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Woord 
vooraf
Twintig jaar terug in de tijd. Onderwijzen is niet 
de lege emmers vullen, maar het houtvuur 
aansteken. Die zin stond daar van de ene dag 
op de andere, in grote letters op een muur in 
de lerarenkamer. In mijn toenmalige school wist 
niemand wie die tekst had aangebracht.

De metafoor van de emmers en het vuur is van 
Plutarchus, een Romeins filosoof. Hij stelde dat we 
bij leerprocessen ons verstand niet enkel moeten 
gebruiken om het als een vat te vullen, maar ook 
om het als hout aan te steken. Meesters moeten de 
vonken bieden waarmee leerlingen bij zichzelf het 
vuur kunnen aansteken.

Mocht Plutarchus nu leven, zijn uitleg zou 
anders klinken. Een poging. Goed onderwijs zorgt 
ervoor dat leerlingen het eigen leerproces in handen 
nemen. Leerlingen moeten niet leren omdat dit 
moet vanwege de leerplicht, maar omdat ze dat zelf 
willen. Intrinsieke motivatie heet dat. Het is een 
groeiproces waarbij ze begeleid moeten worden. 
Leerkrachten creëren daartoe de juiste omgeving. 
Ze dagen leerlingen uit. Ze formuleren niet enkel 
duidelijke verwachtingen, maar ze gaan ook samen 
met de leerlingen aan de slag. Ze bewandelen samen 
paden waarlangs de gestelde doelen bereikt kunnen 
worden. Ze reiken leerlingen kennis aan en begelei-
den hen om er inzichtelijk mee aan de slag te gaan. 
Ze moedigen leerlingen aan om de eigen talenten te 
ontwikkelen. Ze aanvaarden dat leerlingen fouten 
maken. Ze geven leerlingen kansen. Ze zien jonge 
mensen graag.

Een dergelijke aanpak wapent leerlingen om 
later actief deel te nemen aan onze snel evoluerende 
wereld waarin levenslang leren noodzakelijk is. 

Die taal staat in schril contrast met een taal 
die tegenwoordig ons onderwijs binnensluipt. 
Dat is de taal van de economische markt: rende-
ment, opbrengst, toegevoegde waarde … Als we in 
Vlaanderen aanvaarden dat onderwijs steeds vaker 
in termen van productieprocessen wordt benaderd, 
is de kans reëel dat het onderwijs zich daarnaar 
voegt. Ik vind dit gevaarlijk.

Ik acht me gelukkig dat de taal van Hemelvaart 
aansluit bij de metafoor van Plutarchus. Deze 
AanZet getuigt daar ten volle van. Neem dit 
nummer rustig door en ontdek de vele vonken die 
we onze leerlingen bieden.

Twintig jaar terug in de tijd. Ik beken.

Zalig Kerstmis

WIM DUFOURMONT

TECHNISCH DIRECTEUR

“Onderwijzen 
is niet de lege 
emmers vullen.”

BOVEN V.L.N.R. 1-6

MIDDEN V.L.N.R. 7-16

ONDER V.L.N.R. 17-21

REDACTIE – LEERLINGEN

1 Sara Claus 5EI

2 Margot Vandenbroucke 4G5

3 Ine Claus 3G4

4 Marie-Julie Lambrecht 3L4  
5 Nina Anckaert 3L5

6 Lotte Terryn 3L5

7 Laura Vandendriessche 5EE

8 Jarne Vanhee 6HWi

9 Febe Vertriest 6WWg

10 Maura Seynaeve 6WW

11 Fien De Vriese 6LM

12 Louise Platteau 5STA

13 Madeline Houvenaghel 5WWg

14 Emma Declerck 6STB

15 Sandra Bahloul 5EE

16 Helena Van Damme 4G5

17 Anne-Sophie Manderick 2GL

18 Seppe Manderick 2GL

19 Wout Cappelle 2GL

20 Kwinten Masureel 2MB

21 Tessa Vanluchene 6STB

 Eline Vermeire 5HA [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

INHOUDSOPGAVE
1 Woord vooraf
2 Redactie
2 Akkoord, daar zit muziek in!
3 Nieuwbouw officieel in gebruik!
4 Die eerste schooldag … voor mama’s 

en papa’s
5 Jungle op Hemelvaart?
6 Drie op een rij
6 Oud-leerlingenavond
7 Mag ik wat dichter bij je (k)leven?
8 In 100 stappen naar de godfather
9 Wij zetten in op jouw talent
9 Theater in de klas
10 Leerkrachten onder spanning?
11 Klas in de kijker
12 Dagboek van een pelgrimstocht
12 itSOKé
13 Internen genieten!
14 1B op het podium
14 Achter de schermen bij de leerlingen-

raad
15 “Ik word turnjuf!”
15 En ze gaan lopen!
16 Het is rapportentijd!
16 Hoe overleeft een leerkracht de 

proefwerkperiode?
17 Jogos Paralímpicos Rio
18 Le petit chaperon rouge
19 «It changed my life.»
19 Studietoelage
20 De hapjesprinces
20 Walking Dinner
21 Kalender
21 Familienieuws
22 De ultieme relatietest
22 Dag van de jeugdbeweging

CONTACT

Hemelvaart
Keukeldam 17
8790 Waregem

 +32 56 60 63 43
 +32 56 62 55 86

info@hemelvaart.be

1



Akkoord,
daar zit muziek in!
PASTORAAL

Artiesten slagen erin om via hun muziek, poëzie 
en beelden kracht te geven waar gewone 
woorden tekortschieten. Kracht om een bladzijde 
om te draaien, om op te staan … en verder te 
gaan in tijden van tegenslag. Muziek brengt 
troost en rust in tijden van verdriet.

In momenten van vreugde laat muziek ons ten 
volle het leven vieren. We musiceren, we zingen, 
we dansen, we luisteren genietend naar de vrolijke 
akkoorden. 

Het muzikaal getinte jaarthema ‘Akkoord, daar 
zit muziek in!’ nodigt ons uit om het akkoord dat 
we samen aanslaan te laten klinken tot een sterk 
engagement, solidair met de wereld. Laat het een 
jaar worden waarin we samen, in akkoord, met 
vrienden en begeleiders, met collega’s en leerlingen 
in harmonie de goede toon vinden.

In het volgende gebed leidt elke noot van de 
toonladder een vraag, een uitnodiging, een mijme-
ring in die ons kan helpen om te leven als een chris-
ten in een harmonieuze wereld.

Wij wensen jullie allen een schitterend, muzikaal 
schooljaar toe!

STEFAN VAN DORPE, WERKGROEP PAWER

(NAAR TEKSTEN VAN D. BEUNENS EN E. DE VUYST )

De redactie

GOD
Doof in ons alle muziek die aanzet tot haat 

en die de wereld onderdompelt in het kwaad.
Regel de warmte van onze menselijke klanken 

opdat wij elkaar en U nooit vergeten te danken.
Minimaliseer de valse noten in ons leven 

en leer ons die ook aan anderen te vergeven.
Fantastisch zijn de love songs van Uw Zoon, 

zo te kunnen zingen is ook mijn grootste droom.
Solist wil ik niet zijn in deze korte levenstijd 

maar wel mijn hart laten kloppen voor solidariteit.
Laat mij elke dag zoeken naar één lief woord 

dat mee kan klinken in een hemels akkoord.
Sierlijk wil ik met al die noten spelen en leren 

en elke dag tot een mooi melodietje musiceren.

(GEBED VAN E.H. PATRICK LEENKNECHT)
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Nieuwbouw officieel in gebruik! 

Op 21 september mochten wij als reporters de 
officiële inhuldiging van het nieuwe schoolgebouw 
en het schoolrestaurant bijwonen. 

MADELINE HOUVENAGHEL 5WWG EN LOUISE PLATTEAU 5STA

Naast de Vlaamse minister van Onderwijs 
Hilde Crevits en de onderwijsvicaris van het 
bisdom Brugge E.H. Pierre Breyne, tekenden 
heel wat genodigden van de scholengemeenschap 
Sint-Paulus present, het schoolbestuur, de lokale 
gemeenschap met onder andere burgemeester 
en schepenen, directie en personeel (van vroeger 
en nu). Onze sporthal was voor de gelegenheid 
omgetoverd in een gezellige feestzaal. 

Bij de officiële inhuldiging mochten ook 
leerlingen niet ontbreken. Robbe Cognie (6HWi) 
en Siebren Vandewalle (5HW) zorgden voor de 
muzikale omlijsting, leerlingen van 6ST werden 
ingezet voor het onthaal en de leerlingen van MRV 
zorgden voor een origineel ‘kussentje met schaar’ 
en een zelfgeborduurd lint.

TOESPRAKEN

We luisterden heel aandachtig naar de verschil-
lende speeches. Mijnheer Vandaele, lid van het 
schoolbestuur, verwelkomde als eerste spreker 
de speciale gasten en vertelde ons dat er al rond 
2000 plannen waren om een nieuw gebouw op te 
trekken. Dankzij Hilde Crevits en de overheid lukte 
dit uiteindelijk.

Burgemeester Kurt Vanryckeghem wees erop 
dat dit nieuwe gebouw absoluut een belangrijke 
aanvulling/verbetering is voor Hemelvaart en het 
onderwijs in Waregem. Hij vond de schakeringen 
aan de buitengevel zeer mooi. 

Jo Neirynck, schepen van Onderwijs, is blijk-
baar een grote fan van het auditorium en het lokaal 
met de glazen wand, zeg maar ‘de kantoorklas’. 
Hij is dan ook blij dat zijn zonen leerlingen zijn op 
Hemelvaart.

Ook onze technisch directeur Wim 
Dufourmont, E.H. Pierre Breyne en mevrouw 
Crevits namen het woord. We onthouden ook de 
frisse bijdrage van Johannes Heremans (6HWi) die 
als leerling het woord kreeg.

De toespraken werden gevolgd door een korte 
wandeling door de nieuwe gebouwen en afgesloten 
met een receptie.

REACTIES 

Wat vonden de genodigden nu echt van onze nieuw-
bouw? Mevrouw Hilde Crevits vond het atrium 

en de buitengevel het mooist. Ze was aangenaam 
verrast door de kubusvormige zitjes en kussentjes 
in het atrium, waar je rustig kan zitten. Ze liet ons 
weten dat ze onze school een zeer leuke school vindt, 
want anders zou ze geen twee keer langskomen!

Uiteraard polsten we ook naar de meningen 
van enkele leerkrachten. Sommigen tonen zich 
verrast over de aanwezigheid van radiatoren in 
een passiefbouw. Anderen zijn dan weer grote fan 
van de computerklassen die leuk zijn opgesteld. 
Opvallend: er zijn er ook stikjaloers omdat zij dit 
jaar geen les in de nieuwbouw mogen geven. Een 
oud-leerkracht, reeds zestien jaar op pensioen, 
wilde onmiddellijk weer voor de klas staan. 

En wat denken wij leerlingen over onze nieuwe 
vleugel? De meesten vinden het een leuk en modern 
gebouw. Het geeft een open en ruimtelijk gevoel, zo 
merken ze op. Wat ze niet meteen hadden verwacht, 
zijn de vergaderzalen tussen de klaslokalen. De refter 
wordt uitermate geapprecieerd. 

OPENDEURDAG

Op 24 september hielden we opendeur. Veel 
oud-leerlingen kwamen een kijkje nemen. Ook zij 
hadden hun mening en wezen op de mooie, open 
ruimte van het atrium. Wat hadden ze zelf graag 
willen genieten van de nieuwste technische snufjes 
waarmee de lokalen zijn uitgerust! De aula genoot 
veel belangstelling en bewondering. 

Wij zijn er na onze vragenronde rotsvast van 
overtuigd: de nieuwbouw valt in de smaak. 
Wat hebben de breinen en werkende krachten 
achter dit project alles goed gedaan! Proficiat 
en bedankt daarvoor!

Opendeur nieuwbouw

“open & 
ruimtelijk gevoel”

#TROTS
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1 september 2016. Een grote dag voor een kleine 
dame uit Markegem. Na een onrustige, te lange 
nacht is ze er helemaal klaar voor! 

