
ju
ni

 2
01

7 
sc

ho
ol

kr
an

t v
an

 H
EM

EL
VA

AR
T

A A N Z E T



BOVEN V.L.N.R. 1–9

MIDDEN V.L.N.R. 10–16

ONDER V.L.N.R. 17–21

  INHOUDSOPGAVE
 2 Woord vooraf
 2 Colofon
 3 STEM op Hemelvaart
 4 Bonds en Bondgirls
 4 “Hemelvaart Waregem, met Christine.”
 5 Grieks? Nè.
 6 Komen eten bij … Be One
 7 Menu voor fijnproevers (en veelvraten)
 8-9 Wij kennen geen grenzen
 10 Reisverslagen
 11 Reis rond de wereld in drie talen
 12 Zij weten waarom!
 13 In tijden van oorlog …
 14-15 Leerlingendag
 16 Marie: “Ik ben jong en christen.”
 16 Minionderneming ItSOKé
 17 1ME’s got talent
 18 Vluchtelingen krijgen een gezicht
 19 Please don’t stop the music
 20 Hemelvaart wuift uit
 21 Groot hart voor SOMIVAL
 21 Onze klimmuur
 22 In memoriam 
 22 Familienieuws
 23 Moordzomer!
 23 Zomerse bucketlist

  CONTACT
  Hemelvaart
  Keukeldam 17
  8790 Waregem

  +32 56 60 63 43

  +32 56 62 55 86
  info@hemelvaart.be

REDACTIE – LEERLINGEN

1 Eline Vermeire 5HA

2 Sandra Bahloul 5EE

3 Sara Claus 5EI

4 Emma Declerck 6STB

5 Laura Vandendriessche 5EE

6 Febe Vertriest 6WWg

7 Maura Seynaeve 6WW

8 Fien De Vriese 6LM

9 Jarne Vanhee 6HWi

10 Lotte Terryn 3L5

11 Nina Anckaert 3L5

12 Tessa Vanluchene 6STB

13 Ine Claus 3G4

14 Marie-Julie Lambrecht 3L4 
15 Helena Van Damme 4G5

16 Margot Vandenbroucke 4G5

17 Madeline Houvenaghel 5WWg

18 Louise Platteau 5STA

19 Wout Cappelle 2GL

20 Seppe Manderick 2GL

21 Anne-Sophie Manderick 2GL

 Elvira Simoens 2GL, niet op de foto

REDACTIE – LEERKRACHTEN

 Elke Ballois
 Elke Coussement
 Hannelore Debaere
 Nathalie Debaere
 Elien Demeulemeester
 Jan Depoortere
 Ineke Hugelier
 Kristien Nijs
 Lien Verhamme

FOTOGRAFEN

 Ingeborg Beerlandt
 Carmen Coussement
 Hannelore Debaere
 Karen Decock
 Jeroen Degrijse
 Wim Ducatteeuw
 Aline Roseeuw
 Linda Van Braekel

HOOFDREDACTIE

 Carine Carton

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

 Dona Beunens algemeen directeur

VORMGEVING

 Verzetsels, Nick Lambrecht

DRUK

 Stevens Print

COLOFON

Deze zin las ik in een krantenartikel tijdens 
een rondreis in Zuid-Afrika. Exploratiedrang 
is ons eigen en nieuwe horizonten verkennen, 
kan nog steeds verwondering opwekken, op-
windend en leerzaam zijn.

Sinds 1970 staat er in Westerbork een radiote-
lescoop, te midden van een uitgestrekt bos. Hij is 
samengesteld uit 14 schotelantennes elk met een 
diameter van 25 meter. Wetenschappers verken-
nen er de buitenste ruimte mee. Hun verwonde-
ring bij ontdekkingen werkt vaak aanstekelijk.

Het is dezelfde verwondering die ik mocht 
ervaren bij onze leerlingen die STEM-projecten 
uitvoerden.

Enkele kilometers van die radiotelescoop ver-
wijderd, bevond zich een concentratiekamp, het 
Judendurchgangslager Westerbork. Op de woning 
van de kampcommandant na zijn alle barakken 
afgebroken. Een interactief museum laat toe om 
terug te gaan in de tijd, om te verkennen.

Na het bezoek vroeg ik me af hoe het kan dat 
er nog steeds mensen zijn die de holocaust ont-
kennen … Herinneringseducatie zoals die op onze 
school gebeurt, is belangrijk.

Duizenden kilometers van die radiotelescoop 
verwijderd, ligt Henderson. Het is een onbewoond 
eilandje dat deel uitmaakt van de Pitcairneilanden 
in de Stille Zuidzee. Ik moet de ontdekkingsrei-
zigers in spe teleurstellen, want Google Maps is 
hen voor geweest. Wie een beetje zoekt op het net, 
kan er een virtuele strandwandeling maken.

Ik vond het leuk, maar bedacht dat initiatie-
ven tegen zwerfvuil zoals georganiseerd door onze 
lover.com echt wel noodzakelijk zijn.

Driehonderdvijftig kilometer van die radio-
telescoop verwijderd, vind je onze school. Voor 
dit nummer van AanZet heeft de redactieploeg 
tijd noch moeite gespaard om jullie mee te ne-
men op ontdekkingstocht doorheen Hemelvaart. 
De verschillende reisverslagen vormen een sterk, 
boeiend en leerrijk verhaal! Geniet van de lectuur.

Prettige vakantie!

WIM DUFOURMONT

TECHNISCH DIRECTEUR

“Is die opwinding wat 
die mens vandag in 
die verkenning van die 
buitenste ruimte ervaar, 
nie maar dieselfde as wat 
die ontdekkingsreisiger 
van die Renaissance in die 
stormagtige waters om die 
Kaap die Goeie Hoop op 
pad na die geheimsinnige 
Ooste ondervind het nie?” 

Woord 
vooraf
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STEM 
op Hemelvaart

4 STEM-PROJECTEN VOOR  
ALLE EERSTEJAARS

STEM staat voor Science, Technology, Engineering 
en Mathematics. In het onderwijs betekent dit dat 
we de leerlingen stimuleren om aan de hand van 
probleemoplossend denken, een antwoord te vin-
den op een onderzoeksvraag. Ze mogen hierbij zelf 
experimenteren en ontwerpen.

LINDA VAN BRAEKEL EN JASHUA EGGERMONT LEERKRACHTEN

CSI@HEMELVAART
In het eerste trimester spoorden de leerlingen via 
verschillende onderzoeken een dief op. Die had ons 
geld voor de aankoop van een 3D-printer gestolen. 
Dankzij de speurneuzen van de eerstejaars konden 
we dan toch een 3D-printer aankopen! 

3D@HEMELVAART
In dit project maakten de leerlingen met het pro-
gramma Tinkercad een 3D-ontwerp voor een sleu-
telhanger. Per klas hebben we de twee mooiste of 
origineelste ontwerpen uitgeprint. De toepassingen 
van 3D-printers spreken tot de verbeelding. Er wor-
den al organen, kleren, huizen en zelfs voedsel met 
een 3D-printer uitgeprint. 

DRONES@HEMELVAART
Drones kennen ontelbare toepassingen en zijn he-
lemaal in. Ze worden ingezet voor het vervoer van 
pakjes, voor het bezorgen van geneesmiddelen in 
oorlogsgebieden, voor ontwikkelingshulp, voor het 
filmen of foto’s nemen na een ongeval … 

Ook op Hemelvaart vliegen nu drones! In het 
project konden de leerlingen met drones experi-
menteren. Na wat oefenen was het de bedoeling om 
drie knikkers met een drone te vervoeren. Waar de 
knikkers bevestigd werden en hoe ze dat deden, dat 
moesten de leerlingen zelf bedenken. 

BEDRIJFSBEZOEK
Om het STEM-programma af te sluiten gingen 

alle eerstejaars ook nog op bezoek naar A&S Energie 
in Oostrozebeke. Dit bedrijf maakt op een milieu-
vriendelijke manier energie van houtafval.

We zijn ervan overtuigd dat alle leerlingen, dankzij 
deze vier projecten, gestimuleerd worden om probleem
oplossend te denken. De leerlingen die in deze projec
ten hun wetenschappelijke, wiskundige en technische 
talenten ontdekken, kunnen dan na de eerste graad 
kiezen voor een passende STEMrichting.

ONZE 3D-PRINTER

BEDRIJFSBEZOEK A&S ENERGIE

DRONES@HEMELVAART

VAN WELKE VERDACHTE IS DIT HAAR?

KANT-EN-KLAAR UIT DE 3D-PRINTER
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Het Bal van Hemelvaart knalde weer met dj’s als 
Sarah Gold, Double Trouble, Abeat, Mighty B en 
Eagle of the Night. Bedankt aan alle sponsors en de 
vele enthousiaste vrijwilligers! Dankjewel aan alle 
aanwezigen om er weer een topeditie van te maken! 
Tot volgend jaar!

Het balcomité

Bonds & Bondgirls

“Hemelvaart Waregem, met Christine.”

Zo verwelkomt secretariaatsmedewerker 
Christine Van Den Driessche je als je naar school 
belt. Vanaf volgend jaar krijg je een andere stem 
aan de lijn, want na 42 jaar dienst gaat ze op pen-
sioen. Ze overloopt met ons haar carrière.

MARIE-JULIE LAMBRECHT 3L4 EN NINA ANCKAERT 3L5

DAG MEVROUW VAN DEN DRIESSCHE. IN 1975 
BEGON JE JE LOOPBAAN OP HEMELVAART. KAN JE 
ONS EVEN MEENEMEN TERUG IN DE TIJD?

Bij de start van mijn loopbaan hadden wij geen 
computers. Op de schrijfmachine stond er geen ‘de-
lete’-toets. Het was opnieuw beginnen of foutjes weg-
werken met correctielint of –papiertje. Ik moest ook 
de aanwezigheden van alle leerlingen met een vulpen 
in een register noteren. 

Doorheen de jaren kwamen er meer en meer ta-
ken bij. Uiteindelijk sta ik nu in voor de leerlingen-
administratie. Ik help ook mee aan de organisatie 
van heel wat activiteiten, zoals de oudercontacten, de 
infodagen, de onthaaldagen voor het 6e leerjaar enz .

Sinds het begin van dit schooljaar ben ik met twee 
collega’s verhuisd naar het onthaal in de nieuwbouw. 
Het is daar zeer aangenaam werken, in een rustige 
sfeer, maar ik mis er de leerlingen en het ‘school leven’ 
wel! 

VOOR WELKE ZAKEN KUNNEN BEZOEKERS AAN 
HET ONTHAAL TERECHT?

Elke persoon die geen les volgt op onze school, meldt 
zich aan het onthaal. Wij ontvangen daar dus ouders, 
gastsprekers, pedagogisch begeleiders, oud-leerlin-
gen, leveranciers, werklui … Ook de postbode en de 
koerierdienst zijn bijna dagelijkse klanten. Het is al-
tijd leuk om die mensen vlot verder te helpen.

