17 wanneer mijn moeder voorstelt naar de zee te gaan. Ik weet dat ze
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Fatima El Madani 5 LWIa2
een weekend alleen wil zijn, maar haar slecht gecamoufleerde leugentje deert me
niet. Ik geef haar een kus op haar haar.
Fauve houdt van de zee. Ze trekt me mee en vertelt me iets over zeedieren, maar
ik hoor haar amper over het ruisen van de golven.
Dan begint ze Space Oddity te neuriën; net hard genoeg om de foute tekst te
verstaan. Ik schud mijn hoofd.
“Ik ben vrij zeker dat dat niet de tekst is.”
Ze steekt haar tong naar me uit en trekt zich los.
Fauve rent door de branding, en zingt de woorden van Space Oddity helemaal
verkeerd. Haar Engels is erbarmelijk, maar ze is zo aandoenlijk; ze danst waar het
water het zand donker doet kleuren, de schelpen flitsen onder haar voeten. Ze
draait en de natte zoom van haar jurk werpt pareltjes water de lucht in. Haar
ranke armen zwaait ze naast haar lichaam. En dan wenkt ze me.
Wanneer ik bij haar ben, legt ze haar armen rond mijn hals. Die dag lijken de
planeten op één lijn te staan, lijkt het noodlot een pauze te hebben genomen
en God een dag vrijaf. Ze legt haar hoofd op mijn schouder en Phaëton werpt
gouden stralen vanuit de zonnewagen van zijn vader op haar wang. Waar het
licht haar bruine ogen raakt, worden ze vloeibaar als honing. Elders stort Phaëton
al neer in de woestijn van Afrika, maar hier is de wereld volmaakt.
Fortuna draait aan haar wiel en vroeg of laat beland je onderaan. De
schikgodinnen lachen terwijl je geluk keert, niets is eeuwig. We worden
ouder en we groeien verder en verder uit elkaar.
Het meisje dat me de wereld toonde, wordt kouder en kouder, tot ze naar me kijkt
met dezelfde mist in haar ogen waarin ik haar voor het eerst heb gezien. Ik kan
niet zeggen waar het misliep, of waardoor, maar voor ik het goed en wel doorheb,
glipt ze door mijn vingers. Waar ze ooit was, is enkel de ijle lucht.
Wanneer ze me verlaat, komt het niet eens als een verassing. Op het moment dat
ze deur achter zich dichttrekt, hoor ik het schaterlachen van de schikgodinnen.
Het is jaren later wanneer ik haar naam weer zie. Ik had het stukje bijna over het
hoofd gezien. Ik ben afgestudeerd en woon samen met Clara, mijn vriendin. Ik
heb haar ontmoet op een studentenfeestje. Ze is de krant aan het lezen, zet zich
na een minuut of twee neer. Ze legt een hand op mijn wang wanneer ze opstaat.
Wil je iets van de winkel, vraagt ze. Ze zegt dat ze melk is vergeten halen.
Ik schud mijn hoofd, waarna mijn blik op de krant valt. De ene bladzijde staat vol
met spelletjes – Clara maakt altijd de kruiswoordraadsels – de andere is bedrukt
met de rouwberichten. En op die pagina, rechtsonder, vlak boven een advertentie
voor ruitenwissers, zie ik haar naam. Na zeven jaar.
De familie Vandevel meldt met stil verdriet het overlijden van
Thomas Vandevel

†

Echtgenoot van Fauve Lambert
Zoon van Lisa en Walter Vandevel

Fauve. Clara pakt haar sleutels en gaat de deur uit. In de seconden waarin de deur
open staat, hoor ik het loeien van een ziekenwagen. Fauve is getrouwd, denk ik
dan. Nee, verbeter ik mezelf. Was.
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De dienst wordt gehouden op zaterdag. Ik heb Clara beloofd naar haar ouders te
gaan, maar ik denk dat ik wel een excuus kan verzinnen.
Nee, vermaan ik mezelf. Dat kan ik niet maken.
Maar waarom niet? Is dit niet de perfecte kans om het allemaal een plaats te
geven, Fauve voor de laatste keer te zien? Hierna, en dat beloof ik plechtig, zal ik
nooit meer aan haar denken.
De waterketel fluit.
Het is zaterdag en ik sta al een kwartier voor mijn kleerkast. Clara is gisteren al
vertrokken naar haar ouders. “Familiezaken,” zei ze met een verontschuldigende
blik. Nee, antwoordde ik inwendig. Teken van het lot.
Ik weet niet wat aan te trekken. Uiteraard donker, maar de drang om er zo
goed mogelijk uit te zien, knaagt aan me. Wat zal ik doen als ze me ziet? Zal ze
zwaaien, zoals ze vroeger deed van de overkant van de straat? Of zal ze alleen
verschrikt kijken, zich afvragen wat ik daar doe? Zal ze haar haar geknipt hebben,
of gekleurd? Zal ik haar herkennen?
Fauve. Ik proef haar naam nog als gisteren op mijn tong. Wanneer ik mijn ogen
sluit en me hard concentreer, kan ik me haar gezicht voor de geest halen. Spitse
neus, bruine, grote ogen. De kleine moedervlekjes op haar hals. Aan de linker of
rechterkant? Ik weet het niet meer.
Ik hak de knoop door. Zwarte broek, donkerblauw hemd.
Mijn hart klopt in mijn keel. Er staan auto’s geparkeerd voor de kerk, maar de
parking is niet vol. Ik raap al mijn moed bijeen en stap naar binnen.
Bowie. De muziek slaat me als een klap in het gezicht. Doorheen de zuilen van
de kerk galmt Space Oddity; en plotseling is het weer tien jaar geleden. Fauve
rent door de branding en zingt de woorden van Space Oddity helemaal verkeerd.
Haar Engels is erbarmelijk, maar ze is zo aandoenlijk; ze danst waar het water het
zand donker doet kleuren, de schelpen flitsen onder haar voeten. Ze draait en de
natte zoom van haar jurk werpt pareltjes water de lucht in. Haar ranke armen
zwaait ze naast haar lichaam. En dan wenkt ze me.
Het nummer is gedaan. De begrafenisgangers geven een ingehouden applaus. Ik
ga helemaal achteraan zitten en hoop dat ik verdwijn tegen de muur.
Dan zie ik haar.
Ze staat op met trage passen en hangende schouders. Ik herken haar bijna niet,
maar de zwarte krullen zijn onmiskenbaar de hare. Fauve legt een papier op
de staander naast de kist en tikt op de microfoon. Achter haar wordt een foto
geprojecteerd. Ze lacht gelukzalig met de arm van een man met bruin haar om
haar schouder. Hij kijkt naar haar; de liefde in zijn ogen herken ik als de mijne. Als
dat Thomas is, denk ik stil, heeft hij van haar gehouden.
Fauve schraapt haar keel.
“Space Oddity was het lievelingslied van Thomas,” zegt ze met trillende stem. “Hij
luisterde er elke dag naar. Of hij nu de afwas deed, of we op reis waren, hij speelde
het nummer onafgebroken af. En toen hij …” haar stem breekt, “ziek werd, nog
voor de dokters de hoop hadden verloren, vroeg hij me te beloven dat dit nummer
zou spelen tijdens zijn begrafenis en tijdens het neerlaten van zijn kist.”
Ze blikt naar de kist en begint te huilen. Met luide, diepe snikken, haar blik
vastgelijmd aan het hout. Ze zegt iets, maar ze staat te ver weg van de microfoon,
waardoor het niet tot achter in de kerk raakt.
Ze slaat een hand voor haar mond om te bedaren. Even blijft ze stil; dan buigt ze
zich weer naar de microfoon.
“Ik heb mijn belofte ingelost, Thomas. Ik heb de bloemen geschikt zoals jij het
wou, al je lievelingsplaten heb ik met je meegegeven. Ik heb alles gedaan zoals
jij het vroeg”, ze begint terug te snikken, “en je dacht dat ik het niet wist, maar
je stelde al die belachelijke eisen alleen maar om te zorgen dat ik me bezig zou