LAURENCE SEYNS, MAMA VAN FLOOR VAN HOREN, 1HA

Maar zijn papa en mama er klaar voor? Weken 
op voorhand werd beslist dat papa erbij zal zijn op 
de eerste dag. Mama heeft een excuus, want voor 
haar is één september ook de eerste schooldag en 
zo kan ze dochterlief niet vergezellen. Een excuus of 
toch een beetje een uitvlucht? Ik zou eerder opteren 
voor het tweede antwoord, want het ligt nogal 
gevoelig …

1 SEPTEMBER 2007

Spannend! ’s Morgens vroeg vertrekken mijn 
dochter en ik samen naar school. Floor mag starten 
in de peuterklas van ‘De Vliegeraar’ in Sint-Baafs-
Vijve. Mijn moederkloekgevoel ten top vertrek ik 
met mijn kroost naar school. Ik heb allebei mijn 
kinderen de hele dag in mijn buurt. Wat een luxe! 
Ze zitten allebei weliswaar in de kleuterklas, maar 
geregeld eens langsgaan en door het raam piepen, is 
mogelijk. Mijn moederhart voelt dat het goed gaat …

1 SEPTEMBER 2010

Gedaan met kleuter zijn! Onze meid start in het 
eerste leerjaar! Trots staat ze te pronken in de 
klasrij met de nieuwe schooltas op de rug. En 
mama zag dat het goed was … Overdag een knuffel 
in de gang, ’s middags samen eten in de klas,  
’s avonds samen naar huis. Fijn om je kroost zo 
dicht bij je te hebben!

30 JUNI 2016

De laatste schoolbel luidt. Einde lagereschool-
tijd voor Floor. Adieu, kleine meid van mij … 
’s Morgens aan de ontbijttafel afgesproken dat 
we niet zouden huilen. En vooral niet naar elkaar 
kijken als we elkaar op de speelplaats zouden 
kruisen. Met een krop in de keel zie ik haar de 
laatste keer de schoolpoort uitgaan. Gedaan met 
het moederkloekgevoel op school. En ik besef dat ik 
ze vanaf nu zal moeten lossen …

1 SEPTEMBER 2016

Ikzelf moet op de eerste schooldag vroeg op school 
zijn. Ik spring nog even haar kamer binnen om 
haar succes toe te wensen. Ze ligt vredig te slapen 
na een ietwat woelige nacht. Met een zoen op haar 
voorhoofd en de woorden “Succes op je nieuwe 
school!” neem ik afscheid van haar.

Ik ontvang met veel plezier mijn leerlingen op 
school: enthousiaste, maar ook een paar minder 
enthousiaste gezichten. Maar wat wil je: gedaan 
met de vakantie, gedaan met lekker luieren, terug 
op de schoolbanken … Ik snap het volkomen!

Toch voel ik steeds die kriebel in mijn buik. Mijn 
horloge doet goed dienst. Halfnegen: nu zou Floor 
toch al op moeten zijn. Negen uur: nu zouden ze 
toch bijna moeten vertrekken. Halftien: ik zou een 
vlieg willen zijn. Hoe zou ze daar nu samen met 
haar papa zitten? Ietwat verlegen, stilletjes, wat 
wit rond de neus van de stress? Halftwaalf: papa 
vertrekt, Floor blijft alleen achter op school. Twaalf 
uur: vlug even naar papa bellen hoe alles verlopen 

is. En jawel, ik krijg de bevestiging, ze ziet het 
helemaal zitten.

De dag duurt lang. Gelukkig kan ik met mijn 
lieve collega afspreken dat zij om halfvijf mijn taak 
overneemt. Ik kan niet wachten om mijn kleine 
meid te gaan oppikken.

EN ... IK ZAG DAT HET GOED WAS! 

Met glinsteringen in haar ogen vertelt ze honderd-
uit over haar eerste dag: de klasgenoten, de kennis-
making met mevrouw Debaere, meter Kira bij wie 
ze altijd terecht kan, het gebruik van de locker, 
het uurrooster, het veranderen van klaslokaal, het 
lekkere eten over de middag, de toch wel heel grote 
school, het zien van bekenden … Een spraakwater-
val, ik krijg er geen woord meer tussen.

Ondertussen zijn we al een maand verder. 
’s Morgens is de rit van Waregem naar Sint-Baafs-
Vijve heel wat stiller, ik mis haar gekwebbel … Op 
school mis ik haar onverwachte bezoekjes in mijn 
bureau, maar de laatste blik als ze uit de auto stapt, 
spreekt boekdelen. Ze zit goed in haar vel! 

BLIJE DOCHTER, BLIJE MAMA!

Dankjewel aan directie en leerkrachtenteam om 
onze kroost zo goed op te vangen! We geven ze uit 
handen en vertrouwen hen aan jullie toe.

EN … IK ZIE DAT HET GOED GAAT!

1 september op Hemelvaart

Die eerste schooldag …
VOOR MAMA’S EN PAPA’S
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Een jungle

op Hemelvaart?
Het is je misschien al opgevallen dat er in de 
gang van blok D een jungle geschilderd is. Wij 
vonden dit heel mooi, dus namen we contact op 
met de artiest van het kunstwerk Flore Deman, 
oud-leerlinge van Hemelvaart.

MADELINE HOUVENAGHEL 5WWG EN LOUISE PLATTEAU 5STA

IN JE WERKEN ZIJN VAAK POEZEN TERUG TE 
VINDEN. ZIJN POEZEN JE FAVORIETE DIEREN?

Katten zijn heilig voor mij, ik voel een enorme band 
met hen en heb zelfs mijn hele leven lang katten 
gehad. Ik kan en wil ermee communiceren, ze 
bieden mij comfort en liefde. 

EEN TIJDJE GELEDEN DEED JE EEN PROJECT IN 
HET ONTMOETINGSCENTRUM VAN ZULTE.

Dit was mijn tweede muurschildering (de eerste was 
in Deinze). Daarin komt opnieuw de natuur voor: je 
ziet namelijk een walvis in een kleurrijke zee.

OP HET KUNSTENFESTIVAL WATOU WERKTE JE 
SAMEN MET DE AUTEUR LIZE SPIT. 

Ik was te gast in het pittoreske dorpje Watou (bij 
Poperinge) voor het Kunstenfestival waar ik vier 
dagen in residentie was. Dat betekent dat je als 
kunstenaar vier dagen op het festival logeert en 
ondertussen werkt aan je portfolio of je project. 

Lize Spit is een bekende debuutauteur en 
met haar maakte ik in een lege, witte ruimte een 
muurschildering gebaseerd op een gedicht van 
haar. Toevallig ging dat over katten, al was het 
eerder luguber. Het gedicht vertelt over de kat uit 
Lizes jeugd die in de regenput verdronk. Haar 
vader had de kat eruit gevist met een vishaak. Het 
beeld van de dode kat is altijd in Lizes gedachten 
blijven hangen. De muurschildering toont de 
kat aan de vishaak. We schreven ook tekst op de 
muren, de tekst van het gedicht. 

Watou was een prachtige ervaring, ik heb veel 
nieuwe mensen ontmoet en ben veel over mezelf en 
mijn werk te weten gekomen. Dit was zeker een van 
mijn interessantste projecten.

‘DE POSTFABRIEK’ IS EEN ANDER VAN JOUW 
PROJECTEN. 

Voor ‘De Postfabriek’ trek ik met een tekentafel 
naar cultuurcentra en evenementen waar ik 
postkaarten voor de bezoekers teken. Mensen 
kiezen een quote en een postkaart en ik maak er 
iets mee. Lize Spit en ik deden ‘De Postfabriek’ ook 
in Watou. Lize schreef een zin uit haar boek op de 
kaart en ik maakte er een tekening bij.

WAS JE NIET BANG DAT JE NA EEN TIJDJE GEEN 
INSPIRATIE MEER ZOU HEBBEN?

Er stond een lange wachtrij aan onze tekentafel, 
maar we bleven rustig. Op een drietal uur tekenden 
en schreven we zo’n 130 postkaarten. We hadden 

ons wel voorgenomen maximaal tien verschillende 
zinnen uit het boek op te schrijven. Ik had vooraf 
een aantal schetsen gemaakt die bij die zinnen 
passen. Volledig improviseren deden we dus niet.

JOUW ZUS, FIEN DEMAN, HEEFT EEN BAND I WILL 
I SWEAR EN DAAR ONTWERP JIJ CD-HOEZEN 
VOOR. HOE GA JE HIERVOOR TE WERK?

Voor haar eerste EP ‘Strings of Gold’ vroeg Fien 
of ik een collage wilde maken met oude familie-
foto’s die zij had uitgekozen. Uiteindelijk is het een 
collage geworden van twee foto’s met blaadjes. Fien 
brengt dus een idee aan dat ik verder uitwerk.

FLORE, HOE KWAM JE OP HET IDEE OM EEN 
JUNGLE TE SCHILDEREN? 

Ik kreeg enkele instructies om de gang op te 
fleuren. In de gang van blok D zie je de hoge bomen 
van Park Casier, maar de gang zelf was erg donker 
en grauw. Het leek me een uitdaging om die natuur 
naar binnen te brengen. Ik houd van tropische 
planten en bloemen en koos voor pastelkleuren en 
een compositie van jungleplanten. 

WAT VOND JE MOEILIJK AAN DEZE OPDRACHT?

De muur moest de gang opfleuren en dit was geen 
makkelijke opdracht, want de gang zelf is erg 
donker en aan het einde ervan is een zwart vlak 
geschilderd. Dat zijn allemaal elementen waarmee 
je rekening moet houden wanneer je je ontwerp 
maakt. Ik kreeg wel veel vrijheid, wat erg aange-
naam was.

WAAR VIND JE DE INSPIRATIE VOOR JE MOOIE 
WERKEN?

Ik laat me vooral leiden door mijn gevoelens, ten 
opzichte van mijn leefwereld of die van anderen. 
In mijn illustraties gaat het over de kleine dingen: 
de discussies aan tafel in het gezin, het flexibel zijn 
in je job, de zaken waarvan je het meest houdt, het 
krampachtig proberen ‘vasthouden’, taboes vermij-
den, intense liefde. Mijn werk toont hoofdzakelijk 
emoties en dagdagelijkse situaties.

WAT PORTRETTEER JE HET LIEFST?

Aangezien ik dagdagelijkse situaties als basis neem, 
kom ik vaak uit bij mensenfiguren. Soms komen 
daar ook dieren bij, al zullen die dieren dan vaak in 
contact staan met mensen of een menselijke situatie 
uitbeelden. De natuur vormt voor mij de context 
en omgeving van de mensen in mijn illustraties. Ik 
zal bijvoorbeeld nooit een appartementsgebouw of 
industriële ruimte tekenen. Dat ligt me niet en voelt 
te weinig natuurlijk aan. 

Geïnteresseerd in het  
werk van Flore? Bezoek dan  

www.floredeman.com
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 Drie op een rij

Linda Van Braekel is een Hemelvaarder in 
hart en nieren. Het overgrote deel van haar dagen 
spendeerde ze – en spendeert ze nog steeds – op 
onze school. Ze begon hier in de kleuterklas, daarna 
volgden de lagere school en de middelbare school. 
Daarmee is haar Hemelvaartcarrière evenwel 
nog lang niet afgelopen. Ze voltooide haar stage 
op Hemelvaart en werd daarna aangenomen als 
chemie- en biologieleerkracht. Na al die jaren komt 
ze nog steeds graag werken: “Ik ben het helemaal 
nog niet beu, ik ben hier nog steeds heel graag!”

ZO MOEDER ZO ZOONS
Als je dacht dat Linda Van Braekel een voorbeeld-
leerling was, dan heb je het toch bij het verkeerde 

Op vrijdag 30 september was het weer zover: 
de oud-leerlingenavond. Alle oud-leerlingen die 
afgestudeerd zijn tussen 1966 en 2011 in een jaar 
dat eindigt op een 1 of een 6 werden op school 
verwacht. Onder hen ook Linda Van Braekel 
(afstudeerjaar 1981) en haar twee zonen Pieter 
(2006) en Jonas (2011). Een speciale gelegen-
heid, vonden wij, en het ideale moment om eens 
te polsen hoe het voelt om les te krijgen van  
je mama.

FIEN DE VRIESE 6LM EN MAURA SEYNAEVE 6WW

Pieter is de oudste en vermoedelijk ook de braafste 
zoon van het gezin. Ook hij bracht zes jaar op onze 
school door; twee jaar daarvan kreeg hij biologieles 
van zijn mama. Dat kan ze helemaal niet slecht 
gedaan hebben, want Pieter mag zich vandaag trots 
veearts noemen. 

EVOLUTIE(LEER)
Een voor een houden ze mooie herinneringen 
over aan Hemelvaart met als hoogtepunt de 
Italiëreis. Linda Van Braekel: “Na onze uitstap 
naar de Vesuvius mochten we twee dagen in 
Capri verblijven omdat we pech hadden met onze 
dubbeldekker. Dat zal ik nooit vergeten, twee 
dagen zonnen op het strand.” 

“Dat zal ik  
nooit vergeten,  
twee dagen zonnen  
op het strand.”