 
IS EEN APART ONTHAAL VOOR BEZOEKERS EEN 
STAP VOORUIT?

Dat is het zeker. Het onthaal geeft trouwens een eer-
ste indruk van onze school. Ik vind het contact veel 
persoonlijker en je kan, als het nodig is, de mensen 
ook heel discreet begeleiden. 

Een tip voor het zithoekje: in de toekomst kunnen 
we daar enkele AanZetjes leggen. Wachtende bezoe-
kers hebben dan toch wat leuke lectuur beschikbaar.

WELKE WAREN VOOR JOU DE MOOIE MOMENTEN 
OP HEMELVAART? 

Ik genoot van de momenten waarop we met de hele 
school (leerlingen, leerkrachten, opvoeders, directie 
en dienstpersoneel) samen een activiteit deelden. 
Ik denk aan leerlingendagen, de deelname aan de 
strafste school, de inhuldiging van onze werkman 
Frederik na zijn bronzen medaille op de Paralympics, 
maar ook aan de momenten van stilte op de speel-
plaats. Dergelijke momenten gaven me altijd een 
sterk gevoel van verbondenheid.

WAT VIND JE ZO LEUK AAN HEMELVAART?

Vooral de warme en vriendelijke sfeer in Hemelvaart 
vind ik zo tof! Ik denk dat ik de collega’s én de leerlin-
gen wel af en toe zal missen! Ik draag alleszins héél 
veel mooie herinneringen mee.

TEKST ELINE VERMEIRE 5HA

FOTO’S © PICTURES BY JULES DESOPPERE

Hartelijk dank voor dit interview! Iedereen op 
Hemelvaart wenst je een fijn pensioen!
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GRIEKS? NÈ*
Het is geen geheim dat de Oude Grieken al 
lang gestorven zijn. Zeus, Poseidon, Aphrodite, 
Tantalus, Damocles … het zijn namen die we al-
leen nog kennen uit een goede fantasyfilm of uit 
zegswijzen uit de lessen Nederlands. Voor velen 
is de Olympus gewoon een berg en zijn de oude 
sites in Griekenland een hoop brokstenen die goed 
bewaard zijn gebleven. Oudgrieks? Dat is toch al-
lang passé.

MADELINE HOUVENAGHEL 5WWG

Gelukkig hebben wij op school enthousiaste leer-
lingen en leerkrachten die de prachtige Oud-Griekse 
taal en cultuur in leven houden. Maar waarom zou 
je nu nog een dode taal willen leren, als je andere 
vakken kunt kiezen zoals economie of humane we-
tenschappen die wél nuttig zijn voor je latere leven?

“Wij hebben Wetenschappen-
Wiskunde-Grieks gekozen 
omdat we onze opties voor  
een latere universitaire studie 
breed wilden houden, zonder 
Grieks te verliezen. Het Grieks 
blijft een boeiende taal en we 
leren graag over de cultuur.  
De teksten blijven ook 
interessant en zijn een goede 
training voor onze hersenen.”

STIND, BRITT, FEBE, CHIARA, IMANE, SIEN, EMMA UIT 5WWG

Voor iedereen die beweert dat de Oude 
Grieken uitgestorven zijn: in de letterlijke zin 
van het woord heb je gelijk, maar met dit ar-
tikel wilden we toch bewijzen dat hun taal en 
cultuur nog altijd boeien!

GRIEKSE DAG
Dit jaar werden de leerlingen Grieks extra in de wat-
ten gelegd met een heuse Griekse dag. Samen met 
nog zo’n 150 leerlingen waren wij te gast in het Sint-
Gertrudiscollege in Wetteren om zo eens nieuwe 
oud-Grieken te ontmoeten. Vooraf had onze school 
al het promofilmpje voor deze dag mogen maken.

Vergezeld van drank en taartjes genoten we eerst 
van een prachtig toneelstuk gebracht door onze 4G5, 
waarin ze de goden van de Olympus speelden. Na 
een (moeilijke!) quiz was het tijd voor een Griekse 
dansles en na een uur oefenen, dansten we met alle 
leerlingen de Griekse sirtaki. Vermoeiend maar leuk. 
We sloten de avond af met Griekse moussaka en 
Turks brood.

FASCINERENDE CULTUUR 
Sommige sceptici denken ondertussen wellicht: ja ja, 
dat zeg jij nu wel, maar jij schrijft dit artikel natuur-
lijk om het Grieks te promoten. Daar hebben jullie 
helemaal gelijk in. Daarom ben ik ook bij de leerlin-
gen van de eerste en de derde graad gaan luisteren 
naar wat zij van het vak Grieks vinden en waarom 
ze dit vak gekozen hebben. De rode quotes op deze 
pagina zijn hun antwoorden.

FANTASIE VERSUS WETENSCHAP
Wij, de trotse Grieken van Hemelvaart, kunnen al-
vast zeggen dat het volgen van Grieks wel degelijk 
educatief is. Misschien is het inderdaad geen rich-
ting waar je beroepshalve veel mee kan doen (tenzij 
je leerkracht Klassieke Talen wordt natuurlijk), maar 
het vak Grieks heeft een andere taak.

We leren hoe onze Griekse voorvaders leefden en 
we leren onze fantasie te gebruiken. In een wereld 
van wetenschap en logica is het verfrissend om te ho-
ren hoe de Grieken voor ieder natuurverschijnsel wel 
een of andere mythe hadden. Tegenover onze nuch-
tere wereld lijkt het wel of de Oude Grieken in een 
sprookjeswereld leefden. De Griekse cultuur geeft 
ons de kans om even weg te dromen van ons logische 
leventje (al raad ik aan om niet weg te dromen tijdens 
de lessen Grieks zelf – sommige leerkrachten kunnen 
dat precies niet echt appreciëren). 

Het leren van de Oud-Griekse taal zelf doet ons  
brein werken, soms zelfs wat meer dan we gewend 
zijn. Wij zullen bovendien nooit verdwalen in 
Griekenland, want het alfabet is gelukkig hetzelfde 
gebleven.

* het Griekse woord voor ja

“De Griekse cultuur is wat ons boeit natuur-
lijk! De verhalen over de goden met al hun 
menselijke trekjes, de rijke beschaving, de 
levenslessen die in de verhalen vervat zitten: 
het Grieks heeft het allemaal. Grieks sluit 
mooi aan bij Latijn én bij moderne talen, 
wat het ons makkelijker maakt om (nieuwe) 
talen te leren!”

WOUT, SEPPE, ELVIRA, ANNE-SOPHIE UIT 2GL
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Op donderdagavond 27 april vond de allereerste 
editie van het pop-up restaurant ‘Be One’ plaats. 
De Raveelzaal, normaliter gebruikt als studiezaal 
en refter, werd daarom voor één dag omgetoverd 
in een heus pop-up restaurant. Dit project, gedra-
gen door de leerlingen en leerkrachten van 1B, 
wou de ouders van de 1B-leerlingen een gezellige 
en smakelijke avond bezorgen door voor hen te 
koken en in te staan voor de bediening. 

 BART LEFEBRE LEERKRACHT 

ANNELIES VANLEEUWEN
LEERKRACHT VOEDING

“Een driegangenmenu bereiden voor bijna veertig 
volwassenen is geen sinecure. Daar gaan enkele we-
ken voorbereiding aan vooraf: een boodschappen-
lijstje samenstellen, de nodige berekeningen doen, 
producten aankopen … Je wil de ouders iets lekkers 
voorschotelen, maar je wil het ook haalbaar houden 
voor de leerlingen en voor jezelf. Als aperitief opteer-
den we voor cava of fruitsap en opgevulde wraps. Als 
hoofdgerecht konden de ouders kiezen tussen vege-
tarische lasagne of lasagne met vlees. Het dessert be-
stond uit warme appeltaart en daarna was er koffie 
met zelfgebakken koekjes.”

GUY STEUPERAERT
KLASSENLERAAR 1B

“We speelden met een aantal collega’s uit 1B al een 
tijdje met het idee om de ouders eens uit te nodi-
gen voor een hapje en een drankje. Toen Annelies 
Vanleeuwen (leerkracht Voeding) aangaf dat ze 
dit eigenlijk ook wel zag zitten, kwam alles in een 
stroomversnelling. Het voorstel van ‘een hapje met 
een drankje’ werd zelfs uitgebreid tot een volwaardig 
driegangendiner. 

Na een eerste brainstormvergadering met collega’s 
en directie kwamen er al snel een datum, locatie en 
menu uit de bus en werd gekeken wie wat kon doen 
in welke les. Een uitnodiging en welkomstwoordje 
opstellen in de les Nederlands, een logo ontwerpen 
in de les Techniek-ICT, keukenschorten, broches en 
feestelijke strikjes maken in de les Mode, een menu-
kaart maken in de les Frans, de belangrijkste etiquet-
teregels overlopen in de les Mavo, zoeken naar een 
sfeervolle decoratie in de les Plastische Opvoeding 
en op de avond zelf natuurlijk zorgen dat de kassa 
klopte. Het spreekt voor zich dat het zwaartepunt in 
de kookles lag.”

MAMA VAN ALISSIA VAN 
NIEUWENHUYZE

LEERLING 1BA

“De klassenleraar had ons tijdens het oudercontact 
bij de paasrapporten uitgenodigd. Het leek ons me-
teen een heel leuk idee. Zo konden we ook de an-
dere leerkrachten, klasgenootjes en hun ouders eens 

ontmoeten. Ik vond het een heel geslaagde avond en 
zou dit met plezier nog eens overdoen.”

 
CHAYENNE VANMEIRHAEGHE

LEERLING 1BB

“We waren de weken vooraf al in meerdere lessen 
bezig geweest met de uitwerking van ons pop-up-
restaurant, maar de laatste dagen voelde je de span-
ning oplopen. Ons lessenrooster werd aangepast en 
we stonden opeens veel meer uren in het kooklo-
kaal. Het was soms even ‘stressy’, maar mevrouw 
Vanleeuwen zorgde ervoor dat alles volgens plan 
verliep.”

JOACHIM ARCHIE
PEDAGOGISCH DIRECTEUR OLVH2

“Het was bijzonder leuk om te zien dat dit project 
gedragen werd door zoveel collega’s. Samen met onze 
leerlingen vormden ze een schitterend ‘Be One-team’. 
De inrichting was fantastisch, het eten superlekker, 
de kledij pico bello, het inleidend woordje spitsvon-
dig, de bediening op topniveau, de muziek sfeervol ... 
De leerlingen hebben zichzelf overtroffen en waren 
terecht apetrots op hun geslaagde avond. Dit bete-
kent ongetwijfeld een serieuze boost voor hun zelf-
vertrouwen. Ook de ouders hebben er duidelijk van 
genoten. Ik kreeg alleen zeer positieve reacties. Dit 
smaakt (letterlijk) naar meer.”

