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Wat was er eerst, de kip of het ei? Het heeft 
hier geen belang, maar feit is dat uit ogen-
schijnlijk dode eieren kuikentjes geboren 
worden. Straks genieten velen bij het paas-
ontbijt van paaseitjes. De symboliek van de  
paaseieren is die van de opstanding, van 
nieuw leven.

In februari organiseerde het cultuurcen-
trum van Menen een tentoonstelling over 
nieuwkomers, over ontworteld raken en ver 
van huis hopen op een nieuw leven, een betere 
toekomst. Op hetzelfde moment stond in de 
inkomhal een tentoonstelling over de ‘grote 
oorlog’. Naast de opeisingen, de rantsoene-
ringen, de avondklok … kwamen eveneens de 
toenmalige migratiestromen aan bod. Migratie 
is duidelijk van alle tijden en van alle volkeren.

Europa kent al meerdere decennia vrede. 
Het welvaartsniveau is er hoog. Vaak vinden 
we de verworvenheden waarvan we tegen-
woordig genieten evident. Dat is niet zo. Daar 
werden in het verleden grote inspanningen 
voor geleverd. En … willen we onze comfor-
tabele situatie in stand houden, dan vraagt dit 
van ons allen een volgehouden inzet. Iedereen 
moet verantwoordelijkheid opnemen. 

Onderwijs speelt hierbij een belangrijke 
rol. Een voldoende brede algemene vorming 
in elke studierichting moet inzicht verschaffen 
en creativiteit aanwakkeren. Het moet bijdra-
gen tot het doorbreken van het wij-zij-denken 
waarmee nieuwkomers in Europa vaak gecon-
fronteerd worden. We moeten allen samen 
werken aan een betere toekomst voor ieder-
een. Zo kan Pasen een feest van nieuw leven 
worden.

Zalig Pasen
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‘Ik heb echt wel voor die toets gestudeerd en toch 
heb ik lage punten.’ Of: ‘Hoe slaag ik erin al die 
woordjes te onthouden?’ Leerkrachten geven 
geregeld studietips in hun lessen, maar het blijft 
vaak zoeken naar de studiemethode die het beste 
resultaat oplevert. Daarom startte Hemelvaart 
met het tutorproject voor eerstejaars.

JARNE VANHEE 6HWI

Tijdens dit project deelden leerlingen uit het 
zesde jaar humane wetenschappen (de tutors) 
hun studietips met leerlingen uit 1M, 1CV en 1H. 
Gedurende vijf sessies reikten ze de eerstejaars 
concrete strategieën en hulpmiddelen aan om meer 
uit hun studiewerk te halen. 

Vooraf kregen de tutors informatie over het 
lesonderwerp en na elke sessie maakten ze een 
reflectieopdracht om de vorderingen van de eerste-
jaars na te gaan.

IN VIJF STAPPEN
In de eerste sessie kregen de eerstes trucjes om de 
leerstof makkelijker te onthouden, de week daarop 
leerden ze hun stress tijdens de proefwerkperiode 
reduceren. 

In de derde sessie vroegen de tutors naar de 
leerstijl van hun leerlingen en samen maakten ze 
een lijstje met werkpunten. Via een test konden de 
eerstejaars ook achterhalen of ze eerder een doener 
zijn (iemand die direct tot actie overgaat), een 
denker (iemand die logisch denkt en redeneert voor 
hij actie onderneemt) of een dromer (iemand die 
met vele zaken tegelijk bezig is).

Mindmappen maken kwam uitgebreid aan bod 
in de twee daaropvolgende sessies. Eerst leerden ze 
een mindmap maken op papier, daarna met behulp 
van een computerprogramma. Het tutorproject 
werd afgerond met tips voor het instuderen van 
wiskunde: abstracte en daardoor vaak moeilijk te 
begrijpen leerstof.

WIN-WINSITUATIE
De eerstejaars hadden echt het gevoel dat ze iets 
bijleerden, maar ook de tutors leerden uit het 
project. Ze ontwikkelden heel wat tutorvaardighe-
den zoals geduld oefenen, heldere instructies formu-
leren en positieve feedback geven. De conclusie ligt 
voor de hand: dergelijk project is zeker voor herha-
ling vatbaar!

De redactie

Jonge 
tutors 
helpen
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Op dinsdag 10 januari vertrokken we met de leer-
lingen van 6WWi richting Kulak voor de Junior 
College Dag. Een druk gevuld programma aan de 
universiteit stond hen te wachten: de leerlingen 
zouden er vier boeiende lezingen volgen.

EVELYNE DEBACKER LEERKRACHT 

COLLEGE 1

DE WERELD ZAL WISKUNDIG ZIJN 
OF NIET

Het basisidee is simpel: vervang een fysisch experi-
ment door een computersimulatie op basis van een 
wiskundig model. Wat is hier de cruciale taak van 
een wiskundige?

COLLEGE 2

VAN STREEPJESCODE TOT DVD
Streepjescodes, de werking van computergeheugens, 
het schrijven van muziek op een cd, het signaal van 
een satelliet op doorreis in het verre heelal: telkens 
zorgt wiskunde voor een bescherming tegen veel 
voorkomende fouten.

COLLEGE 3

DE ZOEKTOCHT NAAR BUITEN-
AARDS LEVEN

De Keplersatelliet van het Amerikaanse ruimtevaart-
agentschap NASA ontketende een revolutie in onze 
kennis over exoplaneten en onze zoektocht naar 
bewoonbare planeten buiten ons eigen zonnestelsel.

COLLEGE 4

MIGRATIE EN OORLOG. BELGIË 
ALS LAND VAN EMIGRATIE IN DE 
EERSTE WERELDOORLOG

De 21e eeuw wordt dé eeuw van migratie, zo luidt het 
al wel eens, maar eigenlijk klopt dat niet. Migratie 
is van alle tijden. Merkwaardig genoeg is migra-
tiegeschiedenis een relatief nieuw onderzoeksveld 
binnen de geschiedeniswetenschap. Dit college 
focust op de correlatie tussen migratie en de Eerste 
Wereldoorlog.

De wereld 
zal wiskundig 
zijn of niet

Vast zinvol
Enkele getuigenissen uit de kindertijd van een 
paar collega’s …

1960
Aswoensdag, begin van de vastentijd. We gaan met 
het hele gezin naar de kerk om een askruisje. Dat de 
pastoor het maar goed aandrukt, want we willen dat 
het met Pasen nog steeds op ons voorhoofd staat. 
Dan krijgen we een nieuw kostuum van vader en 
moeder.

1970
Ze zit op de lagere school en het is vastentijd. De juf 
moedigt haar aan om elke dag naar de ochtendmis 
te gaan en dat doet ze ook! Alle leerlingen hebben 
immers een bloem op het bord staan en wie naar de 
mis is geweest, mag een bloemblaadje kleuren. Ze 
wil zo snel mogelijk een ingekleurde bloem!

1980
Vastentijd, dat betekent biechtviering. De hele week 
al loopt hij na te denken over wat hij nu weer in de 
biechtstoel zal vertellen. Wordt het weer: “Ik heb 
ruzie gemaakt met mijn broer.” of kan hij eens iets 
anders verzinnen? Uiteindelijk spreken ze met de 
hele klas af om hetzelfde op te biechten: “Moeder 
liet me aardappelen uit de kelder halen en ik deed 
dat niet.”

1990
Vastentijd in de lagere school. Ik krijg een kartonnen 
doosje mee naar huis met foto’s van zwarte kindjes 
op. Ik moet mama of papa bij de afwas of het wassen 
van de auto een handje helpen om dan een centje 
voor de arme kindjes in dat doosje te kunnen stop-
pen. Ik mag thuis ook 40 dagen lang geen snoepjes 
eten of choco op de boterham smeren, behalve op 
de verjaardag van mijn broer. Gelukkig verjaart hij 
bijna altijd tijdens de vasten! 

GEDATEERDE VERHALEN?  
IK WEET HET NOG ZO NIET …

Is het even stil maken om na te denken over wat ik 
doe met mijn talenten, met de kansen die ik krijg, 
gedateerd? 

Is het even nadenken over wat ik beter kan doen, 
over de kwetsende woorden die ik zeg, gedateerd? 

Is het even ‘sorry’ zeggen en de hand reiken voor 
een nieuwe start, gedateerd?

Is het even stilstaan bij de honger die anderen 
moeten lijden, bij de kou waarin anderen moeten 
slapen, gedateerd?

Is het dankbaar zijn om de rijkdom waarin ik leef 
en die dankbaarheid tonen in een sponsortocht of 
een sober maal, gedateerd? 

Ik weet het nog zo niet …

2017 
Enthousiast schrijf ik me in op veertig dagen zonder 
roken, zonder vlees of zonder alcohol. Een uitdaging 
die ik graag aanga: samen met vrienden mijn gren-
zen verleggen. Moet toch kunnen …

MOET HET KUNNEN?
Misschien moeten we de hype ‘veertig dagen 
zonder’ wat uitdiepen en wat verder durven gaan? 
Misschien moeten we terugkeren naar de essentie 
van wat vasten is en opnieuw kritisch naar onszelf 
durven kijken? 

Misschien moeten we stilte en bezinning, verge-
ving en begrip, solidariteit en dankbaarheid eens 
nieuwe kansen geven en van onze vakantie een 
zinvolle vasten maken? 

Vast en zeker wordt Pasen 2017 dan weer meer 
dan eitjes rapen, halen Liefde en Vrede het weer van 
lijden en dood en mag Christus opnieuw verrijzen in 
plaats van de paashaas. 

KAREN DECOCK LEERKRACHT

ENKELE IMPRESSIES 
Ik vond de uitstap naar de Kulak heel interessant. 
Het was een goede voorbereiding op volgend jaar. We 
kunnen ons nu beter voorstellen hoe een college aan de 
universiteit verloopt. De lessen waren boeiend omdat 
we wiskunde op een andere manier leerden toepassen. 
Mij fascineerde vooral de lezing over planeten en ster-
ren. Deze colleges maken het ook makkelijker om de 
juiste studierichting voor volgend jaar te kiezen.

HANNE VANLUCHENE 

Vooral het tweede college was interessant omdat we 
met een geziene techniek een streepjescode konden 
ontcijferen en er ook fouten in boeken mee konden 
vinden. Het was een leuke ervaring omdat we eens in 
een grote groep, in een echte aula les kregen op niveau 
van de universiteit. Niet alles was puur wiskundig. 
In het laatste college kwam ook de sociale kant van 
wetenschappen aan bod. Dit was voor ons, omdat we 
eigenlijk niet vertrouwd zijn met die sociale weten-
schappen, uniek en vernieuwend.