ONZE OUD-LEERLINGENAVOND WAS WEER SUPERGEZELLIG!

eind. Ze vertelt graag over wat ze vroeger allemaal 
mispeuterde. “Ik was best wel een ondeugende 
leerlinge. We maakten er een wedstrijdje van om 
uit school weg te lopen om zuurtjes te kopen, die 
we dan in de klas uitdeelden. Ook in de naailes 
durfden we wel eens een stuk stiksel losknippen 
dat onze leerkracht als voorbeeld had gemaakt. Dat 
leverde best grappige momenten op.”

Waarschijnlijk erfde haar jongste zoon Jonas dit 
karaktertrekje van zijn mama, want ook hij was 
verre van de stilste van de klas. Jonas staat erom 
bekend dat hij opkomt voor zijn rechten, wat ertoe 
leidde dat hij gedurende zijn schoolcarrière de 
bureaus van alle directieleden gezien heeft. Ook in 
de les van zijn mama was hij niet op zijn mondje 
gevallen. Zij kan dat beamen: “In mijn les vertel ik 
dikwijls als voorbeeld van natuurlijke selectie dat 
al onze nakomelingen een donkerdere huidskleur 
zouden hebben, mocht iedereen met een kleur-
ling trouwen. Zo zouden we dus beter tegen de 
UV-stralingen kunnen. Waarop Jonas zijn vinger 
opsteekt en zegt: ‘Mevrouw, ik denk dat mijn mama 
niet graag zou hebben dat ik met een kleurling 
thuiskom.” Zo zie je maar dat les krijgen van één van 
je ouders best hilarische momenten kan opleveren.

Toch merken we ook heel wat verschillen in hun 
schoollevens. Zo ging Linda Van Braekel dagelijks 
naar school in een blauwe schort. Tijdens de proef-
werken droeg ze een lichtblauwe synthetische 
blouse, een donkerblauwe rok en witte kousen. In 
de proefwerkperiode van Pieter veranderde dat 
naar een donkerblauwe trui met schoollogo en 
een donkerblauwe broek. Jonas daarentegen heeft 
nooit een schooluniform gedragen.

Daarnaast groeide de school ook op technolo-
gisch vlak. Het krijtbord werd vervangen door een 
projector, die begin 2010 aan de kant gezet werd 
voor de digitale borden. Sinds dit jaar zijn er zelfs al 
digitale borden met touchscreen. 

Zo zie je dat onze school al veel veranderd is 
over de verschillende generaties heen. De unifor-
men zijn verdwenen en de klassen hebben een 
update gekregen, maar kattenkwaad zal altijd 
blijven bestaan! 

We bedanken Linda Van Braekel en haar zonen 
graag voor het openhartige gesprek.

Oud- 
leerlingen - 
avond
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Mag ik wat dichter

bij je kleven?
Hollywood en Bubble zijn voor jullie vast geen 
onbekenden. Integendeel, als je over de speel-
plaats loopt, kan je er moeilijk naast kijken: ze 
liggen gezellig naast elkaar op de grond. Hoe 
kan dit? Kauwen is, zoals jullie allemaal weten, 
verboden op school, maar toch liggen er gigan-
tisch veel kleverige bolletjes over de speel-
plaats verspreid. Hoe p(l)akken we dit kleverige 
probleem aan? 

TEKST:TESSA VANLUCHENE EN EMMA DECLERCK 6STB

TEKENING: FEBE VERTRIEST 6WWG

Misschien kan ik jullie aan de hand van dit 
liefdesverhaal overtuigen om eerst even na te 
denken vooraleer je je kauwgom de volgende keer 
achteloos op de grond spuwt. 

(BRON: MILIEU CENTRAAL)

Kauwgom is het tweede meest vervuilende  
product ter wereld (na sigarettenpeuken). Het 
duurt bovendien jaren voor kauwgom vergaat. 
Enkele afbreektijden van courante producten:

kartonnen drinkbeker
0,5 jaar

bananenschil
1-3 jaar

stalen blikje
1,5 jaar

sigarettenpeuk
2 jaar

plastic frisdrankflesje
verbrokkelt, maar breekt niet af

plastic zak
verbrokkelt, maar breekt niet af

kauwgom
20-25 jaar

aluminium blikje
vergaat nauwelijks

piepschuim
vergaat niet

HOLLYWOOD 
Duizenden leerlingen lopen met hun kraaknette 
witte Adidasschoentjes over mij heen en leerkrachten 
met hun glanzende zwarte hakken maken putjes in 
mijn kop. Ze schamen zich niet, want ze merken me 
zelfs niet op. Ik kleef hier op zo’n grijze tegel en het 
duurde niet lang voor ik die doffe kleur overgenomen 
heb, maar ik ben niet het enige slachtoffer. Dat is 
misschien een troost. 

Nadat ze me in de fabriek in een doosje duwden, heb 
ik zo naar vrijheid verlangd, maar nu wil ik best terug 
het droge doosje in. Daarin was het tenminste veilig 
en iets warmer dan hier op deze speelplaats.  

Ik ben aan het zagen zeker? Nu, eigenlijk is het 
hier niet zo erg, want een tweetal tegeltjes verderop 
ligt Bubble (gum). Ze is zo mooi roze. Ik geloof dat 
ik verliefd ben. Ik voel mijn buikje kleverig worden, 
maar dat kan natuurlijk ook komen doordat het 
gisteren stortregende. 

Ik vraag me af of ze mij hier ziet liggen. Kon ik 
maar even met haar praten. Zou jij me niet kunnen 
helpen? 

BUBBLE (GUM)  
Hier lig ik dan. Van de lopende band in een grijs 
gebouw kwam ik in een roze doosje terecht en nu lig 
ik op een betonnen vloer in een school met duizen-
den … (Wat zijn het eigenlijk? Dieren of mensen? 
Geen idee, mijn biologie is niet zo goed.)

De hemel is vandaag helderblauw. Ik begrijp  
niet dat al die ‘wezens’ die hier rondlopen niet 
allemaal op hun rug gaan liggen en van dat prachtige 
blauw genieten.  

Oh, ik vergeet mezelf helemaal voor te stellen. Ik 
ben Bubble. Het mooiste roze kauwgommetje in de 
omgeving. Zoals jullie wellicht weten, ben ik hier niet 
de enige. Twee tegeltjes verderop ligt een klein, grijs 
hoopje kauwgom. Ik heb hem al eens goed bekeken 
en ik geloof dat hij vroeger mooi groen was. Ik zou 
wel eens naar hem willen zwaaien, maar dat kan ik 
niet. Ik ben zo verlegen. Dat is ook waarom ik zo roze 
ben. Ik bloos gewoon de hele tijd. Binnenkort ben ik 
vast even grijs en hard als hij en dan vind ik hopelijk 
de moed om hem eens aan te spreken. Kon ik maar 
tegen hem aan kleven ... 

Zoals jullie merken hebben de kauwgommen  
ook problemen. Kunnen wij hen helpen? 
Misschien is het een goed idee om hen in 
een vuilnisbak te werpen. Zo kunnen zij 
gezellig tegen elkaar (k)leven in de vuilnisbak 
en hebben wij geen last meer van grauwe 
gummetjes die onze speelplaats onnodig 
vervuilen.
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Van 18 tot 25 september trokken elf leerlingen 
uit het zesde jaar richting Sicilië. Daar volgden 
zij samen met leeftijdgenoten uit Noord-Italië 
en Noorwegen een projectweek vanuit Fiori Di 
Campo in Cinisi. 

INGEBORG BEERLANDT LEERKRACHT

MIDDAGMAAL IN PALERMO.

IN DE BOOM VOOR HET HUIS VAN PEPINO IMPASTATO HANGEN 

SJAALTJES VAN MENSEN DIE HEM HERDENKEN.

LIBERABUSJE VAN LIBERAMENTE, DE ANTIMAFFIA-

BEWEGING WAARBIJ WE LOGEERDEN.

LEERLINGEN BIJ DE INGANG VAN HET AFGESLOTEN 

DOMEIN FIORI DI CAMPO. DRIEMAAL PER DAG EN PER 

NACHT KWAM DE POLITIE DE VEILIGHEID CONTROLEREN. 

DIT DOMEIN EN DE VIER HUIZEN EROP WAREN OOIT VAN 

EEN GROTE MAFFIABAAS DIE NU IN DE GEVANGENIS ZIT. 

HIJ HAD CONNECTIES TOT BIJ BERLUSCONI.

IJSCOMAN DIE HET OPNAM TEGEN DE MAFFIA EN ERVOOR 

ZORGDE DAT ENKELE MAFFIALEDEN ACHTER SLOT EN  

GRENDEL KWAMEN.

OP HET DOMEIN VAN LIBERAMENTE.

ONZE LEERLINGEN IN HET VERLATEN HUISJE WAAR 

PEPINO IMPASTATO WERD GEFOLTERD EN VERMOORD. 

ZIJN LICHAAM WERD DAARNA OP DE SPOORWEG NAAST 

HET HUISJE GELEGD OPDAT MEN ZELFMOORD ZOU 

VERMOEDEN. 

EEN FOTOVERSLAG

Cinisi of ‘mafiopoli’ was de thuishaven van Peppino 
Impastato. Het hele project werd opgebouwd rond 
deze bekende antimaffiastrijder die in 1978 werd 
vermoord. We hoorden zijn broer en een medestrij-
der die tot op vandaag het gevecht tegen de 
corrupte organisatie verderzetten. Daarnaast werd 
ook een link gelegd met de actuele vluchtelingen-
crisis en de alomtegenwoordige roep naar respect 
voor de universele rechten van de mens. 

De maffiapraktijken gaan onverminderd door, 
maar halen nauwelijks nog de media. De grote 
processen van rechters Falcone en Borsolino 
hebben op korte termijn tot veel arrestaties (en 
hun eigen moorden) geleid, maar op lange termijn 
hebben ze ervoor gezorgd dat de maffialeden zich 
hebben verspreid en in tal van machthebbende 
organisaties zijn geïnfiltreerd. Ze zitten zowel bij de 
politie als in het rechterlijke en politieke milieu. 

Sicilië is twee jaar geleden begonnen met het 
sorteren van afval en ook daar zit de maffia achter. 
Er is daar zeer veel geld mee te verdienen, maar de 
achterliggende gedachte is ook: de maffia moet het 
wel doen, want de Italiaanse politici kunnen niets 
organiseren. Zo worden zij toch nog steeds gedoogd 
in Sicilië ...

In honderd stappen

naar de godfather *

MET DE NOREN EN DE ITALIANEN DIE SAMEN MET ONS DE PROJECTWEEK VOLGDEN.

* DE TITEL REFEREERT NAAR DE FILM ‘I CENTO PASSI’, GEBASEERD OP    

  HET WAARGEBEURDE LEVENSVERHAAL VAN PEPPINO IMPASTATO. 8



Talentcoach Luk Dewulf brengt al jaren een 
enthousiasmerend verhaal over de zoektocht 
van mensen naar hun eigen sterke punten 
en over hoe krachtig het is als je kunt leven 
en werken vanuit je talent. Bij het beluisteren 
van zijn boodschap overviel me een typisch 
West-Vlaamse ‘goesting’ om hiermee aan de 
slag te gaan. Toen even later bleek dat een 
collega-leerkracht ook aangestoken was door 
deze dynamiek, ontstond meteen een plan voor 
een uitzonderlijk traject in Hemelvaart.

DONA BEUNENS ALGEMEEN DIRECTEUR

BESCHEIDEN STARTPROJECT
In alle bescheidenheid startte die leerkracht, Elke 
Lecluyse, een tweetal jaar geleden een proefproject 
met een kleinere groep leerlingen van het laatste 
jaar. Dit project kadert binnen de studiekeuze-
begeleiding. 

Aan de hand van de toolbox ‘Ik kies voor mijn 
talent’ van Luk Dewulf gaat de leerkracht als coach 

hoe kan je vaardigheden ontwikkelen om meer uit 
je talent te halen en wat doe je met die zaken waar 
je niet goed in bent? Met deze vragen daagde Luk 
Dewulf ons uit om als school op zoek te gaan naar 
talentgericht onderwijs.

TALENTGERICHT ONDERWIJS 
VOOR ELKE GRAAD

Omdat we overtuigd zijn van het belang de talen-
ten van jongeren te leren zien, te ontwikkelen en 
maximaal te benutten, willen we verder investeren 
in het traject ‘Ik kies voor mijn talent’.

De toolbox van Luk Dewulf leent zich heel goed 
om met leerlingen van de derde graad aan de slag 
te gaan. Binnen de eerste graad ontwikkelden 
collega’s een traject rond de ‘Koffer vol vertrouwen’. 
Dit educatief pakket werd ontworpen door Linda 
Pappijn die als GON-begeleidster een vertrouwd 
gezicht is op Hemelvaart. Haar sterke ondersteu-
ning was van essentieel belang bij de uitwerking 
van het project waarbij de leerlingen aan de hand 
van een spelbord op verkenning gaan in de wereld 
van gevoelens, denkpatronen en identiteit. De 
subtitel ‘Talenten in beweging’ legt duidelijk de link 
met ‘Ik kies voor mijn talent’ uit de derde graad.