Komen eten bij … ‘Be One’

DE INRICHTING WAS TOT IN DE PUNTJES AFGEWERKT. WIE KAN HIER NEE TEGEN ZEGGEN? HET HAPJE MET EEN DRANKJE WERD EEN DRIEGANGENDINER.
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INTERNAAT
In het tweede en derde trimester waanden 

wij, opvoeders van het internaat, ons koks! Onze 
internen kregen een aperitiefje van shoppen 
in Roeselare, vergezeld van 12 werken waarin 
ze volop slaagden. Als voorgerecht konden ze 
genieten van een cinemabezoek, carnavalsfuif 
en hippe oorbellen maken. Als tussendoortje 
was er time to relax en een fotoshoot. Een 
heerlijk soepje start to run volgde en nieuw op 
ons menu is er Clint die de internen elke dins-
dagavond verrast met nieuwe ingrediënten 
zoals ultimate frisbee, klimmuur, ’t choukbal,  
acrogym … Als hoofdgerecht kregen de inter-
nen een bordje van teambuilding, watergames 
en badminton. Het dessert was overheerlijk 
met een uitstapje naar Bellewaerde en de 
happening ‘Swing in De Panne’. Hier vertellen 
onze proevers graag meer over.

Menu voor fijnproevers 
(en veelvraten!)

FEESTVARKENS 
Als kers op de taart, hadden we nog ons af-
scheid voor de zesdes. Maar liefst acht zesdes 
(Alice Declercq 6EE, Elien De Four 6HB, 
Marie-Jo Latruwe 6HB, Isabeau Meersman 
6EM, Tiny Neerinckx 6CM, Romanie Van 
Assche 6CM, Julie Verwilst 6STA en Amber 
Vyncke 6HWI) mogen we dit jaar uitzwaaien. 
We wensen hen het allerbeste toe en zullen hen 
zeker missen! 

Die avond werden ook twee personeelsle-
den in de bloemetjes gezet: Hilde (dienstper-
soneel) om wat ze allemaal voor ons doet en 
Veronique, onze internaatbeheerder, voor haar 
20 jaar dienst. We danken haar enorm voor 
haar inzet voor onze opvoeders, de internen en 
de ouders en voor haar werk voor de keuken op 
school. Zij zorgt er elke dag voor dat alle be-
nodigdheden voor de maaltijden en alle drank 
op tijd besteld worden en aanwezig zijn. Een 
dikke proficiat Veronique!

Na al dat lekkers kunnen onze internen er 
weer tegenaan. Na hun proefwerken verdienen 
ze zeker een welverdiende en deugddoende 
vakantie. Wij, als ‘koks’, kunnen intussen al 
nadenken over ons menu voor volgend jaar!

Lieve groetjes en tot volgende schooljaar!
ELIEN DEMEULEMEESTER OPVOEDER  

NAMENS HET INTERNAATSTEAM

“Woensdag 19 april gingen we met de bus 
naar Bellewaerde. Het weer was niet zo mooi, 
maar er was toch veel volk. We zaten op tal 
van attracties zoals de Huracan en de River 
Splash. Er waren ook enkele winkeltjes waar 
we konden genieten van lekkere snoepjes, ijs
jes of suikerspinnen. Het was super!”

BRITT DEJONCKHEERE 1MC, VICTORINE DESMET 1HA 

EN JULIE VAN LOOCK 3HW4B

“Woensdag 26 april vertrokken we naar 
zee. Samen met alle internaten van West
Vlaanderen verzamelden we op het fuifdo
mein. Er waren twee mooie tenten met een 
goeie DJ. Deze speelden leuke, coole en luide 
muziek. Je kon dansen zoveel je wou. We 
kregen er wel dorst en honger van. Er waren 
heerlijke frietjes en hamburgers.”

ANOUCK VERCRUYSSE 1LC EN MARIE-ELISA 

VANHAVERBEKE 2MD
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UITSTAP ZEEBRUGGE

UITSTAP ATH

UITSTAP ANTWERPEN – BREENDONK

UITSTAP BRUSSEL

UITSTAP VLAAMSE ARDENNEN

UITSTAP LONDEN 

Wij
kennen
geen grenzen

Een greep uit onze uitstappen en uitwisselingen. 
Stuk voor stuk onvergetelijke ervaringen!

UITWISSELING MET SPANJE – VALDEPENAS
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UITWISSELING MET POLEN

UITSTAP ITALIË

UITWISSELING MET SERVIË 

UITSTAP OOSTENRIJK

UITSTAP CANTERBURY

UITWISSELING MET SICILIË 

UITWISSELING MET ZUID-AFRIKA

UITSTAP XANTEN DUITSLAND
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Wij kennen geen grenzen
DISCOVER LONDON!

On 22 and 23 May 5TSO went on a school trip 
to the beautiful city of London. On arrival we 
first went to the cosy market place of Covent 
Garden, where we had time to shop and lunch. 
After that each class discovered the highlights 
of London. We saw the Big Ben, and the Houses 
of Parliament, Westminster Abbey, the London 
Eye and much more!

LOUISE PLATTEAU 5STA

When our feet were screaming for some rest, we 
went to a museum. Some of us went to the famous 
British Museum, others were impressed by dino-
saur skeletons in the Natural History Museum and 
those who are fond of fashion visited the Victoria 
and Albert Museum. Of course we were hungry af-
ter such a busy and fun day. We were free to go and 
eat whatever we wanted, we just needed to make 
sure we were at Piccadilly Circus in time for the 
musical The Phantom Of The Opera. The décor, 
costumes and music were very impressive! Around 
11.30 p.m. we arrived at our hostel Clink 78, where 
we got some well-deserved rest. 

After a good breakfast and a refreshing shower, 
we went on a treasure hunt through the city. Armed 
with a map and a little book with questions, we 
delved into the city. We travelled by Tube to se-
veral places in London, which wasn’t as hard as 
we expected. After that we had some free time to 
go shopping and have lunch. We encountered fa-
bulous places, and some of us even saw the Queen 
herself, who was in the city for a royal service in 
St. Paul’s. 

In the afternoon we went to Westminster to go 
on a boat trip on the river Thames, accompanied 
by a funny, typically British tour guide. Then it was 
time for us to go back to the hostel to take our lug-
gage and go back to Belgium. 

We thought the trip was over, but another ad-
venture awaited us. We had to wait for about two 
hours before we could go on the Eurotunnel, but 
we didn’t complain at all because there were plenty 
of shops to be discovered in the Tax Free Zone. 

It was a wonderful experience to go to London. 
We had a great time and enjoyed every single mi-
nute! A big thank you to our teachers! 

1940-1945: 
MEEDOGENLOOS MECHELEN

Donderdag 4 mei trokken derde en zesde hu-
mane wetenschappen naar de Kazerne Dossin 
in Mechelen. Onvatbaar en beklijvend waren 
de verhalen over de gruwelen van de Tweede 
Wereldoorlog die we daar te horen kregen. 

JARNE VANHEE 6HWI

Eerste blikvanger was een enorme muur vol-
geplakt met foto’s. Over vier verdiepingen hangen 
ruim 26 000 portretten van mannen en vrouwen, 
jong en oud, die tijdens WOII het slachtoffer wer-
den van het nazisme. Slechts 5 % van hen over-
leefde de deportatie van Kazerne Dossin naar de 
vernietigingskampen in Duitsland en Polen. 

De gids vertelde ons anekdotes van de over-
levenden, zoals Simon Gronowski. Als 10-jarige 
jongen werd hij vanuit Kazerne Dossin naar 
Auschwitz gedeporteerd. Dankzij een aanval van 
het leger van het Verzet slaagde Simon erin om uit 
de treinwagon te ontsnappen. Ruim drie maanden 
doolde hij rond op de terugweg naar huis. 

We werden er ook geconfronteerd met kleding-
stukken, affiches en foto’s die een beeld schetsen 
van de toenmalige situatie in het land. De verhalen 
en beelden nagelen je vast aan de grond en doen 
je beseffen dat het onmogelijk te vatten is wat er 
tijdens deze gruweloorlog allemaal gebeurde. 

In de namiddag kon 3HW de stad Mechelen 
ontdekken via een historische zoektocht. De 
leerlingen van 6HW volgden het parcours van 
Mechelen Muurt: een kunstproject waarbij tien 
(inter)nationale kunstenaars zich met potlood, verf 
en spuitbus op lokale gebouwen mochten uitleven.

POLEN: 
ONZE EERSTE UITWISSELING!

Van 5 tot 12 mei gingen we met vijf leerlingen 
uit de tweede Grieks-Latijnse op uitwisseling 
naar Polen. Het was een leerrijke en toffe erva-
ring. Het thema van de uitwisseling was Peer 
Mediation, geweldloze communicatie. 

SEPPE MANDERICK, ANNE-SOPHIE MANDERICK  

& ELVIRA SIMOENS 2GL

Het eerste weekend brachten we een bezoekje 
aan Warschau en gingen naar het Joods museum, 
een kamerconcert van Chopin, een herdenkings-
stoet ... Op zondag reden we naar Naklo waar onze 
gastgezinnen ons stonden op te wachten. 

Op maandag en dinsdag bleven we op de school. 
We deden er allerlei leuke activiteiten samen met 
de andere uitwisselingsstudenten uit Spanje, 
Turkije en Polen. Zo was er een spel met maskers 
waarbij je de jongen of het meisje van je gastgezin 
moest observeren en zo goed mogelijk imiteren. 

Op woensdag bezochten we met een gids het 
mooie stadje Torun, de geboorteplaats van de be-
roemde Copernicus. We kregen ook een tweetal 
uurtjes vrij om het stadje op eigen houtje te leren 
kennen. Op de terugrit werd een quiz gespeeld 
en het winnende team kreeg een specialiteit van 
Torun: een peperkoeken hartje dat je zeker ge-
proefd moest hebben. 

De volgende dag stapten we om vijf uur ’s mor-
gens op de bus en om halftien kwamen we aan 
in Gdansk. Opnieuw kregen we een interessante 
rondleiding en een tweetal uurtjes vrij. Ook daar-
na deden we een quiz. Vrijdagochtend moesten 
wij jammer genoeg ons gastgezin al verlaten en 
afscheid nemen.

Deze uitwisseling is iets wat we altijd met 
ons zullen meedragen en hopelijk mogen we 
de Polen volgend jaar in januari op onze school 
verwelkomen. 
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Reis rond de wereld in drie talen
Oud-leerlinge Lisa-Marie Soenens (6 Secretariaat-
Talen, afstudeerjaar 2015-2016) studeert momen-
teel in het buitenland. Ze verblijft telkens drie 
maanden in een land. In september begon ze in 
het Engelse Londen, daarna vertoefde ze in het 
zonnige Tamarindo in Costa Rica en momenteel 
ontdekt ze Nice in Zuid-Frankrijk. Genoeg om 
over te praten dus!

EMMA DECLERCK EN TESSA VANLUCHENE 6STB

VANWAAR HET IDEE OM IN HET BUITENLAND TE 
STUDEREN?

