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Als je dit leest, zit het schooljaar er al weer 
op en sluit ook de redactie van AanZet even 
de boeken. Voor laatstejaarsleerlingen Sarah 
Vermeeren (6HW) en Ilse Dekens (6ST) ein-
digt hiermee ook hun journalistieke carrière 
op Hemelvaart.

CARINE CARTON LEERKRACHT

In het begin van dit schooljaar vertelde ILSE haar 
leerkracht Nederlands dat zij misschien wel journa-
listiek zou studeren. Meteen werd zij de weg naar de 
redactie gewezen en Ilse hapte enthousiast toe. Dat 
enthousiasme hebben we gemerkt tijdens elke redac-
tievergadering, bij elke fotoshoot en bij elke opdracht 
die we haar voorstelden. Zij voelde zich direct thuis in 
het redactieteam en bleek een leergierige en betrouw-
bare aanwinst.

SARAH kwam als derdejaarsleerlinge bij de 
redactie en miste sindsdien geen enkele editie. Elke 
keer weer konden we op haar rekenen: voor nieuwe 
ideeën, voor verslagen, interviews, gedichten enz. De 
onderwerpen die zij aansneed, vertellen meteen iets 
over haar interesses: zij vertelde over haar engage-
ment bij de speelpleinwerking, prees boeiende lectuur 
aan en bracht verslag uit van het jongerencultuur-
project Ponyvalent. Haar creativiteit beperkte zich 
niet tot het schrijven: gaandeweg ging ze ook artikels 
illustreren.

Onderwijs kampt met een nijpend perso-
neelstekort. Het is dan ook met bijzondere 
spijt in het hart dat we goede krachten uit-
wuiven. Toch primeert vooral het gevoel 
van grote dankbaarheid om al wat deze 
collega’s de voorbije jaren voor campus 
Hemelvaart hebben betekend.

DONA BEUNENS CAMPUSDIRECTEUR HEMELVAART

Volg jij hen op?
Zin om volgend schooljaar ook deel uit te maken van 
de leerlingenredactie? Meld dit aan je klassenleraar.

redactieleden personeelsleden

ISABELLE COLPAERT studeerde af als 
bachelor plastische opvoeding in juni ’80. Ze 
behaalde haar diploma in Brugge waar ze ook haar 
eerste jaren lesgaf. Tijdens het schooljaar ’96-’97 
kwam ze de artistieke rangen op onze campus ver-
sterken. Haar liefde voor beeld en cultuur bracht 
ze over op de leerlingen door hen diverse kun-
stenaars én technieken te laten ontdekken. Naast 
haar inzet voor het eigen vak zette Isabelle ook 
graag haar schouders onder Broederlijk Delen-
acties als chocomelkactie, koffiestop, solidaire 
maaltijd en sponsortochten.

Afgestudeerd als bachelor Nederlands-Engels-
economie in juni ’80 startte GRETA DEWEER 
direct op onze school als studiemeester-opvoeder, 
een taak die ze snel combineerde met het lesge-
ven. Met een uitzonderlijk zachte stem en een 
grote aandacht voor correcte taal verwelkomde 
Greta jarenlang onze jongsten op de campus. Ze 
vervulde de rol van klassenleraar van een eer-
stejaarsklas steeds met moederlijke zorg. Dat 
we haar terugvinden in de werkgroepen onthaal 
eerstejaarsleerlingen en meter-/peterschap voor 
nieuwe leerlingen, hoeft dan ook niemand te 
verwonderen. Ook de oud-leerlingen konden op 
haar steun rekenen voor de organisatie van hun 
oud-leerlingendag. Binnen de werkgroep pasto-
raal engageerde Greta zich vooral voor Broederlijk 
Delen én voor de beginviering bij elk schooljaar.

Collega AGNES EGGERMONT stu-
deerde af in de zomer van ‘81 in Tielt als bachelor 
kleding. In oktober van hetzelfde jaar startte ze 
in de Guido Gezellestraat met vakscholing. De 
volgende jaren maakte Agnes enkele omzwervin-
gen in Roeselare om vanaf ’93 de weg terug te 
vinden naar haar Waregemse stek. Aanvankelijk 
nam ze de taak op van studiemeester-opvoeder. 
Sinds 2001 brengt ze haar liefde en vakkennis 
enthousiast over op haar leerlingen uit de mode-
richtingen. Binnen de werkgroepen onthaaldagen 
en leerlingendag leerden we een dame kennen die 
van aanpak weet.

In juni 1983 studeerde WINNY VAN 
BEVER af als master in de lichamelijke opvoe-
ding aan de KUL. Lange tijd was Winny leerkracht 
op campus College en sinds september ’94 leerden 
we haar ook op onze campus kennen. In Winny 
ontmoetten we een collega met een hart voor sport 
en een vrouw die moedig volhardt bij tegenslagen. 
Spijtig genoeg moeten we net omwille van zorgen 
Winny al enige tijd missen in onze lerarenkamer. 
We wensen haar in het bijzonder verder moed toe 
voor de toekomst.

En ja … we wuiven ook een man vaarwel. 
STEFAN VAN DORPE haalde het diploma 
van bachelor Frans-geschiedenis-godsdienst in ’81. 
Hij verkende eerst de wijde omgeving (Zwijnaarde 
– Deinze – Meulebeke – Tielt – Pittem – Brugge – 
Kortrijk) vooraleer hij zijn geluk vond in Waregem 
campus Hemelvaart waar hij in september ’97 in 
dienst kwam. Stefan engageerde zich sterk bin-
nen de werkgroep pastoraal waarvan hij de laatste 
jaren trouwens de gedreven voorzitter was. Acties 
organiseren voor Broederlijk Delen en ook zinge-
ving verzorgen voor leerlingen en collega’s kregen 
zijn bijzondere aandacht. Binnen de scholenge-
meenschap Sint-Paulus werkte Stefan ook mee 
aan pastoraal in de werkgroep De Wijzen. Zijn 
engagement voor de anderen weerspiegelt zich ook 
in zijn vertegenwoordiging van het personeel als 
vakbondslid in het lokaal onderhandelingscomité.

Isabelle, Greta, Agnes, Winny en Stefan, we 
houden eraan om jullie een welgemeend 
woord van dank toe te sturen voor jullie 
jarenlange inzet op onze campus. Bedankt 
voor wat je voor Hemelvaart betekende. Het 
ga jullie goed!

Sarah en Ilse, jullie mogen trots zijn op die zes 
jaar Hemelvaart en jullie inzet voor de school-
krant. Wij zullen jullie in de redactie missen, 
maar wensen jullie een mooie toekomst. Ga 
vol vertrouwen in de richting van je dromen!

Hemelvaart wuift uit
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Ook op het einde van dit schooljaar valt mij de eer 
te beurt een voorwoord te schrijven voor Aanzet. Je 
kan het eventueel een nawoord bij dit jaar noemen. 
Ik doe alvast een poging om een zinvolle boodschap 
neer te pennen. Zoiets waaraan je, wie weet, op een 
zonnige zomeravond even terugdenkt.

Ik kladde van alles: welgemeende woorden van 
dank, felicitaties, goedbedoelde adviezen … Wat ik 
ook schreef, het leek niet te vatten wat ik wilde over-
brengen. Ik besloot het even te laten rusten. Even 
wachten en een beetje broeden is nooit een slecht 
idee, toch?

Onlangs zag ik een documentaire die mij raakte. De 
titel, The Velvet Queen, slaat op het hoofdpersonage: 
de zeldzame sneeuwpanter. Samen met de gerenom-
meerde wildfotograaf Vincent Munier en schrijver 
Sylvain Tesson ga je als kijker mee op een stille reis 
door de indrukwekkende Tibetaanse hooglanden. 
Zoals dat gaat bij reizen en zoektochten, loopt niet 
alles van een leien dakje. In de natuur loert het gevaar 
om iedere hoek en ook de sneeuwpanter laat zich niet 
zo makkelijk strikken. Doorheen het kijken valt jouw 
drukke leven stil en wacht je op en zoek je geduldig 
mee naar dat wondermooie wezen. De schoonheid van 
de landschappen en de dieren die de fotograaf en de 
schrijver tegenkomen, roept ontzag en eerbied op. Pas 
tegen het einde van de documentaire en wanneer je 
denkt dat het niet meer komt, vang je een glimp van de 
gracieuze fluwelen koningin op. Je wordt er als kijker 
stil van. Ik werd het toch in ieder geval.

Dit geef ik graag mee op het einde van dit jaar: 
neem de tijd om even stil te staan. Bij wat je geleerd 
hebt dit schooljaar, bij zowel de prachtige als de moei-
lijke momenten, bij de oprechte vriendschap van klas-
genoten, bij de grote zorgzaamheid van leerkrachten, 
bij de betrokkenheid van ouders …

Als het even kan, op die mooie zomeravond, sta 
dan ook eens stil bij de schoonheid en de weldadig-
heid van de natuur. Misschien vind je in de heerlijke 
eeuwigheid van de zomervakantie zelfs een moment 
om deze documentaire te bekijken. Ik raad het je 
alvast met een warm hart aan.

Rest mij verder niets dan een welgemeend dankje-
wel aan jullie allen voor jullie bijdrage tot het voorbije 
schooljaar op campus Hemelvaart.

Geniet van de vakantie!

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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De week van Broederlijk Delen dwingt ons tel-
kens om even verder te kijken dan onze neus 
lang is. We staan stil bij wat we hebben én wat 
we missen. We kijken naar de mensen rondom 
ons, dichtbij en hier ver vandaan. Het is een 
week waarin we proberen niet onszelf maar de 
ander in het centrum te plaatsen. Tijdens de 
lessen krijgen we informatie over hoe het nu 
eigenlijk gesteld is met die ‘ander‘. En hoe we 
van de wereld een betere plaats voor iedereen 
kunnen maken. 

PAULIEN D’HONDT, JAN BUYSENS,  

LISA VAN PARYS LEERKRACHTEN 

Tijdens de actieweek zagen we weer heel wat leer-
lingen die enthousiast kwamen supporteren voor hun 
medeleerlingen, chocomelk verdeelden voor het goede 
doel en eens met een sobere maaltijd genoegen namen. 

KOEKJESVERKOOP 
Tijdens pre-coronajaren organiseerden we op 

vrijdag telkens een koffiestop. Die dag konden de 
collega’s tijdens de pauzes een kopje koffie of thee of 
een stukje taart kopen. De opbrengst hiervan ging 
uiteraard naar Broederlijk Delen. Helaas kon deze 
actie omwille van de maatregelen dit jaar opnieuw 
niet doorgaan. 

Als alternatief organiseerden we net zoals vorig 
jaar een koekjesverkoop met zelfgebakken koekjes. 
Met een twaalftal collega’s bakten we tijdens het 
laatste weekend van de krokusvakantie ongeveer 600 
koekjes! De ene pakte het al wat ambitieuzer aan dan 
de andere: van zandkoekjes tot kletskoppen, van cho-
colate chip cookies tot kokosmakronen. Allemaal even 
lekker en met evenveel liefde gebakken.

DEEL DE VREUGDE 
Dit jaar werd er een nieuw initiatief op poten 

gezet: ‘Deel de vreugde’. Dit is te vergelijken met een 
‘secret santa’ die naar aanleiding van Kerstmis wordt 
georganiseerd. Personeelsleden die deelnamen kregen 
op voorhand de naam van een collega die zij tijdens de 
week van Broederlijk Delen moesten verwennen. Zij 
moesten als het ware vreugde met hen delen om de 
leuze van Broederlijk Delen nog wat meer te imple-
menteren. Op deze manier leerden we onze collega’s 
ook wat beter kennen want de laatste jaren kregen 
we er veel nieuwe gezichten bij. 

Een vierde van de collega’s deelde mee in de 
vreugde en velen lieten hun creativiteit hierbij de 
vrije loop. Sommigen verwenden hun collega elke dag 
een beetje met een klein geschenkje en een passend 
tekstje. Iemand gaf een Mars snoepreep en schreef 
erbij ‘Je hebt veel in je mars’. Een collega kreeg een 
potje zelfgemaakte soep met het opschrift ‘You are 
SOUPer’. Een andere collega kreeg paaseitjes met het 
bijpassende tekstje ‘You are eggcellent’.

Anderen kozen ervoor om hun collega in één 
keer goed te verwennen met een biermand, een 
Hemelvaart-overlevingspakket, een versierd lokaal 
met een boeketje bloemen op de tafel van de leer-
kracht of ze gingen samen iets drinken om mekaar 
beter te leren kennen.

Met andere woorden: er werd héél wat vreugde 
gedeeld en dit was de perfecte start van het laatste deel-
tje van het tweede trimester. Mission accomplished!