houden na je dood. Zelfs in je sterven was je meer met mij en je familie begaan
dan met je jezelf.”
Ze veegt haar tranen weg met haar hand.
“Je wilde een speech. Eentje van minstens 20 regels lang. Ik heb je belofte
ingewilligd.”
Achter haar verandert de foto. Thomas zwaait hier vanuit de zee naar de camera.
Fauve schraapt haar keel. Ze begint weer te huilen. Ze draait zich om, haar
schokkende schouders doen haar krullen op en neer bewegen. Vanop de eerste rij
staat een vrouw op die met zelfverzekerde passen naar Fauve loopt en haar een
knuffel geeft. Haar jammerklacht doorklieft de ruimte.
“Zonder hem kan ik niet leven, Lisa, ik wil het niet.”
Ik kan het niet meer aanzien. Ik sta op en verlaat de kerk zonder om te kijken.
De klok tikt. Vandaag wordt al gisteren en morgen is al verstreken.
Na de begrafenis wordt het moeilijker en moeilijker aan haar te denken. Haar
naam flitst minder en minder door mijn gedachten, tot ze als een schim enkel
nog in mijn onderbewustzijn drijft, deel van de wervelende massa kleuren en
materie zonder orde. Soms droom ik nog van haar, maar ik kan me haar niet
goed meer voorstellen, ik word wakker en het enige bewijs dat de droom over
haar ging, is de knoop in mijn maag, maar ze heeft geen gezicht meer in mijn
gedachten. Ze is lichtjaren van me verwijderd, maar ik denk nog steeds aan haar
als ik Space Oddity hoor.
De herinnering aan haar zinkt verder en verder weg in de chaos tot ze niet
meer dan een naam is. Het meisje dat me de wereld toonde, wordt terug wat
ze in eerste instantie was; een meisje. Niets meer en niets minder.
Zonder Fauves schaduw schijnt Ra in zijn volle glorie op Clara’s gezicht; en ik leer
van haar te houden zoals je van de maan houdt. Ik weet dat ze er elke dag zal zijn
en zal schijnen. Vandaag wordt al gisteren en voor ik het weet zijn we getrouwd
en staat Clara’s buik bol van leven.
Ze wil hem Thomas noemen, maar dat wil ik niet. We noemen hem Alexander.
Slapeloze nachten vloeien over in koude winteravonden naast de open haard.
Een deken om mij, Clara en Alexander. Daarna zit hij al op mijn schoot en leest
hij zijn eerste woorden. Hij is slim, slimmer dan ik was. Op dat vlak lijkt hij op zijn
moeder. Hij is nog jong, maar zijn ogen glimmen van intelligentie en observatie.
Maar hij is verlegen, meer dan ik dat was. Clara maakt zich zorgen om hem,
ze is bang dat hij niet makkelijk vrienden zal maken wanneer hij opgroeit. Heel
even denk ik aan Fauve, aan het feit dat het stom geluk was dat ik haar ben
tegengekomen, dat ik zonder haar nooit een goede vriend zou hebben gehad. De
gedachte vervliegt even snel als ze gekomen is en ik stel Clara gerust. “Hij zal wel
goed terecht komen”. Ze gelooft me niet, maar ze spreekt me niet tegen.
De klok blijft tikken, de tijd verstrijkt, Alexander groeit op en ik vind rust in
de routine die mijn leven heeft aangenomen. Ik vind rust in de ochtendkrant
van Clara, de zachte voetstappen van Alexander en zijn schaarse glimlachjes.
Ik vind rust in de liefde. Het verleden smelt weg tot een rimpelloos vlak.
Wanneer Alexander 13 jaar oud is, klopt hij op een winteravond zachtjes op de
deur van mijn bureau. Ik laat hem binnen en hij gaat stil op de wiegstoel bij het
raam zitten. Hij trekt zijn knieën op het zitje, hij heeft me nog geen enkele keer
aangekeken.
En dan spreekt hij, met zachte, twijfelende woorden.
“Vind jij me leuk, papa?”
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Ik barst bijna in lachen uit. Ik kan het niet verhelpen;
hij zit daar zo onzeker, een kosmos die verdrietig
naar de maan staart op een wiegstoel.
“Natuurlijk wel, waarom zou je dat nu vragen?”
Hij kijkt naar zijn benen. “Maar als ik nu eens niet je
zoon was. Stel dat ik op jouw school zou zitten. Zou
je me dan nog leuk vinden?”
Ik ga zitten op de vensterbank, een armlengte van
de wiegstoel.
“Dan ook. Maar waar komt het vandaan?”
Dan kijkt hij pas naar me, ik kijk naar mijn moeders
ogen. Maar waar de hare vermoeid naar beneden
hingen, zijn de zijne fris en groot van verstand.
“Je zou me niet leuk vinden, geef het maar toe.”
“Ik denk van wel. We zouden over van alles en nog
wat kunnen praten.”
“En wat als ik een geheim heb?”
Alexander kijkt weer uit het raam. De lamp verlicht
de helft van zijn gezicht, de andere is gehuld in
duister.
“Dan heb je een geheim. Maar je mag het me
vertellen.”
“Wat vind je van Alexander de Grote?”
Ik lach. Deze keer kan ik het niet inhouden.
“Hoe bedoel je, wat vind ik van hem? Ik heb jou naar
hem vernoemd!”
Alexander zucht gefrustreerd. “Nee. Wat vind je van
hem als persòòn. Zijn liefdesleven. Enzo.”
Dan pas heb ik het door. Ik leg mijn hand op
Alexanders schouders. “Hij was een van de meest
interessante figuren in de geschiedenis, vind ik. En
Hephaestion klinkt als de enige waardige gezel die
hij zou kunnen hebben gehad, als het dat is waarop
je doelt.”
“Ga je het aan mama zeggen?”
Ik schud mijn hoofd.
De aarde draait rond haar as en rond de zon en
voor ik het weet, brengt hij al zijn eerste liefde
naar huis.
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Achilles is een lange, ernstige jongen met zwarte
krullen en een lijkbleke huid. Maar wanneer hij
naar Alexander kijkt, zie je de Melkweg in zijn ogen.
Clara kan niet stoppen met praten over hem, ze is
helemaal weg van Achilles. Na de eerste ontmoeting
komt hij vaker en vaker bij ons thuis. Ook mijn
moeder houdt ontzettend veel van haar kleinzoon
en zijn lief. Ze sterft een jaar nadat Alexander Achilles
heeft thuisgebracht.
In een van de eerste maanden van hun relatie, vraagt
Achilles of hij tussen mijn boeken mag rondneuzen.
Ik nodig hem gewillig uit in mijn werkkamer, blij dat
de boeken eens wat liefde zullen krijgen.
Hij gaat met zijn vingers langs de kaften, stopt bij
de Metamorfosen. Het boek hangt met plakband
en lijm aan elkaar, de pagina’s zijn voor de helft
gekreukt. Het boek stamt nog uit de tijd dat ik zelf op
de schoolbanken zat.
Achilles bladert erdoor, en opeens hapt hij naar
adem.
“Is alles oké?” vraag ik verward.
Zijn zwarte krullen hangen voor zijn ogen, zijn
wangen zijn rood aangelopen. “Wie is dit?”
Hij toont me een foto die nog tussen de pagina’s zit.
Fauve.
“Een jeugdvriendin. Ik zal de foto er wel uithalen.
Gaat het wel?”
Hij schudt zijn hoofd. “Nee, meneer, het spijt me echt,
maar zou u even willen terugdenken? Wie is ze?”
Zijn ogen zijn groot van verlangen. Hij kijkt me bijna
wanhopig aan.
“Fauve. Fauve Lambert.”
“U hebt mijn moeder gekend,” zegt hij stil.
Ik voel me dom. Nu pas herken ik haar in hem.
Zwarte krullen, de moedervlekken verspreid over zijn

hals. Haar jukbeenderen. Hij is een schilderij van zijn
moeder. En dan krijg ik een krop in de keel. Achilles’
moeder heeft de bevalling niet overleefd. Een wees
van bij zijn geboorte. Ik tast naar de wiegstoel en ga
zitten. Hij kijkt me nog steeds wanhopig aan. Ik denk
weer aan Fauve, maar ik kan me geen gezicht meer
vormen. Ze is weg, en nu voorgoed. Achilles komt
dichterbij.
“Hebt u haar gekend, meneer? Het spijt me. Het is de
eerste keer dat ik een jeugdvriend van haar ontmoet.”
Ik knik. “Oh, ja ik heb haar gekend. Houd de foto,
jongen.”
Zijn gezicht licht op. “Hoe was ze vroeger, meneer?”
Ik sluit mijn ogen, en plots is ze er weer. Zwarte
krullen, spitse neus. Lieve, lachende ogen. De echo’s
van haar stem weerklinken in mijn gedachten.
“Ze was een wonder. En noem me David. Waar wil
je dat ik begin?”
Voor het ontstaan van de kosmos was er niets.
Uit Chaos vloeide Gaia en uit haar schoot
kwam Ouranos en uit hen kwam de wereld. Uit
Chaos zijn we gekomen en tot Chaos zullen we
wederkeren. Zelfs de kosmos is niet eeuwig en
ook hij zal vergaan. Chaos gaf ons het leven en
het proces zal zich eeuwig blijven herhalen, uit
dezelfde wervelende massa die stolt en uit elkaar
valt tot in de oneindigheid.
Voor de kosmos was er niets.
Na de kosmos was er niets.
En het nieuwe heelal wordt al geschapen. #
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Poëziepagina

Tekening: Janne Beda 5 WEWIb
Voor 15 augustus

Je beloofde me
morgen

Mama.
Je beloofde me
morgen eindigt
de twijfel
Geen afwachten
meer

Mijn eerste woordje
Mijn steun en toeverlaat
Mijn rots in de branding
Met heel mijn hart wens ik je deze dag toe
Met liefde geef ik je jouw cadeautje
Met je glimlach maak je ook mijn dag

Je beloofde me
morgen begint
alles nieuw maar
het werd
alles opnieuw

Mama, ik zie je graag

je hart is als vuur
soms brandt het dagen, soms slechts een uur
maar het blijft
mijn bron van energie
mijn warmte
mijn kalmte

Mama.
Je beloofde me
Iseo Van Herck 5LWIb
Iseo Van Herck 5 LWIb

mijn vuurtje, laat mij nooit in de kou
weet hoeveel ik van je hou
Alles zwart-wit
Soms grijs
Orde en netheid

We slenteren
doorheen de straat
Tot het einde en dan
kuieren we terug

ik kan het aanraken zonder mij te branden
zonder het te doven

Jaden De Beer 5HWa

Ik sluit mijn ogen
Wat je niet ziet
Bestaat niet

Schrijdend langs gesloten ramen
Binnen brandt er licht
Wordt er gelachen
en gedanst

En hoop
Het is maar een illusie
Iseo Van Herck 5 LWIb

Dan lopen we naar de weide
Plukken een bloem
Huppelen we naar binnen
en kijken naar een vaas.
Iseo Van Herck 5 LWIb
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Tijgerkat

Maya B. Calem 4 GL
Tekening: Janne Beda 5WEWIb

Het is eten of gegeten worden. Elk levend wezen begrijpt dat en legt zich
daar vroeg of laat bij neer. Als roofdier is er niets mooier dan het moment
waarop de wereld zich verkleint tot enkel jij en je prooi, de beslissing van
leven of dood die in jouw handen ligt, koud en zwaar, maar toch vertrouwd.
En dan schiet je. Vlekken, veren, schubben, het regenwoud zit vol prachtige
patronen. Het is eten of gegeten worden en in het regenwoud ben ik
degene die altijd verzadigd is. “Eindelijk! We kunnen eindelijk terug,” lacht
mijn partner, die me om de hals vliegt. “Goed gedaan! Hiervoor zullen we een
dikke premie krijgen.” Grijnzend prik ik hem in zijn zij. “We? Ik heb het beest
neergehaald.” Hij geeft me een niet al te zachte stomp op mijn schouder.
“Ja, maar ik heb de sporen gevolgd, ons door deze godverlaten plek geleid
én ik mag waarschijnlijk het dier meesleuren naar het kamp omdat jij zulke
dunne armpjes hebt,” zegt hij grappend. Elkaar plagend stappen we naar de
plaats waar het dier in een onelegant hoopje vacht in elkaar gedoken ligt.
Bloed stroomt uit een klein gaatje recht tussen zijn ogen. Naast mij trekt mijn
partner een vies gezicht. “Eerste keer?” vraag ik meelevend. Opeens besef ik
dat ik zijn naam niet eens ken. Met een ietwat beschaamd lachje knikt hij.

die val je laatste hersencel heeft gedood,” sist ze, haar bruine ogen fonkelend
van woede. “Ook fijn om jou weer terug te zien,” antwoord ik.