JANA DEGEZELLE



“Leuk is raar, raar is leuk”
Naar aanleiding van Gedichtendag, die ieder 
jaar op de laatste donderdag van januari valt, 
organiseerde de school voor de vijfde keer een 
poëzievoorstelling. Twee avonden op rij konden 
leerlingen van de eerste en tweede graad uit 
alle onderwijsvormen hun talenten met andere 
poëzieliefhebbers delen. Ine, uit 3G4, toonde 
samen met vele anderen op 25 en 26 januari haar 
liefde voor poëzie en het podium. Ze trad op als 
presentatrice én speelde mee in de voorstelling.

SARA CLAUS 5EI EN INE CLAUS 3G4

WELK THEMA STOND DIT JAAR CENTRAAL, INE?

Humor! En dat is iets wat mij op het lijf geschre-
ven staat. Het was wel moeilijk om op voorhand te 
weten of het publiek in te palmen was. Niet iedereen 
vindt elke mop of humoristische tekst grappig, maar 
ik denk dat we een goede keuze gemaakt hebben. 
Het publiek heeft in elk geval veel gelachen! 

HOE BEGIN JE AAN ZO’N POËZIE-ACT?

Wie geïnteresseerd was om deel te nemen, werd op 
een infosessie verwacht. Daar kwamen we te weten 
wat de poëzievoorstelling juist inhield. We schreven 
op briefjes met wie we het podium wilden delen en 
daarna zochten we onder begeleiding van een leer-
kracht teksten waarvan we een wondermooie act 
konden maken. In het eerste semester kozen we 
de teksten die we wilden brengen. Daarna was het 
oefenen, oefenen en nog eens oefenen geblazen! 
 

DAT KLINKT BEST INTENSIEF, NIET? 

Inderdaad, we hebben heel wat middagen geoefend 
om onze act perfect te krijgen! Ik wou ook zeer graag 
de voorstelling presenteren omdat ik maar niet weg 
kan blijven van het podium. Daarom nam ik zelfs 
aan twee acts deel. Het was hard werken, maar meer 
dan de moeite waard! 

EN DAN KOMT DE GROTE PREMIÈRE DICHTERBIJ. 
HOE VERLIEP DE GENERALE REPETITIE?

Tijdens de generale repetitie mochten we elk om 
beurt onze act doen. De belichting werd afgesteld op 
het podium en de diverse acts én de laatste details 
werden toegevoegd. We hebben elkaars optreden 
nog niet gezien, dat vind ik wel jammer. We wach-
ten vol verlangen op de dvd waarop we onszelf, maar 
ook het talent van de anderen kunnen bewonderen.

HOE WAS DE SFEER ACHTER DE SCHERMEN? 

Het (humoristische) avontuur vond ik ‘bere nice’, 
zoals ik het graag zeg. En ook achter de schermen 
was het supertof! In enkele klaslokalen mochten 
we studeren of naar een film kijken. Ondertussen 
werkte mevrouw Vlieghe, een van de begeleidende 
leerkrachten, samen met de laatstejaars Hannelore 
Petitjean en Flore Vanrijckeghem, de hele namid-
dag aan onze kapsels en make-up. We hebben ook 
gebabbeld en natuurlijk, je kent mij, hard gelachen!

ZIJN ER SCHOONHEIDSFOUTJES GEMAAKT OP 
HET PODIUM?

Alles verliep vlot en het was echt fijn om op het 
podium te staan! Ik maakte maar één klein foutje de 
eerste avond, wat voor wat spanning zorgde. Op een 
bepaald teken moest ik mijn emmer van mijn hoofd 
halen en het publiek aanspreken, maar ik had het 
afgesproken signaal niet gehoord waardoor er even 
niets gebeurde. Na een paar minuten dacht ik dat 
ik al lang genoeg gewacht had en begon ik mijn act, 
tot grote opluchting van de andere deelnemers die 
zich in de zaal hadden opgesteld! Iemand viel ook 
even uit haar rol, maar gelukkig kan je altijd op je 
partners rekenen. We hebben onze teksten zodanig 
getraind dat we elkaars teksten in ons achterhoofd 
hadden. Als het nodig was, konden we onze partners 
makkelijk uit de nood helpen door bijvoorbeeld de 
tekst in te fluisteren of nog beter, te improviseren!

ZOU JE ANDEREN AANRADEN OM AAN DE 
POËZIEVOORSTELLING DEEL TE NEMEN?

Natuurlijk zou ik het aanraden! Ik herinner me nog 
levendig dat enkele medeleerlingen schrik hadden 
van het podium, vooral omdat het de eerste keer 
was dat ze voor zo’n groot publiek zouden spreken. 
Achteraf gezien vond iedereen het wel een fantasti-
sche en leerrijke ervaring! 

WANNEER KUNNEN ENTHOUSIASTELINGEN ZICH 
INSCHRIJVEN VOOR DE VOLGENDE EDITIE?

Zij zullen helaas geduld moeten oefenen tot het 
schooljaar 2018-’19, want de poëzievoorstelling is 
tweejaarlijks. Ik zal geen deelnemer meer zijn dan, 
aangezien de voorstelling voor de 1e en 2de graad is, 
maar ik zal vast en zeker in het publiek zitten!

Het publiek heeft  
veel gelachen! 5



5K presenteert!

Creatief 
en Modebewust

Een inspirerende pedagogische studiedag over 
talenten leverde voor de leerlingen van 5 Kantoor 
een passende uitdaging op. In de les administra-
tief medewerker secretariaat zou elk zijn talent 
demonstreren in het aanleren van een alterna-
tieve presentatietool. 

FRANSISCA WELVAERT LEERKRACHT

In groepjes van vier zochten de leerlingen zelf-
standig naar een alternatieve presentatietool. Prezi 
en PowerPoint mochten ze niet gebruiken, alle 
andere tools waren toegelaten. Wie het snelst de 
leerkracht mailde met twee of meer gevonden tools, 
mocht eerst kiezen welke tool ze zouden uitdiepen. 
Totaal onverwacht kwamen alle groepjes af met 
een andere presentatietool. Een uitdaging voor alle 
partijen!

De leerlingen zochten eerst informatie op en 
maakten binnen het groepje vervolgens een over-
zichtelijke handleiding. Hierdoor werden ze meteen 
verplicht zich te registreren, de tool te begrijpen en 
uit te testen. Ze maakten de nodige schermcaptaties 
en een kleine oefening die ze later in de klas zouden 
gebruiken. 

De volgende taak bestond erin dat ze hun klas-
genoten de tool aanleerden. Iemand zou het woord 
voeren en de stappen begeleiden, terwijl de andere 
groepsleden hielpen waar het fout liep. Zo leerden 
ze binnen hun eigen klasgroep mekaar helpen, 
coachen en respect hebben voor elkaar.

 
De leerlingen vonden het een leuke ervaring. 

Sommigen stonden liever tussen de medeleerlingen, 
anderen waren het best als leider. Omdat ze zelf hun 
rol binnen het groepje konden kiezen, was de taakver-
deling vlug gemaakt. Op deze speelse manier leerde 5 
Kantoor gebruikmaken van Zoho Show, PowToon, 
Bunkr, Google Presentation, Projeqt en Keynote.

6CM IN LILLE
Dit jaar zag de mode-uitstap voor 6 Creatie en Mode er een tikkeltje anders 
uit. Tijdens vorige edities trokken we steevast naar onze Belgische modestad 
Antwerpen, maar dit jaar gooiden we het over een andere boeg. We gingen 
ook letterlijk de andere kant uit, namelijk richting Lille. 

ELINE VERDONCK LEERKRACHT

Lille heeft een prachtige oude stadskern met heel wat bezienswaardigheden 
en ook de modeliefhebber kan er zijn hartje ophalen aan de mooie etalages. 
We startten de dag in het mooie, historische Lille in het spoor van Louis XIV. 
Tijdens onze ochtendwandeling stapten we langs het Palais Rihour en het 
Théâtre du Nord dat speciaal voor Louis XIV gebouwd werd. De Cathédrale 
Notre-Dame de la Treille en de opera ontbraken evenmin op ons lijstje. Naast 
alle cultuur was er ook tijd om de mooie winkels te bewonderen en te watertan-
den bij de taartjes van bakkerij Meert. 

PALAIS DES BEAUX ARTS 
Vol enthousiasme openden we de deuren van het museum, maar al heel snel 
werden we stil bij het zien van de imposante hal. De prachtige sculpturen inspi-
reerden ons om ook zelf even te poseren. 
Bijna alle grote schilders en kunstenaars zijn hier vertegenwoordigd. Zo zagen 
we werken van Rubens, Brueghel, Rodin, Monet en Picasso. Met potlood en 
schetsboek in de hand maakten we impressies van werken uit enkele periodes 
die in de lessen Kunst- en Kostuumgeschiedenis aan bod kwamen. 

MAISONS DE MODE 
Na een deugddoende middagpauze stapten we richting Maisons de Mode, een 
collectief voor jonge ontwerpers die in Lille de kans krijgen om hun eigen merk 
op te starten en hun collectie te verkopen. We maakten er onder meer kennis 
met de juwelen van Constance L., de strikjes van Colonel Moutarde en de prêt-
à-porter collecties van Saint Courtisane en Laila Soares. De jonge ontwerpers 
waren zeer enthousiast om ons te ontvangen. We kregen heel wat uitleg rond 
de collecties, zagen hoe ze gemaakt werden en mochten de kledingstukken zelfs 
aantrekken. We waanden ons even de muzen van deze jonge wolven.

JENS – LIVIO – BILAL EN MARIC – 5 KANTOOR A

NAOMI, SOHA EN FEMKE 5 KANTOOR B

MARIE – ABDELLAH – IKBAL EN DOMINIKA 5 KANTOOR A

YOSHI, GILL EN RIEN 5 KANTOOR B
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Zo de ouden zongen,
zo piepen de jongen

Sjaloom in het nieuw

‘Music is life. That’s why our hearts have beats!’ 
Deze leuze gaat zeker op voor onze Sjalomers die 
hun muzikaliteit vaak al met de paplepel ingego-
ten kregen. In het Sjaloomkoor zitten heel wat 
leden die deel uitmaken van een muzikaal gezin. 

LOUISE PLATTEAU 5STA EN MADELINE HOUVENAGHEL 5WWG

ER WAS EENS …
Zo is er de familie Platteau, een heel hechte fami-
lie met die éne grote passie: muziek. Hun muzikale 
verhaal begon toen de ouders lid werden van het 
jeugdkoor van mevrouw Annemans. Het toen nog 
Waregems Jeugdkoor is ondertussen Laidos gewor-
den, maar hun trouwe leden zijn nog altijd van de 
partij. Met beide ouders in het koor kon het niet 
anders dat ook de dochters Laura, Yana en Louise 
die muzikale microbe in hun genen hadden. Als 
kleine kapoentjes gingen ze naar het kinderkoor Het 
Muziekdorpje. Laidos en Het Muziekdorpje gingen 
ook samen op weekend. Wat was dat leuk! 