SOBER MAAL  
EN CHOCOMELKACTIE
Tijdens de week van Broederlijk Delen organiseert 

de school traditiegetrouw het sober maal voor leer-
lingen en personeelsleden. Het opzet is leerlingen te 
laten stilstaan bij het feit dat niet iedereen elke dag 
een gezonde en evenwichtige maaltijd op tafel kan 
zetten. Deze editie kregen de deelnemers zachte oven-
koeken geserveerd met een lekkere maaltijdsoep. Het 
bedrag dat voor deze maaltijd betaald werd, wordt 
doorgestort naar Broederlijk Delen. We waren dan 
ook blij heel wat leerlingen en leerkrachten te zien 
aanschuiven voor deze maaltijd. 

Naast het sober maal organiseren wij in diezelfde 
week de chocomelkactie. Tijdens deze actie konden 
leerlingen tijdens de speeltijd van 10 uur een beker 
warme chocomelk kopen voor € 1. Ook hier wordt het 
verzamelde bedrag doorgestort naar Broederlijk Delen.

Broederlijk Delen 

Cijfers
Aantal maaltijden voor sober maal: 1137
Aantal gebakken koekjes: 592
Aantal goede daden: 55
Leerkrachten – Leerlingen: 2-1

SPORTIEVE UITDAGINGEN
De leerkrachten namen het in een sportief onder-

onsje op tegen de leerlingen. De leerkrachten namen 
meteen een vliegende start in de volleybalwedstrijd. 
In twee sets (25-16 en 25-10) namen ze meteen de 
maat van de leerlingen. Dit werd keurig rechtgezet 
in de basketbalwedstrijd. Onder luid gejuich snelden 
de leerlingen naar een vlotte 16-35 overwinning. De 
derde en beslissende partij volgde twee dagen later. 
Tijdens de voetbalwedstrijd stelden de leerkrachten 
in een goed gevulde Campus Hemelvaartarena orde 
op zaken. Met maar liefst 5-1 trokken ze het laken 
definitief naar zich toe. Volgend jaar volgt zeker en 
vast een herkansing!

“Er werd héél wat 
vreugde gedeeld.”

Onze opbrengst? 

€ 6616,59 
Met dit mooie bedrag kunnen we deelprojecten 
van Broederlijk delen ondersteunen:

€ 15 = een tuinbouwpakket voor een student  
agro-ecologie in Senegal.
€ 40 = een jaar Duurzaamheidsschool voor  
een jongere in Colombia.
€ 140 = een meerdaagse workshop ‘tekenfilms  
leren maken’ voor kinderen in Palestina.
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Milieuweek op school

Van 17 tot 22 maart organiseerden de werk-
groepen MOS (Milieu Op School) en lover.com 
(Leef- en leerOmgeving, Verantwoordelijkheid, 
Empathie, Respect en Communicatie) de eer-
ste milieuweek op onze school. Tal van acties 
stimuleerden de leerlingen om milieubewuster 
te leven, of het al aanwezige milieubewustzijn 
te belonen. 

NAOMI WILLE LEERKRACHT

nog een eeuwigheid mee.”
(LOUIS NEEFS)

“De wereld die moet

BROODDOZENDAG

ONDERTEKENEN VAN 

ENGAGEMENTSVERKLARING

FIETSAPPLAUSDAG

ACTIEPUNT VAN DE DAG

Veggiedag
Op de eerste dag konden de leerlingen ‘s middags 
genieten van vegetarische spaghetti bolognese. Elke 
vleesloze dag vermindert de ecologische voetafdruk 
met maar liefst 11 m2. Gezien het grote aantal leer-
lingen op onze school zijn er op de veggiedag heel 
wat vierkante meters uitgespaard! Hoewel er vaker 
vegetarische alternatieven zijn, was het bijzonder dat 
er dit keer geen ‘traditionele’ maaltijd was. 

Brooddozendag
De leerlingen die op brooddozendag een brooddoos 
meehadden, kregen een bonnetje. Dat waren er 
meteen bijzonder veel: liefst 77 % van de 421 boter-
hameters gebruikte die dag een ecologische verpak-
king. Het was dan ook wroeten voor de onschuldige 
kinderhand die twintig bonnetjes moest trekken. Die 
twintig leerlingen kregen een herbruikbare drinkfles 
die ongetwijfeld goed bij de brooddoos past. 

Fietsapplausdag
Op de derde dag hield Hemelvaart haar eigen fietsap-
plausdag. Elke fietsende leerling kreeg een hartver-
warmend applaus aan de schoolpoort én maakte kans 
op een beloning. En wat voor één! Van de fietsende 
leerlingen rijden er nu tien rond met een flitsende 
fietsbel. Als dat geen stimulans is om die fiets nog 
vaker van stal te halen! 

SAMEN VOOR  
EEN PROPERE SCHOOL

Tot slot van de actieweek ondertekenden perso-
neelsleden en leerlingen een engagementsverklaring 
waarin ze beloven mee te werken aan een schoon 
Hemelvaart. Dit project loopt in samenwerking met 
de actie Propere School van Mooimakers, het Vlaamse 
initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten. Leerlingen 
uit verschillende jaren deden al langer mee met zwerf-
vuilacties. Het bewijs van die inzet hangt nu in elk 
lokaal te blinken. (zie foto) 

DE HERBRUIKBARE MILIEUWEEK
Zoals uit de resultaten blijkt, was de milieuweek een 
groot succes en omdat succesverhalen een vervolg 
eisen, willen we elk jaar zo’n week organiseren. Zo 
hopen we van jaar tot jaar een mooie vooruitgang 
te zien. Dus beste leerlingen en ouders, jullie zijn 
gewaarschuwd: neem je herbruikbare drinkfles 
mee, stop je boterhammen in een brooddoos en kom 
met de fiets … Enkel zo maak je kans op de hemelse 
Hemelvaartgadgets en je helpt er de aarde mee!

ENGAGEMENTSVERKLARING

Wereldwaterdag
De wereldwaterdag sloot de milieuweek spetterend 
af. De leerkracht van het eerste lesuur noteerde de 
namen van wie een herbruikbare drinkfles meehad. 
Twintig onder hen werden beloond, niet met een 
drinkfles uiteraard, maar met een blitse brooddoos. 
Onze resultaten van de wereldwaterdag bevestigen dat 
de wijsheid toch niet noodzakelijk met de jaren komt. 
Het aantal ecologische eerstejaars steekt er namelijk 
met kop en schouders bovenuit, want maar liefst de 
helft van hen gebruikt een herbruikbare drinkfles. Dat 
aantal duikt in de daaropvolgende jaren ferm naar 
beneden en schommelt tussen de 22-31 % . De oude-
ren kunnen maar beter snel van de jongeren leren!
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elektronenkanon

elektron scherm

interferentiepatroonobstakel met twee spleten

“Ik volgde dit project omdat ik graag 
boeken lees over het universum (en 
de theorieën errond). Kwantumfysica 
wordt er vaak in vermeld, maar ik wist 
er heel weinig over. Meneer Vrielynck 
slaagde er tijdens de vrije ruimte in om 
de theorie uit te leggen op ons niveau. 
Ik was het meest onder de indruk 
van de experimenten, maar ook de 
doctoraatsstudente die kwam vertellen 
over haar onderzoek in sterrenkunde 
vond ik heel interessant.” 

ELISSAH MEERSMAN 6WWI

Project Vrije Ruimte 6WW en 6WWi

“Hoelang duurt het tot we in Parijs zijn?” Bij het 
begin van een verre autorit staat deze vraag 
wellicht ook op jouw lippen gebrand. Dit is 
één van de vele voorbeelden waaruit blijkt 
dat mensen graag inplannen – en dus eigen-
lijk graag voorspellingen maken. Denk bij het 
woord ‘voorspellingen’ niet meteen aan waar-
zeggers met een glazen bol. De voorspellingen 
die jij vaak maakt, gaan onder andere over de 
inschatting van de reistijd. 

ROBIN VRIELYNCK LEERKRACHT

(Kwantum)fysica, toch niet  
zo voorspelbaar?!

Niets bleek minder waar. Bij waarneming bleek 
dat de elektronen een zogenaamd interferentie-
patroon vormden waarbij de elektronen via een 
gestreept patroon op het scherm terechtkwamen. Een 
waarneming die de fysici tot op de dag van vandaag 
nog steeds bezighoudt, aangezien deze waarneming 
niet in de lijn van de voorspellingen ligt.

PROJECT VRIJE RUIMTE 
Waar de (klassieke) fysica vroeger steeds onze 

voorspellingen evenaarde, slaagt de kwantumfy-
sica erin om onze voorspellingen volledig tegen te 
spreken en ons compleet te verrassen. Enkele leer-
lingen uit 6WW en 6WWi durfden het aan om deze 
fysicatak vol verrassingen in te duiken. Ze maakten 
tijdens het vrijeruimteproject onder andere kennis 
met alom gekende apparatuur zoals LED-lampjes 
en lasers, waarvan de werking volledig gebaseerd is 
op kwantumfysische principes. Lagen waarnemingen 
met deze apparatuur in de lijn van hun voorspellin-
gen? Helemaal niet! Dit maakt kwantumfysica net 
zo interessant!

ENKELE LEERLINGEN UIT 6WW EN 6WWI BEKEKEN FYSICA VANUIT EEN 

‘KWANTUMFYSISCHE’ BRIL: NA INVALLEN OP DE BRILGLAZEN BREEKT 

HET LICHT ZODANIG DAT MEN LICHTSPECTRA KAN WAARNEMEN.

Via de gps of jouw smartphone kennen reistijden 
voor jou geen geheimen meer. Je vindt in een mum 
van tijd terug dat de reistijd tussen Waregem en Parijs 
ongeveer 2 uur en 59 minuten bedraagt. Deze voor-
spelling kon de gps op basis van enkele fysicawetten 
maken. Zo beschreef Isaac Newton (1643-1727) via 
drie wetten quasi de volledige bewegingsleer uit de 
klassieke fysica. Vandaag de dag gebruiken we deze 
bewegingsleer nog steeds om te bepalen wanneer we 
op onze eindbestemming zullen toekomen.

KLEINE DEELTJES, GROTE IMPACT
Lang dacht men dat Newton samen met enkele 

collega’s hiermee grotendeels de volledige fysica had 
beschreven. Aan het begin van de 20e eeuw bleek dit 
echter niet te kloppen. Fysici van die tijd bedachten 
enkele experimenten, waarbij zeer kleine deeltjes cen-
traal stonden (denk bijvoorbeeld aan een elektron, 
met straal in de grootteorde van een miljoenste van 
een miljoenste millimeter). Op basis van de klassieke 
fysicawetten maakten de wetenschappers van toen 
voorspellingen over het resultaat. Bij het uitvoeren 
van deze experimenten bleken de waarnemingen ech-
ter volledig haaks te staan op de voorspellingen die 
aanvankelijk gemaakt waren.

Op basis van deze ‘onverklaarbare’ experimen-
ten ontstond een ware wetenschappelijke revolutie 
waaruit twee nieuwe fysica-theorieën ontstonden: 
de speciale relativiteit en de kwantumfysica. Beide 
theorieën vormen een aanvulling op de klassieke 
fysicawetten en slagen erin ook de ‘onverklaarbare’ 
experimenten te beschrijven. Beide theorieën spreken 
tot de verbazing, maar vooral binnen de kwantum-
fysica bleken bepaalde voorspellingen op basis van 
de klassieke fysica (en wat wij vanuit ons dagelijkse 
leven verwachten) foutief. Wanneer erg kleine materie 
wordt bekeken – zoals elektronen – blijken deze deel-
tjes zich volledig anders te gedragen dan voorspeld.

LASERLICHT VALT OP PLAATJE MET MEERDERE SPLETEN, 

WAARNA WE EEN INTERFERENTIEPATROON WAARNEMEN – 

ZOALS BIJ HET TWEESPLETEN-EXPERIMENT.

HET TWEESPLETEN-EXPERIMENT 
Eén van deze ‘onverklaarbare’ experimenten is het 

tweespleten-experiment van Young. Hierbij maken 
we een opstelling waarbij een kanon elektronen naar 
een scherm afvuurt. Tussen het scherm en het kanon 
plaatsen we een obstakel met twee spleten. Op grond 
van de klassieke fysica van Newton beschouwen we 
de elektronen als kleine balletjes. Wanneer we het 
elektronenkanon aanleggen, wat verwachten we dan 
op het scherm te zien? Denk hierbij aan een sprayverf 
met kleine druppeltjes die je op een blad met twee 
spleten spuit. We voorspellen dat de verfdruppeltjes 
enkel in het verlengde van de twee spleten op het blad 
terechtkomen. Ook bij het experiment van Young ver-
wachtte men dat de elektronen enkel in het verlengde 
van de twee spleten zouden verschijnen.

DE OPSTELLING VAN HET TWEESPLETEN-EXPERIMENT VAN YOUNG: 

WANNEER ELEKTRONEN DOOR TWEE SPLETEN WORDEN GESTUURD, 

VERKRIJGEN WE EEN KWANTUMFYSISCH INTERFERENTIEPATROON.