En de tweede graad dan? Geen paniek. Ook 
voor deze leeftijdsgroep werkten we een aangepaste 
methodiek uit die zich richt op jongeren die volop 
op zoek zijn naar hun identiteit en dus ook naar 
hun kwaliteiten. Verschillende opdrachten loodsen 
hen door een stappenplan op zoek naar zichzelf, 
hun talenten en een toekomst waarin ze bewust 
positieve keuzes maken.

Je merkt het, Hemelvaart zet in op talent. 
Overal zijn mensen in beweging, op stap met 
jongeren op zoek naar hun individuele drijf-
veren, hun persoonlijke talenten. Het is een 
ongelooflijk boeiende tocht waarop niet alleen 
de leerlingen bijleren.

op stap met de leerlingen. De sessies brengen 
leerlingen bij hun talenten, de contexten waarin 
deze talenten optimaal tot hun recht komen én de 
valkuilen die erbij horen. Via hefboomvaardighe-
den leren jongeren hoe ze deze valkuilen kunnen 
vermijden en hoe ze kunnen omgaan met situaties 
die niet matchen met hun talent. 

De feedback die leerlingen op dit project geven, 
is heel lovend. Sommigen vinden dit een van de 
meest beklijvende ervaringen uit hun schoolloop-
baan. Ondertussen is het project de proeffase 
ontgroeid. Een vijftal leerkrachten begeleiden dit 
jaar in kleine groepjes alle leerlingen van het zesde 
jaar, ongeacht de onderwijsvorm of –richting.

ELK ZIJN TALENT
Zoveel positieve reacties konden niet onopgemerkt 
blijven bij de andere collega’s. De nieuwsgierigheid 
was geprikkeld. Daarom kozen we ervoor om de 
inspirator van het project himself op de pedagogi-
sche studiedag uit te nodigen. 

Tijdens zijn interactief verhaal, rijkelijk geïllus-
treerd met voorbeelden, maakten we kennis met 
een brede waaier aan talenten. Alleen al bij het 
horen van de namen word je vrolijk: bruggen-
bouwer, momentgenieter, bezige bij, sfeervoeler, 
creatieve maker, planmaker, kennisspons … Maar 
met het benoemen en herkennen van de talenten 
is het verhaal niet af, want wat is talent nu precies, 

TALENTCOACH LUK DEWULF

Wij zetten 
in op jouw 

talent

Theater in de klas9



Leerkrachten
onder spanning?

Steeds meer Vlamingen laten de wagen in de 
garage staan en verkiezen om zich met de fiets 
te verplaatsen. Fietsen is immers gezond en nog 
eens goed voor het milieu ook.

JARNE VANHEE 6HWI

Ook heel wat leerkrachten van Hemelvaart komen 
met hun fiets naar school. Iedereen heeft daarvoor 
zijn eigen goede redenen. De ene doet het voor de 
beweging, de andere omdat het gezond is. We laten 
enkele leerkrachten aan het woord.

MARLIES HUYGHEBAERT 
KOM JE MET EEN GEWONE STADSFIETS, 
RACEFIETS OF MET EEN ELEKTRISCHE FIETS NAAR 
SCHOOL?

Ik kom vaak met de elektrische fiets, omdat 
Machelen-aan-de-Leie niet zo dicht bij Waregem 
ligt. Als ik met de gewone fiets zou komen, zou ik 
minstens een halfuur vroeger moeten vertrekken. 
Ik ben geen vroege vogel, dus de elektrische fiets is 
voor mij de ideale oplossing!

DRAAG JE EEN HELM ALS JE MET DE FIETS NAAR 
SCHOOL KOMT? 

Absoluut, veiligheid is een topprioriteit! Ik heb ook 
een (naar mijn mening) hippe variant gevonden 
op de standaardhelm. Schoonheid en veiligheid 
kunnen dus hand in hand gaan.

SINDS WANNEER KOM JE MET DE FIETS NAAR 
SCHOOL? EN WAAROM?

Sinds begin vorig schooljaar kom ik geregeld met 
de elektrische fiets naar school. Ik neem ook af en 
toe de bus. Als het erg slecht weer is bijvoorbeeld. 

WAT ZIJN VOLGENS JOU DE VOORDELEN VAN MET 
DE FIETS NAAR SCHOOL TE KOMEN?

Het is goed voor de lijn, het zorgt ervoor dat je met 
een fris hoofd voor de klas staat en het bevordert 
een goed humeur. Alleen maar voordelen dus!

ELKE LECLUYSE 
KOM JE MET EEN GEWONE STADSFIETS, 
RACEFIETS OF MET EEN ELEKTRISCHE FIETS NAAR 
SCHOOL?

Ik kom met een elektrische fiets naar school en ik 
ben daar heel tevreden over. Sommige collega’s en 
vrienden vinden dat ik te jong ben voor een elektri-
sche fiets, maar niets is minder waar. Voor mij is 
het de vervanging van mijn auto. Als je elektrisch 
fietst, dan is het alsof er altijd iemand een beetje 
meeduwt in je rug. Dus een helling of een stevige 
wind kun je perfect opvangen. Alleen de regen, 
daar word je nog steeds nat van.

DRAAG JE EEN HELM ALS JE MET DE FIETS NAAR 
SCHOOL KOMT? 

Nee, ik draag geen helm. Ik weet dat het verstandi-
ger zou zijn …

SINDS WANNEER KOM JE MET DE FIETS NAAR 
SCHOOL? EN WAAROM?

Ik heb vorige zomer mijn fiets gekocht toen ik 
hoorde over het nieuwe parkeerbeleid. Ik heb eerst 
de elektrische fiets van mijn schoonmama voor een 
weekje geleend. Ik was meteen verkocht. Weet je 
dat ik van in mijn garage tot in de leraarskamer 
precies even lang onderweg ben met de elektrische 
fiets als met de auto? 

WAT ZIJN VOLGENS JOU DE VOORDELEN VAN MET 
DE FIETS NAAR SCHOOL TE KOMEN?

Het is beweging. Ja, zelfs als je elektrisch fietst, 
beweeg je! Dat is trouwens de reden waarom ik 
geen brommertje gekocht heb, op een brommer-
tje zit je namelijk stil. Bovendien heb je altijd een 
excuus voor een badhairday, want een kwartiertje 
tegen de wind in fietsen aan 25 km/uur, dat doet 
rare dingen met je haar!

GRIET LEROUGE 
KOM JE MET EEN GEWONE STADSFIETS, 
RACEFIETS OF MET EEN ELEKTRISCHE FIETS NAAR 
SCHOOL?

Ik kom met een elektrische fiets naar school, want 
ik woon op 12,5 km van Waregem. Het is gemakke-
lijk, ik kom niet bezweet toe op school en hoef geen 
10 minuten van de rit te recupereren.

DRAAG JE EEN HELM ALS JE MET DE FIETS NAAR 
SCHOOL KOMT? 

Ik draag een helm. Ik vraag ook aan mijn kinderen 
om een helm te dragen, dus vind ik dat ik het goede 
voorbeeld moet geven. Als je dan valt, is er toch een 
goede bescherming. 

SINDS WANNEER KOM JE MET DE FIETS NAAR 
SCHOOL? EN WAAROM?

Ik kom sinds maart vorig schooljaar met de fiets 
naar school. Voor een groot deel door het nieuwe 
parkeerbeleid in Waregem, maar ook om toch 
iedere dag een beetje beweging te hebben.

WAT ZIJN VOLGENS JOU DE VOORDELEN VAN MET 
DE FIETS NAAR SCHOOL TE KOMEN?

Het doet me deugd, mijn hoofd geraakt eventjes 
leeg. Ik kan ook genieten van de mooie uitzichten, 
opgaande zon, laaghangende mist ... Ik ben veel 
minder gefrustreerd dan toen ik met de auto kwam. 
Nu moet ik geen parkeerplaats meer zoeken en we 
krijgen ook nog een kilometervergoeding.

BRIGITTE LETEN
KOM JE MET EEN GEWONE STADSFIETS, 
RACEFIETS OF MET EEN ELEKTRISCHE FIETS NAAR 
SCHOOL?

Ik kom meestal met mijn gewone stadsfiets naar 
school, maar dat is ook omdat ik maar 1,5 km van 
de school woon. Als ik na school of voor school nog 
verder moet, dan kom ik wel eens met mijn elektri-
sche fiets. 

DRAAG JE EEN HELM ALS JE MET DE FIETS NAAR 
SCHOOL KOMT? 

Ik draag geen helm op de fiets. Ik wijt het aan ijdel-
heid, mijn haren zouden in de war zijn.

SINDS WANNEER KOM JE MET DE FIETS NAAR 
SCHOOL? EN WAAROM?

Ik kom al heel mijn carrière (nu toch al zo’n 
32 jaar) met de fiets naar school. Ik woon heel 
dicht bij de school en ben er veel vlugger met de 
fiets. Met de fiets heb ik ook geen parkeerproble-
men, wat in Waregem toch altijd wel een probleem 
was. Zelfs als het regent, kom ik met de fiets. Ik 
voorzie dan droge kledij. Een andere reden is dat je 
met de fiets minder stress hebt.

WAT ZIJN VOLGENS JOU DE VOORDELEN VAN MET 
DE FIETS NAAR SCHOOL TE KOMEN?

In mijn geval: het gaat veel vlugger, je hebt geen 
parkeerproblemen en boodschappen doen op weg 
naar huis gaat ook makkelijker met de fiets. Het is 
trouwens gezonder en je moet niet tanken!

“Bovendien heb je  
altijd een excuus voor 
een badhairday.”
ELKE LECLUYSE 

“Het gaat veel 
vlugger, je 
hebt minder 
stress en geen 
parkeerproblemen.”
BRIGITTE LETEN
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I didn’t know a quote so I wrote this  
# Genius.

LAURENS DERIE

Lueindag, geen ontkomen aan.
JAN DEPOORTERE

Thuis heb ik 15 alpaca’s. Meer info op  
www.mandelalpacas.be

ANTHONIE COENE

Ik kwam, ik zag, ik maakte het gênant.
THOMAS VANDERBEKEN

V.L.N.R. LAURENS DERIE, JAN DEPOORTERE, ANTHONIE COENE, 

THOMAS VANDERBEKEN

V.L.N.R. MEREL VANDENBOSSCHE, RANITA PUTMAN,  

JUNA DE LEERSNIJDER, FRAUKE SERVAES

Ik sta erom bekend dat ik niet graag Nutella 
eet.

MEREL VANDENBOSSCHE

I try not to laugh at my own jokes, but we all 
know I’m hilarious.

RANITA PUTMAN

Do not eat my donut …
JUNA DELEERSNIJDER 

An apple a day keeps the doctor away, but if 
the doctor is cute, forget about the fruit.

FRAUKE SERVAES

Ik ben niet lui, enkel energiebesparend.
NOORTJE RYCKOORT

Als iemand van de toekomst komt om jou te 
stoppen, hoe slecht kan je dan zijn # grieks?

ASTRID DURIEUX

This isn’t like High School Musical at all.
LOUISE CLAERHOUT

Ik? Sarcastisch? Nooit!
HELENA VAN DAMME 

I am a brilliant brunette with lots of blonde 
moments.

PHEBE COUSSENS

Ik kan je niet horen, dus ik zal gewoon lachen 
en hopen dat het geen vraag was.

JOLIEN T’JOEN

Ik ben Amber, hou van Chiro.
AMBER VAN DEN BROUCKE

V.L.N.R. NOORTJE RYCKOORT, ASTRID DURIEUX, LOUISE CLAERHOUT,  

HELENA VAN DAMME, PHEBE COUSSENS, JOLIEN T’JOEN, AMBER VAN DEN BROUCKE

V.L.N.R. EMILE VERHOESTRAETE, LINDE BRAET,  

MARGOT VANDENBROUCKE, LOUIS ADRIAENS, JELTO NEIRYNCK

Studeren is mijn drug. Gelukkig zeg ik neen 
tegen drugs.

EMILE VERHOESTRAETE

Ik speel badminton, viool en ben verslaafd 
aan hagelslag.

LINDE BRAET

You are the reason I wake up every day. LOL 
just kidding I have school.

MARGOT VANDENBROUCKE

Don’t follow your dreams, follow my insta-
gram@louis.adriaens.

LOUIS ADRIAENS

I have a book of people I don’t like. You’re on 
the cover.

JELTO NEIRYNCK

Klas in  
de kijker

Graag willen we een willekeurig uitgekozen klas 
even in de kijker plaatsen. Wat houdt de leerlin-
gen van deze klas bezig? Hoe zien ze zichzelf? 
Wat denken ze over de school? 