“Je raakt het snel gewend. Kom, ’t is gevaarlijk om hier lang te-” En dan word
ik op de grond geduwd, mijn gezicht tegen de vuile aarde gedrukt. Mijn
geweer wordt uit mijn handen gerukt en op een veilige afstand geworpen.
Dit kan je niet menen. “Sorry, Alex,” zegt mijn partner. “Je bent een toffe gast,
echt waar, maar hier houdt het op.” Ik hoor zijn glimlach, hoe geamuseerd
hij is. Deze smeerlap vindt dit grappig. Hij fluit luid en geeft een teken met
zijn hand. In die ene seconde verslapt zijn greep. Zo hard als ik kan, ram ik
mijn elleboog in zijn buik. Hij laat los en ik krabbel overeind. Lopen, Alex.
Achter mij hoor ik mensen tegen elkaar schreeuwen, iemand deelt bevelen
uit. Sneller, Alex. Ik vlieg over de bosgrond, takken schrammen mijn armen
en benen, mijn gezicht, totdat ik half struikelend tot stilstand kom. Als een
rat in de val sta ik aan de rand van een ravijn. Het is niet zó diep, bij een val
zou ik hoogstens een been breken. Ik haal diep adem, klaar om te springen.
“Halt!” hoor ik opeens. De stem komt me bekend voor, maar ik krijg de kans
niet om erover na te denken. Op volle snelheid rent een vrouw op me af. Nog
voordat ik iets kan doen, tuimelen we allebei de diepte in.

Net als vroeger heeft Daiane een beroerd gevoel van richting. Onze tocht
was tot nu toe allesbehalve aangenaam. Na mijn eerste ontsnappingspoging
bond mijn lieve zus onze polsen aan elkaar met handboeien. Die dingen
waren niet alleen oncomfortabel om dragen, maar verhinderden ons
ook nog eens om vooruit te geraken. Op de tweede dag mochten ze af.
Direct daarna volgde ontsnappingspoging nummer twee. Ik moet het haar
nageven, Daiane is sneller dan een tijgerkat. In een mum van tijd had ze
me te pakken en trok ze me aan mijn nekvel terug, alsof ik een stoute kitten
was die uit het nest was geslopen. “Daiane?” vroeg ik haar op de derde dag,
toen we tegen onze zin tegen elkaar gekropen zaten bij het kampvuur. “Je
hebt geen idee waar we naartoe gaan, hè?” Ze keek me kwaad aan, maar gaf
uiteindelijk toe dat we verdwaald waren. Ik knikte traag en samen zaten we
in stilte naar het vuur te staren.

Alles doet pijn. Dat is het eerste wat ik opmerk wanneer ik wakker word.
Ik zweef, of dat denk ik toch. Mijn voeten raken de bosgrond niet, maar
bungelen maar wat in de lucht. Lui knipper ik met mijn ogen. Dik, bruin haar
kriebelt in mijn gezicht. Met een schok besef ik opeens wat er aan de hand
is. “Stil!” snauwt de stem wanneer ik in paniek tegenstribbel. “Alex, jij vuile rat,
je staat onder arrest.” De vrouw draagt me op haar rug en manoeuvreert zo
goed en zo kwaad als het kan door de dichte beplanting heen. Die stem…
Ze spreekt op dezelfde toon als toen ik per ongeluk warme chocolademelk
op haar jurkje had gemorst, of die keer toen ik haar versloeg in een potje
armworstelen. “Maak je maar niet druk… Ik heb dunne armpjes, dus winnen
zou geen probleem moeten zijn,” peins ik hardop. Daiane laat me zonder
blikken of blozen op de grond vallen. Mijn zus ziet er precies hetzelfde uit als
toen ik haar de laatste keer zag, met dezelfde boze blik en gekleed in politieuniform. “Ik heb je niet dit hele eind meegesleept om dan te ontdekken dat
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In mijn herinneringen is Daiane fier en ambitieus, ze straalt zelfvertrouwen
uit. Dus waarom lijkt ze dan zo… nerveus? Moe? “Papa zou je uit zijn
testament schrappen als hij je zo zou zien,” vervolgt ze terwijl ze mij
hardhandig overeind hijst. “En mama zou eigenhandig de deur van je cel
op slot komen draaien.” Het greintje bezorgdheid dat ik voelde, verdwijnt
even snel als het tevoorschijn kwam. Ik neem niet eens de moeite om haar
tegen te spreken. Mama is een bioloog, papa een agent, net als Daiane. Maar
ik? Ik ‘verspil’ mijn talenten en ‘vernietig het ecosysteem’, of zoiets. “Hoe lang
was ik buiten westen?” vraag ik. Hoe hartverwarmend deze reünie ook is,
mijn hoofd voelt nog altijd aan alsof het elk moment kan ontploffen. Daiane
kennende, heeft ze me waarschijnlijk een paar keer laten vallen. Ze mijdt
mijn blik en sleurt me op een genadeloos tempo met een hand rond mijn
pols door het regenwoud. “Een dag,” antwoordt ze. “Bid maar dat ik de weg
terugvind.”

“Daiane, hou je kop,” zeg ik, mijn oren gespitst. In plaats van te protesteren,
zwijgt ze en kijkt ze me sceptisch aan. Ritselende takken, ruisende bladeren
en het vage geluid van stemmen, haar gezichtsuitdrukking verandert
volledig wanneer ze het ook hoort. Zonder te aarzelen grijpt ze mijn hand
vast en beginnen we richting de bron te stappen, rennen, struikelen. “Help!”
roept ze, haar stem schor en hees. “Hier!” Nog een klein stukje. “Help!” val ik
haar bij. Grijnzend als idioten brullen we de longen uit ons lijf. Ik ben nog
nooit zo blij geweest om die lelijke kop van Rodrigo, een collega van mijn
vader te zien. Tranen springen zowaar in mijn ogen en snel veeg ik ze weg.
Daiane zou het me nooit laten vergeten. Daiane. Voorzichtig bekijk ik hoe
ze Rodrigo in de armen vliegt en haar collega’s haar omcirkelen, alsof ik niet
besta. Deze voorbije week leek ze tevreden met mijn gezelschap, maar ik
ben nog steeds… nu ja, ik. Een stroper, een crimineel, de mislukkeling van
de familie. Ze zal me niet vergeven, zo zit Daiane niet in elkaar. Net als ik,
is zij een roofdier. Ze jaagt haar prooi achterna totdat ze erbij neervalt, en
zelfs dan geeft ze niet op. Met een laatste krachtinspanning zet ik het op
een lopen.
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Het is eten of gegeten worden. Elk levend wezen begrijpt dat
en legt zich daar vroeg of laat bij neer. Lange tijd dacht ik dat
ik de gevaarlijkste jager in het regenwoud was en lange tijd
was dat ook zo. Jammer genoeg is mijn zus sneller dan
een tijgerkat en ben ik niet zo slim als ik lang ben.
Mijn tijd in de gevangenis zat er al snel op en geloof het
of niet, mijn ouders ontvingen mij met open armen
terug thuis. Ik ben een roofdier, altijd al geweest,
maar nu heb ik mijn zinnen op een andere prooi
gezet. “Daar is hun kamp,” fluister ik in Daianes oor.
Ze gluurt even door haar verrekijker en knikt.
“We pakken die vuile ratten.” #
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Strip
Tekeningen: Stef Weemaes
Scenario: Vincent De Meyer en Maarten Van Looy
Lettering: Pieter De Geest
64 IC HOU JUNI 2021

ICHOU # LITERATUUR

IC HOU JUNI 2021 65

ICHOU # LITERATUUR

Dag van de Poëzie – Iedereen Leest!

Samengesteld door Roos Vonck 5HWa

Net als de voorgaande jaren probeerden de leerkrachten Nederlands eind januari
om de ‘Dag van de Poëzie’ op te vrolijken met enkele bijzondere initiatieven. Zij
kregen hierbij hulp van 3WTa en 4WTa. 4WTa organiseerde een leeswedstrijd
waarvan u het resultaat elders in deze Ic Hou kan terugvinden. 3 WTa organiseerde
dan weer twee poëziewedstrijden. In de eerste graad moesten de leerlingen
per klas samenwerken rond het thema ‘Samen’. In de tweede graad lieten zij de
leerlingen individueel stiftgedichten maken. Na rijp beraad kozen zij ook de beste
resultaten van de twee wedstrijden!