DE UITLEG LIEVER  
IN EEN FILMPJE?
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ROMANTIEK EN JAREN ‘40-’50 
PAULINE DUJARDIN: “Het welbekende programma Bridgerton 
heeft mij geïnspireerd om een jurk in papier te realiseren. 
De periode waarin de personages leven vind ik prachtig. 
Ik heb dan opzoekingswerk gedaan over deze kunstpe-
riode, namelijk de romantiek.

De Tweede Wereldoorlog vind ik ook heel interessant. 
Vooral de voertuigen spreken mij aan. Die kan je zien in 
mijn moodboard in mijn schetsboek. Ik ben minder fan 
van de silhouetten van die tijd, dus daarom is het silhouet 
geïnspireerd op de romantiek.”

DE ROMANTIEK 
LENIE DE BRUYNE: “Ik heb de romantiek vormgegeven in 
een hedendaagse jurk!”

DE JAREN ‘70
ANOUK VAN NESTE: “Ik koos voor de jaren ’70. Mijn 
inspiratiebron was niet zozeer een kunsthistori-
sche periode maar de trouwjurken van mijn oma’s. 
Voor de kraag keek ik naar de diverse kragen in 
papier van Isabelle de Borchgrave.”

GROTSCHILDERINGEN UIT  
DE PREHISTORIE 

LUCA VAN HAESENBROECK: “Ik liet mij inspireren 
door diverse grotschilderijen uit de prehis-
torie voor de print van mijn rok en de tex-
tuur van mijn bustier met textuurslingers 
in papier. Ik vond het een uitdaging om in 
een volledig nieuwe techniek in papier een 
jurk en bustier te creëren!”

ISABELLE DE BORCHGRAVE IN HAAR ATELIER IN BRUSSEL

DETAIL VAN EEN KRAAG EN  

ACCESSOIRES IN PAPIER

1, 2, 3, 4 …. Jurken van papier
De leerlingen van 5 Creatie en Mode kregen 
in de les creatie de opdracht om een haute-
couture jurk te realiseren zonder patroon en 
in papier. In de lessen kunst- en kostuumge-
schiedenis werden ze ondergedompeld in 
de wereld van de Belgische gravin Isabelle 
de Borchgrave, tekenares en schilderes. Zij 
maakte tot op vandaag meer dan 100 jurken 
in papier voor diverse internationale tentoon-
stellingen en koningshuizen.

LIESELOTTE MYS LEERKRACHT 

De pronkstukken in papier van Isabelle de 
Borchgrave vormden samen met door de leerlingen 
gekozen kunstperiodes het uitgangspunt voor de rea-
lisatie van een theoretisch werkstuk en vervolgens 
een vormelijke haute-couturejurk op een paspop. Het 
was een uitdaging om zonder patroon een historisch 
kostuum vorm te geven in papiertechniek binnen één 
of meerdere kunsthistorische periodes. In de papieren 
jurken en in de schetsboeken van de leerlingen kan 
je diverse stijlperiodes spotten.

CREATIE EN SCHETSBOEK VAN ANOUK VAN NESTE

CREATIE EN SCHETSBOEK  

VAN LENIE DE BRUYNE
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WOONZORGCENTRUM 
SINT-PETRUS, KRUISEM 
Onze overgrootmoeders verbleven in dit woon-

zorgcentrum. Eerst kregen we uitleg en een rond-
leiding. Daarna deden we samen met de bewoners 
enkele leuke activiteiten. We hebben leren breien met 
de hulp van drie bewoonsters die ons met geduld de 
kneepjes van het vak leerden. Daarna mochten we het 
eten helpen uitdelen en wafels bakken. We sloten de 
dag af met een natuurbingo. 

We ontdekten dat ze in het woonzorgcentrum een 
pop gebruiken om bewoners tot rust te brengen. Ze 
onderzoeken ook hoe huisdieren de bewoners een 
‘thuisgevoel’ kunnen bezorgen. Vooral op bewoners 
met dementie zou dit een heilzaam effect hebben. 
Het was heel fijn om na de coronaperiode nieuwe 
mensen te leren kennen en hen helpen gaf ons een 
warm gevoel. We kregen ook heel wat waardering 
terug van de bewoners. 

CHARLOTTE DE SNERCK 5EMB

KATTENASIEL  
‘HOOP VOOR ZWERVERTJES’
Dit kattenasiel wordt gerund door Charlotte. Met 

de hulp van vrijwilligers probeert ze de katten die 
ze opvangt een zo goed mogelijk leven te geven. Ze 
hanteren namelijk een no-killingbeleid. Dat wil zeg-
gen dat ze de katten niet laten inslapen, behalve als 
ze ondraaglijk lijden aan een aandoening waarvan 
geen herstel mogelijk is. Ik vind dit een heel mooi 
initiatief, want zo geeft ze katten hoop een nieuwe 
thuis te vinden. We hebben de kooien en manden 
gepoetst en de voer- en drinkbakken aangevuld. Ten 
slotte ben ik nog met Nero naar de dierenarts geweest. 

Ik vond het een heel positieve en leerrijke erva-
ring. De eigenaars waren vriendelijk en er hing een 
losse sfeer. Het was boeiend om te zien hoe het eraan 
toegaat in een dierenasiel.

LARA VAN D’HUYNSLAGER 5WWA

VZW ’T NETJE, DEERLIJK
Vzw ‘t Netje is een voedselbedelingspunt waar 

mensen die in armoede leven terechtkunnen voor een 
voedselpakket. Ze krijgen een pakket mee en halen 
eruit wat ze willen. De rest mochten wij op het rek 
terugzetten. Verder kregen we de taak om aardappe-
len en uien over verschillende zakken te verdelen. We 
kregen te horen dat er op dat moment veel brood was, 
maar weinig vlees. Soms moet je mensen dan teleur-
stellen, helaas. De coronaperiode was blijkbaar wel 
goed voor de voedselbank. Slagers en bakkers hadden 
vaak veel over en gaven dit aan ‘t Netje. 

Wij vonden het een zeer positieve en leerrijke erva-
ring en zouden zeker nog eens willen bijspringen zodra 
we de tijd vinden. We hebben nuttig werk verricht en 
ons werk werd zeer gewaardeerd. Op het einde kregen 
we zelfs een boeketje bloemen mee naar huis. 

ZITA T’SIOLLE & ANAÏS WALLYN 5HWI

Vrijwilligerswerk opent een
OCMW VOEDSELBANK, 
WIELSBEKE
Wij hielpen in de voedselbank alles klaarzetten en 

ontvingen de bezoekers. De aangeboden producten 
variëren van voeding tot kledij. Aangezien we dit rond 
de feestdagen deden, was er een kerstmenu voorzien 
en een cadeautje voor de gezinnen met kinderen. 

Het was confronterend om te zien hoeveel gezinnen 
er moeite hebben om rond te komen. Hun dankbaar-
heid voor de steun van het OCMW was wel iets heel 
moois. De voedselbank in Wielsbeke helpt 26 gezin-
nen. Dit zijn in totaal 71 mensen die zich een beetje 
minder zorgen moeten maken over hoe ze de maand 
zullen rondkomen. Dat geeft je echt een goed gevoel.

LAURE DEVAERE & NOOR VAN ISEGHEM 5HWA

KLEUTERSCHOOL  
’T GAVERKE-COLLEGE
Samen met een medeleerling begeleidde ik een 

klas met kinderen die de ontwikkelingsstoornis 
autisme hebben. We speelden leuke gezelschapspel-
letjes aan de hand van een doorschuifsysteem. Daarna 
maakten de kleutertjes een reisje rond de wereld: ze 
moesten snel een obstakelparcours afleggen. 

Zo’n dag helpen in de kleuterklas heeft heel wat 
positieve kanten zoals de liefdevolle band die je met 
de kleutertjes opbouwt. Ze zoeken opvallend veel aan-
dacht en komen vaak met trots naar jou. Uiteraard 
heb ik heel wat zaken geleerd, zoals streng blijven 
wanneer kinderen niet luisteren. In het begin van de 
dag merkte ik heel vaak dat kinderen toch hun zin 
deden als ik zei dat ze met iets moesten ophouden. De 
kleuterleerkracht vertelde me dan dat ik serieus moet 
blijven en mijn stem een tikkeltje moet verheffen. Of ik 
dit vrijwilligerswerk opnieuw zou doen? Wellicht wel.

NAAM BEKEND BIJ DE REDACTIE

“Het deed me goed om te zien dat je  
de mensen blij hebt gemaakt.”

“Helpen gaf 
ons een warm 

gevoel.”

“Ons werk 
werd zeer 
gewaardeerd.”

De 5des aso moesten dit jaar voor het vak 
godsdienst vrijwilligerswerk doen. Ze konden 
kiezen waarheen ze wilden: naar het woonzorg-
centrum, de voedselbank, het dierenasiel ... 
Keuze genoeg. In dit artikel delen leerlingen 
hun ervaringen met ons. Misschien inspireren 
hun verhalen jou om ook eens een dagje te 
gaan helpen. 

SIENNA TYTGAT 5HWI

ZITA EN ANAÏS

EEN ZWERVERTJE
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GROEP UBUNTU
Ubuntu creëert activiteiten, dienstverlening en werk-

plekken voor mensen met (een vermoeden van) een beper-
king én voor zij die verder van de arbeidsmarkt staan. Ik 
bezocht die dag twee woningen. In de eerste woning bab-
belde ik wat met de bewoners en we bereidden samen het 
middageten. In de namiddag ging ik met twee bewoners 
naar de cinema en ‘s avonds bleef ik bij hen eten. 

Een pluspunt is dat het wel gezellig was met de bewoners, 
we hadden leuke gesprekken. Wat minder goed meeviel, was 
dat de communicatie met sommige bewoners niet vlot ging. 
Ik leerde bij dat mensen met een beperking soms wel meer 
kunnen dan we denken.

SIENNA TYTGAT 5HWI

nieuwe wereld

DE MEERS, WAREGEM
Lotte en ik mochten in De Meers helpen op de 

afdeling met mensen met dementie. ‘s Morgens kre-
gen we eerst uitleg over hoe we met de bewoners op 
die afdeling moesten omgaan. Daarna mochten we 
palmtakjes rondbrengen. Zo zagen we dat er vele 
vormen van dementie zijn. Er waren mensen die de 
hele dag in bed lagen, terwijl anderen vrolijk aan het 
rondwandelen waren. 

Onze middagpauze duurde normaal tot 14 uur, 
maar we vroegen of we eerder mochten terugkomen. 
Dat was geen probleem en zo konden we een vergade-
ring bijwonen. Daarna was het tijd voor een activiteit. 
Eerst werd de krant voorgelezen om zo de hersenen 
van de mensen te stimuleren. Daarna deden we een 
quiz over van alles en nog wat. De vragen waren niet 
echt moeilijk zoals “Welk kleur krijg je als je blauw 
en geel mengt?” Veel vragen gingen ook over muziek. 

CHAVALINE DE SMET & LOTTE POLLEFEYT 5HWA

WOONZORGCENTRUM TER BERK, 
ANZEGEM 
Het eerste dat ik mocht doen, was bij alle bewoners 

rondgaan en nagaan of ze nog voldoende wc-papier 
en papieren doekjes hadden. In de namiddag had 
het animatieteam oliebollen voorzien. Wij mochten 
helpen de koffie in te schenken en de oliebollen uit 
te delen. Daarna moesten we alles opruimen en de 
bewoners één voor één naar hun kamer terugbrengen. 
Een paar dames hebben mij daarna leren kaarten. 

Ik vond het een zeer positieve ervaring en heb veel 
bijgeleerd. Het deed me goed om te zien dat je de 
mensen blij hebt gemaakt en hen een leuke dag hebt 
bezorgd. Een minpunt is dat het soms confronterend 
is om de bewoners in hun zwakke momenten te zien 
en te weten dat het woonzorgcentrum hun laatste 
bestemming is.

CHLOË GODERIS 5EMB

WOONZORGCENTRUM DE 
KARMEL, WAREGEM
Wzc De Karmel is een organisatie voor bejaar-

den die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. In de 
voormiddag hebben we de zaal klaargezet voor het 
muziekoptreden. ‘s Middags hielpen we de bewoners 
met eten. Tijdens het muzikaal optreden hebben we 
vooral gedanst met de bewoners. 

We vonden het leuk dat we de mensen konden 
helpen en het gaf ons een goed gevoel dat we onze 
vakantiedag zinvol konden besteden. Het personeel 
was heel lief en vriendelijk, maar soms kregen we 
onvoldoende uitleg over wat er van ons verwacht 
werd. We hebben bijgeleerd dat het leven snel gaat 
en dat we van het leven moeten genieten. 