Na een tijdje stopte Het Muziekdorpje ermee, 
maar algauw was het tijd voor de zusjes om naar 
het middelbaar te gaan. Natuurlijk kozen ze voor 
een school met een koor! Ze kenden mevrouw 
Annemans al heel hun leven, dus gingen ze maar 
al te graag en zonder aarzeling bij Sjaloom. Het 
lukte hen één jaar om met z’n drietjes in het koor 
te zingen! 

Naast zingen, bespelen of bespeelden ze ook alle-
maal een muziekinstrument. Bij de mama was dat 
gitaar en bij de papa piano. Laura speelt viool, Yana 
dwarsfluit en Louise heeft net als haar mama een 
passie voor gitaar. Elk jaar op kerstavond zorgen de 
drie meisjes voor een klein concertje voor de familie. 
Dat heeft, hoe kan het ook anders, al prachtige tafe-
relen opgeleverd. 

Eén keer hebben ze voor een vleugje muziek 
gezorgd op een kunstevenement: zij verzorgden de 
hoofdact op de opening van ‘Kunst in Hulste’. In 
het begin waren ze wat gestrest, maar ze zetten een 
prachtig concertje neer en kregen veel complimen-
tjes. Dit gaf hen een enorme boost.

Het is voorlopig bij dat ene publieke optreden 
gebleven, maar wie weet, komt er in de toekomst 
nog wel iets boven water drijven.

EN ER IS MEER!
Niet alleen de familie Platteau deelt de passie voor 
muziek. Het huidige Sjaloomkoor telt nog een 
aantal leden die tot een muzikaal gezin behoren. 

Zo heb je Linde en Jolien Braet. Hun mama 
zingt in Laidos en volgt nog steeds zangles om zich-
zelf continu bij te schaven. De meisjes bespelen ook 
een instrument: Linda speelt viool en Jolien hoorn. 
Hun zusje Annelie, misschien een toekomstig lid 
van Sjaloom, speelt tuba. 

Bij Tine en Anouk Vandenberghe lezen we een 
gelijkaardig verhaal. Hun ouders zijn allebei lid van 
Laidos. De papa houdt niet alleen van zingen, maar 
ook van de trombone. De liefde voor een muziekin-
strument zit er ook bij de meisjes ingebakken: Tine 
houdt van de viool en Anouk van de dwarsfluit. Hun 
jongere zusje Elise speelt piano en wordt - wie weet -  

later ook wel lid van Sjaloom. Misschien mogen 
we in de nabije toekomst dus weer twee volledige 
‘gezinnen’ binnen Sjaloom verwelkomen. 

Flore Lavaert zag haar oudere zus Lotte, die zes 
jaar bij Sjaloom zong, uit Hemelvaart vertrekken. 
Hun passie voor zang delen ze met hun ouders die 
allebei in Laidos zingen. 

Ten slotte hebben we nog Indra Goethals. Haar 
voogd, Ida, leerde de kneepjes van het vak als lid 
van Sjaloom en is nu zelf dirigente van Sjoklamuze. 
Enkele Sjalomers zingen ook onder haar vleugels de 
pannen van het dak.

De liefde voor muziek zorgt dus duidelijk voor 
sterke banden, binnen het gezin en over de gezinnen 
heen. Het is een passie die niet slijt, maar doorgege-
ven wordt van generatie op generatie.

V.L.N.R. TINE, ANOUK, FLORE, LOUISE, LINDE & JOLIEN (LIGGEND)

Het oude logo van ons schoolkoor Sjaloom 
zorgde door de duif en de naamkeuze bij een 
aantal mensen voor verwarring, in die mate zelfs 
dat we tijdens buitenlandse reizen de vraag kregen 
of we een religieuze groepering waren. In deze 
tijden van terreurdreiging wilden we die mening 
de kop indrukken door het logo aan te passen, te 
moderniseren.

 
WAT IS DE VISIE ACHTER HET NIEUWE LOGO?

We zijn een groep binnen Hemelvaart die graag 
zingt. Het neutrale gezicht wil duidelijk maken dat 
zowel jongens als meisjes met muziek in hun hoofd 
welkom zijn in het koor. De notenbalk geeft de eerste 
noten van het lied ‘Heveinu Shalom Aleichem’ weer, 
wat dan weer naar onze naam ‘Sjaloom’ verwijst. 
Die wilden we zeker behouden omdat de naam niet 
alleen de boodschap van vrede en gelijkheid binnen 
de groep herbergt, maar ook een gevestigde waarde 
is binnen het koorlandschap.

ANN LAGRANGE LEERKRACHT

NIEUW

OUD
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Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 
werkt aan een actieplan rond bewegen op school. 
Belgische kinderen zouden immers wereldwijd 
achteraan bengelen als het op bewegen aankomt. 

CARINE CARTON LEERKRACHT 

Op Hemelvaart hoeven de leerlingen niet te 
wachten op dat actieplan. De school stimuleert 
leerlingen nu al om sportief bezig te zijn, zowel 
recreatief als competitief. Tijdens de middag-
pauze kunnen leerlingen in de sporthal terecht 
voor een partijtje voetbal, badminton of basket en 
op wedstrijden georganiseerd door de Stichting 
Vlaamse Schoolsport (SVS) concurreren ze (met 
succes!) voor een medaille.

NIEUW: MIDDAGSPORT BASKET
Elke donderdagmiddag begeleidt sportleerkracht 
en basketter Stan Naudts een twintigtal leerlin-
gen die zich in een partijtje basket willen uitleven. 
Geen saaie oefenstof, maar snedige wedstrijdjes in 
groepjes zorgen elke week voor animo op het veld. 
Ook pedagogisch directeur Joachim Archie en leer-
kracht Tim Pattyn lieten zich al verleiden tot een 
wedstrijdje samen met en tegen de leerlingen.

SVS – ATLETIEK: ZILVER VOOR VIKTOR!
SVS verwelkomde 70 Vlaamse scholen en 404 deel-
nemers in de topsporthal in Gent. Viktor Leenaert 
(1LA) won zijn reeks op de 800 m in 2:22.28 en 
dat leverde hem een schitterende tweede plaats op 
het podium op. De winnaar uit reeks 2 liep slechts 
10 honderdsten sneller. Proficiat, Viktor!

SVS – BASKETBAL: HEMELVAART 
WEST-VLAAMS KAMPIOEN!

De finale tegen Go!Atheneum Pegasus uit Oostende 
werd op het scherp van de snee gespeeld, maar 
Hemelvaart bleek onklopbaar en werd West-Vlaams 
kampioen. Nastja Claessens, Julie Delva, Julie 
Claerhout, Saar Villers, Fien Vanhoutte, Emma 
Vindevogel, Liane Dewaele, Louise Holvoet, Helene 
Cappon en Rosalie Fleurent mogen hun stunt nog 
eens overdoen op 26 april. Dan nemen ze het in 
het Vlaams kampioenschap op tegen Antwerpen. 
Succes meisjes!

INTERSCHOLEN SPORTDIENST WAREGEM – 

BADMINTON: VIER MEDAILLES!
Ook in het badmintonduel tussen Hemelvaart en 
het H.-Hartcollege bleken onze deelnemers te sterk 
voor de tegenstander. Tegen Axelle Vanden Broucke 
(goud), Nena Van Houtte (zilver) en Evy Debruyne 
(brons) maakte de tegenpartij geen schijn van kans 
en Robbe Santens maakte het feest compleet met zijn 
bronzen medaille. Een prestatie om fier op te zijn!

SVS – BADMINTON: GOUD!
Op het Provinciaal Kampioenschap voor aangeslo-
tenen in Deerlijk speelden Axelle Vandenbroucke 
en Anouk Vanden Broucke een verdienstelijke 
wedstrijd, maar zij konden niet doorstoten naar 
de halve finales. Bij de miniemen jongens kaapten 
Noah Vansteendlandt en Tim Vanluchene de 3e en 
4e plaats weg. Thomas Vanderbeken knokte zich 
bij de cadetten jongens in drie sets knap naar de 
overwinning. 

SVS – ZWEMMEN: NET NIET …
Op het Vlaams Kampioenschap zwemmen in Brugge 
namen onze derdejaars Hannah Mahieu, Robynn 
Van Es en Kirsten Lombaert aan verschillende disci-
plines deel. Ondanks hun goede prestaties konden 
ze zich net niet kwalificeren voor het internationaal 
schoolsportkampioenschap zwemmen.  

SKISTAGE 
Tijdens de krokusvakantie trokken 39 leerlingen 
richting Lofer in Oostenrijk om er te skiën of te 
snowboarden. Beginners kregen er de juiste tech-
niek aangeleerd en (half-)gevorderden konden hun 
techniek bijschaven. Plezier verzekerd!

SKISTAGE IN OOSTENRIJK

Wij zitten niet stil

MIDDAGSPORT BASKET ATLETIEK: ZILVER VOOR VIKTOR LEENAERT BADMINTON: MEDAILLEWINNAARS
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HET RESULTAAT

KENNENLERNENBINGO OP DE IPAD

Kartoffelpuffer? 
Kaiserschmarren? 

Schwarzwälder 
Kirschkuchen? 

Sachertorte?

Bankgeheimen

Duits heeft wel eens te kampen met vooroordelen 
en moet opbotsen tegen het alomtegenwoordige 
Engels of het Spaans dat meteen een vakantie-
sfeer oproept. Precies daarom werd het project 
‘Deutsch unterwegs’ in het leven geroepen. Dit 
project van het Goethe Instituut wil jongeren 
warm maken voor Duits. 

ELKE COUSSEMENT LEERKRACHT

Donderdag 16 februari kregen alle leerlingen van 
de derde graad met moderne talen als hoofdcompo-
nent een uurtje mevrouw Schandler, medewerkster 
van het Goethe Instituut, voor de klas. Afhankelijk 
van het niveau van de leerlingen varieerde de les. 

De zesdes hadden eerst een “Kennenlernenbingo’ 
en oefenden nadien hun spreekvaardigheid met 
iPads. De vijfdes speelden ook de ‘Kennenlernen-
bingo’ en werkten nadien ‘in Stationen’. Tijdens 
dit doorschuifsysteem speelden ze verschillende 
spelletjes die met Duitsland te maken hadden. Zo 
was er ‘das explosive Wortspiel’ waarbij een klok 
genadeloos aftikte, een te reconstrueren puzzel over 
Duitsland en een oefening waarbij ze Duitse gerech-
ten en personen met elkaar moesten verbinden. 
Kartoffelpuffer, Kaiserschmarren, Schwarzwälder 
Kirschkuchen en Sachertorte hebben voor veel leer-
lingen moderne talen geen geheimen meer!

Niet iedereen viert een nieuw jaar in gezelschap. 
Ik moest het alleen doen: verlaten en eenzaam 
stond ik in de kou. De anders zo drukke en lawaai-
erige menigte hield het nog even voor bekeken. 

HANNELORE DEBAERE LEERKRACHT

Het deed ook wel enigszins deugd een beetje te 
bekomen van de zware last die ze mij wel eens opleg-
gen of de spreekwoordelijke schop die ik heel soms 
te verduren krijg. Door de oorverdovende stilte die 
me overviel, voelde ik me echter zo ongemakkelijk 
dat ik stilletjes verzonk in dromerig verlangen. 