JAN DEPOORTERE LEERKRACHT

4G5 is onze eerste klas. De leerlingen geven niet 
steeds een beschrijving van zichzelf. Ze willen enkel 
een glimlach op het gezicht van de lezer toveren. Of 
zoals ze het zelf formuleren: Wij, leerlingen Grieks, 
zijn helemaal niet zo saai …
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Dagboek van een pelgrimstocht

 Hey, 
itSOKé
MINIONDERNEMING

FOTO PAUS © JAN VAN DEN BOSSCHE (KIELDRECHT)

Na de viering is het tijd voor de langver-
wachte begroeting door de paus. Eerst begroet 
hij een aantal genodigden persoonlijk, daarna 
rijdt hij in zijn pausmobiel over het zonovergoten 
Sint-Pietersplein. Niets dan stralende gezichten 
en een massa gsm’s en tablets die proberen dit 
moment vast te leggen: alweer een unieke ervaring. 

Na de eucharistieviering volgt nog een rond- 
leiding door het Rome van de eerste christenen  
door priester Lode Aerts – intussen beter bekend  
als de nieuwe bisschop van Brugge – die ons met 
zijn enthousiasme een heel aparte kijk geeft op  
de Santa Maria Maggiore, de San Prassede en  
de San Clementi. 

MAANDAG 26 SEPTEMBER
Nog snel enkele souvenirs aanschaffen en that’s it. 

Tijd voor een evaluatie. Heeft deze pelgrims-
tocht mij veranderd? Het is moeilijk in woorden 
te vatten wat zo’n bedevaart met je doet. 
Het heeft meer te maken met voelen dan 
met denken. In Rome heb ik gevoeld dat mijn 
geloof springlevend is. Deze ervaring heeft me 
geraakt tot in het diepste van mijn ziel. Ik voel 
me meer dan ooit een blije christen! 

MARLEEN CALLENS LEERKRACHT

Sint-Pietersbasiliek, waar we door de Heilige Deur 
naar binnen stappen. Voor mij een blij weerzien 
met de basiliek en tegelijk een totaal nieuwe 
ervaring die door merg en been gaat. 

Na een middagpauze en de wandeling 
langs historische hoogtepunten, gaat het naar 
Sint-Paulus buiten de muren. Met meer dan 
2 000 andere catechisten van over de hele wereld 
wonen we een internationale bijeenkomst bij, met 
persoonlijke getuigenissen van enkele catechisten. 
Ook hier voel ik me overweldigd door de sfeer en 
de prachtige muzikale intermezzo’s van het koor. 
Het samen zingen van het ‘Misericordes sicut 
Pater’, de officiële hymne voor dit jubeljaar van de 
Barmhartigheid, met meer dan 2 000 gelijkge-
stemden, staat voor altijd in mijn geheugen en mijn 
hart gegrift! 

ZONDAG 25 SEPTEMBER 
Samen met zo’n 16 000 catechisten (en nog 
duizenden toeristen) op het Sint-Pietersplein 
voor de openluchtmis met de paus als voorganger, 
en dat bij 27 graden: dan is een zonnehoed geen 
overbodige luxe. 

Paus Franciscus herinnert ons in zijn homilie 
aan de kern van het Evangelie en vraagt ons om die 
boodschap uit te dragen in onze catechese:
“Jezus Christus houdt van jou, Hij heeft zijn leven 
gegeven om je te redden en Hij leeft iedere dag naast 
je om je weg te verhelderen, je te versterken en jou te 
bevrijden.”

DINSDAG 5 JANUARI
Catechistenvergadering. Eén van de agendapunten: 
groot nieuws uit Rome. Paus Franciscus nodigt 
alle catechisten van over de hele wereld uit om 
op bedevaart te gaan naar de Heilige Deur van de 
St.-Pietersbasiliek. Fantastisch, alleen … valt de 
datum pal in het schooljaar. Een paar mailtjes over 
en weer met onze directie en dan: groen licht! 

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 
In Rome wacht ons een eerste meditatieve bezin-
ning in de Gesukerk rond het Evangelie van Lucas 
door pater Marc Rotsaert. Vervolgens trekken 
we naar de Santa Maria sopra Minerva waar we 
samen met de Franstalige catechisten een bezin-
ning krijgen rond het schilderij van Caravaggio 
‘De roeping van Matteus’. Onze groene sjaaltjes 
– herkenningsteken van de Vlaamse bedevaarders – 
blijven niet onopgemerkt en ik word aangesproken 
door een Waalse dame die het geweldig vindt dat 
we met zo’n grote delegatie Vlamingen aanwezig 
zijn. Hier geen taalbarrière, want na drie minuten 
inoefenen zingen we de Franse liederen gewoon 
met zijn allen uit volle borst mee. Een heerlijke 
ervaring van verbondenheid te midden van een 
kerk vol vreemden …

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 
Al om 9.00 uur vertrekken we aan de 
Engelenburcht voor de voettocht naar de 

ANN CIERS LEERKRACHT
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Internen genieten!
Het eerste trimester vloog weer voorbij voor onze 
internen. Elke week stonden er leuke activiteiten op 
het programma: een ruiltocht, omnisport, schaat-
sen, start to run, binnen de minuut, fitness, time to 
relax, het swingpaleis, een kookworkshop, casino, 
een halloweenmovie en nog vele andere … 

ELIEN DEMEULEMEESTER OPVOEDER INTERNAAT

“Omnisport, 
schaatsen, 
start to run, 
kookworkshop, 
fitness …”

‘Op 14 september was het prachtig weer. Op 
het laatste nippertje zorgden de opvoeders voor 
een leuk en verfrissend alternatief voor onze 
namiddagactiviteit: we gingen zwemmen in ‘De 
Krekel’ in Izegem. De lijnbus bracht ons ter plekke. 

Eens aangekomen, konden we niet meer wachten 
om in het water te plonzen. We beleefden dolle 
waterpret op de glijbanen en springplanken. Het 
deed deugd om wat verkoeling te zoeken bij zo’n 
warm weer. Wie wou, mocht nog een ijsje eten. 

Na een hele leuke, zonnige namiddag keerden we 
samen tevreden naar het internaat terug.’ 

DREE MAERTENS (1MC), OLIVIA DEJANS (2CVA), ABBE VAN 

RESPAILLE (2HB), LUCY LANKIANE (3HW4A)

Onze starter naar Surfers Paradise in Knokke 
en de uitstap naar De Krekel in Izegem zijn enkele 
voorbeelden van de hoogvliegers van dit trimester. 
De internen vertellen er graag meer over! 

‘Woensdag 7 september vertrokken we met de 
bus naar Surfers Paradise in Knokke. Toen we 
aankwamen, moesten we nog een stukje stappen 
naar het strand. Op het strand kregen we de uitleg 
voor het namiddagprogramma en werden we in 
groepjes verdeeld. 

Voor de eerste activiteit kregen we een SUP-plank 
waarmee we op het water mochten. Na een halfuur 
mochten we met z’n allen samen op een grote 
surfplank de zee op. Dat was superleuk. Na het vele 
lachen en vallen in het water, moesten we doorschui-
ven naar het raften. Bij het raften kregen we allerlei 
opdrachtjes en mochten we over de golfbreker varen. 
Na deze activiteit konden we aanschuiven aan een 
heerlijk BBQ-buffet op het strand bij de surfclub.
Het was een superleuke namiddag!’

IZA VAN TRIER (1MC), BRITT DEJONCKHEERE (1MC) EN MARIE VAN 

COLENBERGHE (1LC)
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1B op het 
podium

Op woensdag 9 november trokken de leerlingen 
van 1B, samen met hun leerkrachten Bart Lefevre 
en Annelies Bruneel, naar cultuurcentrum De 
Schakel voor een kijkje achter de schermen. We 
kregen te zien waar de acteurs zich schminken, 
werden binnengelaten in de foyer, kregen uitleg 
over de belichting en het geluid en mochten zelfs 
even op het podium lopen waar alles klaarstond 
voor een toneelstuk van De Zingende Sterren.

BART LEFEVRE LEERKRACHT

Achter de schermen 
bij de leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een toffe groep 
van 24 leerlingen en 3 leerkrachten. Op vrijdag-
avond nemen we plaats aan de vergadertafel. 
Nadat we de nieuwste weetjes hebben uitgewis-
seld, openen de voorzitters de vergadering. Nu 
komt het echte werk. 

ELINE VERMEIRE 5HA

“Alweer  
een daad van  
de leerlingenraad!”

In de bijeenkomst hebben we het over het Bal 
van Hemelvaart, tutti frutti, muziek op school, de 
Dag van de jeugdbeweging en nog zoveel meer. We 
bespreken eerst de afgelopen activiteiten. Hoe is de 
Dag van de jeugdbeweging gelopen? Wat waren de 
positieve punten? Wat waren de negatieve punten? 
Daarna hebben we het over de komende activiteiten. 

Welk thema kiezen we voor het bal? Wie wil er 
donderdag muziek draaien? Als alle bemerkingen en 
vragen behandeld zijn, sluiten we de vergadering af. 

De leerlingenraad heeft de afgelopen jaren al 
veel werk geleverd om van de school een leukere 
plek te maken. Zelfs de lockers die je elke dag 
gebruikt, zijn een realisatie van de leerlingenraad.
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Op woensdag 28 september zette de eerste 
graad het op een lopen voor de jaarlijkse 
wedstrijd veldlopen. Die vond plaats op de 
oefenterreinen van de plaatselijke voetbalclub 
SV Zulte. De deelnemers werden ingedeeld 
volgens jaar en geslacht.

WOUT CAPPELLE 2GL

HEMELVAART BOVEN!
“Oef, het is begonnen!” De toeter claxonneerde 

en luidde het begin van een triomftocht voor onze 
school in. De meisjes van het eerste jaar liepen 
uitstekend, want de volledige top 3 kleurde groen 
en wit (de kleuren van Hemelvaart). Proficiat aan 
Emma Vindevogel, Celien Van Melle en Floor 
De Frene! De tweedejaars moesten niet onder-
doen want de podiumplaatsen waren voor de 
Hemelvaarders Margit Verbeke, Anne-Sophie 
Manderick en Elaine Pattyn. 

Bij de jongens mocht het resultaat er ook zijn. 
Viktor Leenaert haalde een mooie tweede plaats bij 
de eerstejaars, Baptiste Colpaert finishte zesde en 
Rune Vandenborre haalde een eervolle 11e plaats. 
Kengi Callens bleek de beste tweedejaars met een 
4e plaats. Siebe Naessens, Bradley Destoop en Stan 
De Smet wisten zich ook nog in de top 10 te lopen.

Hemelvaart is dus echt wel een sportieve 
school! Proficiat aan alle deelnemers van de 
veldloop die moed en inzet hebben getoond!

Dankzij sportleerkracht Els Cogghe en haar colle-
ga’s beleefden de tweedejaars een supersport-
dag in Aalbeke, maar wat vond zij er zelf van? En 
hoe belangrijk is sport voor haar? Zij vertelde het 
graag aan AanZet. 

ANNE-SOPHIE EN SEPPE MANDERICK 2GL, WOUT CAPPELLE 2GL EN 

KWINTEN MASUREEL 2MB

HOE BEN JE OP HET IDEE GEKOMEN SPORTLEER-
KRACHT TE WORDEN? 

Mijn mama vertelde mij dat ik als kind al ‘turnjuf ’ 
wou worden. Van in de kleuterklas tot mijn 
achttiende danste en turnde ik ook. Op Hemelvaart 
volgde ik zes jaar Handel, maar ik wou eigenlijk 
al van het derde middelbaar sport doen. Mijn 
mama zei dat ik beter eerst de handelsrichting kon 
uitdoen en dan pas beslissen welke opleiding ik zou 
volgen. Na die zes jaar koos ik voor LO in Torhout. 

VANAF WELKE LEEFTIJD WIST JE ZEKER DAT JE 
SPORTLERAAR ZOU WORDEN?

Ik wist het eigenlijk al van in de kleuterklas! Dat is 
misschien wel heel vroeg ... Dat idee is altijd blijven 
hangen. Je vond me in mijn vrije tijd steeds in de 
sportclub. Het was een hel als ik gestraft werd, dan 
mocht ik niet gaan sporten.

WELKE SPORT DOE JE HET LIEFST? 

Ik dans en turn graag en ik speel ook recreatief 
volleybal. Nog altijd vind ik het leuk om alle 
oefeningen voor de leerlingen te demonstreren en 
ik denk dat de leerlingen dat ook waarderen.

HOE HEB JE DE SPORTDAG DIT SCHOOLJAAR 
BELEEFD?