ALEEN AL NADER, PHEADRA CARELS  

& HELENA VANHOUTTE 5HWB

VZW HEUVELHEEM, OUDENAARDE 
vzw Heuvelheem is een tehuis voor mensen met een 

beperking. We gingen op driekoningendag en zo moch-
ten we samen met de bewoners drie kronen maken. 
Daarna was het tijd om te eten. Veel bewoners hebben 
hulp en hulpmiddelen nodig tijdens het eten. Wat ons 
opviel, was dat er een speciale ploeg was die na iedere 
maaltijd alles kwam poetsen. We ontdekten dat corona 
een zeer grote invloed had op zowel de bewoners, het 
personeel als de bezoekers. Jammer genoeg hebben ze 
verschillende bewoners verloren door corona. Het per-
soneel ging hier zeer mooi mee om. Ze hingen foto’s op 
van de overleden bewoners. 

We hebben bijgeleerd dat het samenwerken met 
mensen met een beperking onderschat wordt. Het was 
een zeer leuke ervaring waar we beiden veel van hebben 
geleerd en we gingen met een positief gevoel naar huis. 
Nog een leuk weetje: die dag werd een bewoner 80 jaar 
en wij mochten meevieren, aperitieven en taart eten!

LORE VANDENBUSSCHE & MARIE MALFAIT 5HWB

“Het was gezellig met de bewoners,  
we hadden leuke gesprekken.”

“Samenwerken  
met mensen met  

een beperking 
wordt  

onderschat.”

“Het was vaak 
confronterend, maar een 

waardevolle ervaring.”

LORE VANDENBUSSCHE

MARIE MALFAIT
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Deze lezing over Europa was heel geslaagd. 
We leerden immers veel bij op een interac-
tieve en leuke manier. Rosalie was de perfecte 
presentator en kreeg gedurende drie lesuren 
alle aandacht.

De EU: brandend actueel

D
e 

kn
ee

pj
es

 
va

n 
he

t v
ak“We weten nu 

hoe we een 
enthousiast 
verkoopgesprek 
kunnen voeren 
en de klanten 
aanzetten tot 
kopen.”

Voor onze lessen Retail kregen we de kans 
een consulente van Mylène aan het werk te 
zien. De consulente, Yana, was trouwens een 
oud-leerlinge van onze school en zij vond het 
heel leuk een demonstratie voor onze klas 
(4KB) te geven.

DE LEERLINGEN VAN 4KB 

Toen we het lokaal binnenkwamen, merkten we 
meteen dat alle producten op een zeer aangename 
manier gepresenteerd werden. Dat wekte meteen 
onze interesse op!

Een vrijwilliger mocht op de verzorgingsstoel 
plaatsnemen voor een basisverzorging. We zagen hoe 
enthousiast Yana haar producten aan de man bracht. 
De verzorgingsproducten, de geurtjes en de make-up 
mochten we nadien allemaal uittesten. Yana legde ook 
de werking van haar bijjob als consulente uit. Ze werkt 
als opticien, maar vindt het heel leuk om een extraatje 
bij te verdienen in een heel ontspannen kader. 

Nadien hebben we Yana bedankt voor haar leer-
rijke presentatie en ze kreeg nog een attentie van de 
minionderneming ’t VETJE.

WAAR HOUDT DE EU ZICH  
NU EIGENLIJK MEE BEZIG?

Iedereen kent de Europese Unie maar slechts 
een beperkt aantal mensen kan ook vertellen 
wat ze doet en al heeft gerealiseerd. We leerden 
dit aan de hand van een spelletje. De spreek-
ster noemde enkele zaken op, bijvoorbeeld het 
minimum aantal verlofdagen. Wie dacht dat 
dit door onze Belgische regering werd vastge-
legd, kon het hoofd naar links draaien; dacht 
je dat dit door de Europese Unie werd gere-
aliseerd, dan moest je het hoofd naar rechts 
draaien. Een erg tof spel om te achterhalen wat 
de Europese Unie zoal doet. 

niet gestart met die 27 landen. Het begon met zes 
landen, nl. Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Italië, 
West-Duitsland en ook ons land. Het duurde even 
voor andere landen mee in dit project stapten, maar 
uiteindelijk zagen de andere Europese landen ook 
de gigantische voordelen in van een gestructureerde 
samenwerking tussen Europese landen. 

Als je denkt dat je zomaar in de EU kunt stappen, 
heb je het helemaal mis. Er zijn verschillende toetre-
dingsvoorwaarden die ervoor moeten zorgen dat enkel 
eerlijke, stabiele en democratische Europese landen 
kunnen toetreden. Bij dit onderwerp maakten we 
een zijsprong naar de situatie in Hongarije en Polen 
waar momenteel verschillende voorwaarden worden 
geschonden zoals het respecteren van de rechten van 
de mens. We stonden natuurlijk ook stil bij het feit dat 
het Verenigd Koninkrijk in 2020 uit de EU stapte en 
wat de gevolgen hiervan zijn. 

Als laatste vertelde Rosalie ons over de toekomst-
plannen van de EU en de structuur van deze instelling. 
Zo weten we nu bijvoorbeeld waar er vergaderd wordt 
en wie de leiding heeft over welke tak van de EU.

Rosalie van het Europahuis Ryckevelde ver-
telde de 6es aso gedurende drie lesuren over 
het reilen en zeilen van de Europese Unie. Een 
erg actueel onderwerp als je het mij vraagt.

TEKST: ARTHUR DEWAELE 6EE

TEKENING: ELISSAH MEERSMAN 6WWI

We begonnen met een quiz over het ontstaan, 
de werking en het doel van deze Europese samen-
werking. Wisten jullie dat de EU oorspronkelijk een 
gemeenschap was die rond kool en staal draaide? 
We achterhaalden hoe het komt dat we vrij over de 
grenzen heen kunnen reizen en waarom alle goederen 
zomaar in elk EU-land mogen worden ingevoerd. 

Daarna kwam de uitbreiding van deze instelling 
aan bod. We kregen de opdracht om in vijf minuten 
zoveel mogelijk landen op te schrijven die momen-
teel lid zijn van de EU. Het was wat zoeken, maar 
uiteindelijk kwamen we samen aan de 27 landen die 
nu deel uitmaken van de Europese Unie. De EU is 

ROSALIE VAN HET EUROPAHUIS RYCKEVELDE
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Samen met de zesdes en zevendes bso-tso trok-
ken we van 2 april tot en met 5 april op einde-
jaarsreis naar Parijs. Elke ochtend kregen we via 
de WhatsApp-groep het programma van de dag. 

TEKST: INES EN SAFAA BOUKHRISS 6HA

TEKENING: ESTHER BAILLEUR EN HELENA GESQUIÈRE 6CM

« Tout commence à Paris »
NANCY SPAIN

zondag 3 april
Na het ontbijt bezochten we Musée d’Orsay. Dit 

museum, dat oorspronkelijk een station was, herbergt 
een schitterende collectie impressionistische kunst. 
‘s Middags kregen we vrije tijd om iets te eten en te 
drinken. We vonden elkaar terug voor de pyramide 
van het Louvre om een wandeling langs de highlights 
van de lichtstad te maken. Na de tocht trakteerden de 
leerkrachten op een ijsje en kregen we vrije tijd om 
te shoppen. In de vooravond gingen we griezelen in 
de catacomben, een beroemde verzameling onder-
grondse begraafplaatsen. We namen de metro naar 
de jeugdherberg waar het avondmaal op ons stond te 
wachten. Verkleed als Franse vlag presenteerden de 
leerkrachten een quiz als avondactiviteit.

dinsdag 5 april
We gebruikten onze laatste metrotickets richting 

Hôtel des Invalides. Wat nu een gigantisch oorlogsmu-
seum is, werd vroeger opgericht door Louis XIV, de 
Zonnekoning, als een soort ‘revalidatiecentrum’ voor 
oude en gehandicapte oorlogsveteranen. In de Dôme, 
de kerk naast het Hôtel des Invalides, ligt Napoleon 
Bonaparte begraven in een gigantisch praalgraf, een 
must-see. ’s Middags bracht de bus ons naar Versailles, 
het grootste paleis van Europa en de glorie van de 
Zonnekoning. Ooit woonden hier 20 000 mensen! We 
zagen onder andere de wereldberoemde Spiegelzaal en 
de slaapkamer met het bed waarin Louis XIV stierf. 
Na het bezoek aan het kasteel vond de finale van de 
homo parisien plaats. In een petanque-duel namen 
Tine Oroir en Diola Rama het tegen elkaar op. Proficiat 
aan Diola die ‘de beker’ in de wacht sleepte! Aan alle 
mooie liedjes komt helaas een eind, dus keerden we 
na de prijsuitreiking naar Waregem terug met mooie 
souvenirs om lang te koesteren.

maandag 4 april
Paris à vélo! Een gids nam ons mee naar ongewone 

plaatsen die we niet echt met Parijs associëren. Na 
wat vrije tijd maakten we kennis met La Madeleine, 
Opéra Garnier, Galeries Lafayette, Place Vendôme 
en de Tuilerieën. Als avondactiviteit beklommen we 
de heuveltop Montmartre, ook gekend als La Butte. 
Dit voormalige kunstenaarsdorp werd ooit bewoond 
door Picasso en Dalí. Hier staat ook de majestueuze 
basiliek Sacré-Cœur. De steile, kronkelende straatjes 
boden ons een fijn uitzicht over de stad. 

zaterdag 2 april
Afspraak aan de Damweg in alle vroegte. Om 

11.00 uur stonden we al onder La Grande Arche op La 
Défense, de moderne kantoorwijk die in het verlengde 
van de Champs-Elysées ligt. We imiteerden er schilde-
rijen en beeldhouwwerken die we later op reis zouden 
tegenkomen. Na een tussenstop in de jeugdherberg, 
namen we de metro richting Musée Rodin, één van de 
trekpleisters op kunstgebied in Parijs. In dit museum 
vind je enkel werken van de Franse beeldhouwer en 
schilder Auguste Rodin, zoals Le baiser. In de late 
namiddag maakten we een wandeling langs de Seine 
en een boottocht. Na het avondmaal in de authentieke 
bistro La Cochonnaille, bezochten we de Eiffeltoren 
by night. Aan de voet van dit wereldberoemde monu-
ment hielden we een kaasproeverij en ging de rode 
draad van de reis, de homo parisien, van start.

Wij bedanken mevrouw Blondeel, mevrouw Veys, 
mevrouw Vanveerdeghem, mevrouw Crequie en 
iedereen die geholpen heeft om deze reis te laten 
plaatsvinden.

MUSÉE D’ORSAY
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Als het kriebelt, moet je … 

Kayliegh Deloose 
7 Business Support
Accounting Administration

Na mijn 7e jaar wil ik graag verder studeren voor 
boekhouder. De richting die ik daarvoor zal volgen is 
Accounting Administration, een graduaatsopleiding 
van twee jaar. Daarvoor trek ik naar Vives in Kortrijk.

De persoon die mij inspireerde is mijn stagemen-
tor van mijn stageplaats (Geldhof-Vermeersch). Ik 
kreeg veel boekhoudkundige taken en ik doe dit ook 
graag. Ik weet wel nog niet wat ik na mijn graduaat 
wil doen. Ik twijfel tussen verder studeren voor een 
bachelor of gaan werken. Als mijn graduaat niet lukt, 
zou ik graag solliciteren bij mijn huidige stageplaats. 
Ik kijk ernaar uit om later boekhouder te worden. 
Eerst wil ik beginnen in een bedrijf, daarna zou ik 
graag zelfstandig worden.

Viktor Leenaert 
6 Economie-Wetenschappen 
Geneeskunde, met topsportstatuut

Na een lange periode van twijfelen en piekeren, 
heb ik besloten om volgend jaar geneeskunde of kine-
sitherapie te studeren. Om tot deze keuze te komen, 
ging ik naar infodagen en vroeg ik raad aan mensen 
die deze beroepen uitoefenen. Verder koos ik voor 
deze studierichting(en) omdat ik denk dat deze stu-
dies mij zullen interesseren en omdat beide beroepen 
mij aanspreken. 

Ik ben erg geïnteresseerd in alles wat met sport te 
maken heeft en ik hoop dan ook om later een job uit te 
oefenen waarbij sport een hoofdrol speelt. Zelf doe ik 
aan atletiek, meer bepaald aan hardlopen. Sinds een 
paar jaar ben ik vooral gespecialiseerd in de 1500 en 
800 meter. Ik hoop dan ook mijn sport tijdens mijn 
studies aan de universiteit verder te kunnen beoefe-
nen. Om dit op een enigszins comfortabele manier 
te kunnen doen, zou het behalen van een topsport-
statuut een absoluut pluspunt zijn. Op die manier 
zou ik mijn studies kunnen spreiden. Ik hoop deze 
zomer dan ook op een knalprestatie, zodat ik mijn 
doel kan behalen.