Wat miste ik de fluistergesprekken en de hilari-
sche verhalen, de kleine en grote geheimen waarvan 
ik ga blozen. Waar bleef het gegniffel, gegiechel en 
buldergelach dat mijn hart een vreugdesprongetje 
laat maken? Het wachten op roddels, nieuwtjes over 
leerkrachten, verslagen over hilarische klassituaties 
viel me zwaar. 

Die eerste week van januari kroop voorbij, ik 
telde de dagen en uren af en wachtte vol ongeduld. 
Het feestgedruis was al verstild toen de gemutste 
en warm ingepakte jongeren met de slaap nog in 
hun ogen de speelplaats op strompelden. Hoe groot 
ook het verlangen en hoe blij het weerzien, het 
was frustrerend dat ik hen niet naar behoren kon 
opvangen … 

Nu moet ik toegeven dat ik tijdens die vakan-
tie niet helemaal alleen was, want aan mijn voeten 
werden de oude, getrouwe maar gehavende tegels 
door nerveus pruttelende machines uit de vriesgrond 
gegraven. De nieuwe, kleine en grote tegels werden 
zachtjes aan mijn voeten gelegd en aangestampt. Er 
wordt een grijze loper voor mij uitgerold en dat bevalt 
me wel. Het resultaat ziet er veelbelovend uit. 

In de grijze brij die tijdens de koude janua-
rimaand over de speelplaats hangt, smelt mijn 
eenzaamheid. Zalig dat weer zoveel jonge mensen in 
mijn buurt vertoeven. Heerlijk wanneer ik getuige 
mag zijn van het moment waarop iemand de liefde 
van zijn of haar leven ontdekt: een boeiend vak met 
een geestdriftige leerkracht, een studiekeuze, een 
engagement of de liefde met een grote L. Pinkjes 
die heel voorzichtig voor de eerste keer stiekem in 
elkaar haken, een gestolen kus, een speelse blik die 
boekdelen spreekt …: geen geheimen meer voor mij.

Ik voel me gevleid wanneer ik verkozen word 
boven mijn eenvoudige collega’s die midden de speel-
plaats naar potentiële gebruikers lonken. Mijn kleu-
ren en vrolijke ‘print’ hebben blijkbaar een onweer-
staanbare aantrekkingskracht op de jeugd. Kon ik 
maar voor heerlijk zachte kussentjes of warme fleece-
dekentjes zorgen zodat die meisjes en jongens zich 
heel comfortabel bij mij kunnen nestelen. 

Verstijfd door de winterkou kan ik ook niet 
zwaaien naar mijn nieuwe, imposante buur die ik 
stilaan beter leer kennen. Die nieuwkomer slikt en 
spuwt telkens weer tientallen leerlingen die vrolijk 
binnen en buiten stappen. Alleen heeft die buur nog 
wat last van spanningen en dan laat hij zijn zonne-
schermen tientallen keren vrolijk op en neer dansen. 
Misschien temmen de eerste lenteprikken met wat 
flauwe zonnestralen die schermen wel. Voor mij 
brengt het wat leven in de brouwerij …

Een uitgelaten groep dartele zesdejaars die op het 
podium moves maken waarop ik alleen jaloers kan 
zijn, herinneren mij eraan dat ik maar 100 dagen 
meer kan genieten voor ik weer twee eenzame 
maanden voor de boeg heb. Als het gedreun van die 
beats mijn voegen nu maar niet laat barsten … 

Warme groeten van de Gaudibank.
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Terug naar de basisschool

Stille fluistertranen*

H et thema naastenliefde is de rode draad door-
heen de godsdienstlessen. 

U it dit thema volgden de projecten ‘Soep op de 
stoep op de zaterdagsmarkt in Waregem’ en ‘De 

huiswerkklas’. Afspraken werden meteen gemaakt.

In de basisschool in de Keukeldam hielpen we elke 
maandag, van 12 januari tot 20 februari, kinde-

ren die het moeilijk hebben met leren en huiswerk 
maken. 

Samen maakten we Franse oefeningen, wiskun-
deopgaven, oefeningen taalvaardigheid en nog 

veel meer.

We konden dit organiseren door de inzet van de 
directie van beide scholen, de leerkrachten van 

de basisschool, onze godsdienstleerkracht mevrouw 
Vlieghe en leerlingen uit 4G5, 4L5, 4L4 en 4E5. 

Enkele reacties:
“Het is supermooi om te zien hoe trots die kind-

jes zijn wanneer ze kunnen tonen wat ze al allemaal 
kunnen. Je haalt er voldoening uit doordat je weet 
dat je hen iets kan bijleren, maar zij zijn zeker niet de 
enigen die iets bijleren! Voor ons is het ook een zeer leer-
rijke ervaring en wij zijn dan ook dankbaar dat wij dit 
mochten doen.” 

HÉLÈNE VERBEKE, 4L5

“Het was leuk om eens met kinderen te werken. Het was 
even stof afblazen van de leerstof van het lager onder-
wijs, maar het is gelukkig goed gekomen.” 

SIMON COOREVITS, 4E5

 
“Ik ben heel graag bezig met kindjes en vond het echt 
superleuk om hen met hun huiswerk te helpen. We 
hebben veel gelachen!” 

CATO KEULLER, 4L5

“De kinderen waren heel blij en enthousiast dat er 
zoveel leerlingen voor hen klaar stonden en ook wij 
kregen even het lagere-school-gevoel terug. We gaven 
onder andere studietips. Het was echt leuk om de blije 
gezichtjes te zien als ze iets onder de knie hadden. Het 
uurtje vloog voorbij en het was heel tof om te doen!”

FRAUKE SERVAES, 4G5

R espect voor het werk van de leraren in de basis-
school hebben we zeker! Je moet engelengeduld 

en een zak didactische vaardigheden hebben om 
kinderen iets duidelijk te maken.

K leuters waren ook van de partij. We speelden 
spelletjes of maakten tekeningen.

K inderen zijn zeer actief en vrolijk. Ze waren 
steeds blij dat we kwamen en dat gaf ons een 

goed gevoel. We zullen hen zeker missen!

Laat ons in het volgende punt ook wat meer uitleg 
geven over waarom we het juist zo belangrijk 

vonden aan dit project deel te nemen.

A ls iedereen zou meewerken aan een samenle-
ving waarin iedereen zijn talenten kan inzetten 

en ontdekken, zou de wereld zoveel mooier zijn!

S tiekem hopen we dat we nog zulke projecten 
mogen organiseren, want wij hebben er allen 

enorm van genoten!

HELENA VAN DAMME EN MARGOT VANDENBROUCKE 4G5

Duizend lichamen
op het kerkhof
Een eenzaam kind 
huivert aan de poort

Mijn hart is koud
warmte drinkt alles
Een traan blaast
mij vaarwel

EMMA VANDAMME, XENA VANDENABEELE  

EN RICARDO DESMET 4E4B 

TEKENING STEFFIE DE WINTER 6CM* uit het gedicht ‘IJskristallen’ van Iris Penning 

Mijn laatste ogenblikken
ritsen weg 
als voortjagende wolken

Het is 12 uur
Ik laat een traan
Het is voorbij 

Ik ga de poort uit
als een eenzaam dal
niet omringd door jou!

FIEN LIPPENS EN MAGALI DE JAEGHER 4E4B
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Curriculum vitae 
van 5 Kantoor A

KLAS IN DE KIJKER

GEGEVENS
Ahmed Aliyou
Olivier De Frenne
Laura Dejager
Romanie Delporte
Somia Kasmi
Dominika Lesyk
Ikbal Qamari
Bilal Ramdani
Abdellah Tahiri
Jens Vandeputte
Marie Vandeputte
Michelle Vaneeckhoutte
Yentel Vanherweghe
Livio Verbeke
Justine Vermeire
Maric Vervaecke

BEROEPSERVARING
In onze opleiding leren we alle vaardigheden die we 
als administratief medewerker of als zelfstandige in 
het bedrijfsleven nodig hebben. De vakken zijn erg 
gevarieerd. Zowel de administratie, het verkopen zelf 
als het vaardig zijn in andere talen staan centraal. We 
kunnen nog allerlei kanten uit na het zevende jaar 
Business Support: een HBO5-opleiding, Se-n-Se 
(secundair na secundair), volwassenenonderwijs, 
verschillende bachelors. 

Dit zijn de sterktes van onze opleiding:

ADMINISTRATIE
In de vakken secretariaat, boekhouden en documen-
tenbeheer leren we de kneepjes van het vak. Excel, 
Word, Publisher en Access hebben voor ons geen 
geheimen!

RETAIL 
Om een bedrijf te dragen, is het belangrijk dat je 
administratieve en logistieke ondersteuning kan 
bieden bij onder andere vergaderingen en evenemen-
ten. Deskundig klantenonthaal, de klant professio-
neel te woord staan aan de telefoon, branchekennis 
opdoen en een verkoopgesprek voeren, behoren ook 
tot dit takenpakket. 

TALENKENNIS
Een uitgebreide talenkennis is onontbeerlijk. In het 
vak Zakelijke communicatie Nederlands leren we op 
een correcte en heldere manier communiceren. Frans 
is een belangrijke handelstaal in Europa en Engels 
is een wereldtaal die je goed moet beheersen. Alle 
technieken die we aanleren in administratie en retail, 
kunnen we dan ook in het Engels en Frans toepassen.

VAARDIGHEDEN
Op de stage zetten we al een stapje in de toekomst, 
in het echte bedrijfsleven. Wat we in de lessen in 
theorie leren, kunnen we in een werkomgeving 
uitproberen. Daarnaast ervaren we hoe het er in een 
bedrijf aan toegaat. We leerden al heel wat bij:
+ klantvriendelijk zijn;
+ zakelijk en beleefd communiceren;
+ omgaan met stress en efficiënt werken;
+ verantwoordelijkheid opnemen;
+ vacatures updaten;
+ etaleren in een kledingwinkel;
+ verkooptrucs; 
+ vaktermen van een interimbureau;
+ …

DROMEN EN TOEKOMSTMUZIEK
“Ik hoop dat ik ooit mijn eigen immokantoor kan 
openen. Huizen verkopen en verhuren is volgens mij 
een fantastische job.”
“Omdat ik graag mensen help, zou ik op een medisch 
secretariaat willen werken. Dat lijkt me een job die je 
veel voldoening geeft.”
“Ik zou graag bij de politie werken en via examens een 
hogere rang bekomen.”
“Later wil ik sales manager in een winkel worden.”
“Ik zou graag bij een concessiehouder werken. Auto’s 
zijn mijn passie.” 
“Ik wil een eigen bedrijf oprichten. Iets zelf opstarten en 
dan je firma zien groeien, dat lijkt mij geweldig!” 
“Nadat ik afstudeer, wil ik graag bij een bedrijf aan de 
slag als administratief medewerker.” 