De laureaten van deze wedstrijd waren de studenten van 1Mc! Het podium werd vervolledigd door
2GL-La en 2 Lc. Proficiat aan de drie laureaten! In de tweede graad ging de eerste prijs naar Flore De
Backer uit 4 WSa. De top drie wordt daar vervolledigd door Anke Van Bogaert uit 4 WSb en Simon
Dehaeck uit 3 WSa

SAMEN
Mensen, vrienden om je heen
Samen sterk
Maar toch alleen
In je eigen bubbel
Help je iedereen
Anderhalve meter
Wordt steeds meer de norm
Hoewel dat niet ver is
Voelt de leegte zo
Enorm
Samen in de klas
Het mondmasker komt wel van pas
Het zal een mooie les zijn
Voor als we later helden zijn
Corona heeft honger
En neemt veel levens weg
Samen?
Neen
Dat zijn we niet
Pech

SAMEN...
Is niet alleen
Alleen is maar met één
Samen is liefde, maar soms ook pijn
Samen is VERBONDEN ZIJN.
SAMEN…
ontmoet je
Samen zeg je gedag
Maar doe dat dan samen
en steeds met een lach.
SAMEN...
Vertrek je
Samen kom je terug
Laat nooit iemand achter
Steek geen mes in iemands rug.
SAMEN...
ben je blij
Samen zoek je het geluk Blijf
altijd bij elkaar
Dan kan de vriendschap niet meer stuk.
1Mc

2GL-La

SAMEN
samen is meer dan alleen oneindig lang
alleen maar samen
samen alleen
met
mij
1 voor allen, allen voor 1
een cirkel dierbaren
samen kan met vrienden
desnoods in gedachte
Samen zijn we sterk,
zonder lukt het niet
en als er eens iets niet lukt,
zijn we er voor elkaar.
Vandaag blijf ik niet. Ik ga ergens heen.
Hoe
waarom
waarheen
boeien me niet.
Rest enkel: met wie?
Samen is Kerst Oud en Nieuw Verjaardagen
Samen kan goed alleen zijn
Zoals natte sneeuw,
verandert in ijs,
en weer smelt,
door jouw warmte
Samen is
Ik
Jij
Hij
Zij
Samen is
samen zijn
blijven
lachen
dansen
zonder één woord te
zeggen
ik en jij samen wij alleen is leeg samen is
volledig
Door het vuur om samen te zijn
Door de muur om dammen te zijn
voor altijd samen
2Lc
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één van de grootste Belgische
ingenieursbureaus, met Sint-Niklase roots!
SBE mixt jarenlange expertise met jeugdige creativiteit tot innovatieve
bouwkundige en elektromechanische ontwerpen voor binnen- en buitenland.
Zo bouwen we samen met overheden, aannemers en andere opdrachtgevers
op een duurzame manier aan de wereld van morgen. En dat vanuit hartje
Sint-Niklaas! Ons team van meer dan 175 enthousiaste ingenieurs en BIM
(Bouw Informatie Model) designers en onze +30 jaar ervaring op de teller,
maken van SBE een sterke, betrouwbare partner. Daarnaast vinden we het
als familiebedrijf belangrijk om ‘a great place to work’ te zijn voor onze
werknemers. Benieuwd naar meer? Bezoek dan zeker www.sbe-engineering.be!

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

onze focus

WATERBOUW

Renovatie Royerssluis (Antwerpen)

Ontwerp fietsbrug (Wetteren)

Ontwerp Muziekpaleis (Utrecht)

BURGERLIJKE BOUWKUNDE & INFRA

INDUSTRIE & GEBOUWEN

Ontwerp fietsbrug Vijfstraten (Sint-Niklaas)

Renovatie sluisdeuren (Zemst)

URBANISME & ONTWERP

ELEKTROMECHANICA

#kooplokaal
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Jutta Van de Vyver
(SPW 2014) landskampioen volleybal
Luna Massy 5 WEWIb en Fleur Van Kemseke 5 HWa
Oud-Leerling Jutta Van de Vyver pakte dit jaar met
volleybalclub Asterix AVO Beveren zowel de landstitel als
de beker in het damesvolleybal. Twee uitstekende redenen
om haar te strikken voor een interview!

Hoe kijk je terug op afgelopen seizoen?
In het begin was het moeilijk om te starten vanwege corona, omdat er
telkens een datum werd geprikt die daarna steeds uitgesteld werd. Maar na
nieuwjaar hebben we een heel sterke ploeg ontwikkeld en zijn we niet meer
van dat niveau afgeweken, dus dat was zeer fijn.
Miste je het publiek niet bij wedstrijden?
In het begin was dit even raar maar uiteindelijk vond ik dit niet zo’n groot
probleem, omdat er toch wel beduidend minder druk bij de wedstrijden
kwam kijken dan wanneer je voor een volle zaal speelt, dus het positieve
hieraan is dat mijn spelniveau niet beïnvloed werd door externe factoren.
Wat zijn de verwachtingen voor volgend seizoen, aangezien jullie toch
wel met een heel andere ploeg zullen zijn?
Het zal aanpassen worden en de meisjes die blijven, zullen een belangrijkere
rol op zich moeten nemen en het zal bouwen zijn om met deze nieuwe
ploeg toch binnen dit en twee jaar opnieuw prijzen te pakken.
Zijn er nog bepaalde dingen die je wil bereiken in het volleybal?
Voor mij is het lastig om zo’n dingen uit te spreken, omdat lengte een grote
rol speelt in volleybal. Aangezien ik maar 1m74 ben, is dit moeilijk. Ik probeer
er elke training zo hard mogelijk voor te gaan en ik vind het gewoon zo tof
om te volleyballen en bij te leren, waardoor ik toch wel stappen zet, maar ik
had bv. ook nooit gedacht dat ik bij Asterix Avo de dubbel zou pakken en
deel zou kunnen gaan uitmaken van het nationale team. Mijn dromen gaan

hier dus wel al voor een groot stuk in vervulling. Als ik dan toch één doel
voor ogen heb, is het om een bepaalde betekenis te hebben in het nationale
team. En voor de rest zien we wel wat de toekomst brengt (lacht).
Heb je altijd al op de positie willen spelen waar je nu speelt?
Eigenlijk niet, setter zijn zit in de familie, (mijn mama, mijn zus ook), en
aangezien ik ook niet groot ben, was het al vrij duidelijk dat ik deze positie
zou innemen. Ik heb mij daar ook nooit tegen verzet, want ik vind het echt
leuk om het spel te kunnen verdelen en ik ben ook echt van nature een
leidersfiguur, wat ook echt perfect bij deze positie past.
Was het moeilijk om jouw studies te combineren met de volleybal?
Toen ik in het vijfde middelbaar zat, ben ik op het hoogste niveau beginnen
volleyballen in Oostende. Ik volgde de richting sport-wetenschappen
waardoor je nog eens 6u extra sport hebt, dan bleef ik in avondstudie op
school en nam ik de trein naar Oostende en kwam ik na middernacht terug
van de training, waardoor ik vaak zeer vermoeid op school zat en buisde
op mijn wetenschapsexamens. Dat was echt een zware periode. Maar van
het College uit heb ik een supergoede begeleiding gekregen, zeker door
Mevrouw Van Lemmens (toen nog geen directrice). Zij heeft er voor gezorgd
dat ik door mijn vijfde jaar geraakt ben.
Was er toen jij op het College zat ook al een schoolvolleybalploeg?
Ja zeker, ik denk van het eerste tot vierde middelbaar, en samen met onder
andere de huidige topvolleybalsters Dominika Strumilo en Karolina Goliat
hadden wij echt wel een goede ploeg. Wij hebben zelfs ook nog eens
Belgisch kampioen gespeeld, dus dat was wel tof!
Tot slot, zijn er bepaalde leerkrachten die jij je nog goed herinnert?
Meneer Fels, die heeft me een keer zwaar onder mijn voeten gegeven, omdat
ik toen naar een EK was geweest en dacht, ja wiskunde doe ik later wel, dat
zal me wel lukken, maar dat viel bij hem niet in goede aarde (lacht). Maar ik
vond dat wel echt een zalige mens, die apprecieerde mij ook enorm. Maar
ook meneer Pierssens, Mevrouw De Wilde en dus Mevrouw Van Lemmens
herinner ik me nog zeer goed.” #
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LO-challenges
Lander Leeman 5 WEWIa2

De LO-challenges, voor de ene leerling
een aangename afwisseling van de
sleur van het afstandsonderwijs,
voor een ander een overbodige
verplichting. Maar de algemene
consensus blijft toch wel dat fysieke
LO-lessen voor zowel leerlingen als
leerkrachten veel leuker zijn. In dit
artikel blikken we terug op de LOchallenges die in de periode waarin
LO in afstandsonderwijs viel, onze
lessen LO vervingen.

De sportiefste leerling

In de 3de graad zijn er twee grote reeksen
van deze challenges geweest. Ze begonnen
met een reeks om de sportiefste leerling van
2021 te vinden. Er waren 21 challenges om
uit te voeren en per challenge kon je punten
verdienen. De hoeveelheid punten hing af van
de moeilijkheidsgraad. De challenges waren
individueel uit te voeren en varieerden sterk,
zodat er voor iedereen wel iets tussen zat. Ze
gingen van de cup song tot een workout met je
huisdier tot vanuit handstand WC-rollen stapelen.
Voor wie liever niet buiten ging sporten, was er
een hele reeks aan challenges die je gewoon in
je huis kon uitvoeren. Omgekeerd, voor wie liever
ging lopen of fietsen, zat er ook ruim genoeg
keuze in de challenges. Het leuke aan deze
reeks was toch echt wel de variatie en ook de
mogelijkheid dat je zelf kon kiezen wanneer je
een challenge deed en welke je wel en niet deed,
zolang je aan het einde van de periode maar
genoeg punten had.

