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Zichtbaar verbonden
Pastoraal jaarthema

Opnieuw verbinden
APRIL De kracht van verbinden wordt misschien 

wel het duidelijkst wanneer we erin slagen opnieuw 
te verbinden wat verbroken is. De bereidheid tot her-
stellen in een authentieke dialoog geeft toekomst.

Wereldwijd verbonden   
MAART We zijn verbonden in een wereldwijd 

netwerk. Wij zijn één menselijke familie met een 
gemeenschappelijk huis. Veraf komt zo dichtbij. Om 
ons wereldwijd te verbinden, moeten we het dus niet 
ver gaan zoeken. Meer nog dan anders maken we dat 
in de vasten concreet.

BOMEN IN JANUARI 

Ze staan er vreemd bij,
bij nader inzien.
Vol, rond, soms gespleten, gebarsten
tot opengesperd – één arm
over de grond gespreid.
Altijd naar elkaar reikend,
soms terugdeinzend
voor de ander of 
omgekeerd reikhalzend
naar de ander.
Even, meestal oneven,
in groepjes, op een rij
zoals monniken in 
het klooster of 
omheen een waterplas,
een stukje weiland
in een cirkel.
Ze voeren in alle stilte,
maar heel zeker,
een rondedans uit
doorheen de tijd en 
over de ruimte van 
het landschap …
Zo sterk lijkt hun 
aanwezige kracht.
Bomen steken nooit tegen
integendeel,
ze inspireren.  

DAGBOEKNOTITIE VAN MIEKE DEBAERE LEERKRACHT 
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In het begin van het schooljaar werd het jaar-
thema voorgesteld: de kracht van verbinden. 
De werkgroep schoolpastoraal PAWER zorgt 
ervoor dat dit thema ook visueel onder de 
aandacht blijft: via een affiche op de speel-
plaats, tekstjes en beelden op de rolkrant en 
een wensboom.

TEKST: STEFAN VAN DORPE LEERKRACHT 

TEKENING: LOTTE POLLEFEYT 5HWA

Verbondenheid is een kracht die je als mens rijker 
maakt. Levenslang blijf je hunkeren naar verbonden-
heid: met medemensen, de kosmos en de natuur, met 
het mysterie dat je overstijgt. Je wordt diep vanbinnen 
uitgenodigd om erin te groeien.

De wensboom dichtbij het leerlingensecretariaat 
krijgt er elke maand een lint bij met de kleur van 
de maand: blauw voor maart (verwijzend naar onze 
blauwe planeet) en lichtgroen voor april (verwijzend 
naar de natuur in de lente). Wensbomen die, volgens 
het volksgeloof, wensen kunnen doen uitkomen, 
komen in vele culturen voor. 

Elke maand verschijnt op de rolkrant een nieuwe 
tekening met een krachtige spreuk, omkaderd in de 
kleur van de maand. In deze vastentijd kunnen de 
beelden uitnodigen tot een stil moment. In de tekstjes 
lees je een diepere boodschap, een wens.

AFFICHE JAARTHEMA
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In het midden van de kamer hangt een peertje dat 
het tafereel zwak verlicht. Een kraai perfect uitgedost 
in maatpak zit op een stoel. Hij kijkt naar een sirene 
op de zitstok tegenover hem. De tekening draagt als 
titel: Het raadselachtige Pygmalion-effect. Mooi gete-
kend. Tekenaar onbekend.

Het doet me onmiddellijk denken aan Pygmalion 
in the classroom. Dit boek uit 1968 van Robert 
Rosenthal en Lenore Jacobson handelt over de effec-
ten van de verwachting van leraren op de prestaties 
van hun leerlingen.

Net als in de Griekse mythologie waar Pygmalion 
zijn kijk op de ideale vrouw uiteindelijk echt tot leven 
gewekt zag, bleken de verwachtingen van leerkrachten 
invloed te hebben op de resultaten van hun leerlingen.

Veel recenter deed ook onderwijsdeskundige John 
Hattie hier onderzoek naar. De verwachtingen van 
docenten én leerlingen zelf staan bij hem beide boven-
aan in de lijst van factoren die invloed hebben op de 
leerprestaties van leerlingen.

Dat de pandemie er stevig inhakt(e) bij leerlingen, 
ouders en personeel is een feit. Het geeft me ander-
zijds wel oprecht een goed gevoel dat onze mensen 
zich maximaal blijven inzetten om hun leerlingen 
positief te stimuleren, om hen de meest optimale 
leerkansen te geven. Ze blijven in hun leerlingen 
geloven. Zelfs vanuit quarantaine verricht(t)en ze 
wondere dingen!

En jawel, onze leerlingen verdienen ook een 
pluim voor hun ongelofelijke flexibiliteit en hun 
doorzettingsvermogen!

Dit staat in zo’n schril contrast met de negativi-
teit die onderwijs momenteel vaak te beurt valt in de 
media. Het is tegenwoordig blijkbaar hot om drama-
tisch negatief te doen.

Deze Aanzet is daar een geschikte remedie tegen, 
een krachtig antidotum. Geniet alvast van de lectuur 
en ontdek ons mooie en rijke campusleven!

Zalig Pasen

WIM DUFOURMONT TECHNISCH DIRECTEUR 

Met dank aan de opvoeders die alle beelden 

in deze publicatie nauwgezet gecontroleerd 

hebben op de specifieke GDPR-voorkeuren. 

Indien er toch een fout is ingeslopen, willen  

wij ons daarvoor verontschuldigen.
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Nieuw op de markt

Sinds de modernisering van het secundair 
onderwijs wordt het studieaanbod in de 2e (en 
3e) graad ingedeeld volgens onderwijsvormen 
(aso-bso-kso-tso), studiedomeinen (interessege-
bieden) en finaliteiten. Dat laatste betekent dat 
opleidingen voortaan duidelijk aangeven waarop 
de leerling wordt voorbereid: doorstromen naar 
het hoger onderwijs (D), naar de arbeidsmarkt (A) 
of beide (D/A). Dat maakt een goede oriëntering 
en studiekeuze mogelijk. De vernieuwing gaat er 
ook prat op dat studierichtingen beter afgestemd 
zijn op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving 
en innovaties op de arbeidsmarkt. 

Intussen heeft de modernisering in het derde 
jaar secundair onderwijs al twee trimesters afge-
rond. In het vorige nummer van onze schoolkrant 
lieten wij jullie al kennismaken met het nieuwe 
vak LEAT (leeratelier). In deze editie zetten de 
andere nieuwe vakken hun deuren voor ons open. 

CARINE CARTON LEERKRACHT

Het vak MEAV bestaat uit drie luiken: Maat-
schappelijke, Economische en Artistieke Vorming. 
Ieder aspect is belangrijk in de ontwikkeling van de 
leerlingen om zich in de maatschappij te integreren.  

Bij maatschappelijk vorming ligt de focus op de 
leerling zelf en zijn of haar plaats in de samenleving. 
De leerlingen staan stil bij een aantal actuele thema’s 
zoals sociale invloed (vriendengroepen, fake news …), 
diversiteit (verschillende samenlevingsvormen, hoe 
daarmee omgaan, de voordelen en uitdagingen), 
identiteit (wat vormt en waaruit bestaat je identiteit). 
Ze vergaren inzicht in deze thema’s om zo met een 
kritische blik te kunnen kijken naar zichzelf en de 
samenleving waarin zij momenteel leven.

“De leerlingen maken een online story met 
nieuwswaarde.” Het is een van de leerplandoelen die 
dit vak perfect samenvatten. Tijdens de lessen doen 
we immers heel wat inzichten op in de communica-
tiewereld, vervolgens gaan we aan de slag. Daarbij 
zoomen we in op vertrouwde onderwerpen zoals nep-
nieuws, maar krijgen we ook volledig nieuwe onder-
werpen op ons bord. Zo maakten we al kennis met 
nieuwsselectiecriteria die duidelijk maken waarom 
bepaalde gebeurtenissen media-aandacht krijgen.

Mediawijsheid staat centraal tijdens de lessen. 
Samen leren we om bewust en kritisch media te 
gebruiken. Met gebruiken bedoelen we het consu-
meren maar evengoed zelf media maken. Wist je 
bijvoorbeeld dat we heel vaak slim beïnvloed wor-
den door beelden? Dat is geen ramp, maar het is wel 
belangrijk dat je weet dat het gebeurt en vooral ook 
op welke manier. Door zelf te experimenteren met de 
bouwstenen van beeldtaal doorprikken we vlugger 
mogelijke manipulaties van andere beeldmakers.

THOMAS HERRERO LEERKRACHT

COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN
D – domein Moderne Talen 

MEAV
D en D/A – alle domeinen

“Het is supertof dat dit vak in de richting moderne 
talen aan bod komt. Ik wist bijvoorbeeld echt niet dat 
er zoveel cameraperspectieven zijn. Ook de technieken 
om fake news te herkennen zijn heel interessant.”

ADAM HAMAINA 3MT

“Ik vind het vak leuk omdat we leren hoe je nieuws-
reportages kan maken. Dat kan goed van pas komen als 
sportjournalist bij Sporza, mijn droomjob.”

EWOUT BOURDEAUD'HUI 3MTC

“In communicatiewetenschappen onderzoeken we 
bijvoorbeeld hoe een artikel in de krant terechtkomt. 
Daarnaast komen ook alle tips en tricks over een repor-
tage aan bod en staan we zelf achter de camera.”

FIEN PERSIJN 3MTC

In de economische vorming helpen we leerlingen 
om een kritische houding aan te nemen als consu-
ment, toekomstig werknemer of ondernemer (bud-
gettaire keuzes en duurzame aankopen). Via actuele 
voorbeelden zorgen we voor een basis aan economi-
sche kennis. In het thema verzekeringen bijvoorbeeld 
krijgen de leerlingen een echt voorbeeld van een onge-
val en moeten ze het Europees aanrijdingsformulier 
invullen. Hierdoor leren ze zaken die ze in de maat-
schappij ook effectief nodig zullen hebben. 

De artistieke vorming ten slotte stimuleert jon-
geren om hun verbeeldingskracht te beleven, te ver-
sterken, vorm te geven en erover te communiceren. 
Iedereen kijkt op een andere manier naar kunst, 
maar iedereen kan ervan leren genieten. Je gebruikt 
je verbeelding en ontwikkelt je artistieke talenten. 
Je gaat in dialoog met je klasgenoten en leert andere 
meningen en smaken te appreciëren. 

De leerlingen moesten bijvoorbeeld per twee 
een eigen song componeren met ’soundation’. In dit 
online programma kunnen ze zelf puzzelen met loops 
(korte muziekfragmentjes; zie foto) Ze moesten een 
song maken in een muziekstijl naar keuze met een 
duidelijke opbouw en een break. Verder hadden we 
het vooral over interactie tussen verschillende kunst-
vormen zoals schetsen op muziek of omgekeerd in 
groep een soundscape componeren die bij een schil-
derij past.