Ik vond Avanco in Aalbeke een heel goede locatie, 
vooral met de survival. Dit jaar was het weer super-
goed en dat maakt een groot verschil. Alle activi-
teiten waren buiten, dus moest het weer een beetje 
meevallen. Er is daar ook een grote vijver waar de 
leerlingen zich erg goed hebben geamuseerd. Met 

een goed humeur en een positieve ingesteldheid is 
echter alles super! 

WELKE SPORTDAGLOCATIE VOND JE DE BESTE IN 
JOUW CARRIÈRE?

Ik fietste zelf eens als begeleider met de leerlingen 
naar Oudenaarde en dat was ook top, maar elke 
sportdag heeft zijn charmes. Het is leuk dat er ieder 
jaar een andere locatie is! 

WAT IS ALS OUD-LEERLING JOUW LEUKSTE HERIN-
NERING AAN DE SPORTDAG?

De leukste sportdag was die waarop de leerlingen 
zelf de activiteiten mochten kiezen. Er zaten allerlei 
sporten in die we nu eigenlijk niet meer doen op 
een sportdag, zoals paardrijden. 

HEB JE AL OP ANDERE SCHOLEN SPORTLES 
GEGEVEN?

Toen ik afgestudeerd was, ben ik gestart in een 
school in Meulebeke. Daar moest ik aan leerlingen 
van het derde middelbaar lesgeven. Het jaar daarop 
ben ik als opvoeder op Hemelvaart begonnen en 
heb dat vijf jaar gedaan. Toen mevrouw Vandevelde 
met pensioen ging, kon ik LO geven. Daar ben ik 
heel blij om.

HOE KOMT HET DAT ER PER LEERJAAR EEN ANDER 
SPORTAANBOD IS?

Het leerplan bepaalt het aanbod, wij kiezen dat niet 
zelf. We proberen elk jaar eens een nieuwe sport 
aan te bieden. De basissporten zoals volleybal en 
basket komen wel ieder jaar terug.

WELK BEROEP ZOU JE UITOEFENEN MOCHT JE 
GEEN SPORTLEERKRACHT ZIJN GEWORDEN?

Verpleegkundige spreekt mij wel aan. Een job in 
de sociale sector lijkt mij ook boeiend. Ik heb graag 
mensen om me heen en sla al graag eens een praatje. 
Ik ben liefst actief bezig. Laat me niet de hele dag 
achter een bureau zitten, dat is niets voor mij.

 “Ik
word

 turnjuf!”

Onderweg naar de oefenterreinen kwamen 
bij de meesten de typische symptomen voor een 
wedstrijd opzetten. Iedereen sprak zijn ambities 
uit, zoals “Hopelijk doe ik het goed!”, “Ik ga voor het 
podium!” of bij sommigen “Ik wil niet als laatste 
eindigen.”

Toen alle jongens en meisjes aan de start versche-
nen, was iedereen geconcentreerd om zijn/haar 
ambitie te verzilveren. “Yes I can!” of “Je kan het!”

Toch liep de start niet gesmeerd. Er zou 
namelijk bij een deel van de deelnemers een oefen-
ronde geweest zijn, terwijl de lopers dachten dat de 
wedstrijd echt begonnen was. Pas later werd duide-
lijk gemaakt dat het om een oefenronde ging. De 
knieën knikten nog wat meer en werden zwaarder.

En ze gaan lopen!
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bepaalde vragen hebben verbeterd. De lokroep van 
een zoete beloning drijft me vooruit. Eerst eventjes 
de benen strekken, een rondje rond mijn bureau 
lopen en dan weer aan de slag. Na enkele uren 
krijgt mijn haar de allures van het kapsel van een 
student die al drie weken in de blok zit. 

Bij het avondeten weigert het thuisfront halsstarrig 
nog meer pizza, diepvriesspaghetti of afhaalchinees 
tijdens deze proefwerkperiode te verorberen. Van 
dit soort eten hebben ze nu al genoeg achter de 
kiezen.  Hun hele lijf schreeuwt om de gezonde, 
verse, dagelijkse kost. (Brengt Jeroen Meus geen 
kant-en-klaarmaaltijden op de markt?) Uit de 
koelkast haal ik nog enkele restjes van de vorige 
dag zodat ik snel weer aan de slag kan.

Nog enkele uren later zou een schouder- en 
nekmassage van een professionele kinesist welkom 
zijn. Al mijn spieren lijken verkrampt, maar 
nieuwsgierig naar de eindresultaten van mijn 
leerlingen verbeter ik gestaag verder. 

De verleidelijke lokroep van chocolade uit de 
snoepkast tijdens het verbeteren, is desastreus voor 
mijn figuur! De flexibiliteit van mijn maagwand 
wordt in deze periode extra op de proef gesteld. De 
gejaagdheid en de nervositeit die mij stilaan parten 
spelen, smelten evenredig met de exemplaren die 
ik verbeter. Als stimulans heb ik die beloning nodig 
om vol te houden, om wakker te blijven. Ik gun 
mezelf die guilty pleasure, maar de stresskilo’s die 
erbij komen door alle comfort food raak ik vast 
nooit meer kwijt. 

De raadgevingen die ik mijn leerlingen telkens 
weer meegeef, volg ik nu zelf ook beter op. Ik neem 
een korte pauze, strek weer eens de benen en brul 
even de toepasselijke hit ‘What’s The Pressure’ van 
Laura Tesoro! Mijn gekweel is niet zo fijn voor mijn 
huisgenoten die het tijdens deze periode zo al hard 
te verduren hebben! 

Ik bedenk dat een personal coach voor 
leerkrachten tijdens verbeterwerk absoluut geen 
overbodige luxe is. ‘Start to survive exams’ met Evy 
Gruyaert zou welkom zijn! ‘Wat een uitdaging!’, ‘Je 
bent goed gestart!’, ‘Je kan het wel! Het is je vorig 
jaar ook gelukt!’, ‘Nog vier exemplaren te gaan …’, 
‘Volhouden, de eindstreep is in zicht!’ Zouden haar 
uitspraken werkelijk een stimulans zijn? Zouden 
ze echt de stress verlagen? (Dat leerkrachten verbe-
terstress hebben, zal bij menig leerling wel tot wat 
leedvermaak leiden.)

De verbetermarathon duurt tot lang nadat de 
duisternis valt, de punten worden bij het krieken 
van de dag ingetikt en digitaal doorgestuurd. De 
stapels proefwerken worden netjes gebundeld, ik 
zet een kop verse koffie en na een korte nachtrust 
worden de resultaten met de collega’s besproken. 
Het is ook dit jaar weer gelukt!

Vreugde, trots, opluchting, teleurstelling, 
boosheid … Een rapport maakt een scala aan 
emoties los bij zowel de leerling als de ouders. 
Laat die emoties echter niet de bovenhand halen 
en reageer met gezond verstand. En vooral: 
bedenk dat inzet belangrijker is dan het uiteinde-
lijke resultaat.

MARGOT VANDENBROUCKE 4G5

ENKELE TIPS OVER HOE JE MET EEN GOED/SLECHT RAPPORT KAN OMGAAN

IK KREEG MIJN RAPPORT.

MIJN OUDERS ZIJN TEVREDEN.

IK BEN OOK BLIJ MET  
MIJN RESULTATEN.

IK BEN ECHTER WEL BLIJ  
MET MIJN RESULTATEN.

IK HEB HARD GEWERKT  
OM DEZE PUNTEN TE 
BEHALEN EN BEN ER  

TROTS OP.

“WE ZIJN ERDOOR, HÉ!”

IK BEN OOK NIET BLIJ  
MET MIJN RESULTATEN.

IK BEN NIET BLIJ MET  
MIJN RESULTATEN.

MIJN OUDERS ZIJN NIET TEVREDEN.

Een goed rapport is 
niet vanzelfsprekend. 
Neem de tijd om dit 
goede rapport samen te 
overlopen. Beloon niet 
met materiele zaken 
zoals een nieuwe gsm. 
Een verrassingsuitstap, 
lievelingsgerecht of 
gewoonweg een dikke 
knuffel werken op 
lange termijn beter.

Stel jezelf de vraag 
of je echt beter kan. 
Sommige leerlingen 
willen onbereikbare 
punten halen en zijn 
daardoor nooit tevre-
den. Wees realistisch. 
Vertel aan je ouders 
waarom je niet fier 
bent op je punten. 
Door hierover te 
praten, kunnen jullie 
een oplossing vinden 
(bijvoorbeeld extra 
oefeningen maken 
i.p.v. enkel de theorie te 
studeren).

Luister naar de 
argumenten van je 
ouders en probeer te 
begrijpen waarom ze 
toch betere punten 
hadden verwacht. 
Misschien hebben ze 
wel gelijk. Kom tot een 
overeenkomst waarbij 
beide partijen zich 
goed voelen.

Als je geen moeite hebt 
gedaan omdat het je 
niets kan schelen, dan 
is de ontevredenheid 
van je ouders begrij-
pelijk. ‘School is stom 
en daar gaan we onze 
tijd toch niet insteken!’ 
Meer nog, sommigen 
denken dat het stoer 
is om weinig punten 
te behalen. Jij krijgt 
hierdoor wel proble-
men want leerkrachten 
weten dat je een beter 
cijfer kan behalen. 
Leer de volgende keer 
wel goed voor je proef-
werken, zo zullen ook 
je ouders trots zijn. 
Misschien kan die fuif 
er dan wel vanaf … 

Overleg samen met je 
ouders en/of leerkrach-
ten waarom het niet 
gelukt is de punten 
te behalen die je 
wenste. Zij kunnen je 
helpen bij het zoeken 
naar de oorzaken. 
Misschien kon je 
niet geconcentreerd 
werken, of maakte je 
te weinig oefeningen. 
Onderneem groeiacties 
waardoor je betere 
punten kan halen.

Het is rapportentijd!

502! 502 bladzijden in 24 uur verbeteren. Een 
snelle rekensom leert mij dat ik – zonder pauze of 
nachtrust – 20,9 bladzijden per uur moet verbe-
teren wil ik de deadline halen. Ik kan dus maar 
beter goed voorbereid aan de slag gaan wil ik 
die nacht toch nog even onder de wol kruipen.

HANNELORE DEBAERE LEERKRACHT

Om 12 u. check ik of ik alle exemplaren binnen 
heb en dan scheur ik naar huis. Een halfuur nadat 
de laatste kopij van het proefwerk is opgehaald, 
zit ik aan mijn bureau: comfortabele kledij (lees: 
een aftandse jogging), een kussen als steun voor de 
rug, een thermoskan sterke koffie en twee flessen 
water binnen handbereik, helemaal klaar voor de 
uitputtingsslag. 

Met opperste concentratie start ik mijn verbeter-
marathon. De zenuwen staan strak gespannen. De 
ene keer slaak ik een zucht van opluchting omdat 
er veel goede antwoorden werden genoteerd, een 
andere keer ben ik ontgoocheld over de antwoor-
den, af en toe lees ik een grappige commentaar, 
maar vraag na vraag krijg ik beter zicht op de 
prestaties van mijn leerlingen. 

Ik voel dat ik het steeds warmer krijg en de 
adrenaline raast door mijn lijf. Ik probeer het 
geplande schema strak te volgen en het voelt 
alsof ik zelf weer examen afleg …  De gekende 
examenstress borrelt op! Focussen is de boodschap!  

Het wordt een ware race tegen de klok. Voor 
mezelf zet ik een doel: tegen 19 u. moet ik die 

Hoe  
overleeft  
een leerkracht  
de proefwerkperiode?
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Jogos Paralímpicos Rio
A Festa Continua …

“Participar é  
mais importante 
do que ganhar.”

Hanne Callewaert, oud-leerlinge (LE) van 
onze school, ging als kinesiste mee naar de 
Paralympics. Ze werkt al twee jaar halftijds in het 
Woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze 
en halftijds in de Groepspraktijk Kinderkine 
Kruishoutem. Hanne is gespecialiseerd in pedia-
trische revalidatie en volgde een extra opleiding 
rond neurologische aandoeningen bij kinderen 
(Bobath-opleiding). 

MARGOT VANDENBROUCKE EN HELENA VAN DAMME 4G5

Omdat we vonden dat de Paralympics evenveel 
aandacht verdienen als de Olympische Spelen, 
gingen we met haar praten. 

LEERDE JE IN JE OPLEIDING MET GEHANDICAPTE 
SPORTERS OMGAAN? 