REFERENTIES
Or: why teamwork makes dreams work!

“Ik zit graag in deze klas omdat we een hechte groep 
zijn. We werken goed samen, als een echte vrienden-
groep. Als iemand een probleem heeft, zullen we zoveel 
mogelijk proberen te helpen. Iedereen respecteert 
elkaar, waardoor iedereen zichzelf kan zijn. Elke leer-
ling blinkt wel uit in iets. De ene kan goed uitleggen en 
de andere kan beter op de computer werken. We vullen 
elkaar aan.”

“Iedereen heeft een positieve inbreng in de klas. Soms 
zijn we wat druk, maar we weten (meestal) wanneer we 
moeten stoppen. We willen steeds nieuwe dingen leren 
om nog beter te worden in wat we doen.” 

“5 Kantoor A is een zeer goede en sterke klasgroep. We 
steunen elkaar. Het is één van de weinige klassen met 
zo’n sterke band en vertrouwen in elkaar. We werken 
goed samen met de leerkrachten, want respect moet 
wederzijds zijn.” 

“We zijn een team, iedereen heeft zijn eigen passie 
en dat maakt onze groep mooier. We komen op voor 
elkaar en zijn er altijd voor elkaar.” 

LEERLINGEN VAN 5 KANTOOR A

Ik zit graag in 
deze klas omdat  
we een hechte  
groep zijn.
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De term STEM staat voor Science, Technology, 
Engineering en Mathematics en wordt gebruikt 
om wetenschappen, technologie en wiskunde in 
het onderwijs te benoemen. Om al onze leerlingen 
uit het eerste jaar te laten proeven van wetenschap 
en techniek en hun interesse hierin aan te wakke-
ren, kozen wij op Hemelvaart voor enkele STEM-
projecten. Dit schooljaar zullen zij aan een drietal 
STEM-projecten deelnemen onder leiding van 
Linda Van Braekel en Jashua Eggermont.

HOUD DE DIEF!
Tijdens het eerste project ‘CSI@Hemelvaart’ moes-
ten de leerlingen op zoek naar een dief. Het geld dat 
we spaarden voor een 3D-printer werd namelijk uit 
de kluis in het secretariaat gestolen. Inbraaksporen 
ontbraken, dus was het al snel duidelijk dat iemand 
van ons eigen Hemelvaartteam er met al het geld 
vandoor was. In zijn/haar haast had de dader enkele 
sporen achtergelaten. Hij liet een glas staan waar-
van hij gedronken had, liet een briefje achter waarop 
met een zwarte stift geschreven werd en ook vinger-
afdrukken, bloedsporen, vezels en haren. Toch zaten 
de leerkrachten met hun handen in het haar, want 
het lukte hen maar niet om de juiste dader te vinden. 

Gelukkig waren de leerlingen er om ons te 
helpen! Via forensisch onderzoek gingen zij op zoek 
naar de dader om het gestolen geld op te sporen. 
Tijdens drie workshops onderzochten de leerlingen 
de vingerafdrukken en het achtergelaten briefje. Ze 
deden ook een haar-, vezel-, DNA- en bloedgroep-
analyse. Als echte experts mochten ze in onze labo’s 
aan de slag met laboschort, veiligheidsbril, micro-
scopen, pipetjes en zo meer. 

Na een voormiddagje gemotiveerd onderzoek, 
was het bewijs tegen de hoofdverdachte verplette-
rend. Meer dan 200 leerlingen ontdekten dat de dief 
niemand minder was dan onze eigen directeur de 
heer Joachim Archie. Ontkennen had geen zin meer! 

De leerlingen waren zeer enthousiast over dit 
eerste project en kijken uit naar het vervolg! 

Iemand was er met 
al het geld vandoor.

CSI Hemelvaart 

“Alarm! Er werd een groot misdrijf op onze 
school gepleegd! Wij hebben jullie hulp nodig 
om dit misdrijf op te lossen! Wat is er precies 
gebeurd?” Zo begon het eerste STEM-project op 
onze school. 

ELKE BALLOIS LEERKRACHT

VEZELONDERZOEK

BLOEDGROEPANALYSE

SCHULDIG BEVONDEN MET EEN OVERDONDERENDE BEWIJSLAST

STEM



Talenten ontdekken
Hemelvaart wil een talentgerichte school worden. 
Dat heb je in een vorig nummer van AanZet al 
kunnen lezen. Ons doel is om elke leerling in 
contact te brengen met zijn of haar talenten en 
daarom volgen alle zesdejaars dit schooljaar een 
talententraject.

ELKE LECLUYSE LEERKRACHT

Speciaal daarvoor hebben we een lokaal omge-
toverd tot alternatieve ruimte. In kleine groepjes 
volgen de leerlingen vier sessies. De leerkracht is 
aanwezig als coach. Samen gaan we op pad en elke 
week starten we met een stiltemoment, een oefening 
om de buitenwereld even te laten voor wat hij is en 
te focussen op onszelf.

STILSTAAN BIJ JEZELF
In de eerste sessie breken we het ijs door te spre-
ken over wie we zijn en wat onze sterktes en zwaktes 
zijn. We zoeken uit waar we energie van krijgen en 
waar we energie in verliezen.

In de tweede en derde sessie staan de talenten 
centraal. Daarin werken we met de “Toolbox voor 
Jong Talent” van Luk Dewulf. We ontdekken niet 
alleen welke talenten we hebben, maar ook in welke 
context we die het beste kunnen inzetten. Hier 
vallen soms puzzelstukjes van de moeilijke studie-
keuzepuzzel op hun plaats. We bekijken ook de 
valkuilen van onze talenten en krijgen tips hoe we 
met die valkuilen kunnen omgaan.

In de laatste sessie mogen we dromen. Wat zouden 
we willen bereiken? Waar dromen we van? Waarin 
willen we graag uitblinkers worden? Hoe kunnen 
we onze talenten inzetten om die droom waar te 
maken?

VERRIJKEND 
De leerlingen die het project al gevolgd hebben, zijn 
alvast heel enthousiast. Lees maar even mee welke 
fantastische dingen we op de evaluaties mochten 
vinden. 

Dit project heeft mij voor een deel 
aangezet om met mijn talenten 

rekening te houden bij het maken 
van mijn studiekeuze. 

LEERLING UIT 6 TSO

Als je eenmaal je talenten  
hebt ontdekt, is het makkelijker om  

een studierichting te kiezen die  
goed bij je past. 

LEERLING UIT 6 TSO

Ik werd er telkens heel rustig van.  
Ik ben ervan overtuigd dat dit project 

impact heeft op het verdere leven  
van velen van ons. 

LEERLING UIT 6 ASO

Het was geweldig om eens een uur 
in de week afstand te mogen nemen 

van de bergen schoolwerk en de 
kans te krijgen om tot jezelf  

te komen. 

LEERLING UIT 6 TSO

Ik had nog nooit gehoord over dit 
soort projecten. In het begin zag ik 
dit als ‘een uurtje geen les’, maar na 
de eerste week vond ik dit toch wel 

ontspannend en verrijkend. 

LEERLING UIT 6 TSO

Je leert jezelf kennen en dat is 
waardevol voor de rest van je leven. 

LEERLING UIT 6 ASO

Ik heb veel gehad aan dit project.  

Doorheen het project ben ik nog van studiekeuze 

veranderd omdat ik mezelf beter leerde kennen. 

Ik zou dit project zeker aanraden aan anderen  

zodat ze ook tot rust kunnen komen en hun 

dromen leren kennen. 

LEERLING UIT 6 TSO

Het deed goed om even  
te mogen stilstaan bij jezelf  

voor je de wereld ingaat. 

LEERLING UIT 6 ASO

Het project was een rustpunt in  
de drukke weken. Sommige 
oefeningen doe ik thuis nog. 

LEERLING UIT 6 ASO

Ik had zoiets nodig. 

LEERLING UIT 6 ASO

In het begin was het een beetje 
ongemakkelijk om met je 

medeleerlingen over je eigen talenten 
en karaktersterktes te praten, maar 
na een paar sessies was het leuk om 

dit te kunnen delen. 

LEERLING UIT 6 TSO

Ik weet  
dat ik nu moet  
gaan voor mijn  

dromen.
LEERLINGE UIT 6 ASO
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(A)Sociale media

Kleur jij binnen de lijntjes?
Aan het begin van het schooljaar bevestigen leer-
lingen dat ze het schoolreglement kennen en zich 
aan de afspraken zullen houden. Gaandeweg 
raken een aantal dagelijkse regeltjes echter wel 
eens vergeten. 

Herken je in de tekening enkele vuistregels voor 
een leefbaar schoolklimaat? En sla je mea culpa 
omdat je je er niet altijd aan houdt? Het is nog niet 
te laat voor goede voornemens!

MARGOT VANDENBROUCKE 4G5 EN MARIE-JULIE LAMBRECHT 3L4

WIE TE LAAT IN DE RIJ STAAT, MELDT ZICH OP HET SECRETARIAAT.

OP DE SPEELPLAATS ZIT JE NIET OP DE GROND.

LACHEN MAG, UITLACHEN NIET.

GOOI GEEN ETEN IN DE VUILNISBAK.

“Het stuk was realistisch gespeeld, echt in ‘tiener-
taal’. Ook Facebook en Instagram zijn voor ons zeer 
herkenbaar. Het is goed dat ze dit onderwerp kiezen. Je 
weet echt hoe de persoon, Annelies, zich voelt. Je bent je 
meer bewust van de gevaren.” 

FLORE 

“Ik vond het een leerzaam toneelstuk. Je leert veel 
bij over wat je wel en niet moet doen in zo’n situatie. 
Het toneelstuk werd goed gespeeld en was herkenbaar. 
Ze maakten ook duidelijk dat wanneer je in die situ-
atie zit, je niet alleen moet toekijken, maar zorgen dat 
het stopt!” 

BRITT 

De volledige eerste graad werd geconfronteerd 
met de gevaren en de valkuilen van het internet 
en de sociale media. Sociale media zijn ons heel 
vertrouwd, maar er valt blijkbaar nog veel te leren.

ANNE-SOPHIE EN SEPPE MANDERICK, WOUT CAPELLE 2GL

Voor eerstes en tweedes bracht de theatergroep 
‘Uitgezonderd’ de voorstelling ‘De stelling van A’ 
rond cyberpesten. De tweedejaars kregen daarnaast 
nog een interactieve vorming ‘Het internet, een 
glazen huis’, georganiseerd door Elenti.

HET INTERNET, EEN GLAZEN HUIS
De twee heren van Elenti, Tim Van Lier en Lars 
Matthys, vertelden ons over de voordelen van sociale 
media, maar ook over de vele gevaren van het web. 
Aan de hand van een bordspel moesten we vragen 
oplossen, de dobbelsteen gooien en als eerste over 
de meet raken. Zo leerden we meer over the do’s and 
don’ts op het internet. We leerden onder andere ons 
wachtwoord beter beveiligen, onze Facebookaccount 
kreeg meer privacy, we leerden wat phishing is en 
nog zoveel meer. Het waren concrete voorbeelden en 
handige tips die we zeker zullen toepassen.