NIELS COTTENIER, NEEL DEBRULLE  

EN ROEL DEMEULEMEESTER LEERKRACHTEN

“Ik sta er meer  
bij stil of een artikel 
wel betrouwbaar is  

of niet.”
YANA BEELS 3MTC

“Je gaat in 
dialoog met je 

klasgenoten en leert 
andere meningen 

en smaken te 
appreciëren.”

EXPERIMENTEREN MET DE BOUWSTENEN VAN BEELDTAAL

ZELF AAN DE SLAG
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Nieuw op de markt

COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN
D – domein Moderne Talen 
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Met je communicatie laat je zien wie je bent en 
waar je voor staat, als persoon, als groep, als school 
of als bedrijf. Het is dus heel belangrijk dat je correct 
en efficiënt communiceert! 

In de lessen PR gaan we hier in de praktijk mee aan 
de slag: hoe kunnen we zo communiceren dat we ons 
doel bereiken? Zo hebben de leerlingen al een enquête 
opgesteld, een SWOT-analyse van een bedrijf gemaakt 
en gewerkt rond het thema ‘beelden’. Het is een vak 
waarvoor je de leerlingen wel warm kan maken!

REINHILDE DEBOUTTE LEERKRACHT 

“Je leert hoe je best een gesprek kan starten en voe-
ren. Het doet je nadenken over zaken waarbij je nooit 
zou stilstaan maar die heel belangrijk zijn, zoals de 
beleefdheidsvormen tijdens het communiceren.” 

BILAL

“Het vak leert je op een gepaste manier commu-
niceren en werken aan zaken die je later echt nodig 
zal hebben om een goede indruk te maken, zoals je 
taalgebruik. Ook marketing komt aan bod, kennis die 
je in het bedrijfsleven zeker zal kunnen gebruiken!” 

YULIYANA

“Ik vind PR een leuk en interessant vak. Je leert 
communicatietechnieken en waarop je moet letten in 
conversaties, zoals je lichaamstaal en op een gepaste 
manier feedback geven.” 

CARA

Het vak maatschappij en welzijn neemt ons mee 
in een ontdekkingstocht van baby tot oudere in al zijn 
facetten. Stapsgewijs leren we in elk deelvak meer 
over de verschillende levensloopfases van de mens. 

In het vak ontwikkeling en pedagogisch handelen 
ontdekken we hoe de mens zich fysiek, sociaal-emo-
tioneel en cognitief ontwikkelt en hoe we deze ont-
wikkeling kunnen stimuleren. We gaan ook actief aan 
de slag met de verworven kennis. Zo bedachten we 
o.a. bewegings- en knutselactiviteiten voor peuters 
of kleuters. Dit schooljaar goten we onze activiteiten 
in leuke filmpjes. 

In de lessen gezondheidsbevordering analyseren 
we het totale menselijke functioneren met oog op de 
gezondheid. We zoomen in op het hygiënisch, veilig, 
ergonomisch en milieubewust handelen. We onder-
zoeken de gezondheid van de mens en kijken welke 
factoren het gezondheidsgedrag kunnen beïnvloeden. 

Alle geleerde informatie passen we toe in het deel 
indirecte zorg. We koken, wassen, strijken en poetsen 
voor de verschillende doelgroepen met aandacht voor 
de kwaliteitsbewuste handelingen. Zo maakten we al 
eens fruit- en groentepapjes voor baby's en gerechten 
voor kleuters waaraan ze zelf kunnen meehelpen. 

Ben jij geboeid door mensen? Heb je interesse 
in voeding, zorg en welzijn? Ben je graag bezig en 
probeer je de dingen graag zelf uit ? Is het antwoord 
driemaal ja, dan ben jij de persoon die we zoeken 
binnen onze praktische richting Zorg & Welzijn. 

Wij leren al doende en de kennis en vaardighe-
den die we verwerven, passen we toe in de zorg voor 
onszelf en de anderen. In de 2e graad richten we ons 
vooral op de gezonde mens in de huidige diverse 
samenleving. We staan stil bij wie we zelf zijn en 
leggen ook de nadruk op de andere. 

LIESBETH MOORTGAT LEERKRACHT 

Wat hebben de leerlingen zelf te vertellen over de 
richting Zorg & Welzijn? 

“We leren over verschillende thema’s zoals het 
huishouden, Kerstmis en de puberteit. Bij elk thema 
hoort een leuke activiteit die we zelf mogen uitwerken. 
Hierdoor leren we snel bij. De richting Zorg & Welzijn 
is meer dan enkel leren, het gaat ook om respect hebben 
voor elkaar.” 

“Wekelijks maken we gerechten klaar in de leskeu-
ken en op speciale gelegenheden maken we zelfs een 
volledig feestmenu klaar. Dit is altijd leuk, maar we 
leren tijdens die lessen ook samenwerken, want dat is 
ook belangrijk.”

 

Nieuw op de markt

MAATSCHAPPIJ  
EN WELZIJN
D/A – domein Maatschappij & Welzijn

PUBLIC  
RELATIONS
D/A – domein Taal & Communicatie

ZORG EN 
WELZIJN
A – domein Zorg & Welzijn

“Het is meer dan 
enkel leren, het 

gaat ook om respect 
hebben voor elkaar.”

“Communicatie 
heeft veel invloed 
op je leven en het 
toont wie je bent  
als persoon.”

CARA

“Stapsgewijs leren we  
over de verschillende 

levensloopfases  
van de mens.”

In het vak toegepaste anatomie en fysiologie krij-
gen we een kijk op hoe ons lichaam is gebouwd en 
hoe het werkt. Zo leren we hoe zintuigen functio-
neren, ontdekken we meer over spierwerking of hoe 
informatieoverdracht via het centraal zenuwstelsel 
gebeurt. Een boeiende opleiding waarin de mens 
centraal staat. 

INE D’HEYGERE, LORENZO CAPPON  

EN PATRICK DEVOS LEERKRACHTEN 
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“Na een activiteit moeten we altijd nadenken over 
hoe het gegaan is en hoe we het de volgende keer beter 
kunnen doen. In het begin is dit heel moeilijk, maar 
hoe vaker we dit doen, hoe beter het gaat.“
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In de lessen die volgden vertrokken we altijd van-
uit een cultuuronderwerp uit de les Latijn of Grieks. 
Zo vulden we een sjabloon in over de Griekse goden-
wereld, bewerkten we foto’s uit de archeologische site 
van Mykene en kregen we de kneepjes van tekstver-
werking onder de knie door een samenvatting over 
begrafenisrituelen te maken. We ontdekten waar de 
Olympische Spelen vandaan kwamen en dat terwijl 
we alinea’s leerden opmaken en onze tekst leerden 
pimpen met foto’s. We gingen gericht op zoek op 
het internet en een bookwidget loodste ons door 
een Romeinse woning. We trokken ook virtueel op 
reis door het Romeinse rijk en ons reisverslag pre-
senteerden we in een knappe PowerPointpresentatie 
aan onze klasgenoten. 

Op 22 november reed ik dus naar Nazareth. 
Ik kreeg er een warm welkom van mevrouw 
Ghyselinck, een oud-leerkracht van Hemelvaart, 
die de plaatselijke leesclub voorzit. Ish was te 
laat, maar ik zat ondertussen bij de dames van 
de club en ik vond het leuk te horen waarom 
mensen lezen en wat zij van het boek vonden.

Toen Ish er was, vertelde hij eerst wat meer 
over zichzelf toen hij nog danser en dansleraar 
was. Nu geeft hij vooral TED-talks en schrijft 
hij boeken. Van een carrièreswitch gespro-
ken! Na zijn eerste boek wou Ish eigenlijk 
definitief zijn pen opbergen omdat hij dacht 
geen inspiratie meer te hebben, maar toen 
kreeg hij het voorstel om deel te nemen aan 
de docureeks Terug naar eigen land op VIER. 
Aanvankelijk had hij er niet zoveel zin in, maar 
achteraf besefte hij dat het de beste keuze van 
zijn leven was geweest. Hij leerde er veel van 
Jean-Marie Dedecker, wat hij absoluut niet 
verwacht had. Door wat Dedecker zei, leerde 
hij anders redeneren en werd hij een nieuwe 
Ish, met een andere kijk op het leven en inspi-
ratie voor meer boeken. 

‘Zeg nooit dat alles goed komt, zeg wel dat 
het beter zal worden’ zijn woorden die ik nooit 
meer vergeet. Net zoals de hele TED-talk trou-
wens. Tijdens de vakantie lees ik zeker ook de 
andere boeken van Ish en ik ga bij Poolse auteurs 
op zoek naar mijn eigen roots. Bedankt Ish!

GABRIELA SZYMANSKA 6ST
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Vloggen

met Griekse goden

“Zeg nooit dat alles goed komt, 
zeg wel dat het beter zal worden.”

ISH AIT HAMOU

Ik vroeg mijn leerkracht Nederlands om een 
boek met een waargebeurd verhaal waaruit ik 
veel zou leren. Ze koos Het moois dat we delen 
van Ish Ait Hamou, die diep en lang had nage-
dacht na de aanslagen in Brussel en een verhaal 
schreef dat dicht bij de werkelijkheid aanleunt. 
Kort: het was een van de beste boeken die ik 
ooit heb gelezen. Even later informeerde mijn 
leerkracht mij over een lezing door Ish. Of dat 
niets voor mij zou zijn? Eerst twijfelde ik, maar 
toen bedacht ik dat ik mijn vleugels moest 
spreiden om dingen te doen die ik normaal 
nooit zou doen.

Over een boek,  
een leesclub en  
een inspirerende man

Leerlingen die in het tweede jaar voor Grieks 
kiezen, kiezen meteen ook voor een geïnte-
greerde aanpak in de ICT-lessen. Eerst leerden 
we hoe we ons toetsenbord in het Grieks kon-
den zetten: bijzonder leuk om broer of zus te 
plagen. Daarna ruimden we onze ICT-kamer 
op, want die OneDrive kon wel wat ordelijker. 
Dan pas waren we klaar voor het echte werk! 

KAREN DECOCK LEERKRACHT 

Kers op de taart was echter het vloggen met 
Griekse goden: we schreven zelf het scenario 
voor onze vlog, dosten ons uit als ware Griekse 
goden en trokken naar het park voor de opna-
mes. Ook benieuwd naar hoe de minnaars 
Aphrodite en Ares betrapt werden of naar hoe 
Kronos zijn vader ontmand heeft, hoe Hermes 
als baby de koeien van Apollo ontvreemdde of 
naar de wonderlijke geboortes van Dionysos, 
Athena of Zeus? Dan is Grieks misschien wel 
iets voor jou!
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Een roman van honderden pagina’s 
gebald in een gedicht: voor de leerlingen 
van 5BI en 5HA bleek dit geen onmoge-
lijke opdracht!