Taylon Vandenbroecke 
6 Boekhouden-Informatica
Toegepaste informatica 

Ik volg momenteel Boekhouden-Informatica en ik 
blink uit in informatica. Ik ben geïnteresseerd en vaar-
dig en in deze lessen vliegt de tijd. Ik ben dan ook van 
plan een bacheloropleiding Toegepaste Informatica 
te volgen. De richting die mij nu het meest boeit, is 
‘Mobile & Enterprise developer’. Ik hoop in het derde 
jaar een goede stageplaats te vinden. Misschien kan ik 
er daarna ook als afgestudeerde aan de slag.

In de toekomst wil ik een eigen ICT-bedrijf star-
ten. Misschien begin ik zelfs een autozaak want ik 
heb ook een grote passie voor auto’s.

Elma Omerovic 
6 Economie-Moderne talen
Criminologische wetenschappen

Volgend jaar zou ik heel graag criminologie stu-
deren aan de universiteit in Gent. Een studiekeuze 
maken was niet zo moeilijk omdat criminologie bij 
mij al jaren op nummer 1 staat. Ik was altijd al geïn-
teresseerd in het bestuderen van menselijk gedrag en 
in het bijzonder van crimineel of afwijkend gedrag in 
de maatschappij. Ook boeiend is dat je in het eerste 
jaar een ruim aanbod van heel diverse vakken krijgt 
zoals sociologie, antropologie, psychologie, economie, 
strafrecht en zoveel meer. Bovendien kan je met het 
diploma van criminologe na je studies veel kanten op 
qua job en dit spreekt me ook aan. Zo kan je bijvoor-
beeld als justitie-assistent werken of in een praktijk 
belanden samen met psychologen, criminologen en/of 
psychiaters met één gemeenschappelijk doel, nl. om 
mensen weer op het goede pad te brengen. Ik popel nu 
al om aan de studies te beginnen omdat ik denk dat 
de studierichting 100 % bij mijn interesses aansluit!

Jana Vandepitte 
6 Latijn-Moderne Talen
Toegepaste taalkunde 

Ik wist eigenlijk al meteen dat ik een richting zocht 
met talen omdat wiskunde en wetenschappen mij niet 
echt interesseren. Jammer genoeg is de keuze voor 
talenrichtingen in het hoger onderwijs eerder beperkt. 

Ik koos voor Toegepaste Taalkunde omdat deze 
richting niet enkel focust op de pure woordenschat 
en grammatica van een taal, maar vooral op het inoe-
fenen van de talen. Als vreemde talen kies ik voor 
Spaans en Engels, vooral omdat ik later graag naar het 
buitenland wil gaan en het zijn beide ook wereldtalen. 
Na de bacheloropleiding heb je verschillende master-
mogelijkheden, onder andere ‘Meertalige commu-
nicatie’ en ‘Ondertitelen’. Het is dus wel een richting 
waar je veel kanten mee op kan, in tegenstelling tot 
wat men vaak denkt. 

In deze richting ben je verplicht om één semester 
in het buitenland door te brengen. Ik kijk er heel erg 
naar uit om in Spanje of Latijns-Amerika te studeren. 
Je komt zo met veel verschillende mensen en culturen 
in contact. Dat heeft mij echt overtuigd om voor deze 
richting te kiezen.

“Ik ben blij dat 
ik volgend jaar 
eindelijk mijn 
kinderdroom mag 
gaan waarmaken.” 

SARAH VERMEEREN

Er wordt wat afgesprongen in de onderwijswereld. 
In LO-lessen heb je de tijgersprong, de minister van 
Onderwijs promoot de digisprong en leerlingen van 
het zesde of zevende jaar moeten een keuzesprong 
maken. Die laatste is vaak de spannendste sprong!

Na een intensieve zoektocht met haltes bij het 
CLB, de onderwijskiezer, de klassenleraar, ouders, 
vrienden, de SID-in, hogescholen en universiteiten die 
hun deuren weer mogen openzetten, zijn de meeste 
leerlingen er nu wel ongeveer uit. Vreugdesprongetje!

NATHALIE DEBAERE LEERKRACHT 
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springen!

Tine Oroir 
6 handel
Educatieve opleiding: kleuteronderwijs 

Ik volg Handel maar mijn hart gaat uit naar kinde-
ren. Die liefde is vooral gegroeid door het babysitten. 
Op de Youca Action Day heb ik dan ook een dag mee-
geholpen in de kleuterklas van de lagere school waar 
ik zelf op de bankjes zat. Ik vond het fantastisch en 
wist meteen dat ik kleuterjuf wou worden. Ik droom 
er nu al van om later mijn eigen klasje te hebben. 
Kinderen nieuwe dingen aanleren via allerhande 
leuke thema’s, het lijkt me een droom!

Merel Vandenbogaerde 
6 Humane Wetenschappen
Uitwisseling naar Paraguay

Ik ga een jaar op uitwisseling naar Paraguay. Daar 
zal ik een half jaar middelbaar volgen en een half jaar 
universiteit. Welke studierichting het wordt, weet ik 
nog niet, want dat wordt pas bekeken wanneer ik daar 
ben. Het hangt af van de regio en van welke scholen 
daar in de buurt zijn. Tijdens mijn verblijf ga ik bij 
een gastgezin wonen. 

Ik wou eigenlijk al heel lang op uitwisseling en 
het was de bedoeling dat ik tijdens mijn 5e middel-
baar een trimester zou vertrekken, maar toen kwam 
corona en het plan werd een jaar uitgesteld. Dan heb 
ik zelf beslist om tot na mijn laatste jaar middelbaar 
te wachten en er meteen een uitwisseling van een 
jaar van te maken. Ik wil al heel mijn leven Spaans 
leren. Spanje vond ik te dichtbij, dus wou ik naar 
Zuid-Amerika. Toen ben ik bij Paraguay terechtge-
komen omdat dat land mij totaal onbekend was. Ik 
wou eens helemaal in het onbekende duiken, vandaar 
mijn landkeuze.

Sarah Vermeeren 
6 Humane Wetenschappen
Educatieve opleiding: lager onderwijs
 
Ik ga volgend jaar lager onderwijs aan Vives 

Kortrijk studeren. Ik denk dat het in mijn bloed zit 
om leerkracht te worden, want mijn beide ouders 
geven ook les. Het lijkt mij geweldig om elke dag 
mijn kennis door te geven aan jonge en leergierige 
kinderen. Mijn creativiteit en muzikaliteit hebben de 
doorslag gegeven bij mijn keuze. Ik verlang er al naar 
om iedere vrijdagnamiddag leuke knutselactiviteiten 
te geven en muziek bij deze lessen te betrekken. 

Mijn ervaring als moni bij Kazou speelt ook een 
grote rol. Tijdens deze week op vakantie kan ik altijd 
het beste van mezelf geven en voel ik me super. Het 
lijkt me zo fijn om elke dag met zo’n voldaan gevoel 
thuis te komen. 

In deze studie kijk ik het meest uit naar de stages. 
De theorie omzetten in praktijk moet fantastisch zijn. 
Ik ben blij dat ik volgend jaar eindelijk mijn kinder-
droom mag gaan waarmaken.

Jana Adams 
7 Business Support
HR-support

Na mijn 7e jaar wil ik HR-support volgen aan de 
hogeschool Vives in Kortrijk. De mentaliteit is daar 
voor een groot deel dezelfde als hier in Waregem en 
de reviews zijn positief over de richting en de school. 

Ik koos deze richting uit interesse en omdat de sta-
ges die ik de afgelopen drie jaar liep, op deze richting 
gebaseerd waren. Ik kreeg er taken als boekhouden, 
klasseren, de telefoon opnemen en mensen door-
verbinden en kasten op orde zetten. In de richting 
HR-support zijn de talen Engels en Frans ook zeer 
belangrijk en dat is iets wat mij erg interesseert. 

Ik zou graag aan het onthaal van een bedrijf zitten 
om contact te hebben met de bezoekers. Het beroep 
dat ik wil uitoefenen is een knelpuntberoep, dus zal 
ik niet te lang moeten wachten om een kans te krijgen 
op de arbeidsmarkt.

Ilse Dekens 
6 Secretariaat-Talen
Logopedie en Audiologie

Toen ik in het vijfde leerjaar een leerachterstand 
en faalangst bleek te hebben, schakelden mijn ouders 
een logopediste in. Ze hielp me met schoolwerk, maar 
ze gaf me vooral een hoop zelfvertrouwen. Door haar 
enthousiasme en haar optimisme kwam ik steeds met 
een glimlach terug van de sessies.

Ruim zes jaar later sta ik te popelen om zelf 
logopediste te worden. Ik denk dat dit voor mij de 
meest geschikte studierichting is omdat ik heel soci-
aal, enthousiast en leergierig ben én omdat ik voor 
anderen iets wil betekenen. 

Mijn keuze werd bevestigd toen ik op de SID-in 
met docenten kon praten en stond helemaal vast na 
het interview met een logopediste dat ik voor een 
opdracht in het vak Nederlands afnam.

Ik weet zeker dat ik kinderen zal kunnen stimu-
leren om door te zetten. Ik twijfel nog of ik in een 
praktijk, een ziekenhuis of een school wil werken, 
maar de stages zullen dat wel uitwijzen.

Phaedra Van Driessche
 Creatie en Mode
Audiovisuele Kunsten: Animatiefilm

Aanvankelijk wist ik totaal niet wat ik volgend 
schooljaar zou doen. Pas toen ik op Onderwijskiezer 
de richting ‘Animatiefilm’ ontdekte, wist ik dat dit was 
wat ik wilde doen, dit wilde ik kunnen. 

Ik ben al lang gefascineerd door animatie. Het is 
meestal het eerste wat mij opvalt als ik naar films kijk. 
Een voorbeeld van een film die, naar mijn mening, 
zeer mooi geanimeerd is, is ‘Anastasia’. Zowel de 
tekenstijl als het verhaal zijn enorm Disney-achtig 
en dus totaal niet realistisch, maar toch voelt het, door 
de kleinste details en bewegingen, zo realistisch aan.

Deze studierichting, die ik aan het KASK & 
Conservatorium in Gent zal volgen, is vooral geschikt 
voor mensen die graag tekenen en er een verhaal mee 
willen vertellen. Dit is precies wat ik wil doen. Voor 
mij is het de eerste stap naar mijn droom: anima-
tiefilms leren maken en, wie weet, ooit mijn eigen 
animatieserie maken.

13



In deze tijden waarin het ene straffe ver-
haal na het andere op onze sociale media 
verschijnt en fake news elke dag, zonder 
nadenken, massaal verspreid wordt, is het 
ontzettend belangrijk om alles wat we lezen 
heel goed in vraag te stellen. Daarvoor moe-
ten we een beroep doen op onze intuïtie 
(ons buikgevoel) en natuurlijk ook op ons 
kritisch denkvermogen, maar kunnen we 
dit trainen? 

TEKST: JOLINE VANKEIRSBILCK LEERKRACHT

TEKENING: MEREL SOETAERT 5HWA

Om onze innerlijke factchecker en onze kriti-
sche geest alvast wat aan te scherpen, gingen we 
met de redactie op zoek naar een aantal straffe ver-
halen over onze collega’s. Helaas zijn tijdens onze 
journalistieke voorbereiding de feiten en onze fan-
tasie een beetje door elkaar gelopen. Sommige van 
deze verhalen zijn dus echt gebeurd, andere niet. 

Kan jij uitdokteren of deze verhalen waarge-
beurd zijn of verzonnen? De oplossing vind je 
elders op deze pagina. Om privacyredenen wer-
den de namen van onze collega’s weggelaten. Doe 
gerust een beroep op diezelfde intuïtie om te weten 
te komen over welke leerkracht het gaat.

Er was (misschien) eens…
VERHAAL 2
Twee van mijn leerlingen waren het eerste uur-

tje van de dag afwezig op school. Ze hadden net dat 
uurtje toets van mij. Vijf minuten voor het einde 
van de les kwamen ze toch binnengewandeld. Ze 
gebruikten het excuus dat een van hen een lekke 
band had en de andere had hem zogezegd gehol-
pen om de band te herstellen. Zo hadden ze helaas 
het eerste uurtje gemist. Ze beweerden ook dat ze 
langs het secretariaat gepasseerd waren. Ik vond 
het al een beetje verdacht, maar liet het voorlopig 
zo. Samen met hen sprak ik een datum af voor 
een inhaaltoets. 

Toen diezelfde leerlingen echter uit het klas-
lokaal wandelden, hoorde ik hen in de gang met 
hun vrienden praten en opscheppen over het feit 
dat ze de toets op deze manier hadden geskipt en 
nu zeker meer tijd zouden hebben om voor de 
inhaaltoets te studeren. 

Ik besloot het hen niet gemakkelijk te maken 
en hen eens goed beet te nemen! Ik stelde dus 
twee toetsen op. De leerlingen moesten bij het 
inhalen van de toets elk aan een andere kant van 
het klaslokaal gaan zitten. Elke toets stond op 30 
punten en bevatte 5 vragen. De vier eerste vragen 
stonden telkens op 1 punt, maar de laatste vraag 
stond op 26 punten. Die vraag was: “Welke band 
van jouw fiets was die dag lek?” Ze vulden allebei 
een andere in en vielen zo door de mand.