De KUUK-challenge

De 2de challenge voor de 3de graad was de KUUKchallenge, KUUK staat voor kom uit uw kot. De
leerkrachten LO kozen deze challenge en de
bijbehorende naam omdat ze vonden dat de
leerlingen in de eerste reeks te veel challenges
deden waarvoor ze niet buiten hoefden te
komen. Het hoofddoel van de KUUK-challenge
was dan ook de leerlingen buiten krijgen. Je
verdiende punten per kilometer die je wandelde,
fietste of liep. 1 punt voor 1 km fietsen, 3

punten voor 1 km wandelen en 5 punten voor
1 km lopen. Het was de bedoeling dat je elke
week een activiteit deed waarin je minstens 15
punten behaalde. Je kon per activiteit maximum
25 punten behalen. Gelukkig voor ons viel het
weer in de periode waarin deze challenge viel
keigoed mee en was het dan ook aangenaam
om buiten te komen en te sporten. De hoogst
behaalde score in de KUUK-challenge was 295.5
punten. Primus hierbij was Arnaud Damme uit
5WEWIa2 die eerder dit schooljaar ook al het
SJKS-kampioenschap MTB won. Het sportiefste
meisje werd Estelle Haesevoets uit 5LWIa1 met
een score van 215 punten. 5 leerlingen haalden
meer dan 200 punten. Er scoorden 79 leerlingen
20/20 voor deze challenge, maar uiteraard waren
er ook mensen met iets mindere resultaten. Er
waren 11 leerlingen gebuisd en ééntje geraakte
niet verder dan 1/20.

De sportiefste klas

In de 2de graad begonnen de leerlingen met
een reeks challenges gelijkaardig aan die van
de sportiefste leerling in de 3de graad, maar in
plaats van op zoek te gaan naar de sportiefste
leerling, gingen ze op zoek naar de sportiefste
klas. Er vielen ook hier voor elke challenge een
aantal punten te verdienen en op het einde
werden de punten van alle leerlingen van elke
klas samengeteld en werd dit getal gedeeld door
het aantal leerlingen. De sportiefste klas bleek
4GL (klas op de foto) te zijn. Een dikke proficiat
voor dit fraaie staaltje teamwork! Zij haalden een
gemiddelde score van 117,1 punten. De 2de plek

was voor 3GL met 113,9 punten en de 3de plek
ging naar 3SPW met 112,7 punten.

Losse opdrachten

Na de challenges voor de sportiefste klas, kregen
de klassen van de 2de graad nog een aantal losse
opdrachten. Zo was er een opdracht in het kader
van ropeskipping. De leerlingen moesten in een
bepaalde tijd zo veel mogelijk touwtjespringen,
dit filmen en uploaden. Een andere opdracht
was geocaching. Geocaching is een soort van
schattenzoektocht, waarbij je GPS-coördinaten
krijgt en hiermee een verborgen geocache gaat
zoeken. Wat je precies zoekt, zal altijd een beetje
een raadsel zijn, maar je zal uiteraard wel enkele
hints en een beetje informatie over de geocache
krijgen voor je zoektocht. Tussen de opdrachten
zat ook Strava-Art, deze opdracht was er een voor
de creatievelingen onder ons. Strava-art is het
lopen of wandelen van een bepaalde route om
uiteindelijk een leuke figuur of een leuke vorm
te lopen. Dit lijkt vrij simpel, maar een figuur op
een kaart uittekenen die überhaupt ergens op
lijkt, is echt wel moeilijker dan je zou denken.
De laatste opdracht voor de 2de graad was zelf
een LO-challenge bedenken. Hierin waren de
leerlingen volledig vrij en konden ze dus een
challenge bedenken die samenviel met hun
interesses. #
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Het SJKS-schaaktoernooi

Fatima El Madani 5LWIa2

Of je nu al je hele leven achter het schaakbord zit, dan wel
of je je roeping hebt gevonden door The Queen’s Gambit,
schaken is populairder dan je in eerste instantie allicht zou
denken. Ook wij bij Ic Hou hebben een liefde voor het spel.
Samen met meneer Van Looy organiseerden we een heus
schaaktoernooi! We zijn natuurlijk fier om verslag te kunnen
uitbrengen van onze eigen wedstrijd.

De voorronden

Al snel nadat we het idee voor het schaaktoernooi kregen, stuurden we
een aankondigingsmail de wereld in. En wat een opkomst! Maar liefst 40
leerlingen en 5 leerkrachten schreven zich in om het tegen elkaar op te
nemen.
De deelnemers werden verdeeld in poules van 4 of 5 schakers, zoveel
mogelijk op basis van graad. De spelers schaakten een wedstrijd tegen elk
lid van hun poule. Deze wedstrijden vonden plaats tussen 23 maart en 31
maart vanop de zetel, het bureau … Zolang je op “chess.com” zat, was het
goed! De deelnemers stuurden een screenshot van de eindstand naar de
organisatoren en zo werden de voorronden zo coronaproof als het maar kan
georganiseerd.

De 8ste finales en de kwartfinales

Op dinsdag 27 april en donderdag 29 april vonden de 8ste finales plaats.
Deze werden gespeeld in de computerklassen, met genoeg afstand tussen
de deelnemers. Er vonden 4 wedstrijden per dag plaats. De deelnemers
hadden nu al de optie om de wedstrijd achteraf te bespreken met de
tegenstander, nog wat na te praten...
De winnaars van deze wedstrijden speelden de kwartfinales tegen elkaar
op dezelfde manier. Deze gingen door op 3, 4, 6 en 7 mei. De 4 winnaars
haalden zo de halve finales.

Halve finale en finale

Vanaf deze ronden konden we eindelijk overgaan naar wedstrijden op een
echt bord! Deze werden gespeeld in het kleine, maar sfeervolle lokaaltje
tegenover de permanentie.
Victor Smolders (4La) en Enrico Follesa (3La) waren uiteindelijk onze
finalisten. Op 11 mei namen ze het tegen elkaar op in de eindstrijd. Hierin
trok Enrico aan het langste eind.

Als je won, kreeg je 1 punt, een remise kwam neer op een half punt uit en
een verlies betekende 0 punten. Aan de hand hiervan werd een klassement
gemaakt per poule. Wie als eerste eindigde, had gegarandeerd een ticket
naar de achtste finales. Iedereen die tweede eindigde, speelde nog een
wedstrijd tegen een tweede uit een andere poule, de winnaar hiervan ging
ook door naar de achtste finales. Zo kwam het aantal deelnemers die het tot
de 8ste finales schopten uit op 16.
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Hij schaakt al vanaf zijn 6de. Zijn broer Carlo (LWIa 2020) leerde hem de
kneepjes van het vak. Enrico opent het liefst met Open Siciliaans met zwart,
aangezien er dan veel spel is en dit zijn voorkeur geniet. Een verre droom
van hem is om grootmeester te worden. Wij wensen hem alvast veel succes
daarbij!
Maar niemand kan ons natuurlijk beter vertellen hoe het schaaktoernooi
eraan toe ging dan de schakers zelf. We laten drie van hen aan het woord!

#

ICHOU # SPORT
Ik was heel enthousiast voor het schaaktornooi, want ik had nog nooit in
een echt tornooi gespeeld. Tot nu toe speelde ik alleen online matches. In de
voorrondes ben ik 2 keer gewonnen, maar mijn derde tegenstander heeft
niet gespeeld. In de achtste finales speelde ik tegen mijn klasgenoot, Twan
Herman, het was een spannende match, maar ik ben gewonnen na 26 zetten.
In de kwartfinales speelde ik alweer tegen Milo Claus, dit was ook mijn eerste
tegenstander in de voorrondes. In de halve finales speelden we voor het eerst
op een echt bord in plaats van online. Ik speelde tegen Enrico Follesa, de

Ik was erg enthousiast toen ik het bericht ontving dat er op school
een schaaktoernooi zou zijn. Ik deed er meteen aan mee en zei
tegen een paar van mijn vrienden dat ze ook mee zouden moeten
doen. Mijn eerste wedstrijd was tegen Enrico, hij is verreweg de
beste speler van mijn leeftijd. We begonnen sterk, ik speelde de
“Franse verdediging” maar verloor door enkele kleine voordelen
van hem in het eindspel. De wedstrijd tegen Billy was nogal
eigenaardig, want hij begon met een sterke opening. Halverwege
het eindspel begon hij zijn pionnen te blunderen. Vanwege die
fout promoveerde ik vier pionnen tot dames voor materieel
voordeel in het toernooi. Mijn derde en vierde wedstrijd waren
niet erg speciaal, want ik won door kleine positionele en materiële
voordelen. De achtste finale was erg stressvol, aangezien het
de eerste ronde was waarin ik uit het toernooi kon worden
geëlimineerd. Ik won uiteindelijk tegen Kaan omdat hij in mijn
‘vergiftigde’ pion viel, waardoor ik zijn toren won. Daarna, heeft
hij opgegeven. De kwartfinale tegen Enrico was mijn favoriete
wedstrijd, ook al verloor ik. We hadden allebei dertig minuten.
Ik speelde de beroemde ‘Queen’s Gambit’ met wit. De eerste
vijfentwintig minuten waren niet erg interessant, omdat we
passief speelden. Ik maakte een fout bij een pionruil, waardoor ik
het positievoordeel verloor. Nadat ik mijn paard had verloren, gaf
ik op en won Enrico het spel. Ik vond het toernooi erg leuk en ik
hoop dat er volgend jaar opnieuw een komt, want dan zal ik zeker
nog een keer meedoen.
Miguel Lopes Cardoso (3WSc)

match duurde ongeveer 20 minuten. Het was een spannende match. Lange
tijd stonden we ongeveer gelijk, maar op het einde ging ik in de fout bij een val
van Enrico. Ik ben wel blij dat ik de kans heb gekregen om tegen hem te spelen.
Het was een leuke ervaring om mee te doen aan het tornooi en ik hoop dat er
volgend jaar een nieuwe editie komt!
Arne Vercauteren (2MWb)

Op 17 maart vond ik in mijn mailbox een bericht met de titel ‘SJKS-schaaktornooi. Ik
moest niet lang twijfelen om me in te schrijven. Al sinds de kleuterklas speel ik af en
toe een spelletje tegen mijn vader en nu zag ik de kans om mijn kunnen eens ernstig
op de proef te stellen.
Een week later was het al zover: het begin van de voorrondes. We begonnen in poules
van vier waarvan de winnaars en de beste tweedes naar de volgende ronde mochten.
En ja hoor, nog voor ik het goed en wel besefte, had ik mijn plaatsje al verzekerd. Deze
voorrondes moesten om de welbekende reden (dat virus natuurlijk) online gespeeld
worden. Een beetje jammer dat je het gezicht van je tegenstander niet kan zien
wanneer die beseft dat hij binnen een aantal zetten schaakmat zal staan, maar ik
kan niet zeggen dat ik me niet geamuseerd heb.
De komende weken oefende ik meer dan gemiddeld voor de achtste finales via chess.
com. Voor deze wedstrijd moest ik tegen Riek, een klasgenoot, spelen. Dit deden we
in B163 (het computerlokaal) en het was een heel spannende wedstrijd waarbij ik
er alles aan moest doen om geen fouten te maken. Het leukste was echter dat
tegelijkertijd ook andere wedstrijden plaatsvonden. De spanning was te snijden en
de gewijde stilte werd slechts één keer onderbroken door een plotse ‘Godverdomme’
van meneer Van Looy. Naar diens zeggen ten gevolge van het verlies van een paard.
Ik worstelde mij ook door de kwartfinales en stond op een bepaald moment in de
halve finale in een zeer gunstige positie, maar toen maakte ik helaas die ene blunder
waardoor het uitzicht op de schooltitel definitief in rook opging!