TEKENING: ELISSAH MEERSMAN 6WWI

De toekomst
De geur van mijn vaderland
Ver weg maar tegelijk heel dichtbij
De geur van niets
Het nieuwe nu

Samen op het bankje
Zoveel woorden 
Zonder te begrijpen
Jouw stem zingt in mijn oren

Jij babbelt ik luister
Jouw verhaal blijft in leven
Na een traan en een lach

Ik leef voor jou kleine meid
Het lichtpuntje in mijn leven
Ik kijk je aan maar krijg geen blik
Mijn stille popje

Over zeeën en rivieren
Jouw toekomst
Zonder oorlog of geweld

VICTOIRE GEUDIN 5HA 

GEBASEERD OP: 

Het kleine meisje van meneer Linh
Philippe Claudel

naar poëzie

Van proza
Volwassen worden
Je hebt me de bons gegeven
Kinderachtig zijn
dat is toch geen reden
Dit kinderachtige lichaam
is pas open
als eigenaar volwassen is

De maffe zon
die mij zal helpen
Als een god 
zal hij me dirigeren
Na deze zomer
zal niemand mij nog kunnen kleineren

Volwassen worden
Broeders & zuster

Het is me gelukt!

NOMAD D’HAENE 5BI

GEBASEERD OP:  De zon is een maffe god – Jon Ewo

De golf
Discipline
Kracht door discipline
De naïeve jongeren schreeuwen
Als ze met gestrekte armen
In even rijen staan
Chaos
De Golf doodde de chaos
De Golf moet dus goed zijn?

NEE!

Samen met de chaos
Doodde de Golf nog iets anders

VRIJE WIL

Maar dat beseften ze niet

JAKUB TYSZKIEWICZ 5BI

GEBASEERD OP: De golf – Morton Rhue

Joachim
Donkere nacht
Drie schimmen lijken erg verdacht
Ze kijken met een sluwe blik 
Afscheid nemen gaat niet zomaar
Het harde verlies van een zoontje
Hij was nog maar een kind

Donkere nacht
Het schip kapseist bijna
Joachim wil springen
Durft niet
Het schip kapseist bijna
Drie schimmen kijken toe
Het schip kapseist
Hij springt

Donkere nacht

Joachim
Arm kind

LÉON DEWAELE 5HA

GEBASEERD OP: Drie schimmen – Cyril Pedrosa

Nestvallers
Geen andere weg valt er te bewandelen
dan die van de kulder.
De handen in elkaar slaan,
kleinen en groten,
machtigen en zwakken.

Geen ander pad is er samen te vereffenen
dan dat van de hoop.
Vechten tegen wanhoop
moed verzamelen 
vriendschap opbouwen

Geen betere energie is er
dan die van de solidariteit.
Woorden en daden vinden
die kulders bij elkaar brengen,
over alle grenzen heen.

Een kulder ben je soms voor even,
maar niet je hele leven.

EMILE PEETERS 5BI

GEBASEERD OP: Nestvallers – Lies Bate

Stoeme gele
Naar de kennel om een hond
Mijn vriendin en ik
Een bruine of een gele
Het wordt de stoeme gele

Bruine labrador wou ik horen
Kreeg er één met gouden oren
Nu geen relatie meer
Want zij wou een gouden peer

Ik zit er nu aan vast
Een golden retriever
Die de hele tijd plast
Een echte maat

Een maat
Kan hem niet meer kwijt
Maar heb geen spijt
Pablo mijn maat

ARSEN TERTERYAN EN VIKTOR VANDEBRIL 5BI

GEBASEERD OP: Van den hond – Pedro Elias
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Op woensdag 13 januari was er de eerste 
ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. 
Deze wiskundewedstrijd bestaat uit de ‘Junior 
Wiskunde Olympiade’ (JWO) voor de tweede 
graad en de ‘Vlaamse wiskunde olympiade’ 
(VWO) voor de derde graad. 

TEKST: BERT VERBEKE LEERKRACHT

Voor beide edities krijgen deelnemers drie uur de 
tijd om een antwoord te vinden op dertig meerkeu-
zevragen. Van de vijf mogelijkheden is er telkens één 
optie correct. Elk juist antwoord levert vijf punten op 
en een vraag die niet beantwoord wordt, is goed voor 
één punt. Een fout antwoord is geen punten waard.

In totaal namen meer dan 20 000 leerlingen uit 
heel Vlaanderen deel aan de eerste ronde. Uit onze 
school waren dat er ongeveer 150 uit de tweede en 50 
uit de derde graad. Dat zouden er normaal gezien heel 
wat meer zijn, maar door de quarantaines mochten 
veel leerlingen niet naar school komen. Vier van hen 
deden in de namiddag wel vrijwillig online mee. 

De bedoeling van de olympiade is om zoveel moge-
lijk scholieren in contact te brengen met een ander 
soort wiskunde dan wat in de lessen aan bod komt. 
Logisch nadenken en creatief omgaan met inzicht 

is belangrijker bij het oplossen van de vragen dan 
pure kennis van de leerstof. De opgaven waren niet 
eenvoudig en de scores lagen dan ook ver uit elkaar 
(zie fi guur). De scores van de leerlingen uit de derdes 
en vijfdes waren beduidend lager dan die van de leer-
lingen uit de vierdes en zesdes. Wie online deelnam, 
haalde gemiddeld ook een beter resultaat dan wie op 
papier meedeed.

DE RESULTATEN VOOR DE ZESDEJAARS

ZESDEJAARS KLAAR VOOR DE TWEEDE RONDE VAN DE VWO!

RESULTATEN HEMELVAART
Ongeveer tien procent van alle deelnemers mocht 

door naar de tweede ronde begin maart. Voor de 
JWO was daarvoor een score nodig van minstens 
102 voor deelname op papier en een score van 112 
bij een digitale deelname. Acht derdejaars en negen 
vierdejaars uit onze school kregen dat voor elkaar, een 
mooie prestatie! Cleo Vermeersch (4G5c) behaalde 
zelfs 137 op 150. Voor de VWO lag de cesuur op 113 
(voor deelname op papier) en op 122 (voor deelname 
online). Louis Servaes uit het vijfde jaar scoorde 145 
op 150! Ook vijf zesdejaars uit onze school hadden 
voldoende punten om door te gaan naar de tweede 
ronde: dat is een resultaat om trots op te zijn. Deze zes 
leerlingen mochten onze school vertegenwoordigen 
in de Kulak in Kortrijk. Zo konden ze al eens ervaren 
hoe een universiteit er vanbinnen uitziet. Het opzet 
van de tweede ronde was hetzelfde als voor de eerste 
ronde, maar dit keer kregen de deelnemers slechts 
twee in plaats van drie uur de tijd. In april is er ook 
nog een fi nale, maar het is nog niet bekend of daar 
leerlingen van onze school bij zullen zijn.

OPLOSSINGEN

4 — Zes vrienden zitten aan een ronde tafel, zoals 
in de fi guur. Ofwel liegen mensen van wie de naam 
met een R begint altijd en spreken mensen van 
wie de naam met een S begint altijd de waarheid, 
ofwel omgekeerd, maar meer weten we niet. Ieder 
van hen antwoordt op de vraag: “Heeft een van 
jouw twee buren het laatste koekje genomen?” 
Rianne, Sem en Ravi antwoorden “Ja.” Ruben, 
Sofi e en Sanne antwoorden “Neen.” Wie heeft het 
laatste koekje genomen?

2 — Een postkaart hangt pas stevig op een prikbord 
zodra er twee duimspijker door gestoken worden. 
Wat is het minimale aantal duimspijkers waarmee 
volgende zes postkaarten in deze positie stevig op 
het prikbord vastgehangen kunnen worden?

(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 10

(A) Ruben (B) Rianne (C) Ravi
(D) Sofi e (E) Sanne

3 — In een magisch vierkant is de som van de 
getallen op elke rij, op elke kolom en op elk van 
beide diagonalen dezelfde. De fi guur hieronder 
kan worden omgevormd tot een magisch vierkant 
door twee getallen van plaats te wisselen. Wat is 
de som van die twee getallen?

2 16 13 3

12 5 8 10

7 9 11 6

14 4 1 15

(A) 15 (B) 17 (C) 19 (D) 21 (E) 23

Ruben

Ravi

Rianne Sanne

Sem Sofi e

5 — Chocolatier Kamil verkoopt chocoladeletters. 
Gelijke letters kosten evenveel. Het woord EEN 
kost in totaal € 1, het woord DRIE € 3, VIER 
€ 4, ZES € 6 en ZEVEN € 7. Twee klasgenoten 
kopen hun naam in chocoladeletters. Hoeveel kost 
MERISE meer dan DEMIR?

(A) € 0 (B) € 1 (C) € 2 (D) € 3 (E) € 4

ZIN IN EEN UITDAGING?
Hieronder staan enkele vragen uit de eer-
ste ronde van dit jaar. Lukt het je om het 
juiste antwoord te vinden? Ook al vind je 
niet meteen de oplossing, net zoals bij alle 
olympiades is deelnemen altijd belangrijker 
dan winnen!

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

1

3

?

1

5

4

1 — In elk bolletje van de fi guur hiernaast moet het 
getal 1, 2, 3, 4, of 5 geplaatst worden zodat in elke 
rij, in elke kolom en in elke ketting van vijf ver-
bonden bolletjes vijf verschillende getallen staan. 
Welk getal komt op de plaats van het vraagteken? 

                                                                                              

                                                                                              

1E,     2B,     3E,     4B     en     5B 9



‘s Ochtends gaat je wekker af. Het is alweer 
maandag. Na veel te lang sluimeren besluit je 
om op te staan en je klaar te maken voor een 
nieuwe schooldag met alles erop en eraan. 
Terwijl je naar de leerkracht probeert te luis-
teren, kijk je al uit naar de avond en als het 
laatste belsignaal gaat, haast je je naar je locker 
om terug naar huis te gaan. We kennen het 
allemaal. Maar heb je je ooit afgevraagd hoe 
dat in andere landen gaat? Ga samen met ons 
mee op reis en maak kennis met het onderwijs 
in andere landen.

TEKST: MARIA MIHUT EN CLEO VERMEERSCH 4G5C

TEKENING: NOOR VAN ISEGHEM 5HWA

MAROKKO
Baraa Kasmi Ben Yahya , 3 Moderne Talen 
We beginnen onze reis op een ander continent: 

Afrika. Hier vind je het land Marokko dat de laatste 
jaren zeer bekend is geworden als vakantiebestem-
ming. Baraa ging er tien jaar lang naar school en heeft 
er prachtige herinneringen aan.

Van de kleuterklas tot het zesde middelbaar zit 
iedereen samen op dezelfde school. Jongens dragen 
er als uniform een blauw hemd en een grijze broek, 
meisjes een roze blouse en een grijze rok. Volgens 
Baraa is dat heel handig om ‘s ochtends verve-
lende dilemma’s voor je kleerkast te vermijden. De 
schooluren zijn anders dan bij ons: na 15 uur nemen 
de leerlingen de schoolbus terug naar huis. Er zijn 
ook minder studierichtingen en je focust je vooral 
op wiskunde of talen. 