In mijn opleiding kreeg ik één klein vak over 
sporten met een beperking. ‘ABA’ heette dat vak. De 
afkorting staat voor ‘aangepaste bewegingsactivi-
teiten’. Een opdracht voor dat vak was een inleefdag 
volgen waarop we zelf een beperking kregen en 
verschillende sporten moesten beoefenen. Dat was 
het moment waarop ik me kandidaat heb gesteld 
om zwemmers met een beperking te gaan trainen 
bij BOASvzw, een zwemclub voor mensen met een 
fysieke of mentale beperking. Ik doe dat intussen 
bijna vier jaar. Ook tijdens de stages in mijn tweede 
masterjaar en tijdens mijn specialisatie leerde ik 
omgaan met mensen met een beperking.

WERKEN DE KINESISTEN IN GROEP OF BEGELEI-
DEN JULLIE ELK JE EIGEN PARALYMPIËR? 

Er is een groep kinesisten die ervoor zorgt dat 
alle paralympische sporters kinesitherapeuti-
sche sessies krijgen. Er zijn dan ook 5 kinesisten 
voor 33 atleten. We proberen elke sporter zoveel 
mogelijk bij dezelfde kinesist in te plannen, liefst de 
kinesist die hem of haar tijdens de vier voorberei-
dende jaren op tornooien vergezelde.

WELKE ATLETEN HEB JIJ VERZORGD?

Ik gaf kinesitherapie aan Pieter Cilissen, Kirsten 
De Laender en Kenneth Verwimp, met wie ik het 
voorbije anderhalf jaar op bocciatornooi ging. 
Boccia is een bal- en werpsport voor sporters met 
een hersenverlamming of met zware motorische 
beperkingen en is vergelijkbaar met petanque.

WAT IS JE TAAK DAN? 

De Bocciaspelers kregen van mij bijna dagelijks 
30 tot 45 minuten kinesitherapie. Die bestaat 
voornamelijk uit het onderhoud van mobiliteit 
in de ledematen en het ontspannen van hun 
spastische spieren. Dit heeft onrechtstreeks ook 
een positief effect op hun concentratie tijdens de 
wedstrijd. Daarnaast help ik materiaal dragen, 
rolstoelen duwen, trainingen en/of wedstrijden 
begeleiden, drank bezorgen, eten geven, wassen 
en aankleden, dokters raadplegen indien nodig, 
wedstrijden filmen ...

WIL JE NOG EENS NAAR DE PARALYMPICS? 

Ik zeg meteen ja als de volgende Paralympische 
Spelen volgend jaar georganiseerd zouden worden. 
Het was zo’n onvergetelijke ervaring dat ik het 
meteen opnieuw zou doen. Het vraagt echter wel 
veel opoffering; vier jaar aan een stuk moet ik de 
internationale wedstrijden begeleiden waarvoor ik 
telkens verlof moet regelen in het WZC en vervan-
ging moet voorzien voor mijn kindjes in de groeps-
praktijk. Maar voorlopig ga ik er nog mee door.

MOET JE ALS KINESIST OOK ‘GESELECTEERD’ 
WORDEN VOOR DE PARALYMPICS? 

Sinds maart 2015 ben ik een deel van de kinépool 
van het BPC, het Belgisch Olympisch Comité. 
Doordat de bocciaspelers een ticket bemachtigden 
voor Rio 2016, was ik automatisch een van de 
acht kinesisten op de longlist voor Rio. Slechts vijf 
kinesisten mochten mee en wie dat werden, werd 
boven onze hoofden beslist. Ik vermoed dat de heel 
specifieke kiné en verzorging die de bocciaspelers 
nodig hebben wegens hun ernstige fysieke proble-
matiek, een doorslaggevende factor was om mij 
naar de Spelen mee te sturen. 

WAT IS JE MOOISTE ERVARING ALS KINESIST? 

De Paralympische Spelen horen zeker in het rijtje 
mooie ervaringen, maar ook mijn laatstejaarsstage 
in India was een hoogtepunt in mijn leven. Ik 
verbleef er twee maanden om kinderen met heel 
zware beperkingen te helpen. Ik werkte in een 
ziekenhuis, maar ook in de sloppenwijken.

WELKE AMBITIES HEB JE NOG?

Ik denk dat mijn verdere ambities zich voorname-
lijk binnen de pediatrische revalidatie bevinden. 
Ik wil me op allerlei domeinen blijven nascholen. 
Op dit moment ben ik ook met heel uiteenlopende 
doelgroepen bezig en ik denk dat ik dit nog wel 
even zo wil houden.

QUIZVRAAG
In welke taal is de titel geschreven?  
‘Jogos Paralímpicos Rio. A Festa Continua …’
a) Spaans 
b) Italiaans 
c) Portugees?

Het derde antwoord is het juiste!

MET 

KENNETH VERWIMP

MET PIETER CILISSEN IN HET DORP(PARA)MEDISCH 

TEAM

SUPPORTEREN VOOR HANDBIKERS

ONTSPANNING OP HET STRAND

SAMEN MET KIRSTEN GENIETEN VAN ZONZEESTRAND
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Le petit chaperon rouge
DE AVONTUREN VAN 4WE IN LILLE

fin
LENI VAN PRAET, MEGAN VANDEMAELE,  

JEANNE DE PESSEMIER EN TINE VANDENBERGHE 4WE

LES FILLES, VOUS ALLEZ RENDRE VISITE À GRAND-MÈRE?

ON Y VA ?

ON EMPORTE DES 
FLEURS ET DES 

BISCUITS.

GRAND-MÈRE 
VA ÊTRE 

CONTENTE.

LES FLEURS  
SONT TRÈS  

BELLES!

MMMM …

IL Y A BEAUCOUP DE 
CHOIX. QU’EST-CE 

QU’ON VA PRENDRE?

ON PREND 
TOUT!

GRRRR …

ON VA OFFRIR DES 
BISCUITS À GRAND-
MÈRE. LALALALA …

J’AI FAIM!

SŒUR, FAIS 
ATTENTION 
AU LOUP!

CACHE-TOI!

JE VAIS TE MANGER!

AAAH …  
SAUVE-MOI! NON!!

MA SOEUR 
EST MORTE!

GRRRR!

PEPPERSPRAY!

OH NON!  
PAS MOI!

GRÂCE AU PEPPERSPRAY LE LOUP S’EST ÉVANOUI.

JE TE LIBÈRE DU 
VENTRE DU LOUP!

BAM!

BOOOOOOM!

FINALEMENT …  
LA MALÉDICTION  

A ÉTÉ REVOQUÉE!!

CHER PETIT  
CHAPERON ROUGE, 
JE VEUX ME MARIER 

AVEC TOI …

JE T’AIME.

JE NE  
ME SENS  
PAS BIEN.

C’EST MON 
PLUS GRAND 

RÊVE.

JE SUIS  
VOTRE  
HÉROS.

MERCI BEAUCOUP!  
JE VAIS FAIRE TOUT 

POUR VOUS!
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Studietoelage

“It changed my life.”
UITWISSELINGSPROJECT MET ZUID-AFRIKA

Naar schatting 1 op de 4 leerlingen en studenten heeft recht op een 
toelage. Twijfel je of jij in aanmerking komt?  
Op de website www.studietoelagen.be vind je alle informatie. 
Voor het schooljaar 2016-2017 kan je je aanvraag indienen vanaf 
1 augustus 2016 tot en met 1 juni 2017. Na 1 juni 2017 ben je te laat.  
Een toelage aanvragen kan online of op papier.

HULP NODIG BIJ JE AANVRAAG? 
Kijk op www.studietoelagen.be, 
bel gratis 1700 
of laat je informeren door het schoolsecretariaat.

De vijfde editie van het uitwisselingsproject met 
de Outeniqua Hoërskool uit George (Zuid-Afrika), 
traditioneel tijdens de eerste twee weken van 
oktober, ging razendsnel voorbij. De reacties en 
getuigenissen van leerlingen, leerkrachten en 
ouders liegen er niet om. Iedereen was ontzet-
tend enthousiast. 

JAN DEPOORTERE LEERKRACHT

Een soort van dagboek bijhouden was moeilijk 
door de drukte en/of intense beleving van het 
vermoeiende project. Toch vonden we een aantal 
betekenisvolle quotes. Wie ze schreef is minder 
belangrijk, de boodschap zoveel meer. En in het 
Afrikaans klinkt het allemaal baie wonderlyk …

“Door het project leer je mensen 
kennen die je anders in je leven 
nooit ontmoet zou hebben. Zo 
verschillend en toch zo veel gemeen-
schappelijke zaken. Zelf leerde ik 
heel wat bij tijdens de uitstappen 
met de Zuid-Afrikanen. En weet je, 
het alledaagse ontbijt veranderde 
plots in een viersterrenmenu. Twee 
onvergetelijke weken waar ik enorm 
dankbaar voor ben.”

“If even only one of the children who 
traveled with me has had his or her 
view of the world altered as profoundly 
as mine has been, then the time we 
spent in Belgium has been of immense 
value. I’m looking forward to the arrival 
of the 2016/17 group in South Africa 
during February next year, so that 
we can return the favour and show 
you something of our (very different) 
beautiful country.”

“België was ‘n ongelooflike ervaring. Toe ons 
uiteindelik België toe gaan, het die tyd te 
vinnig verbygegaan. Dis ‘n pragtige land en ek 
is mal oor die mense, kos en al die interessante 
geskiedenis en ongelooflike argitektuur. Ek 
het wonderlike vriende gemaak en die mense 
wat ons ontvang het in hulle huis, het ons baie 
spesiaal laat voel en het ons baie bederf! Ons 
het werklikwaar deel van die familie gevoel en 
ons kon deel in hulle daaglikse roetines. Ek 
was baie hartseer toe ons moes gaan, maar ek 
weet vir seker dat ek eendag weer sal terug-
gaan. België is ‘n pragtige land met heerlike 
kos, talle interessanthede en wonderlike mense 
en ek sal nooit hierdie ervaring vergeet nie.” 

“Going to Belgium really changed my life ... 
It took me out of my comfort zone and 
stretched me as a person. I’ve learned so much 
of Belgium just by looking at the amazing 
people who welcomed us with such hospitality. 
I especially loved the food the families spoiled 
me with. I found the history of your country 
(the museums) very fascinating. It was nice 
experiencing your culture and enjoying the 
company of your friends at school. Now I can 
finally tick off a few things from my bucket list 
and welcome new amazing friends into my life.”
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De hapjesprinces

Walking Dinner

Als medisch afgevaardigde bracht Julie vele uren 
door in de wachtzalen van artsen en om haar tijd 
nuttiger in te vullen, begon ze een blog. Op die 
manier kon ze mensen motiveren en inspireren. 
Haar blog heet ‘Hapjesprinces’, zonder de 
dubbele -s van ‘princess’. Julie koos er bewust voor 
om die tweede ‘s’ weg te laten omdat een fictief 
merk meer aandacht krijgt. Unieke merknamen 
zouden langer in het geheugen blijven zitten.

EAT BETTER, NOT LESS
Lekker koken begint voor Julie al bij de zoektocht 
naar de juiste en puurste ingrediënten. “Niets is 
leuker dan (op vakantie) lokale marktjes afschui-
men op zoek naar de lekkerste ingrediënten. Eten 
is voor mij meer dan een noodzakelijke must.” 
Haar enige voorwaarde is dat haar eten lekker, 
puur en gezond is. Daarom eet ze het liefst iets met 
groentjes. Ze eet minder vlees en kiest bewust voor 
producten zonder E-nummers. Voor Julie draait 
alles rond evenwicht en balans.

EET OM TE SPORTEN  
EN SPORT OM TE ETEN

Voor Julie gaan eten en sporten samen. “Als ik even 
geen tijd heb om te sporten, dan raak ik geïrri-
teerd”, geeft Julie eerlijk toe. De sport die ze het 
liefst beoefent, is hardlopen. Ook krachttrainingen 

GEZOND IN EEN HANDOMDRAAI
Nog op zoek naar iets lekkers en gezonds? Julie 
raadt ons dit lekkere receptje aan: salade met 
gepocheerde kip, boontjes, zwarte olijven en pesto.

JULIE Gepocheerde kip is heel mals en supergezond. 
Weinig vet en gewoon puur kip. Ideaal voor slaatjes 
vind ik zelf. Dit is zo’n slaatje dat ik heel graag maak 
als lunch. Makkelijk om mee te nemen naar het 
werk en het smaakt altijd. Ik combineer het met een 
zelfgemaakte pesto met verse kruiden, pijnboompit-
ten en heel wat geblancheerde knapperige groentjes.

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN

600 g kipfilet
300 g groene asperges
300 g boontjes
300 g snijbonen
2 teentjes knoflook
150 g kerstomaten
4 handenvol groene kruiden (basilicum, 
bladpeterselie, dille, koriander)
150 g zwarte olijven, ontpit
70 g pijnboompitten
70 g parmezaan
500 ml kippenbouillon
olijfolie
zout & zwarte peper

BEREIDING

Breng de kippenbouillon tot tegen het kookpunt. 
Halveer de kipfilets in de lengte en gaar ze 10 
minuten in de bouillon. Haal de bouillon van het 
vuur en laat de kip erin afkoelen.