DE STELLING VAN A
De voorstelling ‘De stelling van A’ toonde wat cyber-
pesten is en wat de gevolgen van dit digitaal pestge-
drag kunnen zijn. Het verhaal gaat over een meisje 
van ongeveer 16 jaar. Annelies is tot over haar oren 
verliefd op Casper, maar dan maakt hij het uit via de 
chat. Hij vindt haar reactie op hun breuk grappig en 
begint haar te plagen door een foto van haar op het 
internet te plaatsen. Dat groeit al snel uit tot cyber-
pesten. Uiteindelijk loopt het voor Annelies goed af 
door de steun van haar beste vriendin Britt. 

ENKELE REACTIES VAN ONZE 
LEERLINGEN
“Ik vond het een leuk, grappig en leerzaam stuk. Het 

is goed dat hierover een theaterstuk wordt gemaakt, zo 
leren we de vele gevaren kennen. In het vervolg ga ik 
beter opletten welke foto’s ik stuur. Ik stuur zeker geen 
foto’s naar mensen die ik niet ken, want het kan gebeu-
ren dat die persoon slechte bedoelingen heeft.” 

SARAH

LEVEN IN EEN GLAZEN HUIS

DE STELLING VAN A



Honderdsteboven



Vriendelijk blijven bij een lastige klant, docu-
menten efficiënt klasseren, professionele tele-
foongesprekken voeren: de leerlingen van de 3e 
graad Moderealisatie en -verkoop en Kantoor 
en de laatstejaars Business Support kennen 
niet alleen de theorie. Tijdens hun stages oefe-
nen zij belangrijke werkattitudes meteen in en 
doen zij heel wat praktijkervaring op. 

KRISTIEN NIJS LEERKRACHT

In de richting Kantoor leren de leerlingen 
zowel de knepen van de verkoop (stage retail) 
als deze van de administratie (stage office). In de 
richting MRV ervaren de leerlingen tijdens hun 
stage verkoop dat de klant koning is. Enkele leer-
lingen geven ons een inkijk in hun takenpakket 
en stage-ervaringen.

SHANTY VANHOVE – 6 MRV 

VERKOOPSTAGE BIJ LOLA EN LIZA
Ik help de klanten om de juiste keuze te maken 
zodat ze met een goed gevoel naar huis gaan. 
Ik zorg er ook voor dat de winkel en de kassa er 
netjes bijliggen.

Ik ga graag op stage omdat ik me goed voel in 
het team en ze met mij omgaan als één van hen. 
In de zomervakantie deed ik daar mijn vakantie-
job en ik vond het toen ook al tof om deel uit te 
maken van hun team.

EMANUELLA DEMUYNCK – 5 MRV 

VERKOOPSTAGE BIJ C&A
Ik moet kledij opvouwen, zorgen dat de paska-
mers er altijd netjes bijliggen en kledij opbeu-
gelen (kledij op kapstokken en in de rekken 
hangen). Soms mag ik ook artikelen prijzen of 
prijsverminderingen op de prijskaartjes kleven.

Ik vind mijn stage heel leerrijk en leuk! De 
collega’s zijn supervriendelijk en behulpzaam. 
Het is een toffe stageplaats. De stage geeft me 
een goede kijk op hoe het er in de praktijk aan 
toegaat. 

ISABEAU DEVOS – 6 KANTOOR B 

OFFICESTAGE BIJ BALTA 
Tijdens mijn officestage verwacht men vooral dat 
ik de personeelsdocumenten (zoals doktersbrief-
jes, sollicitatiebrieven en brieven van de tech-
nisch werkloze medewerkers) klasseer. Om dit 
correct te doen, moet ik elk document van een 
werknemer eerst van een nummer voorzien. 

Ik leer elke week iets nieuws. Ik weet er ook 
altijd wat te doen. In het begin was het even 
wennen want het bedrijfsleven kende ik niet. De 
werknemers zijn vriendelijk en behulpzaam. 

Wat ik tof vind, is dat schoolverlaters ook de 
kans krijgen om er aan de slag te gaan. 

AXELLE DEKETELE – 7 BUSINESS SUPPORT 

OFFICESTAGE BIJ MENSMEDIA
Mijn taken bestaan vooral in (adres)gegevens 
ingeven, kostenrekeningen invullen, mails op- 
maken en telefoneren.

Ik heb al heel veel bijgeleerd over het reilen 
en zeilen in een bedrijf. Ik leer er ook met 
verschillende soorten klanten omgaan bij het 
telefoneren.

AARON GOEMAERE EN LENNY ALGOET – 6 KANTOOR A

RETAILSTAGE BIJ PARADISIO 
Wij hebben een gevarieerd takenpakket: de rek- 
ken en stock controleren en aanvullen, klanten 
helpen, de bedjes in de babyafdeling monteren, 
artikelen prijzen, de seizoenafdelingen helpen 
opbouwen en de bijhorende artikelen uitstallen. 

Wij vinden het zeer aangenaam werken bij 
Paradisio omdat de collega’s zeer vriendelijk zijn 
en er altijd voldoende werk is waardoor de tijd 
vliegt. Jammer dat er in het 7e jaar geen retail-
stage meer is, want het is echt ons ding.

Tussen 
schoolbank 
en  
werkvloer

Kantoorwerk  
is echt iets  
voor mij!

SOUFIANE BENMOURGHI

SOUFIANE BENMOURGHI – 5 KANTOOR B 

OFFICESTAGE BIJ T-INTERIM 
Tijdens mijn stage zijn de hoofdtaken uitzend-
krachten opbellen en documenten klasseren.

Kantoorwerk is echt iets voor mij! Ik doe dit 
werk heel graag en wil er mijn beroep van maken. 
Ik heb vooral geleerd om professioneel te telefo-
neren. Het is heel belangrijk om kalm te blijven 
als een uitzendkracht boos wordt omdat hij geen 
job kan vinden. Ik leerde ook inzien dat correct 
klasseren van documenten noodzakelijk is zodat 
alle collega’s ze snel kunnen terugvinden.

SOMIA KASMI – 5 KANTOOR A 

RETAILSTAGE BIJ BLOKKER 
Ik vul de rekken aan volgens het schappenplan, 
sta de klanten bij en beantwoord hun vragen, 
reken aankopen af en zorg voor een ordelijke 
winkelruimte. Ook presenteer ik de producten 
overzichtelijk en zet de juiste prijsetiketten bij de 
producten.

Het was een leuke en leerrijke ervaring. Ik 
heb geleerd hoe ik de kassa moet bedienen en 
hoe ik artikelen moet verkopen. Ik kreeg ook 
inzicht in de verschillende soorten klanten. Ik 
leerde ook dat ik elke klant een brede glimlach 
moet schenken!

16



Vrijwillig in Roemenië

ZONTA AWARD
Zonta Waregem beloonde Ankes 
engagement met de YWPA-award 
(Young Women in Public Affairs). 
Deze prijs ter waarde van 500 euro 
wordt jaarlijks toegekend aan meis-
jes die zich inzetten in de vrijwilli-
gerssector en heeft als doel jonge 
vrouwen te stimuleren om deel te 
nemen aan het openbare en poli-
tieke leven. Proficiat, Anke!

Zoals we al langer weten, zitten er heel wat 
enthousiastelingen op Hemelvaart. Anke Alyn 
(6CM) is één van hen. Ze beschrijft zichzelf als 
iemand die niet graag stilzit en graag iets om 
handen heeft. Naast haar studies heeft Anke liefst 
zes buitenschoolse activiteiten. Alsof dit nog niet 
voldoende was, besloot ze naar Roemenië te trek-
ken om daar vrijwilligerswerk te doen. Wij waren 
onder de indruk van haar engagement en willen 
graag meer weten.

SANDRA BAHLOUL LOZANO EN LAURA VANDENDRIESSCHE 5EE

DAG ANKE, VANWAAR JE INTERESSE VOOR 
VRIJWILLIGERSWERK? 

Als kind groeide ik op in een familie en een vrien-
denkring die ervan hielden om de handen uit 
de mouwen te steken en mensen die het minder 
goed hebben te helpen. Mijn persoonlijk engage-
ment begon toen ik mijn grootmoeder hielp bij 
het oprichten van een pop-upwinkel voor ‘Kom op 
tegen kanker’. Ik deed ook mee aan ‘Levensloop’ 
(van de Stichting tegen Kanker) en steunde 11.11.11.

HOE KWAM JE DAN IN ROEMENIË TERECHT?

Het was altijd al een droom van mij om vrijwilligers-
werk te doen in het buitenland. Toen een collega van 
mijn mama enkele jaren geleden het project ‘Warme 
voeten’ uit de grond stampte, kon deze droom dus in 
vervulling gaan! 

WAT HIELD DIT VRIJWILLIGERSWERK PRECIES IN?

We moesten vooral zorgen voor de bedeling van kledij 
zoals laarsjes, sokken, sjaals … Dit was zeker geen 
overbodige luxe aangezien het in Roemenië soms tot 
-25°C vriest. We leerden de kinderen ook een beetje 
lezen, we zongen samen uit volle borst en het mooi-
ste: we konden een lach op hun gezichten toveren. 

HOE REAGEERDEN JE FAMILIE EN VRIENDEN? 
UITEINDELIJK VERTREK JE TOCH NAAR EEN 
VREEMD LAND, MET MENSEN DIE JE HELEMAAL 
NIET KENT. 

Zij vonden het te gek dat ik aan een internatio-
nale actie zou deelnemen. Ze waren trots op mij en 
supporterden vanop de eerste rij. Het allerbelang-
rijkste was dat ik op hen kon terugvallen toen ik 
naar België terugkeerde. Het zien van die armoede 
raakt je immers bijzonder diep. Ik kan me geen 
betere vrienden en familie bedenken. 

ZOU JE DIT HELE AVONTUUR NOG EENS 
OVERDOEN?

Deze fantastische ervaring is zeker voor herhaling 
vatbaar! Ik kan het iedereen aanraden; het is echt 
meer dan de moeite waard.



Goede voornemens?
Een nieuw jaar gaat gepaard met veel cadeau-
tjes, een aantal kilootjes meer op de weegschaal, 
vuurwerk, maar natuurlijk ook goede voorne-
mens! Ge zonder eten, meer sporten, efficiënter 
studeren … het zijn maar enkele voorbeelden. We 
beginnen er ieder jaar opnieuw aan, maar voor 
hoelang?