Wat haar zeker is bijgebleven, zijn de schoolfees-
ten waar ze samen met haar vriendinnen veel pret 
beleefde. Al bij al vindt ze het onderwijs in België 
beter, want je krijgt meer hulp bij moeilijkheden.

ROEMENIË 
Maria Mihut, 4 Grieks 5c 
We nemen de trein noordwaarts naar het buur-

land Roemenië, waar Maria naar school is geweest. 
Opmerkelijk zijn de onderwijsniveaus in dit land. Er 
zijn vier fasen: de kleuterschool, het lager onderwijs 
dat maar vier jaar duurt, ‘gimnasiu’ van het vijfde 
leerjaar tot het tweede middelbaar en ‘liceu’ voor de 
laatste vier jaar van de verplichte schoolcarrière. Het 
puntensysteem in het basisonderwijs is ook helemaal 
anders. In plaats van eff ectief een cijfer te krijgen, 
bepaalt de leerkracht of je het goed of slecht gedaan 
hebt en noteert dat in een klein boekje. Naarmate je 
ouder wordt, wordt er meer nadruk gelegd op zelf-
standig studeren, wat in België ook het geval is. 

Haar tijd in Roemenië zal Maria altijd bijblijven, 
zeker de klasuitstap naar de bergen. Het was een 
warme zomerdag en dus had ze haar sandalen uit de 
kast gehaald. Wat ze niet wist, was dat haar leerkracht 
van plan was om werkelijk de berg te beklimmen. 
Vastberaden om mee te gaan, heeft ze vele obstakels 
moeten overwinnen zoals over beekjes springen en 
niet uitglijden in de modder.

Nog een groot verschil: Roemeense leerlingen 
hebben drie maanden zomervakantie, iets waar som-
migen onder jullie wellicht jaloers op zijn!

BRUSSEL
Alessio Albu, 3 Moderne Talen 
Om af te sluiten, keren we terug naar België, want 

ook in Brussel is het onderwijs anders. Alessio is tot 
zijn elfde in onze hoofdstad naar school geweest en hij 
voelt toch duidelijke verschillen. Vooreerst werden de 
vakken in het Frans gegeven. Toen hij naar Waregem 
kwam, ondervond hij, zoals de meeste leerlingen die 
uit het buitenland komen, toch moeilijkheden om 
het Nederlands snel onder de knie te krijgen. Ook 
het uurrooster zat anders in elkaar: om 15 uur kon 
hij al met zijn vrienden gaan voetballen. Alessio vond 
het heel leuk dat er leerlingen waren van overal ter 
wereld. Daardoor leerde hij veel bij over andere cul-
turen. Hij houdt vooral goede herinneringen over aan 
de meerdaagse uitstappen in België. 

Op schoolreis
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BARAA KASMI BEN YAHYA'S SCHOOL IN MAROKKO

ALESSIO ALBU'S SCHOOL IN BRUSSEL
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ERITREA
Dilyet Tsigab Gebrehiwet, 
2 Maatschappij & Welzijn 
We vliegen oostwaarts richting Eritrea waar Dilyet 

tot en met haar derde leerjaar naar school is geweest. 
Ook zij moest een uniform dragen, maar dat vond 
ze niet altijd zo leuk. Ze heeft liever meer vrijheid in 
haar kledingkeuze. Er zijn geen proefwerken, maar 
alle punten van de toetsen worden op het einde van 
het jaar opgeteld. Uit elk leerjaar worden de drie 
leerlingen met de hoogste punten uitgekozen. Dilyet 
was één van de ‘winnaars’ toen ze in het tweede zat. 
Wie eerste wordt, krijgt alle schoolgerei voor het vol-
gende schooljaar gratis. De tweede beschikt over gra-
tis schoolboeken en de derde krijgt gratis schrijfgerei. 
Al van in de lagere school had ze voor elk vak een 
andere leerkracht. Haar school en haar vriendinnen 
zal ze nooit vergeten!

SYRIË
Aleen Al Nader, 5 Humane Wetenschappen 
We zetten onze reis verder in Syrië, waar Aleen tot 

haar eerste middelbaar naar school ging. Na 13 uur 
kon ze al naar huis om aan haar stapel taken te begin-
nen, want ze had geen toetsen, enkel proefwerken. De 
leerkrachten waren wel erg streng. Als je je taak niet 
maakte, werd je zwaar gestraft. Aan de universiteit en 
hogeschool kan je kiezen tussen de richting talen of 
wetenschappen. Aleen concludeert dat het onderwijs 
in België toch beter is.

BULGARIJE 
Yuliyana Pencheva, 3 Taal & Communicatie 
We keren terug naar het ons bekende continent 

Europa en we vliegen over Turkije naar Bulgarije. In 
het oogverblindende Varna ging Yuliyana tot haar 
6 jaar naar school. In het middelbaar worden er elke 
namiddag vaardigheden gegeven zoals koken en 
creëren. Zowel jongens als meisjes kunnen zich ook 
uitleven in basketbal of voetbal. In vergelijking met 
België is Bulgarije minder streng en gsm-gebruik is op 
school toegelaten. De geringe werkgelegenheid maakt 
het land minder aantrekkelijk om er te wonen, maar 
het is zeker een aanrader om te bezoeken. 

Yuliyana vindt het jammer dat ze zich niet veel 
meer herinnert van haar kleuterjaren en zou zich 
graag meer willen verdiepen in haar geboorteland.
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MARIA MIHUTS SCHOOL IN ROEMENIË

MARIA MIHUT

YULIYANA PENCHEVA

YULIYANA PENCHEVA'S SCHOOL IN BULGARIJE 

ALEEN AL NADER
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Code rood, oranje ... Net op tijd sprong het 
licht op geel waardoor we samen met alle zes-
des een fantastische week tegemoet gingen. 
Van marginaal tot gala, alle thema's kwamen 
aan bod in onze te gekke themaweek. We slo-
ten deze week af met een spetterend optre-
den waar iedereen een heel jaar lang op had 
gewacht en waar we met volle teugen van 
hebben genoten!

SARAH VERMEEREN 6HW

Knaldrang!
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Hoe kan je klankinstallaties en soundsuits 
maken met afvalmaterialen? Deze vraag was 
het uitgangspunt voor een project binnen 
de vrije ruimte voor 5HWA, 5HWB, Sarah 
Vermeeren en Sien Vanherreweghe. Het pro-
ject werd ondersteund door de jonge drum-
mer Jef Callebaut.

TEKST: MIEKE DEBAERE LEERKRACHT

TEKENING: LOU DEVLAMINCK 5HWA

Geluid is van iedereen en overal. Hoe kan je dit 
manipuleren en ermee spelen zonder daarom muzi-
kant te zijn? Hoe kan je klank creëren met een pot, 
een beker, een lepel, een verpakking? Hoe ervaarden 
leerlingen, leerkracht en Jef dit project? Misschien 
wat onwennig, maar verdomd trots - en terecht - pre-
senteerden de leerlingen hun samenspel in de kerk 
van Waregem. Tot op het laatste moment schaafden 
ze bij, dirigeerden ze en gaven ze zich totaal over in 
hun mooie zijn!

Zo hebben de leerlingen het project ervaren:

Music in Nature

“De combinatie tussen muziek maken en samen-
werken was zeer plezant. Jef kon ons zeer goed helpen 
met zijn verfrissende ideeën.”

“Zo vat ik het project samen: geluid was overal, 
het leek net een waterval vol van klank, creativiteit en 
samenwerken.”

“Vrijheid in keuzes, vrijheid in interpretatie zorgde 
voor de meest fashionable ervaring!”

“Het project leerde ons creatief omgaan met mate-
rialen. Dankzij de hulp van mevrouw Debaere werd ik 
overspoeld door ideeën en kon ik die, met een twist, 
herleiden tot een eigen project. Samen met de resulta-
ten van de anderen zorgde dat voor een mooi concert 
in de kerk.”

“In het begin leek het chaos, maar het kwam alle-
maal samen in één mooi geheel.” 

PS
Thks aan allen die met zoveel plezier hieraan meewerk-
ten. Het was ook voor mij aanvankelijk een wild water 
waarin ik me had gesmeten, maar het enthousiasme 
van de leerlingen trok me elke keer weer boven water.  
De insteek van de jonge percussionist haalde me best 
ondersteboven, maar ik leerde bij en de leerlingen ook. 

Na een aanvraag bij de dekenij werden de lichten in de 
kerk en de verwarming aangemaakt. We mochten ons 
ding doen in een prachtig, eeuwenoud decor waar het 
contrast met de klankinstallaties des te beter uitkwam. 
Tot op het laatste moment was het bijsturen, vertrou-
wen geven en nemen, hetzelfde omtrent verantwoorde-
lijkheid. Het zijn kleine gebaren die resulteerden in een 
intiem geheel om van te smullen. Dit is waar lesgeven 
echt omgaat, ver weg van het digitale gebeuren.

“Het was 
beter dan een 

sportkamp als 
teambuilding.”

“Ik was verrast 
over hoe je muziek 
kunt maken met 

dagdagelijkse 
objecten.”

“Het was  
een creatieve 

uitdaging die  
ons uit onze 

comfortzone trok.”
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De stilte in mijn dromen
Gedichtendag Schrijven is schrappen, dat wist Godfried Bomans 

al. Ook de leerlingen van A2K&C(c) hebben dit aan 
den lijve ondervonden. In het veelzijdige thema 
‘Natuur’ vonden ze de nodige inspiratie om hun 
gevoelens en fantasie te verwoorden. Ze zwoegden 
met woorden uit de woordensoep of toverden hun 
invulgedicht om tot een poëtisch geheel.

“In het begin was  
het wat wennen  
aan het project. 
Nu ik de werking 
begrijp, vind ik  
het leuk en ik heb  
al veel bijgeleerd.”

ASMAHAN EL MAHMOUDI

In de les crealab kwam hun gedicht tot leven in 
een surrealistische collage. Mooi om te zien hoe beeld 
en woord elkaar versterken.

ANOUK VAN PRAET LEERKRACHT CREALAB

ISABELLE AMERLYNCK LEERKRACHT NEDERLANDS

Primeur: eerste virtuele bedrijven op 
campus Hemelvaart! 

ONZE VIRTUELE BEDRIJVEN
Unbox !t: verkoop van geschenkboxen voor 
jong en oud met leuke producten van peter-
bedrijf Gyp.

Just Us!: verkoop van kledij, accessoires en 
statement pieces van peterbedrijven Bell’lieze, 
Libeco en Dominique Samyn.

Gentiel: verkoop van fietsaccessoires en 
retrofietsen van het peterbedrijf Achielle.

Het virtueel bedrijf is een ondernemend pro-
ject binnen het 5e jaar Kantoor. In dit project 
runnen onze drie klassen hun eigen bedrijfje 
in een virtuele omgeving. 