VERHAAL 3
Tijdens mijn opleiding had ik de gevangenis 

van Oudenaarde als stageplaats gekozen. Dat is 
een mannengevangenis waar ze hun eigen sti-
katelier hebben en hun eigen uniformen maken. 
Toen ik aankwam, vond ik het wel een beetje een 
raar beeld: een hoop ruige mannen aan een naai-
machine. Er hing ook een vreemde sfeer. Ik had 
de opdracht gekregen om een prototype voor een 
’nieuw’ uniform uit te werken. Het patroon was 
getekend en ik zou dit snel eens in elkaar steken 
om te zien of de pasvorm wel goed zat. Ik zat te 
stikken aan een naaimachine en achter mij zat 
Victor, een Russische man, klein van gestalte én 
een seriemoordenaar. Je kan wel denken dat ik 
niet echt op mijn gemak was.

Plots voelde ik een punt van een schaar in mijn 
rug duwen! Ik gilde het uit: “Victor!” Hij reageerde 
in gebrekkig Engels en met een gigantische grijns: 
“Hi hi, I know what you’re thinking!” en legde me 
vervolgens uit hoe ik het patroon beter kon stik-
ken. Ik was superhard geschrokken, maar Victor 
wilde alleen mijn aandacht trekken. Hij had me 
geroepen, maar door het lawaai van de machines 
had ik hem niet gehoord. Hij vond er dan maar 
niks beters op dan me met die schaar te prikken. 
Ik had me nog nooit zo bang gevoeld in mijn leven!

OPLOSSING

een = waar / twee = niet waar / drie = waar

VERHAAL 1 
Ik was op een zaterdagmorgen op weg naar 

mijn werk en stond midden op een kruispunt te 
wachten. Ik wou de auto’s voor mij doorlaten om 
linksaf te slaan. Toen plots: BOEM! Een luide 
knal, een smak tegen mijn auto. Gelukkig reed 
ik met een stevige wagen en had ik mijn gordel 
om. Ik kon mijn deur niet openen en moest over 
de passagierszetel uit mijn wagen kruipen. Mijn 
auto was ‘perte totale’. 

De meneer die me had aangereden, bleef maar 
over mijn arm wrijven en zich excuseren. “Ik had 
het stoplicht niet gezien”, zei hij voortdurend. Ik 
was echter in shock en slingerde hem allerlei ver-
wijten naar zijn hoofd. 

Niet veel later kwam de ambulance, maar ik 
wou niet mee. “Er scheelt niets aan mij,” opperde 
ik, “ik blijf bij mijn auto.” “Je moet eens kijken 
wat hij deed! Hij is een gevaar op de baan!” riep 
ik nog. De ambulanciers zagen echter meteen dat 
ik wat verward was en waren bezorgd om mijn 
gezondheid. Een lieve verpleegster stelde voor 
om mijn bloeddruk te meten. Daarvoor moest 
ik heel eventjes op een brancard gaan liggen, zei 
ze. Voor ik het wist, werden mijn benen boven op 
die brancard gezwierd, werden de riemen toege-
gespt en vloog ik de ziekenwagen binnen. In een 
mum van tijd was ik op weg naar het ziekenhuis. 
Ik moest er uiteindelijk een week blijven met een 
hersenschudding!

Een jaar later ging ik, helemaal hersteld, naar 
een bal in Kortrijk. Daar leerde ik mijn toekom-
stige man kennen. Het was een heel fijne avond 
en we werden een koppel. Na een aantal weken 
ging ik voor de eerste keer bij hem thuis. Zijn papa 
kwam me nogal bekend voor want, raad eens, het 
was mijn toekomstige schoonvader die mij destijds 
had aangereden!
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Kunst van het huis

NAAMBEESTEN 
Naar het voorbeeld van de Spaanse kunstenaar 
Miro, die zijn naam altijd op een originele manier 
in zijn schilderijen verwerkte, speelden de leerlin-
gen met de typografie van hun naam. Ze probeer-
den veel verschillende soorten, groottes en diktes 
uit. Ze zetten hun naam in spiegelbeeld en gingen 
op zoek naar een leuk figuurtje.

IK BEN CULTUURMINDED
Brainstormen: wat hoort er allemaal bij cultuur? 
Ben ik cultuurminded? Hoe beleef ik cultuur? Het 
eindresultaat is een veelzeggende collage.

FANTASIEDIER
De leerlingen van 1B maakten een ruimtelijk werk 
van een fantasiedier in papier maché. 

ISABELLE COLPAERT, KIMBERLY DE FRENE 

EN RUTH BEKAERT LEERKRACHTEN

PAARDEN IN GALOP
De leerlingen van A1KM maakten in de lessen 
creatie en vormgeving een beeltenis van een paard. 
Daarvoor lieten ze zich inspireren door de beelden 
uit onze stad “Waregem, stad in galop”.

MASKERADE
De leerlingen bewerkten verschillende soor-
ten papier met allerhande materialen (zoals 
plakkaatverf ) en technieken tot een masker. 
De werken van Kimmy Cantrell stonden model 
voor deze opdracht.

MINIMALISTISCH  
BOETSEERWERK 

De leerlingen van 1A boetseerden in de lessen 
beeld een minimalistisch beeldje van een vogel of 
een konijn in de stijl van de surrealistische kunste-
naar Jean Arp. De decoratie mocht dan weer erg 
druk en kleurrijk. Daarvoor haalden ze inspiratie 
uit de werken van Niki de Saint Phalle.

MODERNE ABORIGINALS
Thema van deze lessen was moeder aarde en 
de milieuproblematiek. De inspiratie haalden 
de leerlingen uit gesprekken over milieuacti-
visten, filmpjes over de Aboriginals en film-
pjes en foto’s van Yann-Arthus Bertrand (Frans 
fotograaf-journalist).
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Klassieke sporten zoals voetbal werd Matthias 
Devos uit 4E4B altijd snel beu, dus gooiden 
zijn ouders het over een andere boeg. Zes 
jaar geleden lieten ze hun zoon zijn eerste 
kajaktocht aanvatten. Met succes, Matthias 
is ondertussen helemaal gewonnen voor zijn 
sport. Tussen het peddelen door stelden we 
hem enkele vragen.

ISAURA VANHOUTTE 5GL EN MEREL SOETAERT 5HWA

HOE VAAK ZIT JE IN JE KAJAK?

Tijdens de week zijn er drie trainingen. In het week-
end is er een extra krachttraining.

TRAIN JE IN DE BUURT?

Trainen doen we op het kanaal Kortrijk-Bossuyt, niet 
ver van het centrum van Stasegem. Ook de club van 
Kortrijk traint daar. 

TRAIN JE IN GROEP OF INDIVIDUEEL? 

We trainen in drie aparte groepen. Die worden 
samengesteld op basis van je roeisnelheid.

KAN JE GEDURENDE HET HELE JAAR KAJAKKEN?

In de winter is het soms te koud, maar dan wor-
den er afwisselend loop- en spelletjestrainingen 
georganiseerd.

ZIJN ER RISICO’S VERBONDEN AAN KAJAKKEN?

Nee, er zijn geen risico’s. Het ergste wat kan gebeuren, 
is in het water vallen wanneer het koud is.  

KAJAK JE ALTIJD ONDER BEGELEIDING?

Alleen het water opgaan mag pas als je 16 bent. Zodra 
je 18 bent, mag je kajakkers die jonger zijn dan 16 
begeleiden.

HOE ZIET JE KAJAKTOEKOMST ERUIT?

Het liefst zou ik trainer of jeugdbegeleider worden 
omdat het me fijn lijkt boeiende activiteiten te orga-
niseren. Sowieso zou ik graag aan kleinschalige wed-
strijden blijven deelnemen.

IN HET PROGRAMMA ‘DE CONTAINER CUP’ LEVEREN 

ROEIERS EN KAJAKKERS STEEDS UITSTEKENDE 

PRESTATIES. HEB JIJ DAAR EEN VERKLARING VOOR?

Ik denk dat de goede prestaties een gevolg zijn van 
het feit dat kajakken en roeien je kracht en uithou-
dingsvermogen een enorme boost geven. 

HEB JE TIPS VOOR MENSEN DIE WILLEN  

BEGINNEN SPORTEN?

Zorg ervoor dat er een leuke sfeer is in de groep. Zo 
heb je altijd een goede reden om te gaan trainen.

Kajakker Matthias Devos 

Topsporters 
Hanne en Noah

Twee leerlingen uit 6HB combineren volgend 
jaar topsport met hogere studies. Hanne De 
Schinkel neemt in juli deel aan het EK rope 
skipping. Zij zal ergotherapie studeren. Noah 
Debosschere voetbalt bij de beloften van 
KMSK Deinze (1B). Hij zal vastgoed (of marke-
ting) studeren. Omdat hij overdag traint met 
de A-kern, krijgt hij een topsportstatuut.

JAN DEPOORTERE LEERKRACHT

Beide ambitieuze leerlingen beoefenen hun sport 
al meer dan 10 jaar en zijn er ettelijke uren van de 
week mee bezig.

HANNE
“Toen ik vijf jaar was, is het begonnen, ergens op 
de markt in Deinze. Ik werd onmiddellijk door de 
microbe gebeten en sta na al die jaren op het hoogste 
niveau. Er zijn bij rope skipping verschillende onder-
delen. Ik zal aan het EK deelnemen met een team van 
vier. Bij de proeven is snelheid heel belangrijk. Ik train 
driemaal per week twee uur op techniek, kracht en 
snelheid. Zowel individueel als in team viel ik eerder 
al in de prijzen.” 

NOAH
“Ik begon op vijfjarige leeftijd en speelde bij Zulte-
Waregem, KV Oostende en nu dus Deinze. Ik train 
vijfmaal per week en ben ongeveer 14 à 16 uur bezig 
met voetbal. Als de kans zich zou voordoen om pro-
fessioneel te voetballen, zal ik die niet laten liggen. 
Ik ben spits en kan de bal goed bijhouden met de 
rug naar het doel. Bovendien heb ik een goede rech-
tervoet. Een werkpunt is de startsnelheid. Uiteraard 
hoop ik volgend seizoen door te breken. Het gevoel 
zit alvast goed.”

HANNE – FOTO TOBY TRAETS

NOAH

MATTHIAS
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Een goed paard maakt nog geen goede rui-
ter, en dat beseffen paardenliefhebbers Emile 
Fourneau, Camille Biebuyck en Elise Baert maar 
al te best! Terwijl Emile thuishoort in de wereld 
van eventing, jumpen Camille en Elise erop los. 
Tussen de intensieve wedstrijden door hebben 
ze een gaatje gevonden om ons een en ander 
te vertellen over hun lievelingssport. Hun aan-
stekelijk enthousiasme neemt je mee naar hun 
wonderwereld. Zin om deze te betreden? 

MARIA MIHUT 4G5C EN LUCCA DEPOORTER 5WWG

HOE BEN JE IN DE PAARDENSPORT GEROLD?

ELISE ‘Mijn ouders namen vroeger deel aan wedstrij-
den, maar zijn nog steeds gefascineerd door paar-
den. Zo heb ik de passie overgekregen. Ze hebben 
een pony voor mij gekocht die de naam Caramelle 
droeg. Vanaf mijn achtste mocht ik zelf wedstrijden 
rijden en sindsdien ben ik trouw gebleven aan mijn 
grote viervoeters.’

HEB JE EEN EIGEN PAARD OF GEBRUIK JE ER ÉÉN VAN 

DE MANÈGE? 

EMILE ‘We hebben twee paarden. Rudy is die van mijn 
moeder en de andere heet Eagel.’
ELISE ‘Onze paarden staan in onze eigen stallen. We 
hebben er in totaal zeven, waardoor het thuis wel 
eens druk kan zijn. Mijn rijpaarden heten Corado, 
Nazzaro en Bueleen.’
CAMILLE ‘Ik heb drie paarden: Keya, Obella en Galegra. 
Ik heb deze namen niet zelf bedacht. Per jaar wordt er 
een beginletter gekozen. De paardenfokkers moeten 
er dan voor zorgen dat de naam van ieder pasgeboren 
dier met die specifieke letter begint.’

MOET ER EEN SPECIALE BAND ZIJN TUSSEN PAARD EN 

RUITER? 

CAMILLE ‘Een goede band hebben, helpt zeker en vast! 
Door veel met je paard bezig te zijn en er met liefde 
voor te zorgen, bouw je een vertrouwensband op 
waardoor je, volgens mij, samen beter kunt presteren. 
Dit zou weleens bijgeloof kunnen zijn, maar net zoals 
mijn geluksbedeltjes aan het kopstuk van mijn paard, 
motiveert het me om mijn best te doen.’