In het laatste jaar secundair onderwijs bleef ik maar 
twijfelen over wat ik wou studeren. Ik had contact 
opgenomen met een meisje dat een multi-talenjaar 
bij Education First had gevolgd. Na het gesprek was 
ik meteen overtuigd dat ik eerst een jaar in het bui-
tenland wou doorbrengen om mijn talen bij te scha-
ven en de wereld te ontdekken! 

ZIT JE OP EEN (SPECIALE) INTERNATIONALE 
SCHOOL? 

Nee, het is een talenschool die voor iedereen toegan-
kelijk is. De jongste student die ik ontmoette, was 14 
jaar, maar er zitten ook bejaarden die nieuwe talen 
willen leren.

WELKE STUDIERICHTING/VAKKEN KIES JE DAN?

Je hebt een totaalpakket van 36 uur per week. 24 
daarvan zijn ‘general classes’, te vergelijken met 
taallessen zoals in het middelbaar. Daarnaast zijn er 
‘spin classes’. Daar kan je kiezen voor gewone klas-
sen (zoals extra grammatica of woordenschat) of 
speciale klassen (zoals geschiedenis van het land of 
filmstudio’s). 

WAAROP LIGT DE KLEMTOON IN DE OPLEIDING?

Die ligt vooral op taal en spreken. De leerkrachten 
spreken alleen maar de taal waarin je les krijgt, 
meestal kennen ze geen andere taal. 

ZIJN ER EVALUATIEMOMENTEN ZOALS PAPERS, 
EXAMENS? 

Af en toe zijn er evaluatiemomenten, maar dat is 
puur voor jezelf. Iedereen die daar zit, heeft ervoor 
gekozen en is dus ook gemotiveerd.

HEB JE SOMS HEIMWEE? 

Ik denk dat iedereen die ik dit jaar heb ontmoet wel 
eens heimwee heeft gehad en daarom is het gemak-
kelijker om elkaar te steunen. Als ik het wat moeilijk 
had, zocht ik anderen op die ook mijn taal spraken en 
deden we leuke dingen om onze gedachten te verzet-
ten of we praatten wat over thuis. We konden altijd 
ons hart bij elkaar luchten!

DRIE MAANDEN WAS JE IN COSTA RICA. WAT ZIJN 
DE GROOTSTE CULTUURVERSCHILLEN TUSSEN 
COSTA RICA EN BELGIË?

Eén van de grootste verschillen die ik meteen zag toen 
ik in mijn gastgezin aankwam, was hoe de mensen 
daar zó gelukkig zijn met zó weinig. Mensen leven er 
met 15 in een klein huisje met één badkamer en laten 
daar dan ook nog eens studenten leven. Ze delen alles 
wat ze hebben. Toen ik hen erover aansprak, zeiden 
ze dat ze over alles beschikken wat ze nodig hebben 
om gelukkig te zijn: familie.

Nog een groot verschil was het eten. Je krijgt drie 
keer per dag rijst en bonen. Toen ik terug in België 
was, heb ik toch even geen rijst meer aangeraakt.

IN WELKE VAN DE DRIE BEZOCHTE STEDEN ZOU 
JE VOOR EEN LANGERE TIJD WILLEN WONEN? 

Ik zou graag nog een paar jaar in Londen gaan stude-
ren omdat het echt een wereldstad is. Het was mijn 
eerste bestemming en ik vond het daar geweldig. Er 
zijn zoveel verschillende culturen in één stad en nog 
zoveel mooie plekjes om te ontdekken!

OP WELKE MANIEREN BEN JE RIJKER GEWORDEN 
DOOR DEZE ERVARING? 

Uit mijn comfortzone stappen was echt een verrij-
kende ervaring en iets wat ik nodig had. Wat mij 
het meest opvalt, is dat ik zoveel over mezelf heb 

bijgeleerd. Bovendien heb ik me meer leren openstel-
len voor alles en iedereen. Ik kan nu ook echt gewoon 
ergens zitten en genieten van de kleine dingen waar 
we normaal niet bij stilstaan. Dan pas besef je hoe 
mooi het leven kan zijn. 

WAT IS JE MOOISTE HERINNERING TOT NU TOE?

Hoewel ik ondertussen heel veel mooie plaatsen heb 
gezien, is dat toch mijn thuiskomst van Costa Rica. 
Ik had 22 uur gereisd per vliegtuig. Er waren veel 
vertragingen en mijn bagage was in Amerika ach-
tergebleven. Ik was doodop, maar in de aankomsthal 
stonden mijn vrienden en mama mij met spandoeken 
en bloemen op te wachten. Toen ik thuiskwam, was 
ook heel het huis versierd met ballonnen en spandoe-
ken en zaten er nog een paar vrienden als verrassing! 

HEB JE NOG CONTACT MET MENSEN DIE JE 
TIJDENS JE VERBLIJF HEBT ONTMOET? 

Vooral met de Belgen hou ik contact omdat het leuk 
is dat we elkaar veel kunnen zien! We sturen nog 
wekelijks berichtjes en vertellen alles wat er op onze 
nieuwe bestemmingen gebeurt. We hebben al een 
reünie gepland deze zomer! 

HEEFT JOUW OPLEIDING OP HEMELVAART JOU IN 
HET BUITENLAND GEHOLPEN?

Jazeker! Ik had al heel veel taallessen gehad tijdens 
mijn opleiding Secretariaat-Talen waardoor ik me-
teen goed mee was. Ook sommige methodes had ik 
al aangeleerd waardoor ik voorsprong had op de rest. 

WAT ZIJN JE PLANNEN VOOR VOLGEND JAAR?

Volgend jaar wil ik International Business Manage-
ment aan de Arteveldehogeschool in Gent studeren. 
Dat is bedrijfsmanagement, maar volledig in het En-
gels gegeven.  

“Ze delen 
alles wat ze 

hebben.”

OP DE FOTO RECHTSBOVEN STAAT LISA-MARIE IN HET MIDDEN
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Zij weten waarom!
ANKE DEBRABANDERE

MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN

Logopedie, Arteveldehogeschool Gent
Bij Sport Vlaanderen Waregem begeleid ik kinde-
ren bij paardrijlessen. Zo ontdekte ik dat ik heel 
graag met kinderen werk. Ik twijfelde lang tussen 
lager onderwijs of logopedie. Een gesprek met mijn 
nicht die vorig jaar als logopediste afstudeerde en 
lessen Nederlands over fonetiek trokken me over de 
streep. Ik vond het heel interessant om te weten waar 
klanken geproduceerd worden, hoe de stembanden 
werken … 

NICOLINE DEVOS
ECONOMIE-WISKUNDE

Interieurarchitectuur, Sint-Lucas (Gent)
Sinds het vijfde leerjaar droom ik al van deze richting. 
Ik ben enorm graag creatief bezig en wil daar later 
ook mijn beroep van maken. Interieurarchitectuur 
is zoveel meer dan kamers vullen met meubels of 
decoratie. Het is rekening houden met sfeer, belich-
ting, compositie ... Het lijkt mij fantastisch om voor 
klanten van hun huis een thuis te maken, want daar 
draait het toch om. 

ELISE LANDSHEERE
CREATIE EN MODE

Modetechnologie, Hogeschool Gent
Ik moest kiezen tussen verder mode volgen of een 
andere creatieve richting uitgaan zoals toegepaste 
architectuur, juweelontwerp, grafisch ontwerp ... Na 
één bezoekje aan de Hogeschool Gent was ik ech-
ter al verkocht. Modetechnologie is een combinatie 
van techniek, creativiteit en management. De oplei-
ding is ook zeer internationaal gericht. Je scherpt je 
Engels en Frans bij en kan kiezen voor een taalstage 
in Duitsland of in Spanje. Ik vond een ruimere op-
leiding dan alleen mode heel belangrijk. 

TINKA BLOMME 
BOEKHOUDEN-INFORMATICA

Bachelor secundair onderwijs, wiskunde en infor-
matica, VIVES Campus Torhout

Vroeger speelde ik altijd ‘schooltje’ met mijn broers 
voor wie ik blaadjes met rekensommen maakte. Ik 
vind het leuk om voor een groep te spreken en om 
kinderen iets bij te leren. In de derdes had ik een 
fantastische leerkracht wiskunde en mijn huidige 
leerkracht informatica wakkerde mijn liefde voor 
informatica aan. Dat mijn papa een wiskundefanaat 
is, heeft me ook wel beïnvloed. Ik hoop een goede 
leerkracht te worden die elke dag vol enthousiasme 
voor de klas staat.

ROBBE COGNIE
HUMANE WETENSCHAPPEN MET UITBREIDING WISKUNDE

Politieke wetenschappen, Universiteit Gent
Politiek volg ik al van jongs af aan, vooral sinds de fa-
meuze verkiezingen van 2010 toen België het record 
regeringsformatie brak. Dagelijks volg ik de politie-
ke besluitvorming en de buitenlandse politiek. 2017 
was voor mij een aaneenschakeling van politieke 
hoogdagen: verkiezingen in Nederland, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk en Duitsland! Graag zou 
ik op een kabinet werken of parlementsmedewerker 
worden. Straks eindigt mijn carrière op Hemelvaart, 
maar het waren zes fantastische jaren. Bedankt di-
rectie en leerkrachten!

EROS MASSCHELEIN 
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE MET UITBREIDING WISKUNDE

Geneeskunde, Ugent
Al sinds het derde leerjaar ben ik geïnteresseerd in 
het menselijk lichaam en droom ik ervan geneeskun-
de te studeren. In het middelbaar koos ik een alge-
mene richting omdat ik van mening kon veranderen, 
maar dat gebeurde niet. Biologie is nog steeds mijn 
lievelingsvak, maar ook de andere wetenschapsvak-
ken interesseren mij zeer. Ik ben sociaal en wil graag 
mensen helpen. Geneeskunde, een erg wetenschap-
pelijke maar ook sociale richting, is me dus op het 
lijf geschreven.

GUILLAUME VANOUTRIVE 
KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER 

Inspecteur van Politie, PAULO Gent
Ik koos deze richting omdat ik altijd al geïnteresseerd 
was in de veiligheid van de samenleving. Meestal as-
sociëren mensen de politie met ‘bestraffen’, maar dat 
wij met een veilig gevoel over straat kunnen lopen, is 
dankzij de politie. Tijdens de opleiding leer je veel bij 
over types mensen, menselijke gedragingen en hoe je 
met mensen en situaties moet omgaan. Bij de politie 
kan je ook doorgroeien. Elke dag bij de politie is een 
nieuw avontuur.

JULIE VERWILST 
SECRETARIAAT-TALEN

KMO-Management, Arteveldehogeschool Gent
KMO-Management bereidt je voor op hoe je een be-
drijf kan overnemen of één van de leidinggevende 
bedrijfsfuncties kan uitoefenen. Ik heb die keuze ge-
maakt omdat ik waarschijnlijk het bedrijf van mijn 
ouders zal overnemen en omdat de bedrijfswereld 
mij interesseert. In de opleiding KMO-Management 
krijg ik vakken als boekhouden, recht en economie, 
vakken die me uitermate boeien. Aan Artevelde kan 
je een eerste algemeen jaar volgen voor je in het twee-
de jaar een afstudeerrichting kiest.