LAURA VANDENDRIESSCHE EN SANDRA BAHLOUL LOZANO 5EE

Uit onderzoek blijkt dat slechts 8 % van de 
mensen volhoudt. Dit wil zeggen dat er in een klas 
van 25 leerlingen slechts twee leerlingen in hun voor-
nemens zullen slagen. Om te testen of dit ook het 
geval was bij de Hemelvaarders, klopten wij aan bij 
mevrouw Ferdaoui, leerkracht Frans. De leerlingen 
schreven in haar les hun goede voornemens neer. 

Margot en Ranita startten het nieuwe jaar met wel 
heel veel goede voornemens. Enkele maanden later 
vroegen we aan hen of ze konden volhouden? 

RANITA: “Vroeger ontbeet ik niet elke ochtend, maar nu 
doe ik dit wel. Ik voel me daar beter bij en het is ook 
veel gezonder als je ‘s ochtends ontbijt. Het is wat moei-
lijker om consequent te blijven lopen, maar toch ga ik 
een keer per week lopen. Margot blijft nog altijd zeer 
geïnteresseerd in vrijwilligerswerk. Verder is ze nu al 
een hele maand niet actief op sociale media. Ik vind 
dit een supertoffe uitdaging en ja, ze houdt het vol! Ook 
heeft ze een maand alleen maar vegetarisch gegeten. 
Nu doet ze dit niet meer, maar ze eet wel nog steeds 
minder vlees.”

BAL VAN HEMELVAART 
De geheime dienst van Hare Majesteit nodigt u 
uit voor een onvergetelijke avond in Casino Royal 
(Waregem Expo) op vrijdag 28 april. Je leeft slechts 
één keer, dus waarom niet met volle teugen genieten 
van een fantastische sfeer en de beste muziek met 
top dj’s als Mighty B, Sara Gold, Eagle of the night, 
Double Trouble en aBeat. 

Koop je ticket in voorverkoop voor 12 euro 
bij de leerlingenraad of bij onze verdeelpunten 
Cachet Desselgem, Game Mania Waregem, Treffer 
Waregem en Bar Choque Waregem. Een ticket aan 
de deur kost 15 euro. 

Vergeet niet: elke Mister Bond en Bondgirl moet 
geboren zijn in 2001 of vroeger. Jongens, haal dat 
hemd maar uit de kast! Meisjes, schitter in jullie 
mooiste jurkje en dans de hele avond lang!

Laat een wolkbreuk of een man met een gouden 
geweer je niet tegenhouden, want je sterft wel een 
andere dag. The world is not enough … 

ELINE VERMEIRE 5HA

DE OUDERRAAD EN DE LEERLINGENRAAD PRESENTEREN

James Bond
The ‘007’ edition!

Nous mangerons le petit-déjeuner chaque 
matin parce que c’est mieux pour la santé.

Pour notre condition nous courrons deux 
fois par semaine; de plus c’est aussi chouette.

Nous voulons aider des gens donc nous 
travaillerons comme volontaire dans ‘t 

Kelderke à Waregem.

Les jeunes sont intoxiqués à cause des 
réseaux sociaux, par conséquent nous 

passerons moins de temps sur notre portable 
et plus de temps avec notre famille.

Nous voulons rester végétariens parce que 
beaucoup d’animaux sont maltraités.

ICONEN © SERGEY DEMUSHKIN & NICK LAMBRECHT18



De zware jakobJe kent het allemaal wel: die verdomde black-
outs op de proefwerken, vragen die je ergens in 
je cursus bent tegengekomen, maar waarover je 
niets meer weet. Een vraag niet beantwoorden is 
moeilijk. Je moet toch iets invullen, ook al weet 
je dat het helemaal verkeerd zal zijn. De leukste 
proefwerkbloopers op een rijtje.

NINA ANCKAERT EN LOTTE TERRYN 3L5

ZEGSWIJZEN: ZE LIJKEN TOCH 
VRESELIJK OP ELKAAR 

Zoals het klokje thuis tikt, tikt er overal wel eentje.
[… TIKT HET NERGENS.]

Ze gooit er met haar schoenen naar.
[ZE GOOIT ER MET HAAR PET NAAR.]

Hij is nog jong, nog onervaren. Hij is nog 
groen onder de vingers. 

[HIJ IS NOG GROEN ACHTER ZIJN OREN.]

Zo trots als een paus.
[PAUW]

Als de kat weg is, fuiven de muizen.
[… DANSEN DE MUIZEN.]

DEZE ZIJN VAST VAN DEZELFDE 
[HONGERIGE] PERSOON!

Hij gaat te ver, hij is te brutaal: hij bakt zijn 
peren bruin. 

[HET AL TE BRUIN BAKKEN.]

De zaak onmiddellijk aanpakken: de peren in 
de pot stoven. 

[DE KOE BIJ DE HORENS VATTEN.]

WANNEER JE ECHT ÁLLES DOOR 
ELKAAR BEGINT TE SLAAN

Een leerlinge kwam vanmiddag op het secretariaat: 
ze voelde zich wat draaierig want ze had last van 
haar lagedrukgebied. 

[LAGE BLOEDDRUK]

Inwoners van Frankrijk: Fransisten
Inwoners van Portugal: Portugalisten

Een bed waarop men de gewonden legt, is 
een brandkar.

[BRANCARD]

Een vrouwelijke dief is een diva.
[DIEVEGGE] 

De betekenis van het Latijnse woord ‘amica’: 
een paard uit een tv-serie.

[AMICA = VRIENDIN]

WANNEER SARCASME DE 
OVERHAND NEEMT

VRAAG: ‘Waarom is dit boek een primaire bron?’
ANTWOORD: ‘De auteur schreef het boek zelf, voordat 
hij stierf.’

EEN FANTASTISCHE INTERVIEWVRAAG: ‘Wat dacht je toen ze 
een kogel door je hoofd schoten?’
ANTWOORD: …

Onder de indruk
In februari ontving de Outeniqua Hoërskool 
van George (Zuid-Afrika) al voor de vijfde keer 
leerlingen en leerkrachten van Hemelvaart. 

JAN DEPOORTERE LEERKRACHT

De ‘werkspan België’ zorgde andermaal voor 
een afwisselend programma met spannende 
(sportwedstrijd, surfen), ontspannende (kajak, 
tuinconcert, Tafelberg) en inspannende (klasbe-
zoeken, townships) momenten. Na deze veertien-
daagse zal de Westkaap van Zuid-Afrika nauwe-
lijks nog geheimen hebben voor onze leerlingen.

Gavin is stipt op post. We trokken iets lich-
tere kledij aan voor de lange trip van net 
geen 400 kilometer naar George. We zijn 
onder de indruk van het mooie en uitge-
strekte landschap en maken ons klaar voor 
de kennismaking.

Eventjes meegenieten, ze hebben een nieuw 
busje.

Een primeur: het eerste tuinconcert op 
school. Een soort schoolfeest waar veel 
leerlingen optreden met zang, dans  …

Bezoek aan een township. 

Sportaccommodatie om jaloers op te zijn: 
toestellen, begeleiding, velden (zelfs één 
met een grote tribune), uitrusting, ruimte.

We bezochten een schooltje voor kinderen 
met een fysieke of intellectuele beperking. 
Ze dansten met ons op het podium. We 
speelden rolstoelbasketbal maar verlo-
ren … Iedereen sterk onder de indruk.

EEN GREEP UIT DE ONTELBARE 
WHATSAPP-BERICHTEN

ILLUSTRATIE STEFFIE DE WINTER 6CM



‘Wil je me 
 voorlezen?’

Krijg jij ook vaak deze vraag? Vond je het vroeger 
de max om voorgelezen te worden? Of heb je als 
babysitter soms totaal geen inspiratie? Wij zetten 
met veel plezier enkele leuke kinderboeken op 
een rijtje.

NINA ANCKAERT EN LOTTE TERRYN 3L5

BEER WIL SLAPEN
DUGALD STEER

Beer slaapt altijd in de winter, maar deze winter 
wordt beslist anders. Zal Beer uiteindelijk naar 
het kerstfeestje gaan? 

Dit boek is perfect voor gezellige voorlees-
avonden. Op elke pagina zitten enkele geheime 
flapjes verstopt. De prachtige tekeningen van 
Maggie Kneen geven je een warm gevoel.

JIP & JANNEKE
ANNIE M. G. SCHMIDT

Jip & Janneke zijn beste vrienden. Samen bele-
ven ze allerhande avonturen met hun hondje 
Takkie en hun kat Siepie.

Deze verhalenbundel is niet zo recent, maar 
nog steeds heel populair. De illustraties zijn 
eenvoudig, maar met oog voor detail getekend.

SJAKIE EN  
DE CHOCOLADEFABRIEK 

ROALD DAHL

Sjakie wint (samen met vier andere kinderen) 
een rondleiding in de chocoladefabriek van Willy 
Wonka. Het wordt een dag vol verrassingen.

‘Sjakie en de chocoladefabriek’ is een oerklas-
sieker. Het boek is tweemaal verfilmd en dit jaar 
is het honderd jaar geleden dat Roald Dahl gebo-
ren werd. 

FANTASIA
GERONIMO STILTON

Geronimo vertrek naar Fantasia, het land van 
feeën, heksen, zeemeerminnen en trollen. Daar 
moet hij de inwoners van Fantasia keer op keer 
redden.

De boeken van Geronimo zijn bekend om 
hun bijzondere letters en vele tekeningen. De 
Fantasiareeks is echter nog specialer: ze hebben 
geurpagina’s en 3D-prenten.

VOS EN HAAS
SYLVIA VANDEN HEEDE

Iedereen herinnert zich wel de avonturen van 
(slimme) Haas en (niet zo heel slimme) Vos. 
Samen met hun vriendjes Uil, Iek, Pluim, enz. 
beleven ze knotsgekke avonturen.

De verhalen volgen het leesniveau van de 
beginnende lezer. De eerste verhalen bestaan uit 
eenvoudige woordjes, maar tegen het einde van 
het boek staan er volwaardige zinnen.

NIEUWSGIERIGE LOTJE
LIEVE BAETEN 

Als heksje Lotje een lichtje ziet, gaat ze eropaf en 
breekt zo haar bezem. Om die te herstellen, daalt 
ze af in het huis en ontmoet ze een reeks myste-
rieuze heksen. Maar kunnen zij haar bezem 
herstellen?

De tekeningen zijn zeer gedetailleerd en elk 
Lotje-boekje heeft wel iets interactiefs. Zo moet 
je in dit prentenboek telkens naar de volgende 
ladder zoeken. 

DOLFJE WEERWOLFJE
PAUL VAN LOON

Als Dolfje 7 jaar wordt, ontdekt hij dat hij bij 
iedere volle maan een weerwolfje wordt. Maar dit 
geheim moet kost wat kost voor de buitenwereld 
bewaard blijven. 