LUKAS DEDEURWAERDER EN KAREN VAN LAERE LEERKRACHTEN

Het virtuele aspect vertaalt zich in de manier 
waarop er gewerkt wordt: er worden geen fysieke 
producten verkocht en er wordt ook niet met echt geld 
gewerkt, alles gebeurt via een digitaal platform. De 
bedrijfsprocessen zijn echter wel zeer realistisch. Voor 
een bestelling wordt de volledige documentenstroom 
doorlopen: de leerlingen maken zelf alle documenten 
op, van offerte tot verkoopfactuur. De facturen van 
leveranciers betalen ze met een overschrijving via de 
(virtuele) bank.

INTERNATIONAAL 
Honderden scholen over de hele wereld nemen 

aan dit project deel. Het is met deze scholen dat wij 
handel drijven. Naast de Belgische handelspartners 
kopen en verkopen onze leerlingen hun producten 
dus ook aan Franstalige en Engelstalige bedrijven. 
Zo ontvingen we onlangs orders vanuit de Verenigde 
Staten en Italië. Dit internationale aspect maakt het 
project extra boeiend. 

PETERBEDRIJVEN
Om het hele proces volledig realistisch te laten ver-

lopen, laten we ons ondersteunen door peterbedrijven. 
Dit zijn bedrijven die ons inspireren en bijstaan voor 
de organisatie van ons eigen virtueel bedrijf. Bij hen 
kunnen we tips en tricks verkrijgen voor de verkoop 
van onze producten. We mogen ook hun productfoto's 
op onze website en sociale media plaatsen.
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De 15-jarige Adrianna Maria Sawala uit 
4MRP is met het hele gezin verzot op tafel-
tennis. Maar wat houdt deze sport precies 
in? Is het een dure sport? Valt er geld mee 
te verdienen? We nodigden haar uit voor 
een interview en stelden haar enkele pran-
gende vragen.  

CASPER VERMEEREN 4G5C EN ALANA WELVAERT 4HW4A

ADRIANNA KLINKT NIET METEEN BELGISCH. WAAR 

LIGGEN JE ROOTS? 

“Mijn ouders zijn van Polen, maar ik woon met 
mijn mama, papa, jongere zus en kleine broer in 
Wakken. Mijn papa heeft mijn naam gekozen. Het 
is eigenlijk wel een grappig verhaal. Hij zag in een 
magazine ooit een heel knap model met de naam 
Adrianna en heeft me daarom ook zo genoemd 
(lacht).” 

 
WANNEER BEN JE MET TAFELTENNIS BEGONNEN?  

“Ik speel al van jongs af tafeltennis. Ik denk 
dat ik 9 of 10 jaar was toen ik ermee begon. Mijn 
vader heeft de passie doorgegeven aan het hele 
gezin. Er worden bij ons thuis geregeld wedstrijd-
jes georganiseerd. Dan gaat het er soms hevig aan 
toe. Meestal wint papa … of ik (lacht). Ik speel 
soms ook tegen mijn vriendje, maar die is echt wel 
goed. Hij is B4 van klassement terwijl ik nog niet 
geklasseerd ben. In september word ik wel E6 of 
misschien zelfs E4. Dat is zoals het huidige niveau 
van mijn papa, mijn grote voorbeeld. Toen hij 16 
was, was hij echt heel goed. 

Als je wedstrijden speelt, speel je die tegen 
tegenstanders van hetzelfde niveau. Zo kan het 
bijvoorbeeld perfect gebeuren dat ik moet spelen 
tegen een man van 60 jaar. Als je veel wedstrijden 
wint, kan je snel opschuiven in het klassement.”

 
IN WELKE CLUB ZIT JE EN SPEEL JE VAAK 

WEDSTRIJDEN?  

“Ik zit nu in TTC Wielsbeke-Leieland, waar 
ik viermaal per week ga trainen. De trainingen 
gaan door in de sporthal van Ooigem. Daarnaast 
speel ik ook vaak wedstrijden. Daar valt nog geen 
geld mee te verdienen, maar ik ben wel erg trots 
op de prijzen die ik al heb behaald. Zo won ik in 
de provinciale competitie al twee bekers en vier 
medailles, waarvan tweemaal goud (straalt). Op 
Campus Hemelvaart zitten met Lucas Naessens, 
Nand Vynckier, Maxime Pattyn en mijn jongere 
zus Dominika nog enkele spelers die bij TTC 
Wielsbeke-Leieland aangesloten zijn.” 

IS TAFELTENNIS EEN DURE OF GOEDKOPE SPORT?  

“Tafeltennis is niet goedkoop. De prijs van 
de kledij valt wel mee, maar een deftig tafelten-
nisbatje kost al snel tweehonderd euro of meer. 
Het mijne is dan ook volledig uit hout en heeft 
noppen. Dit zijn reliëfverschillen waardoor je nog 
meer effect in je slagen kan steken. Tweehonderd 
euro klinkt veel, maar voor mijn favoriete sport 
en hobby heb ik dat zeker over.” 

MOET ER MEER AANDACHT ZIJN VOOR 

TAFELTENNIS?  

“Er zijn al veel clubs in Vlaanderen en dat zou 
gerust meer in de media mogen komen, net als 
in de les LO. Ik denk dat veel leerlingen dat leuk 
zouden vinden. Tafeltennis is een spel van strate-
gie en fysieke inspanning. Meer mensen zouden 
het eens moeten proberen. Het is eens iets anders 
dan voetbal, tennis of badminton. Mochten ze het 
vragen, zou ik het andere leerlingen zeker aanle-
ren (enthousiast). Tafeltennis is in Polen nog iets 
populairder dan in België, maar wordt het meest 
gespeeld in China. Je vindt er ook de beste spelers.” 

WIL JE LATER VERDER MET JE SPORT OP 

PROFESSIONEEL NIVEAU?  

“Graag, al is dit niet zo evident. Op school 
studeer ik moderealisatie en -presentatie. Als het 
kan, zou ik graag beide interesses combineren in 
mijn toekomstige job. Misschien kan ik ooit mijn 
eigen kledinglijn voor tafeltennisspelers uitbren-
gen (glundert).” 

Bedankt voor de gezellige babbel, Adrianna. 
Hopelijk mogen je dromen uitkomen! 

Batwoman Adrianna
Welk huisdier heb jij rondlopen of -vliegen? 
Voor dit artikel ging ik op zoek naar iemand 
voor wie huisdieren wel een héél belangrijke rol 
spelen. Saartje Callens uit 1MB heeft namelijk 
negen honden. 

ILSE DEKENS 6ST

Al van toen Saartje vier jaar oud was, ging ze met 
haar ouders en zus mee naar hondenshows. Ze ging 
vaak met hun honden wandelen en verzorgde hen 
en zo vond Saartje haar passie: zelf deelnemen aan 
hondenshows. 

BESTE IN DE RING
Saartje vertelde me dat alleen rashonden met een 

stamboom aan een hondenshow kunnen deelnemen. 
Zo’n shows kunnen een volledige dag duren. Meestal 
vinden ze plaats in een grote ruimte, zoals een expo. 
In het eerste deel van de show moeten alle reutjes 
en teefjes van hetzelfde ras tegen elkaar strijden. De 
beste van zijn geslacht moet het dan opnemen tegen 
de beste van het andere geslacht. De beste in de ring 
is de winnaar. In de ring tonen de honden dat ze mooi 
kunnen wandelen en blijven staan. Ze worden gecon-
troleerd op hun houding en hun gebit wordt bekeken. 
Tijdens de pauzes zijn er leuke shops voorzien waar 
de honden hun beloningen kunnen uitkiezen.

PRIJZENKAMPIOENEN 
Saartjes honden zijn al vaak in de prijzen geval-

len: West-Vlaams kampioen, Hongaars jeugdkam-
pioen, Belgisch jeugdkampioen. Vaak vinden deze 
wedstrijden plaats in Antwerpen, Amsterdam, Berlijn 
en Luxemburg. Gelukkig hebben de honden geen 
last van wagenziekte! Het hele gezin is bij die shows 
betrokken. Zo’n show brengt hen dichter bij elkaar 
en ze maken telkens veel plezier. 

Na drie jaar ‘coronapauze’ konden Saartje en haar 
zus opnieuw deelnemen aan hun eerste show. Daar 
zijn de nieuwe puppy’s meteen derde geworden en de 
oudere honden eerste!

Dogs got talent!

“Ik zou het zeker  
andere leerlingen  

kunnen aanleren!” 

Een dikke proficiat aan Charli, Rani, Evita, 
Nikky, Amy, Lily, Ashley, Benny en Daddy! 
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Leren is uitproberen
Ieder jaar krijgen de leerlingen van 5 Handel 
en 5 Boekhouden-Informatica de kans om hun 
eigen studentenbedrijfje op te richten. Via dit 
project kunnen ze hun talenten ontwikkelen 
en hun ondernemingsgeest laten spreken. 
Ontdek en verken hieronder welke smakelijke 
ideetjes zijn uitgegroeid tot een studenten-
onderneming. Misschien vind je hier wel een 
cadeautje om je geliefden te verwennen of iets 
waarin je jezelf kan herkennen.

IZALIE VAN NIEUWENHUYSE 5BI

APÉRO
Organiseer je een filmavondje of geniet je liever 

met je vrienden van een lekker aperitiefje?  Dan 
vind je een rijkelijk gevuld aperitiefmandje bij 
Apéro. Hun doel is om mensen een glimlach te 
bezorgen door hen te laten genieten van een hapje 
en een drankje. Zelfs over de verpakking is goed 
nagedacht, want naargelang de gelegenheid wordt 
die creatief versierd.

SJOKOLAT
Misschien is dit een typische klassieker, maar 

wie lust nu geen sjokolade? Bij Sjokolat kan je 
kwalitatieve pralines in diverse smaken kopen, 
gemaakt door een echte chocolatier (Pia’s choco-
laterie). Dit is een ideaal cadeautje voor de cho-
coladeliefhebbers! Deze onderneming verkoopt 
niet alleen, maar speelt ook heel goed in op feest-
dagen en speciale gelegenheden. De pralines voor 
Valentijn hadden een hartjesvorm en waren sier-
lijk verpakt met een rood lint. Bij Sjokolat krijg je 
kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.

‘T KOEKJE
Vraag een leerling op Hemelvaart om de 

speeltijden te omschrijven en je hoort ongetwij-
feld ‘drukte bij de lockers’ of ‘veel te weinig tijd’ 
vallen. Toch kan je de pauzes wat leuker maken 
door bijvoorbeeld een koek te eten, want eerlijk 
gezegd maakt een goeie koek je dag meteen goed! 
‘t Koekje verkoopt pakketjes van Lu waarin je o.a. 
Tuc koekjes, Cha-Cha repen of Mikado stokjes kan 
terugvinden. Ideaal dus om snel tussen de pauzes 
naar binnen te smikkelen!