Schaken in de literatuur

Yoran De Rudder (5LWIb)

Matties Pauwels 5WEWIb

Het SJKS-schaaktornooi ontstond naar aanleiding van het succes van de Netflixserie ‘The Queen’s Gambit’, maar het boek waar de serie op gebaseerd is,
is beslist niet de enige literatuur over schaken
Het schaakspel is duizenden jaren oud. Hierdoor heeft deze sport een zeer uitgebreide geschiedenis en figureert ze dus geregeld ook in de literatuur.
‘Schachnovelle’ is waarschijnlijk het beroemdste boek over schaken. Het is een novelle van Stefan Zweig die hij schreef tijdens zijn ballingschap in Brazilië
tussen 1938 en 1941. De plek waar de hoofdpersonages van dit boek samenkomen, is rond het schaakbord. De twee personen die de wedstrijd spelen, zijn
de wereldkampioen schaken, Czentovic, en een oude man die in gevangenschap leerde schaken om bij zijn verstand te blijven. Deze man zou uiteindelijk
in staat moeten zijn om de wereldkampioen te verslaan... ‘Schaaknovelle’ is een boeiend verhaal, ook al hou je niet van schaken. Zeker het lezen waard dus!
Er zijn nog veel meer romans waarin de hersensport voorkomt: de verdediging (1930) van Vladimir Nabokov, schaaknovelle (2002) van Gerrit Krol en
Hexum (2007) van David Mulder. Schaken is een sport die je denkvermogen verbetert, vooral jongeren hebben er baat bij om deze sport te beoefenen.
De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling en deze ontwikkeling kan gestimuleerd worden door schaken. Naar de voordelen van schaken
voor het brein van kinderen is al veel onderzoek gedaan. Daaruit bleek onder andere dat kinderen die schaken op school beter presteren als het gaat om
vaardigheden als logisch denken, problemen oplossen, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht en je concentreren!
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Op art-deco-ontdekking in Sint-Niklaas

Elisa Mulier 5 WEWIb

Van mijn prilste jeugd af ben ik geïnteresseerd in kunst en cultuur. Een aanbieding om een museum te bezoeken, zal ik niet
gauw afslaan. Ik houd er ook van om een stad te bezoeken. Wat is er leuker dan door de straten te slenteren en te genieten
van mooie gevels? Zo heb ik al uren rondgedwaald in verschillende Europese grootsteden. Door de coronapandemie zijn er
nog steeds reisbeperkingen en worden verplaatsingen naar het buitenland afgeraden. Redenen genoeg om in eigen land te
blijven en België te ontdekken. Zelfs een dagje Sint-Niklaas is niet te versmaden. Ik ben terecht heel trots op onze stad en haar
cultureel erfgoed. Ik nodig jullie uit voor een wandeling langs de art-decofaçades in onze binnenstad.

Geschiedenis van de art deco

Na de vreselijke Eerste Wereldoorlog heerste er
in de Europese landen terug optimisme. Mensen
hunkerden naar vrijheid, reizen en vreemde
culturen. De levensstandaard van de bevolking
verbeterde en er ontstond een bouwstijl die
een decor bood voor het naoorlogse burgerlijke
wonen. De architectuur kende een vernieuwing
en er kwamen invloeden van onder andere de
Azteken. Ook motieven uit de Egyptische en de
Indiaanse kunst deden hun intrede. Deze nieuwe
stijlbeweging werd hierdoor een eclectische,
decoratieve stijl en kreeg de naam art deco.
De opkomst van de art deco met zijn felle
kleuren, zuivere geometrische figuren en
overdadige versieringen begint in de jaren 1920.
Het is een mengelmoes van verschillende stijlen
die zich afzet tegen het functionalisme dat als
ornamentloos werd beschreven.

van de hand van kunsthistoricus Anthony
Demey. De uitgestippelde wandeling start op
de Grote Markt en leidt langs talrijke interessante
gebouwen waarvan ik er hier alvast twee wil
uitlichten.

Villa Louis Verbreyt,
Nijverheidsstraat 50
De Verbreytsite te Sint-Niklaas omvat de
voormalige breigoedfabriek (Nijverheidsstraat
33) en de villa’s van de gebroeders Louis en Leon
Verbreyt (Nijverheidsstraat 50, Spoorweglaan 36).
Zij waren de zaakvoerders van de nv Verbreyt
Gebroeders & Co, een breigoedbedrijf met
honderden werknemers.
Villa Louis Verbreyt werd ontworpen in
opdracht van de latere bewoner. Het woonhuis

Art-deco-erfgoed in
Sint-Niklaas
De textielnijverheid maakte bij ons een
bloeiende periode door in de jaren 1920. Na de
Eerste Wereldoorlog kende de economische
bedrijvigheid een opleving en op de vraag
van textielbaronnen werden talloze artdecowoningen gebouwd. In het interbellum
werden in de Wase hoofdstad hele straten
woonhuizen in deze nieuwe stijl opgetrokken.
De Mgr. Stillemansstraat is hiervan wellicht de
bekendste. Ook de Broederschool is een pareltje
waar de stad best fier op mag zijn. Deze prachtige
gebouwen zijn een beschermd stadsgezicht
sedert 2002.

Wandeling die je toelaat om de
art-decostijl in Sint-Niklaas
te ontdekken
De mooiste erfgoedwandeling is volgens mij
de wandelroute die wordt beschreven in de
brochure Erfgoedsprokkel Art Deco Sint-Niklaas
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in art-decostijl is een creatie van architect
Jan-Albert De Bondt. Hij studeerde aan de
academie te Gent en toonde zich in zijn gehele
oeuvre als een fervent voorstander van de
kubistische baksteenarchitectuur. De villa in de
Nijverheidsstraat werd opgericht in 1927. De
vlakke muurpartijen worden afgewisseld met
decoratief, geometrisch baksteenmetselwerk. Een
opvallend kenmerk zijn de verticale zogenaamde
laddervensters. In het imposante trappenhuis
zijn de hoge glas-in-loodramen rijkelijk versierd
met art-decomotieven. De invloed van de
Amsterdamse School is hier duidelijk herkenbaar
aan het gebruik van baksteen als hoofdmateriaal,
het aanbrengen van versieringen in de gevels en
het geritmeerd toepassen van laddervensters.

Broederschool,
Nieuwstraat 75
De Broederschool is wat mij betreft het
hoogtepunt van de stadswandeling door de Wase
hoofdstad. Het is werkelijk een art-decojuweeltje.
Het vanaf de straatkant indrukwekkende gebouw
werd in 1932 ontworpen door vader August en
zoon Leander Waterschoot. Wist je dat zij in hun
jeugd zelf school liepen op de school waarvoor ze
later een gebouw zouden ontwerpen? Nog een
leuk weetje is dat de vader zijn diploma architect
behaalde dankzij avond- en zondagonderwijs en
zo gelijktijdig afstudeerde met zijn zoon. Samen
bouwden ze talrijke woningen in Sint-Niklaas.
De
bakstenen voorgevel
met decoratief
metselwerk
herbergt
een
bronzen
ingangspoort met
geometrisch
siersmeedwerk
en langs weerszijden
bogen
met bloemmotieven,
beide
kenmerkend voor de art deco. De inkomhal van
de Broederschool is rijkelijk versierd met gekleurd
marmer en een imposant glasraam dat “Christus
Koning” uitbeeldt. In de gangen en klassen is de
oorspronkelijke art-deco-architectuur behouden.
Hiervan getuigen de getrapte bogen bekleed
met geglazuurde tegels, de zuilen van geaderd
marmer en de rood getinte marmeren vloeren.
Laat jullie inspireren door deze wandeling en
plan binnenkort een dagje in de binnenstad
van Sint-Niklaas. Naast de art-decogevels kan
je ook genieten van de trendy winkels en een
warme wafel of een cappuccino uit een van de
vele barista koffiebars. #
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Leerling in de kijker

Maarten Van Looy

We leerden vorige edities al dat
Lara Vermander een leuke tekenstijl
heeft. We zetten haar nog een
keertje extra in de kijker, omdat haar
werk voortaan niet meer alleen op
papier te bewonderen is.