Dolfje Weerwofje is ondertussen uitgegroeid 
tot een echt icoon. Er bestaan onder andere al 
een film, luister-cd, tijdschrift en spelletjes van. 
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ITALIEREIS

40 000 feet 
Naar de mooiste schoen

Bologna zoals spaghetti 
Glibberig, niet te vatten 
En een Neptunus met een jasje aan 
Op het droge

Voel ik mijn hart ‘beven’ 
Van vreugde 
Als ik Firenze binnenhuppel 
Voel ik een briesje 
Net Cosimo de Medici’s adem 
Schoonheid, onbeschrijfelijk

Loop ik naar de 4e verdieping 
De dom op ooghoogte 
Ben ik vrij 
Onder de vleugels van 4 
Gouden beschermengeltjes

Brengen ze ons naar de top 
Mag ik met je …? 
Ja, ik wil 
Zweven over de bergen 
Dit moment nooit meer vergeten

Ciao, koorknaapjes 
Al 10 jaar, kip met rozemarijn 
Ik zou er ook volgend jaar weer bij willen zijn

Terug naar de renaissance 
Hand in hand met de Medici 
Op de Ponte Vecchio 
Hallelujah

Een roos voor Michelangelo 
Verrocchio en Donatello

Een vreemd hoofd in een kastje 
Wil ik dansen voor de dom 
Met pelgrimvoetjes in Siena 
De zon schittert tussen 
Italiaanse kleurtjes

Bruingebrand 
Kennismaken met Lucca 
Een vreemde Jezus 
Door Nicodemus 
Uitgedachte creativiteit

Op de kaart 
Cirkeltjes draaien 
Tussen kromme huizen 
Leiden, verleiden 
In het amfitheater 
Ronder en groter

De toren met eiken 
Hoger, verder 
Schuiner in Pisa

Komt de liefde 
Kleurt ze bordeaux 
Aparte echo  
Ontmoet ik in zijn ogen 
Maar eenzaam 
Badend in de doopvont

Vlieg ik terug met een 
Hoofd vol dromen 
En een Eccellentemedicitastic gevoel 

40 000 feet 
Ik ben weg van 
De mooiste schoen 
Ter wereld

Eccellentemedicitastic!

Ik vlieg terug met een 
hoofd vol dromen
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APRIL

19 medisch onderzoek voor 3HW5
21 studiereis Parijs voor 3HW4A, 3G5, 3L5 en 3L4
22 infodag
24 vaccinatie voor alle 1es (BMR)
 relatiedag 4es aso
25  excursie Vlaamse Ardennen voor 6GL-LE-LM, 6HWB en 6HWi
 bezoek opvangcentrum Menen voor 5HW en 5LM
26 excursie Vlaamse Ardennen voor 6BI, 6HA en 6HB
27 excursie Vlaamse Ardennen voor 6EM, 6EI, 6HWA, 6LI en 6WWi-g
 fi lm ‘Bienvenue chez les Ch’tis’ voor 3es bso/tso
28 bal van Hemelvaart
 studiereis Parijs voor 3HW4B en 3E4A
 relatiedag 4es bso/tso

MEI

02 studiereis Ath voor 1LA, 1MB, 1MD en 1ME
 excursie Vlaamse Ardennen voor 6EE, 6ME en 6WW
 uitwisseling naar Servië voor enkele leerlingen uit 5es
03 excursie Vlaamse Ardennen voor 6CM, 6STA en 6STB
 workshop rond studentenjob voor 5KB
04 uitstap Mechelen voor 3HW4A, 3HW4B, 3HW5, 
 6HWA, 6HWB en 6HWi
 studiereis Ath voor 1LB, 1LC, 1MA en 1MC
 medisch onderzoek voor 3CM
 workshop rond studentenjob voor 5KA
08 workshop ‘Rechtvaardig’ voor 6EM
 medisch onderzoek voor 3L4 en 3WEA
 Franse fi lm voor 3es aso
 Studiereis Londen voor 7es bso
09 fi lm ‘Die Welle’ voor 5es aso
 infoavond 1e Latijn over de overgang naar de 2es
10 medisch onderzoek voor 3E5 en 3E4B
11 medisch onderzoek voor 3HB
 Franse fi lm ‘A la folie pas du tout’ voor 5es bso/tso
12 studiereis Parijs voor 3HW5, 3E5, 3E4B, 3WEA en 3WEB
 studiereis Doornik voor 3es tso
15 medisch onderzoek voor 3HA
 bedrijfsbezoek in het kader van STEM voor 1LA, 1LB en 1HC
 oudercontact 4es aso/tso
16 leerlingendag
17 infoavond
 bedrijfsbezoek in het kader van STEM voor 1MA en 1MB
18 medisch onderzoek voor 3WEB
 bedrijfsbezoek in het kader van STEM voor 1HA en 1HB
19 studiereis Xanten voor 2es (Grieks)-Latijn
 studiereis Pairi Daiza voor 1es tso
 studiereis Zeebrugge voor 2es tso
 bedrijfsbezoek in het kader van STEM voor 1MC en 1MD
 ACV-Laddercompetentiespel voor 6KA
 bedrijfsbezoek in het kader van STEM voor 1LC en 1ME
22 workshop ‘Rechtvaardig’ voor 6EE-EI
 medisch onderzoek voor 3KA en 3MRP
 bedrijfsbezoek TVH voor 5BI en 5HA
23 tweedaagse Londen voor 5es tso
 studiereis Antwerpen en Breendonk voor 4es tso
 studiereis Canterbury voor 2es moderne
24 medisch onderzoek voor 3HTB
29 eindejaarsvieringen
30 eindejaarsvieringen
30 workshop RSZ voor 4E5
31 eindejaarsvieringen

JUNI

01  tweedaagse in de Westhoek voor alle 5es aso
 studiereis Hasselt voor 6es bso
 workshop RSZ voor 4E4B en 4E4A
 bedrijfsbezoek TVH voor 5HB
01 eindejaarsvieringen
02 eindejaarsvieringen
02 ACV-laddercompetentiespel voor 6KB
26  proclamatie bso/tso
27 proclamatie aso
30  tweedehandsboekenverkoop 

KRISTIEN NIJS LEERKRACHT

 

FamilienieuwsKalender
3E TRIMESTER 2016-2017 2E TRIMESTER 2016-2017

OVERLIJDENS

01-11-2016 Josepha De Schutter, overgrootmoeder van Thibaut Lefevre, 1HC
15-11-2016 Gerard Debouver,  overgrootvader van Robbe Sabbe, 5HB
23-11-2016 Jeanne Vanassche, overgrootmoeder van Démi Balcaen, 1CV
23-11-2016 Odile Van de Vyver, grootmoeder van Elissah Meersman, 1LB
26-11-2016 Paul Coucke, grootvader van Sophie, 6LI, en Charlotte, 3E5, Devos
05-12-2016 Luc Vandamme, schoonvader van Mathieu Dejaeger, leerkracht
06-12-2016 Gerda Bruyneel, grootmoeder van Bieke Van Den Berghe, leerkracht
14-12-2016 Jeannine Dewagtere, grootmoeder van Shari Merveillie, 6HA
20-12-2016 Janine Callens, moeder van Ingrid Casier, TAC mode
25-12-2016 Jacques Dewilde, vader van Caroline Dewilde, leerkracht
04-01-2017 Georgette Six, grootmoeder van Eefj e Vankeersbilck, 4MRP
05-01-2017 Marieke De Baerdemaeker, 

 overgrootmoeder van Jeff rey Hanssens, 5HA
08-01-2017 Cony De Langhe, schoonzus van Hilde Donckels, leerkracht
11-01-2017 Albert Veys, schoonvader van Ria Descheemaeker, leerkracht

 grootvader van Laurence Veys, leerkracht
12-01-2017 Anne Christiaens,  moeder van Caroline Gheysels, leerkracht
12-01-2017 Hugo Duprez, grootvader van Febe Vanpoucke, 3HW4A
16-01-2017 Luc Landrieu, grootvader van Yalenka Landrieu, 5WWi
17-01-2017 Jozef Maiheu, grootvader van Seppe Vandenbulcke, 3HB
17-01-2017 Rita Maebe, grootmoeder van Iben Bouckaert, 1MA
19-01-2017 Margareta Vandenbrande, 

 grootmoeder van Kenny Deprez, leerkracht
26-01-2017 Lia Vanfl eteren, overgrootmoeder van Drée Maertens, 1MC
03-02-2017 Frans Folens, grootvader van Sara Folens, 5HWiA
09-02-2017 Albert Maertens, grootoom van Michelle Coppejans, 5EI
11-02-2017 Patrick Clarysse, schoonbroer van Karolien Delmotte, leerkracht
14-02-2017 Etienne Wolfcarius, grootvader van Melanie Wolfcarius, 4L5
15-02-2017 Filip Bauwens, oom van Charlotte, 5LE, en Laurens, 3WEB, Muylle
17-02-2017 Mia Smekens, grootmoeder van Lisa Van Rijckeghem, 5BI
17-02-2017 Maria Roelstraete, overgrootmoeder van Julie, 4HTB, 

 en Charlotte, 3HTB, Debrabandere
18-02-2017 Marcel Coussement, grootvader van Charlotte Van Thorre, 5EM

GEBOORTEN

22-12-2016 Félice, dochtertje van Thijs Devriendt, leerkracht
13-01-2017 Viktor, zoontje van Evelien Algoet, leerkracht
19-01-2017 Ine, dochtertje van Bart Deknudt, dienstpersoneel
16-02-2017 Aline, kleindochtertje van Caroline Gheysels, leerkracht

JEANNICK DECONINCK OPVOERDER
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Zot van Hemelvaart

Herinner jij je je eerste bezoek aan Hemelvaart? 
Waarschijnlijk wel. Dan weet je ook nog dat de 
laatstejaars van de basisschool tijdens de onthaal-
dagen in de watten gelegd worden!

ELINE VERMEIRE 5HA

AANKOMST
Om halfnegen was het zover. De eerste bezoekers 
komen de turnzaal binnen. Na wat rondkijken, 
springen ze erop los. Als alle leerlingen gearriveerd 
zijn, kan de dag echt beginnen. Ze luisteren aandach-
tig naar de directie en dansen daarna enthousiast 
mee op ons Hemelvaartlied.

EXPEDITIE HEMELVAART
Nu is het tijd om die (grote!) school te verkennen. 
Er zijn heel wat leuke workshops, zoals een hartje 
in elkaar weven, klauteren in de turnzaal, een muis-
matje maken, de cijfercode van een kluis kraken en 
nog zoveel meer!

VERRASSING
Na een ochtend vol verrassingen (en veel trappen), 
is er nog een leuke verrassing voorzien: een hele 
berg hotdogs en een drankje.

Het was een ervaring om nooit te vergeten, zowel 
voor de leerlingen van het zesde leerjaar als voor 
hun begeleiders, de vijfdejaars!

hemelvaarthemelvaarthemelvaarthemelvaart

infodag 22 april
infoavond 17 mei

hemelvaart.be

hemelvaarthemelvaarthemelvaarthemelvaarthemelvaarthemelvaarthemelvaarthemelvaarthemelvaart

infodag 22 april



Wij zijn hemelvaart!