Verder studeren of gaan werken, thuisver-
pleger worden of marketeer of …? Onze 
laatstejaars hebben de voorbije maanden 
enkele (moeilijke) knopen doorgehakt. 
Daarbij lieten ze zich niet alleen leiden door 
de stapels studiebrochures, ze leerden die 
informatie ook toetsen aan hun eigen inte-
resses en talenten. Lees zelf maar!

CARINE CARTON LEERKRACHT

STUDIEKEUZE LAATSTEJAARS

“Ik zie het 
 al helemaal 

zitten!” 
ELISE

 TINKA NICOLINE EROS

 ROBBE  GUILLAUME

 ANKE ELISE JULIE
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In tijden  
van oorlog …

WAREN ER VAN DIE SLIMME 
TRUCJES

De overgrootmoeder van Charlotte Muyle (5LE) was 
als kind een uitstekende smokkelaar. Haar ouders 
smokkelden vlees door met een kinderwagen met 
een valse bodem rond te rijden. Charlottes overgroot-
moeder zat in die kinderwagen opdat de smokkel niet 
zou opvallen. Slimme familie, want de opa van haar 
nonkel wist klompen te ontwerpen die in de omge-
keerde richting van de voetstappen wezen. Daardoor 
werden de Duitsers op het verkeerde spoor gezet als 
ze het pad van de smokkelaars probeerden te volgen.

KAN ALLES OP EEN KORTE TIJD 
VERANDEREN

Gustaaf Van Vynckt, de overgrootvader van Evy 
Desmet (5EM), sloot zich vlak voor WOI aan bij het 
Belgisch leger. Na zes weken keerde hij noodgedwon-
gen terug naar huis. Hij was betrokken geraakt in een 
hevig gevecht en had verwondingen aan zijn rechter-
arm opgelopen. Die arm werd geamputeerd en de rest 
van zijn dagen bracht hij door als oorlogsinvalide. 

IS DE LIEFDE TUSSEN BROER EN 
ZUS HEEL STERK

De tante van de papa van Michelle Coppejans (5EI) 
werd net niet doodgeschoten tijdens de oorlog. De 
Duitsers hadden de fiets van haar broer gepikt. De 
tante vond dit niet rechtvaardig en stapte naar de 
Duitsers. Eén van hen vond haar gedrag echter on-
gepast en wou haar doodschieten, maar een andere 
Duitser hield hem tegen. Hij vond dat ze het niet 
waard was.

WAREN VOOR DE BELGEN TOCH 
NIET ALLE DUITSERS VIJANDEN

Michel Devos, de peter van de grootmoeder van 
Robin Van Marcke (5HWia), ontmoette aan het 
front een vriend voor het leven. Geen vriend met wie 
je gezellig babbelt op café, maar de vriend die altijd 
trouw aan je zijde blijft, eentje met vier poten en een 
staart. In de loopgraven kreeg hij gezelschap van een 
Duitse herder, volledig uitgehongerd en vermoeid. 
Michel was zo aangedaan door dit tafereel dat hij het 
weinige eten met de hond deelde, wat beloond werd 
met een hechte vriendschap.

WAREN NIET ALLE JONGENS 
GOEDE SCHUTTERS

Toen de opa van Jara Vandermeulen (5EE) tien jaar 
was en de oorlog volop bezig was, speelde hij na 
school nog een partijtje voetbal. Toen hij een pass 
kreeg en hij zijn kunsten eens wou tonen, shotte hij 
echter in het raam van een meubelzaak. Blijkbaar 
was deze meubelzaak in handen van de Duitsers en 
toen deze naar buiten stormden, liepen ze snel naar 
huis. Alsof ze nog niet genoeg geschrokken waren, 
kreeg hij thuis nog straf omdat nu bleek dat hij al 
heel het jaar had gelogen dat de school een uur later 
gedaan was …

MOEST MEN SCHUILEN IN 
WATERPUTTEN 

De vader van de opa van Shauny Vander Cleyen 
(5HWia), Michel Parmentier, was als jonge dertiger 
krijgsgevangene in Kortrijk. Op een dag moesten ze 
onder bewaking van Duitsers door de stad Kortrijk 
wandelen. De perfecte kans om te ontsnappen. De 
Duitsers konden hen niet tijdig neerschieten en 
Michel en de anderen liepen voor hun leven. Michel 
verschool zich in de waterput van zijn broer. Een 
dag lang stond hij tot aan zijn knieën in het water. 
Toen de Duitsers weg waren, kwam zijn broer de put 
handmatig ledigen. Michel heeft zich er dagenlang in 
moeten verstoppen. De Duitsers hebben hem nooit 
gevonden.

WAS VINKT EEN 
MARTELAARSDORP

Christiane vertelde aan Elise Vandemeulebroucke 
(5HWia) hoe ze vanuit Grammene naar Vinkt 
vluchtten omdat ze dachten dat het daar veilig was. 
De mannelijke burgers werden echter uit de kelders 
gehaald. ’s Avonds werden ze in groepjes van twintig 
tegen de muur geplaatst, met de armen omhoog. Ze 
werden doodgeschoten vanop een afstand van tien 
meter. Marcel, de vader van Christiane, werd in zijn 
schouder geraakt, maar voelde instinctmatig dat hij 
niet dodelijk getroffen was. Hij verloor het bewust-
zijn en toen hij bijkwam, werd hij gewaar dat er twee 
lijken boven hem lagen. Het waren zijn schoonva-
der en broer. Hij verloor opnieuw het bewustzijn. 
Midden in de nacht werd hij wakker door de regen 
en vluchtte naar een hoeve in Zeveren waar hij de 
dokter belde. Ze brachten hem naar een klooster in 
Zeveren waar hij de eerste zorgen toegediend kreeg. 

ILLUSTRATIE STEFFIE DE WINTER 6CM

Zoveel verhalen over de wereldoorlogen zijn nog 
onbekend en ongeschreven. Daarom kregen de 
vijfdes in de les geschiedenis de opdracht om de 
onwetendheid wat kleiner te maken. Ze zochten 
naar inspirerende oorlogsverhalen bij familie, bu-
ren of vrienden.

SANDRA BAHLOUL LOZANO 5EE, SARA CLAUS 5EI &  

LAURA VANDENDRIESSCHE 5EE

“Aan het front 
ontmoette Michel  
een vriend voor  
het leven.”

WILDE MEN ZICH OOK 
PROFILEREN

Vier jaar was hij in het begin van de Tweede We-
reldoorlog, de opa van Tim Verbrugge (5EE). Op 
een dag zag hij buiten een geweer liggen. De kleine 
jongen wou wel eens opscheppen bij zijn vriendjes, 
dus nam hij het geweer mee. Op een afgelegen plaats 
begonnen ze het geweer te testen. Gelukkig is er niets 
gebeurd en hebben de ouders van Tims opa nooit 
iets geweten.
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Wat als …  
Hemelvaart niet zou bestaan? 

LEERLINGENDAG 16 MEI 2017
Als Hemelvaart niet zou bestaan, dan …

Heeft er geen traditionele zesjaarlijkse leerlingendag plaats. 
Eten de leerlingen ’s morgens geen croissants, chocoladekoeken, fruit … op de speelplaats.
Mogen de leerlingen nooit echt fout gekleed naar school gaan.
Ervaren de leerlingen niet hoe wonderlijk de live magic tricks van Nicholas wel zijn.
Laten we de cheerleaders en de vespa’s achterwege.
Vindt de spetterende leerkrachtenshow plaats voor een leeg publiek.
Annuleren we de frietjes van het kraam.
Aanhoren we nooit de klanken van de heerlijk foute party.
Raken de vele, vrolijke, kleurrijke foto’s van deze dag jullie niet.
Treffen we geen superschool gevormd door de eerste letters van deze ‘Wat als …’ 

ELLY DE VUYST FINANCIEEL DIRECTEUR



Minionderneming ItSOKé

Marie: “Ik ben jong en christen.”

WAT IS MIJN PASTORAAL 
ENGAGEMENT?

Ik zit nu in mijn laatste jaar humane wetenschappen. 
Volgend jaar zou ik heel graag vroedkunde studeren 
in Kortrijk. Sinds drie jaar ben ik actief in de paro-
chie Sint-Franciscus in Oostrozebeke. Daar help ik 
mee bij de vormselcatechese. Mijn mama is de ver-
antwoordelijke voor de werkgroep van het vormsel. 
Daarom vraagt zij me af en toe om wat hulp. Het 
zijn vaak kleine dingetjes die ik doe: ik heb enkele 
PowerPoints gemaakt, ik help klaarzetten en op-
ruimen, ik ben ook te vinden aan de afwas op de 
vormselwake, enz. Daarnaast help ik bij de kinder-
woorddienst van de parochie. Ook daar ben ik vooral 
een helpende hand voor mijn mama. Ik help soms 
wat knutselen of waarschuw de kinderen als ze zich 
moeten klaarmaken om in de kerk te komen. Sinds 
kort maken we gebruik van PowerPointpresentaties 
om de eucharistieviering te ondersteunen. Wanneer 
mijn (drukke) agenda het toelaat, bedien ik de com-
puter met de presentatie. Daarnaast zorg ik samen 
met twee vrienden voor muzikale begeleiding tijdens 
de vormselvieringen. 

HOE BEN IK ERTOE GEKOMEN?
Het zal je niet verbazen, maar ik ben opgegroeid in 
een gelovig gezin. Iedere week gaan we naar de zon-
dagsmis. Een drietal jaar geleden vroeg de priester 
aan mijn mama of ze het niet zag zitten om te hel-
pen bij de organisatie van het vormsel. Zij stemde 
hiermee in en vroeg me af en toe eens om haar te 
helpen. Nu vind ik het maar normaal dat ik iedere 
keer help als er een bijeenkomst is. Voor mij is dit 
mijn vrijwilligerswerk. Ik ga dit zeker blijven doen, 
ook als ik volgend jaar in Kortrijk studeer. In eerste 
instantie geniet ik ervan om mijn mama te helpen en 
ben ik blij dat ik op deze manier iets voor haar kan 
terugdoen. Anderzijds vind ik het werken met kinde-
ren rond geloof ook boeiend. Ik vind het interessant 
om te luisteren naar hun reacties op Bijbelteksten en 
ze te helpen in hun zoektocht naar wat het betekent 
om gevormd te zijn. 