HET KLEIN GEBAAR
Dit bedrijfje koos voor een heel origineel con-

cept. Dit cadeauwinkeltje draait houtdraaiwerk 
zoals vazen of een set theelichtjes en verkoopt 
ook nog leuke oorbellen. Het houtdraaiwerk 
wordt allemaal gedraaid door de broer van hun 
zaakvoeder die de richting Hout volgt in VTI 
Waregem, dus kwaliteit is verzekerd! Deze onder-
neming vindt de boodschap achter een cadeautje 
heel belangrijk: met een klein gebaar kan je vaak 
meer liefde tonen dan met woorden. Vanuit deze 
gedachte komt ook hun creatieve slogan ‘Een 
Klein Gebaar, doe het voor elkaar!’

SWEET NATIONS
Amerika is het land dat bekend staat voor de 

Disneyfiguurtjes of waar je voor het eerst naar 
de Coca-Cola man kon kijken. Daarnaast staat 
Amerika onder meer nog bekend voor zijn snoep. 
Dit is ook Sweet Nations opgevallen. Zij verkopen 
namelijk snoepgoed dat je niet overal in België kan 
verkrijgen. Ideaal dus voor een echt zoetebekje dat 
de snoep van het Kruidvat al beu gegeten is! Je 
kan dit lekkers verkrijgen in verschillende soorten 
boxen voor een aantrekkelijke prijs.

COZY CHOCOLATE
Ben je niet zo’n fan van pralines maar hou je 

wel van een goed stuk chocola, dan ben je bij Cozy 
Chocolate aan het juiste adres. Bij deze onderne-
ming kan je een reep chocolade kopen met een toffe 
quote erop. Dit citaat maakt het wat persoonlijker 
en geeft een leuke toets aan de reep. Alle repen wor-
den gemaakt door een topchocolatier uit Deerlijk 
(Hannes D’heedene). Naargelang de feestdag of 
gelegenheid kan je kiezen uit verschillende soor-
ten opschriften die jouw chocoladereep een extra 
persoonlijke toets geven!

APERITIVO
Het concept van Aperitivo leunt aan bij dat 

van Apéro. Dit bedrijf probeert mensen te char-
meren met een aperitiefmand waarvan je de hele 
avond kunt genieten. Hun assortiment verschilt 
wel lichtjes. Bij Aperitivo ligt het accent op streek-
biertjes (ideaal voor bierliefhebbers) of je kiest 
voor een mand met een flesje cava met lekkere 
versnaperingen. Deze onderneming speelt in op 
thema’s, en bij feestdagen varieert het aanbod en 
wordt er al eens een extraatje toegevoegd!

Ik hoop dat ik je warm heb kunnen maken voor 
onze studentenbedrijfjes. Voor meer info of bij 
interesse kan je deze bedrijfjes contacteren via 
hun socialemedia-accounts zoals Facebook of 
Instagram. Zoeken op de bedrijfsnaam volstaat 
om ze te vinden. 

‘t Koekje, Het Klein Gebaar, Cozy Chocolate 
en Apéro zijn ook te vinden op 
www.vlajo.org/vlajomarket

PRAKTISCH
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‘t Vetje
Minionderneming

Petit Amour
Minionderneming

Wij zijn tien enthousiaste leerlingen van het 
7e jaar kantoor. Graag willen wij onze minion-
derneming ’t Vetje voorstellen. Wij verkopen 
vetplanten, cactussen en zaadjes. Wij schil-
deren onze bloempotjes zelf en zorgen voor 
aangepaste potjes bij feestdagen.  

DAPHNE: “Ik ben in de serviceflats in Harelbeke van deur 
tot deur gegaan. De mensen waren zeer enthousiast 
toen ik vertelde hoe wij ’t Vetje gestart zijn en hoe we 
alles zelf hebben ontworpen. Zelf verkoop ik ook plant-
jes in de zaak van mijn ouders, B&B ’t Meesterhof. 
Daar zijn de gasten heel geïnteresseerd in ’t Vetje. We 
hebben uitsluitend positieve reacties!”

ANOUCK: “We staan met onze minionderneming op 
verschillende markten. Hiervoor ben ik verantwoor-
delijk. Ik leg contacten met marktverantwoordelij-
ken en zo bemachtigen we een plaatsje op de markt. 
De mensen zijn heel vriendelijk en enthousiast. We 
proberen onze marktstand zo gezellig mogelijk in te 
richten.” 

BENEDICTE EN MAXIM: “Wij zijn de algemeen directeurs en 
leiden alles in goede banen. We zorgen dat we op elk 
moment een goede communicatie hebben en dat er 
een goede hiërarchie is.” 

MARIE: “Ik ben financieel directeur van ’t Vetje en ver-
antwoordelijk voor een vlot en correct verloop van 
de betalingen. Ik zit vaak samen met de algemeen 
directeurs voor de kostenberekening en om bepaalde 
verkopen te verbeteren. Ook zorg ik ervoor dat de 
leveringen snel tot bij de klanten geraken.” 

Wij proberen om op zoveel mogelijk lokale mark-
ten aanwezig te zijn. We doen er alles aan om ons 
marktplaatsje zo gezellig mogelijk te maken zodat we 
veel klanten kunnen aantrekken. We willen een lach 
op je gezicht toveren door onze plantjes in je woon-
kamer te brengen. Niet onbelangrijk: de bloempot-
jes worden door onszelf handgeschilderd met restjes 
verf. Zo zorgen we er ook voor dat de afvalberg ietsje 
kleiner wordt.

Hopelijk ben je even enthousiast als wij! Wij kij-
ken ernaar uit om voor jou een bestelling klaar te 
maken!

Wij zijn een minionderneming van Campus 
Hemelvaart Waregem, genaamd Petit Amour. 
Wij zitten in ons 7e jaar Kantoor. Onze onder-
neming telt acht leerlingen. 

Wij bieden juwelen en accessoires aan zoals ket-
tingen, armbanden, oorbellen, ringen en haarspel-
den. Onze juwelen zijn allemaal van roestvrij staal en 
zijn nikkelvrij. We verpakken onze producten in een 
mooi zakje. Haal je de artikels bij een van de leerlin-
gen thuis af, dan betaal je geen kosten. Leveren aan 
huis kan voor slechts 3 euro extra. Onze levertermijn 
bedraagt 1 tot 5 werkdagen.

Af en toe staan we met onze minionderneming 
in het Ring Shopping Center in Kuurne. De verkoop 
trekt er veel jongeren en volwassenen aan. We ston-
den ook op de kerstmarkt in Waregem. Wij doen er 
alles aan om ons standje zo gezellig mogelijk te maken 
en zorgen voor een mooie uitstraling binnen ons team 
tijdens de verkoopmomenten. Je tovert een stralende 
glimlach op ons gezicht als wij jou met onze juwelen 
zien rondlopen!  

MINIONDERNEMING ‘T VETJE
Monssef, Marie, Daphne, Camille, Margo, 
Hanne, Benedicte, Diola, Anouck, Maxim

FACEBOOK T VETJE
INSTAGRAM mini.tvetje
E-MAIL mini.tvetje@gmail.com
BESTELLEN www.tvetje.be

MINIONDERNEMING PETIT AMOUR 
Kayliegh, Lisa, Estelle, Bo, Jana, Eric, Shakira & Iris

FACEBOOK Petit Amour
INSTAGRAM @petitamour.mini 
E-MAIL petitamour.mini@gmail.com.
BESTELLEN www.petitamour.jouwweb.be

BEST VET

PETIT AMOUR HAARSPELD

BLING BLING

PETIT AMOUR
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De tijd van toen …

Onze school Hemelvaart bestaat al meer dan 
200 jaar. In dit artikel nemen we je mee naar 
het vroegere Hemelvaart. We namen contact 
met leerkrachten die zelf oud-leerling zijn en 
lieten hen vertellen hoe het er in hun schooltijd 
aan toeging. 

TEKST: SIENNA TYTGAT 5HWI EN LUCCA DEPOORTER 5WWG

BEELD: LINDA VAN BRAEKEL

KLEDIJ
Vroeger waren de kledingregels veel strenger. Er 

was een dagelijks uniform met een blauwe short met 
knopen die ze boven de gewone kleren aantrokken. 
Heiligschennis was het als je die schort niet tot de 
bovenste knoop dichtmaakte! Voor uitstappen en 
proefwerken was een uniform verplicht. Dat bestond 
uit een blauwe (niet te korte) rok, een uniformblouse 
en een effen donkerblauwe trui. Donkere schoenen 
waren hierbij verplicht. De leerlingen moesten altijd 
sokken aanhebben, jeans en opvallende juwelen 
waren verboden. Ook lange kledij, korte rokken en 
sandalen mochten niet en je moest verplicht je schou-
ders bedekken. LESGEVEN

Het grootste verschil in lesgeven is dat we nu het 
internet hebben. We kunnen heel snel veel informatie 
opzoeken, maar dit is niet altijd een voordeel. Een 
zoektocht naar informatie is vaak oneindig want er 
zijn online duizenden bronnen te vinden. Vroeger 
moest je naar de bibliotheek op zoek naar het boek 
met de gewenste informatie en daar dan kopieën van 
nemen. Heel tijdrovend!

Een ander verschil is dat de lessen vroeger eento-
niger waren. De leerkracht doceerde en de leerlingen 
luisterden en noteerden. De leerkracht moest zich 
behelpen met een bord en krijt. Een bandopnemer 
in de klas was het summum van vernieuwing! Nu is 
er heel wat meer variatie in werkvormen. 

Huiswerk, ten slotte, werd voorheen netjes in één 
schoolagenda geschreven terwijl we nu meerdere 
online platformen (Teams, Schoolware, mailbox  …) 
moeten raadplegen. Of dit een voor- of nadeel is, ver-
schilt van leerling tot leerling.

GEEN JONGENS
Hemelvaart was vroeger een meisjesschool. De 

jongens zaten in ‘het College’. Mevrouw Depoortere 
vertelde dat de lessen op het College op een ander 
tijdstip eindigden. Als er een (sponsor)wandeltocht 
was, werden er twee routes uitgestippeld. Dit allemaal 
om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk contact 
was tussen jongens en meisjes.

“De leerkracht moest 
zich behelpen met een 

bord en krijt.”

“Zo weinig 
mogelijk contact 
tussen jongens en 

meisjes.”

“Op 1 april hadden we 
allemaal aprilvisjes op 
onze schorten gespeld. 
Hiermee hoopten we 
reactie uit te lokken bij 
onze knappe, jonge leraar 
wiskunde, helaas  
zonder succes.” 

MARLEEN CALLENS

ONZE KNAPPE, JONGE LERAAR WISKUNDE

SPORTDAG GAVERS 1980

ANEKDOTES 
ANNEKE DEPOORTERE: “Een leuke anekdote is dat er 
eens een leerling van het internaat in een vijver 
was gevallen. Dit gebeurde tijdens een uitstap 
van het internaat (op woensdagnamiddag) in 
Park Casier.” 

CAROLINE DEWILDE: “In mijn eerste jaar middel-
baar moesten we ook op zaterdagvoormiddag 
naar school. Het weekend was dan wel heel 
kort! Door de oliecrisis werd het te duur om de 
school op zaterdagvoormiddag te verwarmen 
en zo werd dit afgeschaft. Daardoor moesten 
we wel op woensdagnamiddag naar school, 
maar dit werd een jaar later ook afgeschaft.” 