“SNS is een klein lokaal skatemerk dat staat voor
Sint-Niklaas Skateboarding, omdat we vooral
in Sint-Niklaas skaten, dat ik samen met Max,
een supergoede vriend, heb opgericht. We
zijn ongeveer een jaar geleden gestart. En nu
hebben we onze eigen stickers en t-shirts die we
verkopen (het logo hebben we zelf ontworpen.)
Ook teken ik op griptapes en die verkopen we
dan ook. Ook maakt Max af en toe skate-edits.
SNS is iets wat we doen voor het plezier en om
ons te amuseren en om onze creativiteit te uiten.
Het is gewoon megatof om dat te doen, omdat
ik eigenlijk zo alles wat ik graag doe combineer.
Ik kan tekenen, skaten en me amuseren en ja, het
is ook superfijn dat ik dat met mijn beste vriend
kan doen.”
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College’s Got Talent: aflevering nr. 1

Xhoana Memçaj 6GWIb

Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen? Ook al spenderen we talloze momenten met onze favoriete leerkrachten, toch zouden
onze antwoorden op deze vraag waarschijnlijk geen steek houden. Vandaag stellen we u met veel plezier de nieuwe reeks
College’s Got Talent voor. Vanaf nu zal de redactie proberen systematisch een talentvolle leerkracht in de kijker zetten, zodat
wij als leerlingen onze leerkrachten beter leren kennen en ook kunnen meegenieten van hun bezigheden. We bijten de spits af
met meneer Weemaes, leerkracht wetenschappen en wiskunde in de tweede en derde graad. Voor velen wellicht een bekend
gezicht, maar wist je dat er achter deze man meer schuilgaat?

Beste meneer Weemaes, zoals u misschien wel heeft opgemerkt, zijn
leerlingen best benieuwd naar het doen en laten van hun leerkrachten.
Vanuit verschillende hoeken hebben wij vernomen dat u een kei bent in
tekenen. Vandaag willen wij graag meer weten over uw talent, vandaar dat
wij u hebben uitgenodigd voor een interview.
Laten wij beginnen met een voor de hand liggende vraag. Hoelang tekent
u al?
Ik teken al redelijk lang, eigenlijk zo lang als ik me kan herinneren. Het is altijd
een fijne hobby geweest. Samen met mijn zus ben ik naar de tekenschool in
Meerdonk gegaan en daar is het dan uitgegroeid, kan ik zeggen. Tot het zesde
middelbaar ben ik naar de tekenschool gegaan, maar ook erbuiten
bleef ik natuurlijk veel proberen en oefenen, waardoor ik daar toch
een substantieel deel van mijn leven aan besteed heb.
Vanwaar is die interesse voor het tekenen gekomen?
Als kind las ik heel graag strips, zoals Suske en Wiske, Kuifje, Lucky Luke, De
Blauwbloezen en noem zomaar op. Ik denk dat het daarmee begon: prentjes
zien en dat zelf willen kunnen. Tussen het lezen van boeken door, neem ik nu
ook nog wel stripverhalen door, hoewel dat nu meer strips voor volwassenen
zijn. Bij het lezen daarvan ben ik zeer aandachtig voor details in de tekeningen.
Door te observeren, probeer ik continu mijn eigen tekenwijze te verbeteren.
Nu gaan we dieper in op de aard van uw tekeningen. Heeft u een specifieke
tekenstijl of heeft u in het verleden al met meerdere stijlen gespeeld?
Het is moeilijk voor mij om een term te plakken op hoe ik teken. Ik probeer wel
eens de stijl van een andere tekenaar uit, maar vorm die dan vaak om in mijn
eigen manier van tekenen. Ik heb geen idee hoe ik het zou moeten noemen.
Antwoordt u met één woord: pen of potlood?
Pen
Waaruit put u vooral uw inspiratie? Bent u bijvoorbeeld beïnvloed geweest
door een familielid, kunstenaar, strips…?
Ja, strips sowieso. Het is een heel leuk concept om zaken die je in je gedachten
hebt te kunnen vertalen naar een papier; het eigenlijk op papier kunnen
zetten. Soms lukt het om te bekomen wat je wilde, soms ook niet. Ik heb
dingen heel vaak hertekend, zodat er bepaalde figuurtjes bijvoorbeeld steeds
opnieuw opduiken, maar dan in mijn voortgezette stijl. Dat probeer ik ook wel:
mijn stijl verbeteren.
Het nadeel daaraan is wel dat na een tijd je alle fouten in je eigen tekeningen
begint te zien, waardoor ze hun glans beginnen te verliezen. Soms ergerlijk.
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Dat brengt mij dan op het volgende. Heeft u een rolmodel naar wie u
opkijkt?
Over het algemeen probeer ik geen kunstenaars te evenaren, dat is zeker niet
mijn doel. Tekenen doe ik vooral voor het plezier. Maar er zijn zeker personen
wiens tekeningen ik geweldig vind. Vroeger waren dat vooral de tekenaars van
de strips die ik graag las, zoals Willy Vandersteen en Paul Geerts, zijn opvolger
bij Suske en Wiske. Later kwam daar bijvoorbeeld ook de reeks Blacksad
over een antropomorfe kat bij. Ook de illustratoren van kinderboeken – de
tekeningen van Jan Bosschaert in de boeken van Marc de Bel – vind ik vaak
supergoed. Een heel andere stijl, maar niet minder leuk, kom je tegen bij Fiep
Westendorp, tekenaar bij de boeken van Annie M.G. Schmidt, of Quentin
Blake bij Roald Dahl. Ze hebben beiden een heel aparte stijl, maar ze zijn ook
vormend geweest. Toen ik klein was, tekende ik wel eens figuren uit boeken
over. Je probeert dan die manier van vormgeven te evenaren, begint er wat
mee te spelen en uiteindelijk geef je daar je eigen draai aan. Je kan immers veel
leren uit het werk van professionele tekenaars.
Uiteraard kruipt er veel werk in het voorbereiden van uw lessen en
dergelijke. Vindt u het gemakkelijk om hiervoor tijd vrij te maken of hangt
dat veeleer af van de planning?
Het is niet echt dat ik het tekenen plan, tenzij er aan mij gevraagd wordt om
iets te tekenen zoals een geboortekaartje of de strip voor de Ic Hou. In dat
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geval zorg ik er wel voor dat ik daarvoor tijd uitrek,
maar anders is dat vooral tussendoor als ik me
even niet kan concentreren of op de trein of als ik
eens buiten zit… Dat is dus meer een bezigheid
voor tussendoor. Ik teken ook gewoonweg omdat
ik het leuk vind.
Onze lezers hebben reeds kunnen proeven
van uw talent in de vorige editie, maar voor
deze editie bent u pas echt aan de tekentafel
gekropen. Hiervoor verwijs ik de lezer naar het
stripverhaal. Dat brengt me op een volgend
punt: tekent u enkel ter ontspanning of zet u uw
tekentalenten ook voor andere zaken in?
Wederom, vooral ter ontspanning, maar af en toe
wordt er aan mij gevraagd om iets te tekenen
en dan ga ik er meestal wel op in. Zo teken ik al
eens een prentje voor op een geboortekaartje
van vrienden. Voor een huwelijk van een goede
vriendin heb ik ook tekeningen gemaakt en voor
de vrijwilligers van Kazou Waas&Dender. Maar dat
is de minderheid van de tijd. Ik doe dat trouwens
graag, dus vraag ik er ook geen geld voor.
Ze zeggen wel dat als je goed bent in iets, dat
moet verkopen.
Wel ja, voor mij zou dat waarschijnlijk het plezier
wegnemen. Vanaf het een job wordt, ligt er meer
druk op het tekenen zelf. Minder vrijheden, meer
verplichtingen: dat neemt de charme weg, vind ik.

Bent u van plan om in de toekomst vaker aan de
slag te gaan met tekenen?
Wel, ik heb een donkerbruin vermoeden dat
de redactie van de Ic Hou mij daarop vaker zal
aanspreken. Voor de komende twee edities
liggen er plannen op tafel voor een stripverhaal
in samenwerking met meneer Verhaeghe. (n.v.d.r.
Iets om naar uit te kijken alvast!)
Het blijft vooral ter ontspanning, tenzij er
sporadisch eens een vraag binnenkomt van familie
en vrienden. Zoals ik al zei, zet ik me daarvoor dan
graag aan het werk.
Even terzijde: U bent ongetwijfeld wel eens een
tekening op toetsen en examens tegengekomen.
Hoe reageert u dan meestal?
Op de kladbladen van examens wel ja. In het
algemeen reageer ik daar positief op, soms een
beetje kritisch, maar dat probeer ik te vermijden
(lacht).
Geeft u de leerlingen daarvoor geen
bonuspunten?
Dat doe ik toch nog niet. Ik heb er wel al mooie
gezien die bonuspuntwaardig zijn, maar ik heb het
op dit moment nog niet gedaan.
Wat is volgens u het ergste wat een tekenaar kan
overkomen, buiten het omstoten van een kopje
koffie?
Een van de grootste problemen, naast lichamelijke
letsels, is een gebrek aan inspiratie. Daar zat ik
vroeger ook soms mee. Het is zeer frustrerend
als je wilt tekenen, kunt tekenen, maar geen idee
hebt wat. Mijn familie heeft vaak genoeg de vraag:
“Wat moet ik tekenen?” te horen gekregen en

heeft menig idee geopperd, maar te vaak waren
deze niet goed genoeg. Een moeilijke situatie.
Bij momenten komt ook het omgekeerde voor:
zoveel ideeën hebben dat je niet kunt beslissen
welke de moeite waard zijn om te tekenen.
Heeft u om af te sluiten zelf nog advies naar de
jonge tekenaars onder ons?
Ik denk dat mensen die tekenen daar vooral zelf
wat hun eigen weg in moeten proberen volgen.
Oefenen is natuurlijk van het grootste belang om
technieken onder de knie te krijgen, maar een
tekenstijl is iets wat je zelf vormt. Wat mij heel goed
heeft geholpen, is observeren. Kijk naar de dingen
om je heen, probeer te zien hoe dingen bewegen
en ineen zitten. Dat maakt het veel gemakkelijker
om zaken te tekenen. Het klinkt misschien een
beetje absurd, maar ik vind dat kennis van de
menselijke anatomie goed kan helpen bij het
tekenen van figuren, zodat de verhoudingen en
expressies kloppen. Als je weet wat erachter zit, is
het gemakkelijker om op papier te krijgen.
Namens de redactie wil ik u hartelijk bedanken
voor dit interview. We wensen u veel succes met
uw toekomstige ondernemingen en zijn altijd
nieuwsgierig naar meer van uw werk! #

Verder neem ik aan dat u heel vaak geprezen
bent om uw talent. Hoe staat u daar zelf
tegenover?
Het went niet. Ik vind dat altijd een beetje raar en
weet nog steeds niet hoe ik daarop moet reageren,
als mensen me dat zeggen. Ik bedank hen dan,
maar daar laat ik het ook bij. (lacht) Dat ik nu goed
kan tekenen, is iets dat gegroeid is. Sinds ik begon
met tekenen, is het al een evolutie ondergaan die
blijft doorlopen. En onderweg hoor je vaak dat het
mooi is, maar ermee omgaan kan ik nog altijd niet.
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5 boeken die je ook kan lezen
als er écht iets anders
te doen is
Fatima El Madani 5LWIa2
Ik verveel me! Ondertussen kennen we het gevoel maar al te goed. Voor
sommigen zal zelfs de kwelling van verveling niet genoeg zijn om een boek
open te slaan, hen verwijs ik graag naar een van de edities van vorig jaar, waar
we een aantal films in de kijker zetten. Voor de anderen hebben we de perfecte
lijst boeken samengesteld waarvoor je je niet eens hoeft te vervelen. Houd je
bibliotheekpas bij de hand, want een tripje naar de bib zal je nodig hebben na
dit artikel!