ANDERS DAN ANDEREN? 
Hoewel ik mij door mijn pastoraal engagement hele-
maal niet anders voel dan andere jongeren, heb ik dit 
nooit zomaar aan de grote klok gehangen. De zondag 
naar de kerk gaan, is voor mij geen opoffering. Ik ga 
ook uit in het weekend en ga naar de KLJ. Naar de 
mis gaan, is dus helemaal niet voor saaie trienen, zo-
als mensen wel eens denken. Eigenlijk maak ik naast 
ruimte en tijd voor vrienden ook even tijd voor het 
gezin en wat ons verbindt, maar ook voor mezelf. Een 
moment om helemaal tot rust te komen en nieuwe 
energie te krijgen.

PASTORAAL 
Hemelvaart is een katholieke school, maar 
voor veel leerlingen (en volwassenen) is ‘chris-
ten-zijn’ vandaag de dag een eerder hol begrip. 
Bijbelkennis, de zondagse mis lijken zaken uit 
een ver verleden. Dat wil evenwel niet zeggen dat 
jongeren vandaag de dag de christelijke waarden 
niet meer uitdragen.

MARLIES HUYGHEBAERT LEERKRACHT 

Marie Verstraete, een leerlinge uit het zesde jaar 
humane wetenschappen, vertelt over haar pasto-
raal engagement in de Sint-Franciscusparochie in 
Oostrozebeke. 

MARIE OP UITSTAP NAAR ITALIË MET 6ASO 2017

FOTO BOVEN: DERDE VAN LINKS 

FOTO ONDER: TWEEDE VAN LINKS
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ItSOKé in de 
startblokken. 
Het belooft 
een boeiend en 
leerrijk jaar te 
worden!

Een drukke 
verkoop periode 
voor de mini- 
ondernemers! 
We maken hon-
derden pakjes 
voor onder 
de kerst- 
boom.

ItSOKé viert 
Valentijn in het 
Ringshopping 
Kortrijk-Noord. 
We krijgen er de  
prijs voor mooi-
ste verkoop-
stand.

Wat een
ervaring!

ItSOKé sluit de 
minionderne-
ming af met een 
award voor de 
meest opmerke-
lijke mini.
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GROEPSFOTO
1 De koningin van de triples zit in 1ME! De … 

wat? Als je bij rope skipping een triple uitvoert, dan 
passeert het touw drie keer tijdens één sprong. Nena 
kan dit zo goed dat ze deze bijnaam kreeg. Op het 
interscholentornooi badminton won ze ook een zil-
veren medaille.

 
2 Al is Julie een kleintje, ze basket wel als de bes-

te. Met haar eigen ploeg speelde Julie al verschillende 
finales. Met de schoolploeg won ze zelfs het Vlaams 
Kampioenschap! Van een grote madam gesproken!

 
3, 4 & 5 De amazones van onze klas zijn Dorien,  

Marie-Maxence en Marie Vandamme, maar dat is 
niet zonder gevaar. Marie viel deze winter recht op 
haar hoofd. Zelfs haar tok (helm) was kapot.

 
7 Tiffany kan je bijna altijd buiten vinden. Als 

oudste van het gezin moet ze ervoor zorgen dat haar 
zusjes en broer zonder al te veel ruzie samen spelen.

 
8 & 10 Laure en Melissa lieten ons al eens proe-

ven van ove(r)(n)heerlijke cupcakes. Laure weet in-
tussen wel dat je popcorn niet te lang in de pot mag 
laten liggen. En als je drie keer zoveel beslag maakt 
als je nodig hebt, kan een flantaartje weleens ontplof-
fen in de oven, hè, Melissa.

 
9 Nadat ze bij het hockeyen door haar knie zak-

te, bleek dat Ella een bindweefselziekte heeft waar-
door intensief sporten niet meer mag, maar dat wil 
niet zeggen dat ze nu niet meer weet wat gedaan. 
#Instagram

 

13 Noah is een topbadmintonner. Op het inter-
scholentornooi moest hij echter het onderspit delven. 
Omdat Noah te goed was, moest hij de hele tijd met 
zijn linkerhand spelen. Tja …

 
14 Ook Gilles rijdt paard. Met Weltino vestigde 

hij onlangs een nieuw hoogterecord van 1m20 en 
won hij al 3 lintjes op 9 wedstrijden.

 
15 De spring-in’t-veld van onze klas is zonder 

twijfel Thaïna. Haar grootste talenten zijn kweb-
belen en tekenen. Voor dat tekenen volgde ze les in 
Deerlijk. Het tateren oefent ze veel voor, tijdens en 
na de lessen.

 
18 Naast gek doen, is Joren blijkbaar ook heel 

goed in handbal. Hoewel, toen hij eens over een bank 
wou springen, bleef hij haperen en vielen zijn voorste 
tanden eruit. Auwch!

 
20 Yentl is een echte krak in gamen. Tom Clancy’s 

rainbow six: Siege, ARK: Survival evolved, Black 
Ops III … You name it, he plays it.

 
Ik snap dat sommige meisjes liever een WAG zijn 

van een echte klassevoetballer. Treur niet: Rune staat 
niet op de foto, maar voetbalt wel bij ‘De Rassing’. Ga 
maar eens kijken naar het voetbalterrein aan blok E.

 

KLAS IN DE KIJKER
Dat 1ME over veel toppertjes beschikt, werd al 
snel duidelijk tijdens de talentenshow in de les 
Leefsleutels. Ook als klas doen ze het fantastisch: 
ze wonnen de campagne ‘Een propere school’ en 
waren ook al de beste op het netbaltornooi. Meet 
de kanjers van 1ME!

MIEKE VOLDERS KLASSENLERAAR 1ME

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20

19 Robbe (links) en 12 Arthur (rechts) ten-
nissen allebei. Twee keer moesten deze twee-
lingbroers tegen elkaar spelen, maar vraag 
Arthur best niet wie toen won.

6 Eén van onze tennissters Rhune poseert 
hier met een medaille, en terecht! Ze won er 
al vier! Op training wordt veel gelachen. Zo 
was Rhune eens ballen aan het rapen toen haar 
vrienden de sproeiers aanzetten!

17 Er zitten liefst twee wielrensters in onze 
klas! Marie Vaneeckhoutte kon niet aanwezig 
zijn op de shoot, maar net als Kyena (links) 
moet ze wel tegen een stootje kunnen. Marie 
vloog al eens uit de bocht, recht de struiken 
in. Kyena maakte onlangs nog een zware val 
op training. 

16 De karateka uit onze klas is Ghadir 
(rechts). Onlangs slaagde ze met glans voor het 
examen voor de oranje gordel! Op naar zwart!

11 Marie Dooms deed vroeger aan keur  - 
turnen, nu gaat ze voor tumbling. Ook tennis 
beoefent ze in clubverband.

1ME’s got talent 
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NATHALIA EN ERNEST  

UIT OEZBEKISTAN

FAMILIE ALHAJ  

UIT SYRIË, ALEPPO

LAN  

UIT VIETNAM

JUSTINE NZEYIMANA  

UIT BURUNDI

AMER  
UIT BAGDAD (IRAK)

KHALED ALSAIQALI  

UIT PALESTINA

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND 
“Het project begon met een bezoek van twee Irakese 
vluchtelingen. De broers Amer en Mohammed uit 
Bagdad (Irak), kwamen vertellen hoe het was om een 
vluchteling te zijn. Hun bezoek bleef lange tijd hangen. 
Pakkende documentaires en vooral een eigen interview 
met een vluchteling brachten ons nog dichter bij het 
echte leven van een vluchteling. Voor ons was dit pro-
ject zeer leerrijk en boeiend.” 

INE MAES EN ELLEN VAN GILS (6EI EN 6WW)

“Tijdens het project leerden we dat achter de massa 
ook mensen met een identiteit zitten. Personen met een 
verleden, een verhaal dat vaak tragisch en triest is. Op 
tv zien we enkel de groep, de massa. Verder kijken we 
niet en daardoor voelen we geen medeleven.” 

EMILIE MESTDAG, MAITÉ CRETEUR & JOLIEN VERBEKE (6WW)

“We hoorden vaak schokkende verhalen, maar daar-
door hebben we meer empathie gekregen.”

PHILIPPE VAN WYNSBERGE & ALINE TEERLINCK (6WW, 6EM) 

LEVEN IN EEN ASIELCENTRUM
In het kader van datzelfde project trokken de leer-
lingen van 5 Humane Wetenschappen en 5 Latijn-
Moderne Talen ook naar het opvangcentrum voor 
asielzoekers in Menen. 

EEN IMPRESSIE VAN EEN LEERLING

“Eerst kregen we uitleg aan de hand van een leerrijke 
PowerPointpresentatie van een ‘assistente’. We leerden 
dat Bob Marley, Einstein, Mika, Vincent Kompany … 
allemaal vluchtelingen of kinderen van vluchtelingen 
zijn. 

De assistente bootste samen met Cato een in-
terview na bij het Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatslozen (Brussel). Zo’n inter-
view kan wel drie uur duren en er wordt tot in detail 
gevraagd naar het land, de cultuur en het leven van de 
asielzoeker voor zijn/haar vlucht. 

Via de media worden we overspoeld door beelden 
van vluchtelingen, door starre nieuwsfeiten en 
(voor)oordelen over asielzoekers. Voor de meesten 
blijft het een massa zonder identiteit. Het project 
‘Beelden en verhalen van vluchtelingen’ gaf hen 
een gezicht.

JULIE BOEDTS, INE D’HEYGERE  

& LIESBETH BERLAMONT LEERKRACHTEN 

“Een vluchteling interviewen, dat doe je niet elke 
dag. We hadden onze twijfels over deze toch wel con-
fronterende opdracht. Ook onze ouders stonden niet te 
springen om een vluchteling thuis te ontvangen, dus 
spraken we af in een tearoom. Ondanks de vooroorde-
len bleek het een boeiende, leerrijke en aangrijpende 
ervaring te zijn die onze kijk op vluchtelingen op een 
positieve manier veranderde.”

CAMILLE COENE, MAURA SEYNAEVE & LIVIJA STROLYTE (6WW)

“Door dit project hebben we een eigen visie op deze 
problematiek kunnen ontwikkelen. Ook racisme kwam 
uitgebreid aan bod. We werden meermaals geconfron-
teerd met onze eigen vooroordelen ten opzichte van 
moslims. Opzoekingsopdrachten verrijkten onze ken-
nis en daardoor kunnen we bepaalde gebeurtenissen 
beter plaatsen en begrijpen.” 

MARIE D’HAVELOOSE, PAULINE RENIER,  

CAMILLE LAPIERE & INE KEULLER (6EM)

Tijdens een korte rondleiding informeerde de be-
geleidster ons over de procedure bij aankomst, hoe ze 
asielzoekers opvangen en welke activiteiten die kunnen 
doen. De asielzoekers verblijven daar tot ze als vluch-
teling erkend worden en krijgen er ‘bed, bad en brood’. 
Dit staat voor onderdak (een kleine standaardkamer 
met lavabo), verzorging en maaltijden. Ze hebben er 
ook een fitnessruimte, voetbaltafels en een gezamen-
lijke tv-ruimte. In totaal verblijven er mensen van 
13 verschillende nationaliteiten! Er zitten heel wat 
niet-begeleide minderjarigen (zoals Afghaanse jonge-
ren van 15 jaar). 