ELKE LECLUYSE: “In het zesde jaar hadden we plots 
een studie-uur in ons lessenrooster en dat dan 
nog op vrijdag, het laatste lesuur! Aangezien 
dit nieuw was, wisten we niet zo goed waar we 
naartoe moesten. De klaslokalen waren toen 
meestal niet op slot, dus na de pauze gingen we 
gewoon terug naar D15. We maakten gezamen-
lijk huistaken met een of twee leerlingen aan 
het bord. Halverwege het jaar kwam er plots 
een opvoeder in het lokaal die vroeg waar de 
leerkracht was, waarop wij antwoordden: “We 
weten het niet, er komt nooit iemand. Al het 
hele jaar niet!” De opvoeder zei dat ze ons nog 
nooit gehoord had (hoewel we boven het secre-
tariaat zaten). Daarom mochten we zo verder 
doen en ze zou het niet verder vertellen. Dat 
zie ik nu niet meer gebeuren.” 

Bedankt aan alle enthousiaste geïnterviewden 
voor hun verhalen en foto’s! Benieuwd wat wij over 
pakweg 30 jaar over onze schooltijd zullen vertellen!

KATHOLIEKE GELOOF
Net zoals vandaag kregen de leerlingen 2 uur gods-

dienst per week. Er werd toen meer nadruk gelegd 
op de Bijbel, maar er kwamen ook heel wat wereldse 
thema’s aan bod. Driemaal per jaar was er voor alle 
leerlingen een eucharistieviering in de kerk, maar 
voor de internen was dat twee keer per week! Aan 
het begin van het eerste en vijfde lesuur werd een 
gebed opgezegd en men kreeg soms les van zusters 
die uiteraard getuigden over hun geloof.

STRAFFEN
Te laat komen, onbeleefd zijn … dit gebeurde vroe-

ger helemaal niet zo vaak! Gestraft worden was nu 
eenmaal geen pretje. Werd je betrapt met kauwgom 
in je mond, dan moest je op zaterdagvoormiddag in 
de strafstudie een Latijnse tekst vertalen. Babbelde 
je op de trap, dan moest je 100 Griekse stamtijden 
schrijven en na een onbeleefde opmerking moest je 
je gedrag verklaren bij de directeur. Je had je lesje 
snel geleerd!
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Iedereen is ze wel al eens tegengekomen 
op het internet: leuke afbeeldingen die, 
in combinatie met een grappige tekst, 
massaal worden gedeeld op sociale 
media. We noemen ze memes (spreek 
uit als miems). 

JOLINE VANKEIRSBILCK LEERKRACHT 

Sjaloom is niet zomaar een standaardkoortje. 
Nee, het is vooral een grote vriendengroep 
met één passie: zingen. AanZet-reporter én 
koorlid Lana Gabriëls is onze enthousiaste 
gids van dienst.

LANA GABRIËLS 4L4C

HECHTE GROEP
In het koor komen we allemaal ontzettend goed 

overeen. De eerste- en tweedejaars van Kiko trekken 
perfect op met de Jeko’ers, zoals onze leden vanaf het 
derde middelbaar worden genoemd. Dit schooljaar 
werd die hechte band bijvoorbeeld meteen duidelijk 
op het koorkamp tijdens de herfstvakantie. Van de 
vlaggenroof in de duinen tot de quiz, de oudere leer-
lingen namen spontaan de nieuwe koorleden onder 
hun vleugels. Die warme groepssfeer zorgt er steeds 
voor dat iedereen zich snel op zijn gemak voelt.

EÉN PASSIE
We houden allemaal van zingen en dat laten we 

graag horen aan de wereld! Deze zomer trekken 
we bijvoorbeeld naar Litouwen. En geloof me, dat 
wordt geen duf reisje. Sowieso hebben we dankzij 
onze liefde voor muziek altijd een gespreksonderwerp 
klaar. Bovendien geven we elkaar graag tips om te 
groeien als individu, maar ook als koor. Door dezelfde 
passie te delen en elkaar te helpen waar nodig, krijgt 
je zelfvertrouwen echt een boost.

To
 m

em
e 
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ot
 to

 m
em

e?

Sjaloom?

Daar zit muziek in!

VOL ERVARING
Het koor werd opgericht om de eucharistievierin-

gen wat extra glans te geven. Intussen is ons reper-
toire, net zoals onze school, geëvolueerd. De liedjes 
vinden we onder andere op YouTube, Facebook en ook 
via andere dirigenten of koren. Verder nemen we deel 
aan tal van optredens, geven we verschillende concer-
ten en zorgen we ook voor muzikale intermezzo’s op 
bijvoorbeeld de proclamatie en de verwelkoming van 
de eerstes. Ook op de Dag van de Opvoeder gaven we 
een verrassingsconcertje. De complimentjes die we 
erna kregen, deden veel deugd.

Memes gaan vaak over dingen in het dage-
lijkse leven die jou (of anderen) ook kunnen 
overkomen. Hierdoor denk jij vaak als je een 
meme ziet: “Hé, dat is precies hoe ik mij voel!” 
en moet je er extra hard om lachen. Omdat 
anderen op het internet zich ook herkennen in 
dat gevoel, delen zij een meme weer verder en 
zo verspreiden deze plaatjes zich heel snel over 
het internet. Ga maar eens kijken op Google. 
Je vindt er duizenden.

Tijdens de lessen Taal & Cultuur kregen de 
leerlingen van het 1e jaar Moderne Talen de 
creatieve opdracht om zo’n meme te maken. 
Hiernaast kunnen jullie enkele van hun resul-
taten zien. 

Hebben jullie nu zin om het ook eens te 
proberen? Check dan deze website: 
www.imgflip.com/memegenerator
Veel meme-plezier!

WIST JE DAT SJALOOM …
 · al 63 jaar bestaat?
 · verwijst naar het Hebreeuwse woord voor 

vrede en gelijkheid?
 · verschillende eerste prijzen heeft gewonnen 

op muziekfestivals?
 · al onder andere in Hongarije, Zuid-Afrika, 

Spanje en Noorwegen present tekende?
 · zo’n twintig jaar geleden voor het eerst een 

jongen mocht verwelkomen?
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Misschien heb je je wel al eens afgevraagd hoe 
het zou zijn om een tweelingbroer of -zus te 
hebben. Bestaat er zoiets als tweelingtelepa-
thie? Is het fijn iemand van dezelfde leeftijd om 
je heen te hebben? Bij ons op school lopen 
er enkele tweelingen en leerkrachten met een 
tweelingbroer of -zus rond. Deze gelegenheid 
konden we niet aan ons voorbij laten gaan en 
dus legden we hen onze vragen voor. 

ISAURA VANHOUTTE 5GL EN LILLAN DHONDT 5WWG

HOE KUNNEN WE JULLIE UITERLIJK UIT ELKAAR 

HOUDEN? 

LUCAS EN THOMAS (6HB): “Lucas is 2 cm groter en heeft 
een iets voller gezicht. Voor de rest zijn er bijna geen 
verschillen.”
HARMEN EN RUBEN (5ME): “De één heeft moedervlekken aan 
de rechterkant van zijn gezicht terwijl de ander deze 
aan de linkerkant heeft. Verder heeft Harmen een 
bredere kaaklijn en een ronder gezicht.”

HEB JE JE OOIT VOORGEDAAN ALS DE ANDER? 

RUBEN EN HARMEN: “In het zesde leerjaar hebben we ooit 
eens van klas gewisseld. Uiteindelijk heeft iemand 
ons verklikt, anders was niemand erachter gekomen. 
Gelukkig zijn we er zonder straf vanaf gekomen!”

LIJKEN JULLIE KARAKTERIEEL OP ELKAAR?

AMÉLIE EN CÉDRIC: “Amélie is socialer en durft sneller 
iemand aan te spreken, Cédric observeert eerder. 
Anderzijds staat Cédric meer op zijn strepen terwijl 
Amélie voor iedereen goed wil doen. Voor de rest lij-
ken we innerlijk best veel op elkaar.”
ROBBE EN ARTHUR: “Ons karakter toont meer overeen-
komsten dan ons uiterlijk. Zo zijn we beiden com-
petitief ingesteld.”

HEBBEN JULLIE DEZELFDE HUMOR? 

ROBBE EN ARTHUR: “Ja, we houden allebei van droge 
humor. Die kan iedereen wel appreciëren, dat hopen 
we toch.”

LOPEN JULLIE INTERESSES OP GEBIED VAN HOBBY’S EN 

MUZIEK GELIJK?

ROBBE EN ARTHUR: “We houden beiden van sport en heb-
ben ook dezelfde muzieksmaak.”   
AMÉLIE EN CÉDRIC: “We luisteren naar dezelfde muziek en 
zitten allebei in de Chiro. Als het over sporten gaat, 
zijn we beiden in andere dingen geïnteresseerd.”

WAT IS HET LEUKSTE EN MINST FIJNE AAN EEN 

TWEELING ZIJN?

LUCAS EN THOMAS: “Het leukste is dat je je beste vriend 
altijd bij je hebt. We hebben immers een goede band 
en kunnen over alles praten. Anderzijds zijn we niet 
erg zelfstandig omdat we altijd samen zijn en met 
dezelfde mensen omgaan.”
AMÉLIE EN CÉDRIC: “Het voordeel vinden we dat we 
gemeenschappelijke vrienden hebben en elkaar kun-
nen helpen met bepaalde zaken. Het minst fijne is dat 
we ons soms verantwoordelijk voelen voor de daden 
van de ander.”

Dubbelzicht?

Nee, tweelingen!

Spiegelbeeld?

“Je hebt  
altijd je beste 
vriend bij je” 

LUCAS EN THOMAS

“We hebben 
ook dezelfde 
muzieksmaak.” 

ROBBE EN ARTHUR

“We hebben ooit eens 
van klas gewisseld.” 

RUBEN EN HARMEN

VINDEN JULLIE HET LEUK DEZELFDE KLEREN 

TE DRAGEN?

HARMEN EN RUBEN: “Vroeger deden we dit altijd, maar we 
kregen hier vaak negatieve reacties op. Desondanks 
trokken we ons er weinig van aan. Nu we ouder wor-
den, willen we dit niet meer.”
LUCAS EN THOMAS: “Wij hebben tot en met het tweede mid-
delbaar altijd dezelfde kleren gedragen. Dit vonden we 
leuk en we zagen hier niets verkeerds in, tot een zesde-
jaars ons daarop aansprak. Hij vond het belachelijk en 
lachte ons ermee uit. We schrokken dat andere mensen 
hiermee bezig waren. Sindsdien dragen we niet meer 
dezelfde kleren, maar kopen we soms hetzelfde kle-
dingstuk in een verschillende kleur.”

VOELEN JULLIE ELKAAR GOED AAN? 