Rooster de pijnboompitten in een droge pan. Pel 
de knoflook. Spoel de kruiden en rasp de parmezaan. 
Mix de knoflook, de parmezaan, de kruiden en de 
helft van de pijnboompitten in de blender met een 
scheutje olijfolie tot een gladde pesto.

Spoel de asperges, snijbonen en sperziebonen. 
Stoom of kook ze beetgaar in ongeveer 5 minuten. 
Spoel onder koud stromend water om het gaarproces 
te stoppen. Snij de kerstomaten doormidden.

Trek de kip in stukjes. Doe de groentjes in een 
grote mengschaal. Doe er de kip bij en werk af met de 
kerstomaten, pesto, de rest van de pijnboompitten en 
de gehalveerde olijfjes.

Je kan Julie inhuren  
om bij jou thuis kookdemo’s 
of kookworkshops te geven. 
Hoe leuk zou het zijn om dat 

samen met je vrienden te 
doen? Info en recepten op  

www.hapjesprinces.be

houden haar fit. “Bewegen is leuk”, zegt ze. “Even het 
studeerwerk laten vallen door een rondje te lopen, 
een toertje te fietsen of een wandelingetje te maken, 
kan helpen om je hoofd leeg te maken. Daarna kan 
je met een fris hoofd weer aan je werk beginnen.”

Over eten zegt Julie: “Eten is gewoon leuk, eten is 
genieten. Je kan ook iets uitdrukken met eten. Als 
ik bijvoorbeeld een kater heb, dan eet ik iets suiker-
rijks of wat vettiger. Met eten toon ik ook mijn 
liefde. Dan nodig ik mensen uit die ik graag heb 
en kook voor hen. Koken is voor mij iets lekkers 
creëren en daarna met trots kunnen smullen samen 
met mensen van wie je houdt ...”

Gezond eten en leven lijkt vandaag de dag – 
onder druk van tv en sociale media –  vaak een 
verplichting en geen keuze. Ook Hemelvaart 
besteedt aandacht aan dit thema. Alle vierdes 
namen deel aan de projectdag ‘Walking dinner’, 
een dag waarop gezond eten en voldoende 
bewegen centraal stonden. 

SARA CLAUS 5EI, LAURA VANDENDRIESSCHE 5EE  

EN SANDRA BAHLOUL 5EE

Naar aanleiding van die projectdag spraken 
we af met oud-leerlinge Julie Van Weehaeghe 
(6ST, 2006), studente natuurvoedingsadviseur en 
blogster van ‘Hapjesprinces’. Zij vertelt ons hoe je 
gezond kunt leven en tegelijkertijd kunt genieten.

PROJECTDAG ‘WALKING DINNER’, EEN DAG WAAROP SAMEN 

GEZOND ETEN EN BEWEGEN CENTRAAL STAAN 20



Familienieuws

Kalender
2E TRIMESTER 2016-2017
JANUARI 

09 medisch onderzoek voor 1HA 
10 Junior college voor 6WW
11 medisch onderzoek voor 1BA
12 Franse film voor 1es bso/tso
13 film ‘Daens’ voor 5es aso
16 medisch onderzoek voor 1HC
 Franse film voor 1es aso
18 medisch onderzoek voor 1BB
19 medisch onderzoek voor 3E4A
 voorstelling rond cyberpesten ‘De stelling van A’ voor 1es en 2es
23 Franse film voor 2es aso
25 medisch onderzoek voor 1HB
26 medisch onderzoek voor 1MD
 Franse film voor 2es bso/tso
 Toneel ‘Neeland’ voor 3es en 4es tso
27 bezoek TVH voor 5STA en 5STB
30 Franse film voor 4es aso

FEBRUARI

01 toneel ‘Neeland’ voor alle 4es aso
02 medisch onderzoek zieke leerlingen
 toneel ‘Neeland’ voor alle 3es en 4es bso 
 toneel ‘Neeland’ voor alle 3es aso
06 vaccinatie DiTePer voor alle 3es
07 ouderavond Italiëreis bso/tso
09 voorstelling ‘Konijn met pruimen’ voor 5es bso, 5CM en 6CM
 Franse film voor 4es bso/tso
13 bezoek budgetbeurs voor 4HW4B en 4HW5
14 bezoek Vlaams Parlement voor 6HWA en 6HWB
 bezoek budgetbeurs voor 6MRV
15 workshopvoormiddag Italiëreis bso/tso
16 medisch onderzoek voor 3L5
 alternatieve les Duits door medewerker Goete-instituut voor  

5EM, 5LM, 5EM, 6EM, 6LM, 6ME, 5STA, 5STB, 6STA en 6STB
17 studiereis Brussel voor 4es aso
 bezoek Vlaams Parlement voor 6HWi
 bezoek budgetbeurs voor 6KA
 ‘Drugstories’ voor alle 5es
20 ‘Drugstories’ voor alle 5es
 Franse film voor alle 6es aso
21 voordracht jeugdschrijver P. De Loof voor  

1MA, 1MB, 1MC, 1MD, 1ME, 1LA, 1LB, 1LC
 bezoek budgetbeurs voor 4HW4A
22 medisch onderzoek 3G4 en 3G5
23 bezoek budgetbeurs voor 6KB
24 bedrijfsbezoek Renson voor 6EM, 6EE en 6EI
24-27 Italiëreis bso/tso

MAART

07 keukeldam@France
  voorstelling ‘Cyberfall’ voor 2es aso/tso
09 medisch onderzoek voor 3HW4A
 Franse film voor 6 bso/tso 
 voorstelling ‘Idrum’ voor alle 1es
10 dag van de zesdes
13 medisch onderzoek voor 3HW4B
 Franse film voor alle 5es aso
16 begeleidingsdag Ecoman voor 6HA en 6HB
17-18 concert Sjaloom
20 voorstelling ‘Land’s End’ voor 5HW en 6HW
28 film ‘Me and Earl and the dying girl’  

voor 5es aso/tso, 6HWA, 6HWB en 6HWi
31 oudercontact 1e jaars

KRISTIEN NIJS LEERKRACHT

1E TRIMESTER 2016-2017
OVERLIJDENS

03-06-2016 Richard Dekeukeleire
 schoonvader van Marleen Denorme, leerkracht
11-06-2016 Marie-Thérèse Buyck, grootmoeder van Jeffrey Hanssens, 5HA
12-06-2016 Maria Marent, grootmoeder van Hanne Vanluchene, 6WWI
15-06-2016 Rachel Coulembier, moeder van Nadine Defossez, leerkracht
19-06-2016 Jeannette Balcaen, grootmoeder van Gil Deveugele, 3HW4A
30-06-2016 Marnix De Winter, vader van Steffie De Winter, 6CM
29-07-2016 Maria De Backer, grootmoeder van Stefanie De Smet, leerkracht
13-08-2016 Jozef Cattoor, vader van Greet Cattoor, leerkracht
21-08-2016 Paul Lambrecht, grootvader van Marie-Julie Lambrecht, 3L4
26-08-2016 Marcel Vanhollebeke, grootvader van Marie Vanhollebeke, 6HB
15-09-2016 Anny Vandewiele, grootmoeder van Justine Herreweghe, 2CVA
24-09-2016 Marleen Adam, moeder van Nele Vandorpe, leerkracht
04-10-2016 Frans Maes, grootvader van Marie-Jo Latruwe, 6HA
05-10-2016 André Herreweghe, grootvader van Justine Herreweghe, 2CVA
05-10-2016 Jan Van Reeth, grootvader van Tshwanelo Van Reeth, 1MA
05-10-2016 Inge Norman
 tante van Brenn Vanwynsberghe, 5HB, en Hanne Debaveye, 6WW
07-10-2016 Luc Haelterman, grootoom van Emma Schelstraete, 6BI
09-10-2016 Marcel Vandeputte
 grootvader van Jens Vandeputte, 5KA, en van Jana Vanhoutte, 6HA
12-10-2016 Gabriel Van D’huynslager, grootvader van Lennert Verhaeghe, 5HW
15-10-2016 Jean-Paul Depaepe, grootoom van Emma Peers, 4E5
17-10-2016 Marie-Thérèse Verhelst
 grootmoeder van Marie Van Tieghem, leerkracht,  
 en van Line Monkerhey, leerkracht
17-10-2016 Mohamed Hsainti, vader van Hamza Hsainti, 6KA
02-11-2016 Rosina Dumortier, grootmoeder van Dries Coucke, 6LE
05-11-2016 Crescentia Werbrouck, overgrootmoeder van Fien Lippens, 4E4B
10-11-2016 Anna Lambert, overgrootmoeder van Lieze Baertsoen, 3HB

GEBOORTEN

04-06-2016 Kamiel, kleinzoontje van Isabelle Amerlynck, leerkracht
08-08-2016 Babeth, kleindochtertje van Hilde Coorevits, leerkracht
23-08-2016 Maud, dochtertje van Mattias Vandenhaute, leerkracht
05-10-2016 Ona, dochtertje van Inke De Leeuw, leerkracht
 kleindochtertje van Vera De Baere, leerkracht
07-10-2016 Yanis, kleinzoontje van Isabelle Colpaert, leerkracht
13-10-2016 Gust, kleinzoontje van Martine Dewulf, leerkracht
09-11-2016 Mare, zusje van Emma Vindevogel, 1MC

HUWELIJKEN

09-07-2016 Amy Dewyn en Hannes Byttebier, opvoeder
10-09-2016 Romanie De Clerck, leerkracht, en Maxim Vroman
08-10-2016 Eveline Bohez en Davy De Groote
 zoon van Linda Claus, leerkracht
21-10-2016 Elina Van Haver en Sébastien Viaene
 zoon van Caroline Dewilde, leerkracht
22-10-2016 Sophie Steeland en Bruno Cuyle
 zoon van Isabelle Amerlynck, leerkracht

JEANNICK DECONINCK OPVOEDER21



De ultieme relatietest

Samen op reis gaan is de beste manier om elkaar 
echt te leren kennen, zo wordt beweerd. Dat 
ondervonden ook de leerlingen van het tweede 
jaar Mode, Verzorging-Voeding (MVV) en van 
Kantoor en Verkoop, Verzorging-Voeding (KVVV).

CHARLOTTE MOREELS LEERKRACHT

Begin oktober trokken zestien enthousiaste 
leerlingen op tweedaagse naar Tiegem. Even weg 
van de alledaagse drukte op school leerden ze 
elkaar beter kennen. Er werd tijd gemaakt om 
samen te zijn, om naar elkaar te luisteren, om te 
lachen en te ravotten. 

“Op donderdag 6 oktober vertrokken we met de fiets 
naar een nog onbekende bestemming. We kregen 
kaartjes met foto’s op die we moesten zoeken.”

IRIS (KVVV)

“De tweedaagse was fantastisch! We gingen naar het 
Sint-Arnolduspark in Tiegem. Het huisje waar we 
verbleven heette het Bronnenhuisje. We waren met 
vijf leerkrachten en zestien leerlingen.” 

JANA (MVV)

“De tweede dag bracht de directeur ontbijt. Het 
was heerlijk! We speelden weer enkele spelletjes en 
daarna moesten we opruimen en poetsen. Dat was 
minder leuk, maar dat hoort er ook bij natuurlijk.”

DELPHINE (KVVV)

“Na de spelletjes hadden we natuurlijk honger. We 
aten spaghetti en vanillepudding. Smullen maar! We 
deden onze pyjama aan of een onesie en mochten 
nog een halfuurtje op onze gsm. Daarna gingen we 
naar de zolder en speelden we muzikaal pak.”

ANOUK (KVVV)

“’s Middags aten we onze picknick en daarna speel-
den we spelletjes in het bos. Bosstratego was de 
max! Daarna deden we een spel waarbij we door 
touwen moesten klauteren zonder deze aan te raken. 
Wanneer iemand het touw raakte, moest de hele 
groep opnieuw. Dat was niet eenvoudig!”

MAAIKE EN HELENA (MVV)

“Bij het terugkeren naar school met de fiets kreeg ik 
pech. Gelukkig kon mevr. Lavaert me helpen. Oef!” 

EMELY (MVV)

“We stopten nog aan de vijvers in Waregem en vulden 
voor de laatste keer ons boekje in. We fietsten verder 
naar school en we werden verwelkomd door onze 
ouders en/of grootouders. Toen bekeken we nog 
samen de foto’s en was er koffie en taart. Om vier uur 
was het tijd om naar huis te gaan.” 

ANOUK (KVVV)

Dag van de jeugdbeweging
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WIJ  
ZIJN  
HEMELVAART!