We konden vaststellen dat de asielzoekers het (rela-
tief ) goed hebben in het centrum. Wij zijn blij dat ons 
land zo’n goede opvang aan deze mensen kan bieden!”

LIESBETH DE POTTER 5HW

Vluchtelingen  
krijgen een gezicht
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Please don’t stop the music
Op de bus, tijdens het sporten en het studeren … 
Hoofdtelefoons en oortjes zijn niet meer weg te 
denken bij jongeren, maar naar welke muziek 
luisteren zij eigenlijk? Wij gingen op zoek naar 
leerlingen met een speciale muziekstijl. Wie weet 
is één ervan wel iets voor jou.

FIEN DE VRIESE 6LM EN MAURA SEYNAEVE 6WW

EMMA DECLERCK, 6STB
Muziek is geeft me steun en energie en ontspant 

me wanneer ik naai of gedichten schrijf. Mijn voor-
keur gaat naar Duitse schlager-popmuziek en dan 
vooral naar Helene Fischer. Mijn opa toonde me 
een van haar shows en ik was helemaal weg van haar 
prachtige stem. Dankzij ‘Die Große Helene Fischer 
Show’ leer ik elk jaar nieuwe Duitse zangers kennen. 

Ik merk nu pas dat Duitse muziek mij veel meer 
raakt dan bijvoorbeeld Engelstalige liedjes. De Duitse 
sfeer, die ‘Deutsche Gemütlichkeit’, is gewoon heel 
aanstekelijk. Je kan me echt een Duitse muziekfreak 
noemen. Ook al ben ik op vakantie, Helene Fischer 
speelt in de mobilhome en het hele gezin zingt gega-
randeerd mee!

Aanrader Het is moeilijk om één nummer uit 
te kiezen, dus ik geef jullie er twee mee: Flieger en 
Fighter van Helene Fischer. Ze bewijst hiermee dat 
ze zowel schlager als echte pop kan zingen.

MATTIAS DESMET, 6WW
Je kan me bijna altijd met mijn koptelefoon op 

vinden. Er is eigenlijk geen enkel muziekgenre dat 
ik niet goed vind, maar het allerliefst luister ik naar 
metal (voor de kenners: folk, power, trash en nordic). 
Ik ben eigenlijk naar metal beginnen luisteren om 
indruk te maken op een meisje dat ook naar metal 
luistert. 

Onlangs ging ik met enkele vrienden naar een 
concert van Sabaton en sindsdien ben ik nog meer 
fan geworden. De sfeer was fantastisch en we hebben 
ons enorm geamuseerd. Amon Amarth, Rammstein 
en Metallica staan nog op mijn concertbucketlist. 
Zelf speel ik al acht jaar klarinet. Klarinetmuziek en 
metal lijken totaal verschillend, maar ik vind dat ze 
in de kern wel op elkaar lijken. 

Aanrader Voor de metalheads raad ik Guardians 
of Asgard van Amon Amarth aan. Voor de niet-, maar 
misschien wel toekomstige, metalheads: The metal 
van Tenacious D. 

MADELINE HOUVENAGHEL, 5WWG
Ik ben grote fan van Koreaanse popmuziek, een 

genre dat ik eigenlijk toevallig ontdekte. Ik was naar 
popmuziek aan het luisteren toen een liedje van een 
Koreaanse boysband begon te spelen en het was he-
lemaal mijn ding. Ik ben toen meer dergelijke mu-
ziek beginnen opzoeken en zo ben ik fan geworden. 
De teksten begrijp ik niet, maar ik weet wel dat ze 
een mooie betekenis hebben. Het zijn niet enkel lief-
desliedjes, sommige gaan over de maatschappij, of 
over hoe jongeren voor zichzelf moeten opkomen. 
Het is altijd een leuke verrassing om te ontdekken 
wat de lyrics betekenen.

Aanrader Not today van BTS: goede beat en een 
coole videoclip! 

LALLIE SAUTIER, 6WW
Na het afgaan van mijn wekker is muziek niet 

meer weg te denken. Ik luister zelfs naar muziek als 
ik mijn tanden poets. Ook in de auto, op de fiets of 
op de trein spelen mijn favoriete liedjes. Het enige 
moment waarop het muisstil is, is als ik studeer. 

Eigenlijk heb ik een beetje de muzieksmaak van 
mijn vader geërfd. Nu ontdekt hij zelf nieuwe groe-
pen door mij. Ik kan echt genieten van een goede beat 
en de mooie teksten van rap- of alternatieve muziek. 
Commerciële muziek kan me niet bekoren. De mees-
te mensen kennen dan ook bijna geen enkel liedje van 
op mijn playlist. Tijdens het sporten heb ik dan weer 
nood aan vrolijke liedjes die me helemaal oppeppen. 

Aanrader Ik zou jullie zeker de alternatieve band 
‘Nothing But Thieves’ aanraden. Luister je liever 
naar rap, dan moet je Two Shots van Goody Grace of 
Hungover van Emmalyn proberen!

ILLUSTRATIE FEBE VERTRIEST 6WWG

“Na het afgaan 
van mijn wekker 
is muziek niet 
meer weg te 
denken.”
LALLIE

EMMA MATTIAS MADELINE LALLIE
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leerkrachten
Met vier zijn ze, de collega’s die eind juni defini-
tief afscheid nemen van Hemelvaart. Ze komen 
uit verschillende vakdomeinen, maar delen hun 
passie voor onderwijs, de school en hun leerlingen.

DONA BEUNENS ALGEMEEN DIRECTEUR

Als verantwoordelijke voor de leerlingenadmi-
nistratie is Christine Van Den Driessche een vaste 
waarde binnen Hemelvaart. Voor wie geregeld het 
schoolnummer intoetst, klinkt haar aangename te-
lefoonstem bekend in de oren. In de nieuwe balie in 
blok H stoomt Christine dit schooljaar haar opvol-
gers klaar om de fakkel over te nemen. 

Donat Veraverbeke geeft de liefde voor de wis-
kunde door aan zijn vakcollega’s. Geduldig bracht 
hij zijn leerlingen jarenlang de fundamenten van de 
wiskunde bij. De fans daagde hij uit om de lat hoger 
te leggen. Wie het lastig had, kon op een sportieve 
wiskundecoach rekenen.

De vakwerkgroep mode neemt afscheid van Gerda 
Demeyere. Na een jarenlange carrière als opvoeder 
trok Gerda richting modeateliers. Als lid van de 
werkgroep Sjaloom neemt Gerda heel wat praktische 
taken op zich, waaronder de zorg voor het uniform 
van de koorleden.

Met Keukeldam@France laat collega Roos 
Mestdagh een prachtig initiatief na op Hemelvaart. 
Met veel liefde voor de Franse taal trekken onze eer-
stejaars elk jaar onder leiding van Roos naar de la-
gere school ‘pour une journée Française’. Haar rijke 
ervaring gaat dankzij een prima samenwerking met 
de collega’s niet verloren.

Beste collega’s, we wensen jullie allen een mooie, 
boeiende toekomst! Bedankt voor al wat je voor 
Hemelvaart betekende en het ga jullie goed!

Hemelvaart wuift uit

Tweeëntwintig leerlingen hebben het voorbije 
schooljaar gezorgd voor een steeds weer verras-
sende editie van AanZet. Van zes van hen moeten 
we nu afscheid nemen omdat ze de stap naar het 
hoger onderwijs zetten. 

CARINE CARTON LEERKRACHT

Fien en Maura, jullie nieuwsgierigheid bracht 
jullie vaak buiten de schoolmuren en leverde ster-
ke interviews op. Jullie namen ons mee achter de 
schermen van The Voice Kids, gingen op tour met 
Balthazar, legden een brandweervrouw het vuur 
aan de schenen, lieten een diëtiste kritisch in onze 
brooddoos kijken enz. Zelfstandig en gedreven werk-
ten jullie aan boeiende reportages over heel diverse 
onderwerpen zoals sport, mode en muziek.

Emma, jij gaf in je artikels vaak een stukje van 
jezelf bloot. Je trok ons mee op je geocaching-avontu-
ren en naar Duitse schlagersfestivals, je ergerde je aan 
de drukte van Londen, maar Italië vind je ‘eccellente-
medicitastic’! Tessa, we proefden van jouw sfeervolle
gedichten. Met jou werden we ‘high@school’ en je 
schreef zonder taboes over de relatiedag voor de vier-
des. Jullie gezamenlijke interviews met oud-leerlin-
gen die in het buitenland gingen studeren of werken, 
werden gretig gelezen!

Jarne, jij beet je vast in elke opdracht. Je laveerde 
moeiteloos door heel uiteenlopende onderwerpen: 
van het prehistorische rotariaat naar de elektrische 
fiets, van het stoere ninjutsu naar het frivole buik-
dansen. Met je laatste artikel over de oorlogsgruwel 
krijg je ons stil … 

Febe, in je prachtige tekeningen wist je haar-
scherp de emoties van eerstejaars weer te geven en 
sindsdien was jij onze ‘huistekenaar’. Illustraties bij 
een gedicht, een verhaal of welk thema ook: jouw 
creativiteit gaf elk artikel een heel persoonlijke toets.

Voor jullie enthousiasme en engagement: dank-
jewel! Wij wensen jullie een mooie toekomst buiten 
Hemelvaart!

redactie

TESSA, EMMA, FIEN, MAURA, FEBE & JARNE

GERDA, DONAT, ROOS & CHRISTINE
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Groot hart  
voor SOMIVAL
Voel jij je geroepen om mensen met een beper  –
king te helpen? Kan jij net als Helena Van Tichelen 
(3G5), Romy Dejonckheere (3G5), Jeanne 
Depessemier (4WE) en Merel Vandenbogaerde 
(1L) een glimlach op hun gezicht toveren? Als vrij-
williger bij SOMIVAL beleven zij elke zaterdag-
voormiddag een hartverwarmende voormiddag 
in het zwembad!

MARGOT VANDENBROUCKE 4G5 EN INE CLAUS 3G4

SOMIVAL begeleidt sporters met een fysieke, 
motorische of mentale beperking bij een waaier aan 
sporten zoals elektrische rolstoelhockey, rolstoel-
volleybal, boccia, paardrijden, atletiek en dus ook 
zwemmen. 

GELUK IS … SAMEN ZWEMMEN
Elke zaterdagvoormiddag van 9 tot 10 uur trekken 
Helena, Romy, Jeanne en Merel naar De Treffer om 
er met mensen met een fysieke of mentale beperking 
te zwemmen. Tijdens dat uurtje hebben ze het hele 
zwembad voor zich alleen. Met de kindjes worden er 
vooral spelletjes gespeeld, de volwassenen zwemmen 
vaak lengtes. Er zijn in de groep ook professionele 
zwemmers die op topniveau zitten en hard trainen. 