1

Tokyo Ghoul

“You don’t need to blame yourself
just because you’ve hurt someone,
just like when you’re walking you
can’t really blame yourself to crush
some ants... that’s what being
stronger ones means.”
Tokyo Ghoul is een Japanse manga-serie
geïllustreerd
en geschreven
door Isui Ishida.
“Manga”
zijn
Japanse strips,
getypeerd door
de opvallende
tekenstijl.
Over
het
algemeen valt
manga
onder
te
verdelen
op basis van
de doelgroep: “shounen” (voor jongens in de
middelbare school, wat neerkomt op actiegevulde manga zoals bijvoorbeeld Naruto) en
“shojo” (wat letterlijk “voor meisjes” betekent, wat
neerkomt op op romantiek-gefocuste manga).
Daarnaast heb je nog “seinen” (voor jongens die
al Kanji kunnen lezen, dus jongvolwassenen, de
thema’s zijn hier al een stuk donkerder), “josei”
(de meer volwassen tegenhanger van shojo) en
“kodomomuke” (voor kinderen).
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Tokyo Ghoul valt onder “seinen”. Het eerste
deel telt 14 volumes, het tweede deel (Tokyo
Ghoul:re) telt er 16. Eén volume telt min of
meer 10 hoofdstukken, je spendeert al bij al
een goed uurtje per volume, afhankelijk van
hoe snel je leest. De serie vertelt het verhaal van
de universiteitsstudent Ken Kaneki, die woont
in een wereld waar de mens samenleeft met
supernatuurlijke wezens, “ghouls”. Deze wezens
lijken qua uiterlijk en psychologie volledig op
de mens, met als gruwelijke uitzondering dat
ze zich enkel kunnen voeden met mensenvlees.
Wanneer Kaneki nauwelijks een ontmoeting met
Rize Kamishiro overleeft, een vrouw waarmee hij
op date ging die zichzelf later als ghoul onthult,
en hem probeert te eten, wordt hij in kritieke
toestand naar het ziekenhuis gebracht. Rize
wordt doodverklaard nadat ze bedolven werd
onder stalen pijpen op de bouwwerf waarnaar
ze Kaneki had gelokt, maar een louche chirurg
beslist om haar organen te transplanteren in
Kaneki’s stervende lichaam.
Kaneki wordt wakker en staat met één voet in
de mensenwereld en de andere in die van de
ghouls. Zijn moraliteit, geest en principes worden
keer en keer opnieuw op de proef gesteld terwijl
hij in zijn nieuwe bestaan probeert te navigeren.
“Tokyo Ghoul” is, naar mijn nederige mening,
de best geschreven seinen die het genre kent.
De verhaallijn wordt complexer naargelang het
verhaal vordert, met een verrassende ontknoping
op het einde. Eén tip: als je een zwakke maag
hebt, sla je deze best over.

2

Ik geef je de zon

“Wat slecht is voor het hart is goed
voor kunst. De ironie van ons leven
als kunstenaars.”
“Ik geef je de zon” is een roman van Jandy Nelson.
De hoofdrolspelers zijn de tweeling Noah en
Jude. De twee zijn onafscheidelijk wanneer ze
13 zijn, maar na een verschrikkelijke gebeurtenis
groeien ze uit elkaar. Het boek wordt verteld
uit twee perspectieven: enerzijds uit dat van
de 13-jarige Noah en anderzijds uit dat van de
16-jarige Jude. Naargelang het boek vordert,
komen we meer en meer te weten over wat zich
allemaal juist heeft afgespeeld en waarom de
tweeling zijn goede band heeft verloren.
Het verhaal behandelt thema’s als seksualiteit,
trauma en liefde. Aangezien de lezer de twee
uitersten van het verhaal kent (de beginsituatie
wanneer ze 13 zijn en de eindsituatie wanneer ze
16 zijn) is er ook spanning in het boek. Daarnaast
zorgt het poëtische taalgebruik ook voor een
derde dimensie, die er zeker voor zal zorgen dat
je het boek niet snel zult neerleggen.
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3

Op de snaren van Apollo
“Op
de
snaren
van Apollo” is een
verzameling
Latijnse
poëzie samengesteld en
ingeleid door Patrick De
Rynck. Het boek bevat
achtduizend verzen, door
verschillende
mensen
vertaald. Het zijn niet de
meest Latijn-getrouwe vertalingen, wat ze wel
meteen veel leesbaarder maakt. Het boek bevat
lyriek vanaf de 2de eeuw voor Christus tot en met
de 6de eeuw. Het geeft je een goed beeld van
de grote namen en wanneer deze te situeren,
waardoor je ook invloeden van vorige schrijvers
in hun werk kan herkennen. Hier en daar wordt
er al eens een woordje extra uitleg gegeven,
maar de geschiedenisfeiten worden tot een
minimum beperkt (alleen als ze echt nodig zijn
om de tekst te begrijpen, wordt erop ingegaan).
Als je aan Latijnse literatuur wilt beginnen, maar
niet echt een idee hebt waar, is dit boek de
oplossing. Omvergeblazen Latijn-leerkrachten
gegarandeerd!

4

Six of crow’s duology

“Jesper knocked his head
against the hull and cast his eyes
heavenward. “Fine. But if Pekka
Rollins kills us all, I’m going to get
Wylan’s ghost to teach my ghost
how to play the flute just so that
I can annoy the hell out of your
ghost.”
Brekker’s lips quirked. “I’ll just
hire Matthias’ ghost to kick your
ghost’s ass.”
“My ghost won’t associate with
your ghost,” Matthias said primly,
and then wondered if the sea air
was rotting his brain.”

De duologie “Six of Crows” van Leigh Bardugo
vertelt het verhaal van Kaz Brekker. De Grishaverse,
waar het verhaal zich afspeelt, is een wereld waar
mensen en Grisha (een soort tovenaars, als je het
heel erg saai wilt beschrijven) samenleven. Kaz
woont in Ketterdam, handelsmiddelpunt van
de wereld en broeiplaats voor georganiseerde
criminaliteit. Na een ziekte-uitbraak is hij als klein
kind alleen achtergelaten. Gehard door de straten
verwierf hij de bijnamen “Dirtyhands” en “Bastard
of the Barrel”, aangezien geen enkele klus hem
te laag of moeilijk is, zolang je ervoor betaalt. Als
semi-leider van de Crows, een van de vele gangs
in Ketterdam, lijkt het leven hem voor de wind te
gaan.
Wanneer hij de opdracht krijgt om een
onmogelijke overval te plegen op het Ice Court,
een burcht die nooit eerder is gevallen met een
rijkdom om van te blozen, raapt hij een crew
samen waarvan de leden elkaar bijna even hard
willen doden als ze de overval willen plegen.
Recept voor een catastrofe…

Six Of Crows is een boekenserie die je niet
zal kunnen neerleggen. Een snellopend plot,
spanning en grappige dialoog zorgen voor een
entertainende serie. De schrijfster schuwt ook
geen moeilijkere thema’s als aandachtstoornissen,
PTSD en prostitutie. Het plot is goed te volgen en
houdt je op het puntje van je stoel. Het wordt uit
verschillende perspectieven verteld, waardoor je
zeker een personage zal vinden waarmee je je zal
kunnen identificeren. En tussen neus en lippen
door; als je fan bent van enemies to lovers, zal dit
boek je zeker aanspreken!

5

The song of Achilles

“I will go,” he said. “I will go to
Troy.”
The rosy gleam of his lip, the
fevered green of his eyes. There
was not a line anywhere on his
face, nothing creased or greying;
all crisp. He was spring, golden,
and bright. Envious death would
drink his blood and grow young
again.
He was watching me, his eyes as
deep as earth.
“Will you come with me?” he asked.
The never-ending ache of love and
sorrow. Perhaps in some other life
I could have refused, could have
torn my hair, and screamed, and
made him face his choice alone.
But not in this one. He would sail to
Troy and I would follow, even into
death. “Yes,” I whispered. “Yes.””
“The
Song
of
Achilles”
van
Madeline
Miller is een
hervertelling van
de Ilias vanuit
het
oogpunt
van
Patroclus.
Miller slaagt er
door middel van
gedetailleerde
beschrijvingen
en zintuigelijke
taal in een verhaal te scheppen waarbij je niet
anders kan dan meevoelen met de personages.
Achilles en Patroclus’ relatie evolueert enorm
mooi en realistisch doorheen het verhaal. Ik
waarschuw wel: het is een enorme tranentrekker.
Sterker nog, als dit verhaal er geen tranen uit krijgt,
zou ik professionele hulp zoeken. Bovendien zit
het boordevol zinnen en vergelijkingen die je
ongetwijfeld zullen bijblijven.
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