ZIJN ER MENSEN IN DE PAARDENWERELD NAAR WIE JE 

OPKIJKT?

EMILE ‘De liefde voor paarden zit in de familie, en die 
heb ik van mijn moeder geërfd. Zij is tegelijkertijd 
mijn beste supporter en mijn idool. Ik had niemand 
beter kunnen bedenken die mij gedurende mijn car-
rière kon steunen.’

HEB JE AL EEN PRIJS GEWONNEN?

ELISE ‘Voor mij is jumping meer dan een hobby. Als 
ik de keuze had, zou ik alle dagen doorbrengen met 
paarden, te midden van de vele hindernissen. Daarom 
neem ik elke week deel aan wedstrijden. Het harde 
werk wordt dan beloond door de mooie prijzen die 
ik geregeld win.’

In galop
“Het is iets  
waar je elke dag 
mee bezig bent, 
maar ik zou 
voor geen andere 
sport kiezen!”

CAMILLE

WAT IS EVENTING? 
EMILE ‘Eventing is te vergelijken met triatlon. De 
discipline bestaat uit drie onderdelen: dressuur, 
jumping en cross-country. Bij het laatstgenoemde 
moeten ruiter en paard over natuurlijke hindernis-
sen zoals boomstammen springen en aan een hoge 
snelheid een parcours afleggen. Vroeger heette deze 
discipline ‘military’ omdat het een militaire proef 
was in het leger.’

JE HOORT WEL VAAK DAT PAARDRIJDEN GEEN SPORT 

IS. WAT HEB JIJ DAAROP TE ZEGGEN?

ELISE ‘Om te kunnen paardrijden, moet je heel veel 
werken. Fysiek is het zeker een uitdaging, want je 
hebt al je spieren nodig. Daarenboven is het een heel 
technische sport. De coördinatie moet uitstekend zijn 
zodat je niet van je paard valt. Naast beresterk zijn, 
moet je ook bij de pinken blijven!’
CAMILLE ‘Ik zou hen vragen om eens een hele dag mee 
te helpen en te kijken naar alles wat er moet gebeuren 
voor en na het rijden. Paardrijden stopt nu eenmaal 
niet na de training! Je moet je paard eten geven, ver-
zorgen en uiteraard ook de stal poetsen. Het is iets 
waar je elke dag mee bezig bent, maar ik zou voor 
geen andere sport kiezen!’

Dank aan de interviewees voor hun medewerking. 
Wij hebben heel wat over deze magnifieke dieren en 
hun ruiters geleerd!

WAT WIL JE IN DE TOEKOMST NOG BEREIKEN? 

EMILE ‘Volgend jaar zou ik graag de eerste plaats in het 
EK bij de jeugd willen behalen. De Olympische Spelen 
zijn een droom die ik zielsgraag wil waarmaken’.
CAMILLE ‘Onlangs ging ik als vijfde man (als reserve 
dus) mee naar Oostenrijk met de Belgische juniors. 
In de toekomst lijkt het me leuk om echt als teamge-
noot deel te nemen en samen veel prijzen te winnen!’ 

WAT VIND JE HET LEUKSTE AAN JE HOBBY?

EMILE ‘Ik vind het fijn dat een wedstrijddag echt een 
familiegebeuren kan worden, waarbij het grootste 
deel van de familie naar mijn prestatie komt kijken. 
Ik hou ook van de adrenalinekick telkens als ik samen 
met Eagel over de obstakels vlieg’.
ELISE ‘Paardrijden maakt deel uit van wie ik ben. Alle 
aspecten eraan maken mij gelukkig. Zonder mijn 
hobby zou ik mij incompleet voelen. Ik mag wel niet 
vergeten dat ik op een dag kan vallen en me lelijk 
bezeren. Maar men leert door te vallen en terug op 
te staan, toch?’

CAMILLE

EMILE

ELISE
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Zin in een leerrijke studiereis? Ga mee met de eerste-
jaars naar Pairi Daiza! Je wordt om 8 uur opgehaald 
door de bus en je rijdt samen met je klas richting 
Brugelette. Na anderhalf uur kom je aan en begint het 
avontuur. Je kan samen met je klas genieten van alle 
prachtige dieren die zich met plezier door toeschou-
wers laten bekijken. Tussendoor maak je opdracht-
jes voor Mens & Samenleving en ICT, maar het zijn 
zeer fijne opdrachten! Je kan kijken naar de olifanten, 
apen, panda’s en niet te vergeten het aquarium. In het 
aquarium kan je genieten van allerlei dieren uit de 
zee. Ben je niet te bang van haaien, dan is het zeker 
een aanrader! De abdijtoren is ook een topper! Je 
kan er een wandeling maken tussen de vleermuizen. 
Honger? Op vele plaatsen in het park vind je plaatsen 
om je maagje te vullen. Kortom: een fijne studiereis! 

SAARTJE CALLENS 1MB

De volgende reacties bevestigen dat de leerlingen dit 
een superfijne uitstap vonden!

Uitstap naar de tuin 
van de wereld 

“Je leerde door de opdrachtjes meer 
over de dieren. Sommige dieren kon 
je aaien. Binnen de groepjes was er 
echt een groepsgevoel. Iedereen werkte 
mee en had het naar zijn zin! Ik kocht 
geen souvenir, maar wel een wafel met 
slagroom en chocoladesaus. Lekker!” 

MANON STEEMAN 1MB

“Het was heel interessant om dieren te zien en 
erover te leren! In de laatste veertig minuten 
kocht ik in de souvenirwinkel twee knuffeltjes 
voor moederdag.” 

MARILOT LESAGE 1MB

LIEN VERHAMME LEERKRACHT

ERVARINGSPARCOURS 
Via een rollenspel ervaarden leerlingen hoe ze hun 

geld het best beheren om op het eind van de maand 
met een positief saldo te eindigen. Iedere leerling 
kreeg een personage dat automatisch gekoppeld was 
aan een bepaald loon. Sommige leerlingen hadden 
een hoog loon, anderen kregen slechts een bijverdien-
ste. Zo gaat het er in de realiteit ook aan toe. Mensen 
met een job hebben meer kans op een hoger inkomen, 
terwijl anderen door langdurige ziekte bijvoorbeeld 
met een pak minder tevreden moeten zijn. 

In de loop van het spel moest elk personage keuzes 
maken. Zo moest je in het begin beslissen of je een 
woning zou aankopen of huren, een keuze die niet 
voor iedereen evident was door het beperkte aanbod 
aan woningen op de markt en de torenhoge prijzen. 
Daarnaast moest je er rekening mee houden dat je 
nog kleren, boodschappen, internetkosten en water 
en energie moest betalen. Kort samengevat: het was 
niet zo eenvoudig om nog geld over te houden. 

Door mee te doen aan een experiment en via 
opdrachtjes kon je wat geld verdienen. Iedereen 
moest twee soorten nootjes proeven zonder te weten 
welke van een huismerk waren en welke van een 
A-merk. Verrassend is dat de meerderheid het huis-
merk lekkerder vond. Zo zie je dat goedkoop niet 
altijd slecht betekent!

Heb jij enig idee hoe hoog een energiefac-
tuur vandaag de dag is? Of welke andere vaste 
kosten je maandelijks moet betalen? Veel leer-
lingen vinden dat er op school heel weinig aan-
dacht wordt besteed aan financiële educatie. 
Ze hebben geen idee wat er op financieel 
gebied op hen afkomt eens ze zelfstandig gaan 
wonen. Daarom vond onze school het zinvol 
meerdere klassen van de 3de en 4de graad 
te laten deelnemen aan de budgetbeurs geor-
ganiseerd door het Waregemse Welzijnshuis. 

IZALIE VAN NIEUWENHUYSE 5BI

Wakosta?

DE GROTE UITDAGING
Niet alleen de leerlingen hadden moeite om hun 

saldo boven nul te houden, ook leerkrachten eindig-
den met grote schulden. Het was lastig om vaarwel 
te zeggen aan rijkelijk gevarieerde maaltijden en aan 
gewoontes, en hard om te accepteren dat niet iedereen 
het budget heeft om te doen waarin hij zin heeft. Het 
besef dat sommige mensen echt op hun centjes moe-
ten letten en zelfs dan nauwelijks iets overhouden, 
zinderde bij iedereen na. 

Dit bezoek brengt je met beide voetjes terug op de 
grond en is zeker een aanrader. Het verbetert niet 
alleen je financiële geletterdheid, je krijgt er een bre-
dere kijk op de maatschappij bovenop!

“Er is ook een grot met vleermuizen. De gang 
loopt verder langs nachtdiertjes en lichtgevende 
stenen en kristallen. Wat verder staan er twee 
heel oude skeletten. De panda’s hebben we niet 
zo goed kunnen zien want die zaten te ver. In 
de slangenboot zitten heel veel grote reptielen. 
Het was een supertoffe dag en we hebben coole 
dieren gezien!”

NORA DUMON 1MB

18



Van het Gravensteen tot de Graslei en helemaal 
tot in het Dr. Guislain Museum. Dit zijn enkele 
plaatsen die wij, vierdes humane wetenschap-
pen, mochten bezichtigen op onze daguitstap 
naar de mooie stad Gent. 

ALANA WELVAERT 4HW4A

Onze derdes aso beleefden een prachtige, zonover-
goten dag in Parijs. We moesten vroeg opstaan, maar 
dat hadden we er wel voor over. Eenmaal in Parijs 
stapten we van de bus en meteen kwam een verkoper 
ons sleutelhangers van de Eiffeltoren aanbieden. Die 
Eiffeltoren hebben we die dag voortdurend gezien: 
vanop de boot op de Seine, vanop het dak van de 
Galeries Lafayette … 

Drie keer reisden we met de metro en drie keer 
werkte mijn ticket niet. De laatste keer duwde de 
leerkracht gewoon de poortjes open om mij door te 
laten. In de metro zaten we als sardientjes in een blik 
op elkaar gepropt. 

Het origineelste 
souvenir uit Parijs!

Toen we ’s middags op een bankje zaten te eten, 
genietend van de zon, kwam weer een bedelaar naar 
ons toe die dit keer geen sleutelhangers verkocht, 
maar zijn hele levensverhaal vertelde. Op het bin-
nenplein van Palais Royal kropen we op de zwart-wit-
gestreepte zuilen om een leuke groepsfoto te maken. 
Daarna trokken we naar de Galeries Lafayette waar 
we ons vergaapten aan dure merken. Vervolgens 
maakten we een boottocht op de Seine. We voeren 
onder Pont Alexandre III, de mooiste brug van Parijs, 
en bovenop stonden mensen naar ons te zwaaien. 

In de late namiddag beklommen we Montmartre. 
Het leek één grote markt waar mensen spulletjes ver-
kochten op hun tapijten, en ook nu weer kwamen ze 
ons sleutelhangers van de Eiffeltoren verkopen. Veel 
mensen lagen er te zonnen en te genieten van het 
mooie uitzicht over de stad. 

De avond mochten we vrij invullen en wij zijn naar 
een gezellig terrasje geweest op Place du Tertre. Om 
af te sluiten wandelden we door de winkelstraatjes op 
zoek naar souvenirs. Met vijf sleutelhangers van de 
Eiffeltoren in onze rugzak (of wat had je gedacht ) 
stapten we om halfnegen vermoeid weer op de bus 
richting Waregem.

MARGOT VERMEERSCH 3GLC

We begonnen onze dag met een cultuurhistorische 
ontdekkingstocht. We werden in groepen verdeeld en 
aan de hand van een kaart en Bookwidget konden 
we de stad verkennen. Er waren enkele verplichte 
stopplaatsen waaronder Het Gravensteen, De Dulle 
Griet, De Vrijdagsmarkt, De Sint-Baafskathedraal, 
het Gerard den Duivelsteen, de Krook, het oude 
gerechtsgebouw en de Graslei. Aan elke stop was er 
een opdracht gekoppeld zoals een foto nemen, een 
gedicht aanvullen enzovoort. Hierna konden we op 
eigen houtje Gent verkennen en iets gaan eten.
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Om 13.20 uur sprongen we dan terug de bus op 
voor het tweede deel van de dag: een bezoek aan het 
Dr. Guislain Museum. Daar kregen we een rondlei-
ding van een ervaren gids. Hij informeerde ons over 
de geschiedenis van het museum dat vroeger een psy-
chiatrische instelling was en vertelde hoe de patiën-
ten toen behandeld en gediagnostiseerd werden. We 
liepen ook door galerijen met kunst gemaakt door 
psychiatrische patiënten en door kamers waar ooit 
psychiatrische patiënten verbleven. Het was een heel 
interessant bezoek en we leerden ook heel veel bij. 
Dit was echt een aangename, leerrijke dag in Gent!