AMÉLIE EN CÉDRIC (5EMA): “Ja, in situaties waarin we alle-
bei betrokken zijn, denken we vaak hetzelfde. Dan 
kijken we elkaar op hetzelfde moment aan met een 
identieke blik.”
LUCAS EN THOMAS: “Het komt vaak voor dat we hetzelfde 
denken. Ook zeggen we vaak tegelijkertijd dezelfde 
dingen.”
ROBBE EN ARTHUR (6WWI EN 6EE): “We hebben wel snel door 
als er iets mis is met de ander.”

HARMEN EN RUBEN: “We weten alles van elkaar en zijn 
bijna één. Het nadeel is dat mensen soms denken dat 
als de één iets doet, de ander het ook doet.”

Mevrouw Verhille voegt nog een leuke anekdote aan 
de verhalen van de leerlingen toe: “Ik heb een paar jaar 
met mijn tweelingzus in de klas gezeten. We kregen 
eens beiden een bloedneus tijdens dezelfde les. Toen 
mijn zus in het begin van de les een bloedneus kreeg, 
grapte iemand ‘Nu ga jij ook een bloedneus krijgen, 
zeker?’ en jawel hoor, niet veel later was het mijn beurt.”

 

AMÉLIE EN CÉDRIC

Hoewel tweelingen er soms hetzelfde uit-
zien of hetzelfde denken, kunnen we beslui-
ten dat ze toch op heel wat vlakken verschillen. 
Dus, zoek toch maar even verder naar die ene 
moedervlek zodat je zeker de juiste persoon 
voor je hebt, want anders blijft het een dub-
beltje op z’n kant voor je. 
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OVERLIJDENS

20-11-2021 Frans Boury, grootvader van Margaux Tarras, 2M&Wc
22-11-2021 Christine Dewever, grootmoeder van Amélie Bouaoud, 1SVA
25-11-2021 Willy Teirlynck, oom van Luca Bruyneel, 4HTAc
26-11-2021 Palmer Braekeveldt, overgrootvader van Fiel Teerlinck, 3B&OA
29-11-2021 Marie Thérèse Ducatteeuw, 
  grootmoeder van Mathieu Mervylde, 5HA
30-11-2021 Maria Desander, grootmoeder van Elise Vandenberghe, 4E5
02-12-2021 Ingrid Vandenbroucke, moeder van Linda Van Braekel, leerkracht
04-12-2021 Willy Devos, schoonvader van Fransisca Welvaert, leerkracht
15-12-2021 Frans Debaere, 
  vader van Nathalie en Hannelore Debaere, leerkrachten
16-12-2021 Eric Demeijer, grootvader van Amélien Platteeuw, 4E4Ac
30-12-2021 Annie Vandenberghe, grootmoeder van Brais Harinck, 5KC
05-01-2022 Gilbert Vanluchene, grootvader van Margaux Vanluchene, 1SVD
07-01-2022 Albert Viaene, schoonvader van Caroline Dewilde, leerkracht
08-01-2022 Yvonne Bultinck, schoonmoeder van Caroline Dewilde, leerkracht
13-01-2022 Denis Lammens, grootvader van Marius Lammens, 5HWi
13-01-2022 Krista Vanhecke, 
  grootmoeder van Febe, 4E4Bc, en Seppe, 2MWA, Vermeulen
17-01-2022 Renaat Van Coillie, grootvader van Michiel Van Coillie, leerkracht
17-01-2022 Martha Castryck, grootmoeder van Tine Pouseele, leerkracht
20-01-2022 Agnes Byls, grootmoeder van Zoë Vanderstichele, 4MRP
20-01-2022 Marianne Priem, grootmoeder van Ella Tjoens, 4HW4D
23-01-2022 Stijn Servaes, oom van Eva Servaes, 4WEAc
24-01-2022 Hilda Devos, grootmoeder van Elissah Meersman, 6WWi
27-01-2022 Joseph Taelman, grootvader van Margot Taelman, 2MTBc
04-02-2022 Griet De Schrijver, tante van Alexia Nevejans, 1KM
06-02-2022 Andrea Holvoet, schoonmoeder van Ann Lagrange, leerkracht
09-02-2022 Herman Vindevogel, schoonvader van Aline Rosseeuw, leerkracht

15-02-2022 Geert Pattyn, vader van Tim Pattyn, leerkracht,
  schoonvader van Aline Pyck, leerkracht,
  oom van Arthur Dewaele, 6EE
16-02-2022 Leopoldus Lambrecht, grootvader van Elise Lambrecht, 2MTCc
25-02-2022 Jan De Cock, grootvader van Aurélie De Cock, 6HWi
03-03-2022 Paula Vande Ghinste, 
  overgrootmoeder van Valentine Vande Vyvere, 5EMB
05-03-2022 Adrienne Tydgat, 
  overgrootmoeder van Emma Parmentier, 2M&WA
07-03-2022 Frans Donckels, vader van Hilde Donckels, leerkracht

GEBOORTEN

07-12-2021 Silas, zoontje van Angelique Vlieghe, leerkracht
13-12-2021 Leon, kleinzoontje van Anne Vanden Berghe, leerkracht
16-12-2021 Gisèle, kleindochtertje van Heidi Vandendriessche, 
  administratief medewerker
20-12-2021 Lou, kleindochtertje van Greet Cattoor, leerkracht
04-01-2022 Siena, kleindochtertje van Carine Carton, leerkracht
25-01-2022 Mara, kleindochtertje van Anne Mahieu, 
  administratief medewerker
07-02-2022 Linus, kleinzoontje van Helga Thys, leerkracht
16-02-2022 Elroy, zoontje van Rebekka Vanbrabant, leerkracht

2021–2022, 2E TRIMESTER 

Familienieuws

Wellicht kregen nog meer mensen te maken 
met een heuglijke of droevige gebeurtenis. Niet 
alle berichten bereikten ons evenwel.

JEANNICK DECONINK OPVOEDER

APRIL

 21 bezoek budgetbeurs voor 6HA
 22 studiereis Parijs voor 3NW, 3NWAc, 

3HWA(c) en 3MT(c) 
           medisch onderzoek voor 3NWBc
 23 infodag
 25 bezoek budgetbeurs voor 5CM
 26 bezoek budgetbeurs voor 5ST
  ondernemer voor de klas voor 4E4, 4E4Ac, 

4E4Bc, 4E5, 4E5c, 5CM en 6CM
  excursie Vlaamse Ardennen voor 6EM, 6GL, 

6HW, 6HWi en 6LM
 27 bezoek kinderdagverblijf voor 3M&WA
 28 bezoek kinderdagverblijf voor 3M&WB en 

3M&Wc
  Duitse film ‘Ballon’ voor 6aso/tso
 29 2e vaccinatie HPV voor 1es (deel 1)

MEI

 03 excursie Vlaamse Ardennen voor 6es tso
 04 bezoek budgetbeurs voor 5BI
 05 medisch onderzoek voor 3EW en 3EWc
  bezoek budgetbeurs voor 6HB
 06 studiereis Parijs voor 3EW(c), 3HWB(c), 

3HWCc en 3NWBc
  studiereis Pairi Daiza voor 1L en 1M
 09 oudercontact voor 4es aso/tso
 10 medisch onderzoek voor 3M&WB en 

3M&Wc
  testafname PISA voor 45 leerlingen van 

geboortejaar 1996
  oudercontact voor 4es aso/tso
 11 bezoek budgetbeurs voor 5H
 12 medisch onderzoek voor 3HWCc
  workshop duurzaam ondernemen voor 6HA 

en 6HB
 13 studiereis Pairi Daiza voor 1WE en 1EC
  studiereis Parijs voor 3GLc, 3LBc, 3LA, 

3LAc en 3NWCc 
  medisch onderzoek voor 3HWB en 3HWBc
 16 oudercontact 2es
 17 oudercontact 2es
 19 medisch onderzoek voor 3NWCc
  medisch onderzoek voor 3M&T
 20 studiereis Pairi Daiza voor 1SV, 1KM en 1B
  medisch onderzoek voor 3HWA en 3HWAc
  infoavond
 24-25 studiereis Parijs 5es tso
 31 studiereis Antwerpen en Breendonk voor  

3es bso

JUNI

 2 studiereis Tongeren voor 2MWEc, 
2E&OA(c), 2E&OB(c), 2K&C(c), 

  2M&WA(c), 2M&WB(c) en 2M&WC(c)
  medisch onderzoek voor 3MT en 3MTc
 3 studiereis Tongeren 2GL(c), 2LA(c), 2MTA, 

2MTBc, 2MTCc, 2MWA, 2MWB, 2MWCc 
en 2MWDc 

  medisch onderzoek afwezige leerlingen
 27 proclamatie Hemelvaart 1
 28 proclamatie Hemelvaart 2
 30  rapportafhaling en eventueel oudercontact

Dit is een voorlopige kalender. 
We verwijzen naar onze website 
www.hemelvaart.be waar u alle 
aanvullingen en wijzigingen  
kan vinden.
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KRISTIEN NIJS LEERKRACHT 
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Een jarenlange traditie is het ondertussen: 
tijdens de krokusvakantie kunnen leerlingen 
van de 1e graad op skistage naar Oostenrijk. 
Na een jaartje onderbreking (door corona, 
wat anders …) werd er dubbel en dik geno-
ten van de sneeuw, het skiën, het snowboar-
den en van elkaar!

HET SKITEAM VAN HEMELVAART

 “We genieten van het 
uitzicht. Het skiën 
gaat al wat vlotter, 
maar er is nog ruimte 
voor verbetering. 
Onze band met elkaar 
wordt beter en beter. 
Topreisje!”

“Die eerste rit in de skilift was best spannend! 
We gingen op een moeilijkere piste skiën, maar 
dat ging niet zo vlekkeloos. Velen zijn languit in 
de sneeuw beland! Dat was lachen!” 

“Deze week is super-mega-fantastisch! Het uit-
zicht over de bergen is prachtig en de groep is super-
tof. We skiën op uitdagende pistes, roetsjen over de 
hobbels en vallen nooit (ahum ...). Aan avondacti-
viteiten en gegiechel ook geen gebrek.”

“Het is een heel leuke ervaring om te skiën. De 
eerste dag is het nog wat wennen, maar we leren 
snel. Ook de skigenoten leren we beter kennen. 
Samen met de groep en skimoni Bieke is het hier 
heel tof.” 

SSTTT! HIER WORDT LEKKER GELEZEN

eesplezier beleven

lke middag open

ventjes tot rust komen

chitterende leesruimte

alig vertoeven

ntspannen

etters fretten

rukte ontvluchten

nergie opdoen

elaxen in zitzakken

Ook leeshonger? Kom dan naar onze 
leeszolder in blok A. Die is elke vol-
ledige lesdag open van 12.40 uur tot 
13.10 uur. Breng je eigen leesvoer 
mee, dan smaakt het zeker! L

ez
en
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TEKST: MICHÈLE FAVEERE LEERKRACHT

ILLUSTRATIES: TYANA DE SMET 4HW4B