Niet enkel de zwemmers maar ook hun familiele-
den worden gelukkig van het vrijwilligerswerk, want 
vaak komt een broer of een zus mee zwemmen.

Om het kwartier wordt er van vrijwilliger gewis-
seld zodat ze zich niet te zeer aan een bepaald per-
soon hechten. Vooral bij mensen met een mentale 
beperking is dit van belang. Die wisseling leert hen 
omgaan met meerdere mensen en socialer worden. 
Door die manier van werken kent iedereen ook ieder-
een binnen de groep.

Alle vrijwilligers vormen een hechte groep en 
zien elkaar zeker op de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar 
verkochten ze paaseitjes om geld in te zamelen om 
naar de Special Olympics te kunnen gaan. Een paar 
zwemmers en andere atleten kunnen op die manier 
effectief deelnemen. 

Terwijl hun leeftijdsgenoten op zaterdagmor-
gen nog in dromenland liggen, zijn Helena, Romy, 
Jeanne en Merel dus al volop aan de slag! We zijn 
fier op hun schitterende inzet en fantastisch werk! 

Wist je dat Hemelvaart sinds kort een eigen klim-
muur heeft? Onze leerlingen beleefden in de les van 
Stan Naudts alvast een heus klimavontuur. Waarop 
moet je letten als je klimt? Hoe beveilig je mekaar het 
best? Hoe doe je een rappel? Dat de muur na deze 
les geen geheimen meer heeft voor de klas, is veel 
gezegd: er zijn namelijk verschillende klimroutes, 
van makkelijker naar moeilijk. Hemelvaart draagt 
sportbeleving en teamwork hoog in het vaandel.

CARMEN COUSSEMENT EN KAREN DECOCK LEERKRACHTEN

Onze klimmuur

SOMIVAL staat voor 
sport, ontspanning en 
mindervaliden. 

ROMY, MEREL, HELENA & JEANNE
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Familienieuws

In de prille lente van haar leven 
is van ons heengegaan
Nikki De Smet

LEERLING UIT 6BI

11 MAART 1999 – 2 MEI 2017

GEDRAGEN
Ik zal de zomer
niet meer zien.
En niet het licht 
dat zo veel dagen
vol liet stromen
van verlangen.
Mijn vriendschap laat ik hier
voor wie er troost aan heeft.
Wat ik nog overhield van dromen
is met de vogels weggevlogen.
Al ruist er nog
een zee van leven
dat me lief was,
achter mijn gesloten ogen.

Als er een morgen
van ontwaken is,
dan zal ik daar 
op jou wachten.
Laat me nu maar los
gedragen door de vleugels 
van de stilte. 

NAAR: KRIS GELAUDE

GREET CATTOOR LEERKRACHT

KALENDER
Voor de kalender van de zomervakantie 
verwijzen we naar de website van de school:
www.hemelvaart.be

3E TRIMESTER 2016-2017
OVERLIJDENS

26-02-2017 Eric Bekaert, vader van Ruth Bekaert, leerkracht
01-03-2017 Marguerite Cuveele, overgrootmoeder van Rosalie Fleurent, 2LA
05-03-2017 Armand Gheysels, vader van Caroline Gheysels, leerkracht
06-03-2017 Willy Van Geertruyen, grootvader van Katrijn Van Geertruyen, 2ME
06-03-2017 Marie-Rose De Sloovere, grootmoeder van Jarne Tremerie, 5HWiA
07-03-2017 Jenny Goeminne, grootmoeder van Tiana Vispoel, 1HA
07-03-2017 Marie-Joseph Vanhaecke, 
  grootmoeder van Cathoo, 4L5, en Leonie, 2MB, Billiouw
09-03-2017 Liliane De Jonghe, groottante van Ellen Polfliet, 3E4A
14-03-2017 Els De Groote, grootmoeder van Bieke Van den Berghe, leerkracht
14-03-2017 Robert Hubrecht,  grootvader van Aline Pyck, leerkracht
15-03-2017 Annie Rousseau, grootmoeder van Maxime Soete, 5EE
19-03-2017 Gabriëlle Van Hastel, grootmoeder van Febe, 6STB,  

 Siebe, 2MC, Naessens en Fien Detavernier, 6KA
21-03-2017 Marcella Vandenhende, overgrootmoeder van Emma Destoop, 5HB
22-03-2017 Carine Kerkhove, ex-collega
23-03-2017 Renaat Meersman, oom van Eva, 5STB, en Bo, 3HW4A, Bernard
29-03-2017 Leen Verfaillie, schoonmoeder van Nele Allemeersch, leerkracht
29-03-2017 Marcel Coucke, vader van Delphine Vuylsteke, leerkracht
31-03-2017 Marie-Louise Naessens, grootmoeder van Ella Merlier, 3E5
12-04-2017 Adriën Van den Berghe, grootvader van Jana Van den Berghe, 3HTA
13-04-2017 Marc Schamp, 
  grootvader van Chloé Coorevits, 3HB, oom van Margot Callens, 5HW
26-04-2017 Ignace Bossuyt, schoonbroer van Christine Platteau, dienstpersoneel
04-05-2017 Marie-Thérèse Benoot, grootmoeder van Laura-Line Demaeght, 3CM
11-05-2017 Noëlla Messeeuw, grootmoeder van Tiana De Staercke, 4KA
12-05-2017 Elisabeth Catry, grootmoeder van Emma Declerck, 6STB
12-05-2017 Claude Vermaut, grootvader van Manon De Backer, 3HW4A
17-05-2017 Hervé Vandenheede, grootvader van Manon, 5HW,  

 en Alizée, 2ME, Vergalle
25-05-2017 Germaine Duquesnoy, overgrootmoeder van Michiel Vandorpe, 6HWi
26-05-2017 Nancy Verbeure, mama van Ionna Marina, 2CVA

GEBOORTEN

02-04-2017 Manu, zoontje van Eline Naessens, leerkracht
06-04-2017 Isla, dochtertje van Ine D’heygere, leerkracht
17-04-2017 Lizzie, dochtertje van Elke Ballois, leerkracht
09-05-2017 Lander, zoontje van Bruno Van Beversluys, leerkracht

In memoriam
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Zomerse bucketlist

 O zelf waterijsjes maken (met lekkere frambo-
zen uit de tuin)

 O picknicken op het strand

 O een festival bezoeken (en Olga Leyers 
spotten) 

 O in je tuin kamperen en dapper het zomeron-
weer doorstaan

 O een kookboek random op een pagina open-
slaan, dat gerecht klaarmaken én opeten

 O een Joey special eten samen met je 
F.R.I.E.N.D.S.

 O een nieuwe sport proberen (bonuspunten als 
het zwerkbal is!)

 O een playlist met je favoriete liedjes opstellen 
(Vergeet ‘Kind van de duivel’ en het ‘Hemel-
vaartlied’ niet!)

 O iets doen voor het goede doel (Je haar done-
ren voor Think-Pink bijvoorbeeld.)

 O googelen wat je altijd al wilde weten (Is 
een inktvis nu eigenlijk hetzelfde als een 
octopus?)

 O je fiets pimpen

 O bij het stoplicht uit de wagen stappen en 
keiluid de zomerhit zingen

 O een moddergevecht houden

 O een waterballonnengevecht houden

 O een potluckdinner organiseren: vraag aan 
je vrienden om hun lievelingsgerecht mee te 
brengen en aan foodsharing te doen

 O een High School Musical marathon houden 
(What about us ...)

 O het Belgisch volkslied uit het hoofd leren zo-
dat je bij de volgende wedstrijd van De Rode 
Duivels luidkeels kan meebrullen

 O een handig gsm-nummer memoriseren: de 
brandweer, je oma …

 O een poolparty houden: laat die cocktails maar 
komen (Indien -16 jaar lees: mocktails.)

 O een goocheltruc leren zodat je op de zomer-
barbecue iedereen kan verbazen (Inspiratie 
bij Nicholas opgedaan?)

 O nachtzwemmen

 O naar een themafeest gaan (Zorg dat je de al-
lerbeste outfit ooit hebt!)

 O een slip&slide in je tuin maken

 O een ijsje met zoveel mogelijk bollen eten (‘t 
Leven is geen crèmekarre.)

 O in zee zwemmen

 O in een hangmat slapen

 O een outdoor movie night organiseren en ber-
gen popcorn verorberen

 O iets doen wat op je eigen bucketlist staat: 
bungeejumpen? luchtballonvaart?

 O een briefje schrijven naar iemand die op 
kamp gaat

 O een dagje netflix&chill

 O in een slaapzak van je trap glijden (Wij zijn 
niet verantwoordelijk …)

Wanneer je je nog steeds verveelt, kan je mis-
schien het alfabet achterstevoren leren?

Moordzomer!

WOUT CAPPELLE 2GL EN ELINE VERMEIRE 5HA

DE TOMBE VAN DE KEIZER
STEVE BERRY (VOLWASSENEN)

Op een dag ontvangt Cotton Malone een anonieme 
brief met een verwijzing naar een vreemde website 
en een al even vreemde eis. Malones zoektocht naar 
antwoorden brengt hem tot in China waar het terra-
cottaleger al 2200 jaar een gesloten tombe bewaakt. 
En juist daarin lijkt de oplossing op al zijn vragen 
te liggen … 

Dit is een boek vol duisterheid en spanning dat 
vele vraagtekens oproept bij de lezer. Een echte top-
per voor tijdens de vakantie!

Vanaf de eerste bladzijde was ik helemaal weg van 
deze roman. Je raast door het verhaal. Fascinerend, 
verrassend en meer dan spannend!

DE JACHT (IK JAAG OP KILLERS)
BARRY LYGA (16+) 

Jazz’ vader is een seriemoordenaar. Na enkele jaren 
kopieert iemand de moorden. De politie kijkt mach-
teloos toe. Kan Jazz helpen? Welke prijs moet hij 
hiervoor betalen? 

Horror is niet meteen mijn genre, maar van dit 
boek ga je op het puntje van je stoel zitten.Waar-
schuwing: niet voor gevoelige lezers!

SAM SMITH
JONAS BOETS (11+)

Sam is een doodnormale jongen. Of toch niet? Zijn 
leven verandert drastisch als hij plots gevraagd wordt 
om een spion te worden. 

Dit boek las ik in één keer uit. Het verhaal is heel 
goed opgebouwd en door het eenvoudige taalgebruik 
is het makkelijk te volgen. Ondertussen verslond ik 
al negen verhalen uit deze reeks!

BOY NOBODY
ALLEN ZADOFF (14+)

Hij komt supersnel, hij verdwijnt in een vingerknip. 
Hij is je beste vriend, hij is je grootste vijand. Wie 
is hij? Dat weet hij zelf ook niet. Zijn enige doel: 
moorden. 

Geen zin in verveling? Dan heb je twee maanden 
tijd om onderstaand lijstje af te vinken.

MARGOT VANDENBROUCKE EN HELENA VAN DAMME 4G5



Wij zijn hemelvaart!