ONDER DE SINT-BAAFSKATHEDRAAL

OP HET SINT-BAAFSPLEIN

DR. GUISLAIN MUSEUM
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Cleo vond het een heel leuke ervaring. De vra-
gen waren moeilijk, maar daar vindt ze juist 
plezier in. ‘Hoe moeilijker, hoe leuker’, zegt ze. 
Hoewel wiskunde haar favoriete vak is, is ze 
ook erg geïnteresseerd in wetenschappen. De 
olympiade laat je op een andere manier met 
wetenschappen kennismaken. Wat je leert in 
de les, moet je hier toepassen op problemen uit 
het dagelijkse leven.

JUNIOR OLYMPIADE VOOR 
NATUURWETENSCHAPPEN
Op 30 april mocht Cleo Vermeersch (4G5c) 

onze school vertegenwoordigen op de finale van 
de JONW in Technopolis. De eerste ronde vond 
op school plaats en bestond uit 60 meerkeu-
zevragen over chemie, fysica, biologie en aard-
rijkskunde. De 200 beste leerlingen konden 
daarna door naar de finale waarin ze streden 
om 30 medailles. De leerlingen kregen twee uur 
de tijd om 40 meerkeuzevragen op te lossen, 10 
vragen per onderdeel. Dit keer speelde ook de 
tijd een rol.
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Alle ideeën voor het bal werden samen uitgewerkt 
op de (online) vergaderingen. We bleven erin geloven 
dat het feest zou mogen doorgaan. Intussen gingen we 
op zoek naar sponsors en we vonden die ook, waar-
voor dank! We vonden het belangrijk om de leerlin-
gen vooral via social media te bereiken. We deden 
veel zelf, maar deden ook een beroep op Kolibrie voor 
het ontwerpen van onze affiches, kaarten, bandjes … 

Door de coronacrisis konden wij in 2020 en 
2021 helaas geen bal organiseren. In septem-
ber 2021 leek de toekomst evenwel rooskleu-
rig en begonnen we plannen te smeden voor 
een nieuw feest voor de jeugd.

ANOUK (6CM) EN AXELLE (6LE) VANDEN BROUCKE 

KAREN VANWYNSBERGHE (VOORZITSTER OUDERRAAD)

De ouderraad deed een oproep aan ouders, leerlin-
gen en personeelsleden om te helpen bij de organisa-
tie. Begin oktober kwamen we de eerste keer samen. 
Wij zouden op de leerlingenraad polsen naar een 
thema. Dat werd uiteindelijk ‘Venetian’ masquerade 
ball. Iedereen zou mee nadenken over wat we op de 
avond zelf nodig hadden: foodtruck, decoratie, cock-
tails en mocktails …

JUNIOR WISKUNDE 
OLYMPIADE
Op 27 april nam Arne De Smet (3NWBc) 

deel aan de finale van de JWO. Samen met zijn 
leerkracht wiskunde, mevrouw Van Ackere, en 
70 andere Vlaamse finalisten trok hij naar de 
VUB in Etterbeek. Daar brak hij zich gedu-
rende drie uur het hoofd over vier open vragen. 
De eerste twee rondes hadden op school plaats-
gevonden en bestonden uit meerkeuzevragen. 
Dit keer waren de vragen veel moeilijker en 
uiteindelijk kon Arne er drie oplossen, wat een 
heel straffe prestatie is.

Arne (links) houdt van wiskunde en weten-
schappen. Hij vindt dat de lessen wiskunde 
elk jaar moeilijker, maar ook wel interessan-
ter worden.

A night  
to remember!

DANSDRANG 
Op de avond voor het Bal begon Aventi, een event–

bedrijf, de zaal klaar te zetten en wij gingen met leer-
lingen, personeelsleden en ouders helpen. Het bal zelf 
was het hoogtepunt: ons harde werken van de voor-
bije maanden werd beloond. De lachende gezichten 
deden onze stress smelten als sneeuw voor de zon. De 
dj’s gaven het beste van zichzelf waardoor iedereen los 
ging op de muziek. Aan de fotostand kwam iedereen 
langs om in of rond de gondel op de foto te gaan. 
De vele foto’s en aftermovie die we online hebben 
geplaatst, tonen hoeveel plezier iedereen beleefde. 
Het opruimen achteraf namen we er dan graag bij.

Dankzij de goeie samenwerking tussen leerlingen, 
personeel en ouders konden we alle aanwezigen een 
tof en leuk feest aanbieden. Bij deze willen we dus 
iedereen die meehielp (voor of achter de schermen) 
nog eens van harte bedanken!

INSTAGRAM: @SIMPELFOTOS

De presales liepen dit jaar supervlot waardoor 
we er nog meer voor gingen. We legden de laatste 
hand aan de voorbereidingen: fotograaf, videograaf, 
inrichting zaal, werkplanning, receptie sponsors en 
oud-leerlingen …

De afgelopen maanden nam onze school 
weer actief deel aan heel wat olympiades. 
In de derde graad kwamen de Vlaamse 
Olympiades voor geografie, fysica, biolo-
gie, chemie, wiskunde en Grieks aan bod. 
De leerlingen uit de tweede graad kon-
den deelnemen aan de Junior Wiskunde 
Olympiade en de Junior Olympiade voor 
Natuurwetenschappen. Voor deze laat-
ste twee behaalden heel wat leerlingen 
goede resultaten en twee leerlingen van 
onze school mochten door naar de finales.

CLEO VERMEERSCH 4G5C 
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tip leerkracht wiskunde

7

In dit artikel delen verschillende leerkrachten 
met ons hun favoriete (vakantie)jeugdherinne-
ring. Wie deed aan atletiek in competitie? Wie 
ging vaak naar zee? Aan jullie om in de verha-
len en foto’s de leerkracht te herkennen. Onder 
iedere foto staat nog een extra tip. Veel succes! 

SIENNA TYTGAT 5HWI & LANA GABRIËLS 4L4C

tip leerkracht filosofie 

SPELEN IN DE TUIN 
Deze foto is genomen in de tuin van mijn ouders. 

Ik sta erop samen met mijn twee jongere zussen. Ik 
vermoed dat ik hier ongeveer 11 jaar was. De foto 
dateert dus van 1999. Ik heb heel warme herinnerin-
gen aan de zomervakantie met mijn zussen en ouders. 
Wij konden uren buitenspelen op het speelpleintje in 
onze tuin. Als ik hieraan terugdenk, denk ik automa-
tisch aan warme dagen waarop we veel langer moch-
ten opblijven dan op schooldagen. De zomervakanties 
voelden toen zo zorgeloos aan. Uiteraard konden mijn 
zussen en ik ook ruziemaken, maar als we samen bui-
tenspeelden, liep het meestal wel gesmeerd. 

tip leerkracht Nederlands 

NAAR DISNEY WORLD! 
In 1998 deed ik mijn Eerste Communie. Als 

geschenk kreeg ik van mijn ouders en grootouders 
een reis naar Florida cadeau, met een meerdaags 
bezoek aan Walt Disney World. Deze onvergetelijke 
reis beleefde ik met mijn ouders, grootouders en klei-
nere zus. Mijn zus was toen 4 jaar en omdat ze nog 
niet op alle attracties mocht, namen we ons voor om 
ooit nog eens naar Walt Disney World terug te keren. 
In 2018, exact 20 jaar later, maakten we onze belofte 
waar en gingen mijn zus en ik opnieuw naar Walt 
Disney World.

tip leerkracht Nederlands 

HET PERFECTE PLAATJE 
Dit ben ik (links) met mijn ouders en mijn jon-

gere broer op vakantie in Kusadasi (Turkije). Ik moet 
toen ongeveer 10 jaar oud zijn geweest. Ik herinner 
me vooral dat er die dag een bezoekje aan Efeze (de 
ruïnes van een oude Grieks-Romeinse stad) op het 
programma stond, een bezoekje dat trouwens mijn 
liefde voor de Grieks-Romeinse geschiedenis zou aan-
wakkeren. Het werd een heel lange rit die wel drie uur 
zou duren en dat is een hele opgave als je nog zo jong 
bent. Ja, het was vóór het gsm-tablet-iPod-tijdperk. We 
moesten het die dag doen met spelletjes zoals “Ik zie, ik 
zie wat jij niet ziet …” Gelukkig stopte mijn papa zo nu 
en dan voor een korte pauze. Het was tijdens een van 
die stops dat mijn papa het perfecte uitzicht voor een 
foto ontdekte. Het werd een van zijn lievelingsfoto’s, 
want hij staat nog steeds op zijn bureau.

Koppelen maar! 
tip leerkracht Business Support

tip leerkracht gedrags- en cultuurwetenschappen

SPORTEN IN TARRAGONA 
Deze foto is genomen in Tarragona (Spanje) tijdens 

één van onze jaarlijkse gezinsreizen. Op dat moment 
deed ik nog aan atletiek in competitie. Elke zomer gin-
gen wij een drietal weken op vakantie, maar ik moest 
natuurlijk ook blijven trainen. ‘s Ochtends ging ik trai-
nen op het strand. Deze foto werd genomen tijdens een 
duurtraining (10 km). Ik vond het altijd zalig om onder 
de Spaanse zon te trainen: hoe warmer, hoe liever. Als 
ik terugdenk aan die vakanties, denk ik automatisch 
terug aan die trainingen. Ik kan ze niet loskoppelen 
van elkaar en kijk er met veel plezier op terug.

VAKANTIE OP DE BOERDERIJ 
Deze foto is genomen in Desselgem, op de boer-

derij van mijn buren. Ik denk dat ik toen 11 jaar was. 
Op dat ogenblik was ik de koeien aan het melken. 
Ik heb erg mooie herinneringen aan de onbezorgde 
vakanties op de boerderij. Ik genoot echt van het bui-
tenleven, we mochten kampen bouwen, meehelpen 
op de boerderij … .

1 Saraï Desauw 
2 Fransisca Welvaert 
3 Mike Dewitte 
4 Joline Vankeirsbilck 
5 Sabrine Six 
6 Aline Pyck 
7 Marieleen Tomme

OPLOSSING

1

3

4

6

GENIETEN OP HET STRAND 
Op de foto zie je me met mijn mama in de zomer 

van 1972 op het strand van Oostende. Als peuter 
bracht ik de zomermaanden door aan zee bij mijn 
grootouders. Steevast werd op dezelfde plaats een 
‘strandcabine van de familie’ geplaatst waarin alle 
zomerspullen werden opgeborgen zoals emmertjes en 
schopjes om zandkastelen en dammetjes te bouwen. 
Later kwam de handel in papieren bloemen die we 
voor schelpjes ruilden. Mijn mama vertelt altijd dat ik 
aan zee heb leren lopen. Vallen was zacht en het warme 
zand zorgde ervoor dat ik snel water wilde halen. Ik 
koos de foto omdat de zee nog altijd mijn favoriete 
bestemming is voor een korte vakantie in eigen land.

2

LACHEN! SMILE! CHEESE! 
Deze foto werd genomen op de speelplaats van 

de Vrije Basisschool Sint-Eloois-Vijve. Ik zat toen in 
het tweede leerjaar. De foto is genomen in 1980. Ik 
sta op de laatste rij, de derde van rechts. Het was een 
toffe klas en ik kon het met iedereen goed vinden. Ik 
ging graag naar school en we speelden veel samen. We 
moesten creatief en vindingrijk zijn en onze fantasie 
zorgde voor vele uren speelplezier! Ik vond de lagere 
school dus gewoon fantastisch! 

Op de foto staan we klaar voor onze klasfoto. Ik 
heb mijn communiekleed van enkele maanden ervoor 
aan en was daar enorm trots op. Omdat ik zo groot 
was, moest ik altijd achteraan staan. Vier meisjes uit 
mijn klas woonden net als ik in de Sparrentuin in 
Sint-Eloois-Vijve, dus speelden we na de schooluren 
ook buiten. Ik heb nog geregeld contact met hen en 
een keer per jaar gaan we samen uit eten. Onze kin-
dertijd komt altijd ter sprake!

tip leerkracht gedrags- 
en cultuurwetenschappen 5
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OVERLIJDENS

04-03-2022 Wilfried Desramault, overgrootvader van Julie Glorieux, 4G5c
05-03-2022 Denise Vansteenbrugge, grootmoeder van Amélie Dewaele, 6WW
05-03-2022 Jacques Claeys, grootvader van Alexi, 4KB,  

 en Eléonore, 4CM, Claeys
08-03-2022 Cecile Huys, grootmoeder van Joline Vankeirsbilck, leerkracht
09-03-2022 Ignace D’hondt, grootvader van Julie D’hondt, 6KA
14-03-2022 Georgette Bauwens, grootmoeder van Anna Decaestecker, 2MWDc
25-03-2022 Maurice David, overgrootvader van Enio Vanwynsberghe, 2M&WBc
08-04-2022 Gilbert Kindts,  

 grootvader van Jonatan Baert, pedagogisch coördinator
10-04-2022 Paul Macharis, grootvader van Emma Macharis, 1WEB
11-04-2022 Martine Courtens, mama van Maureen Ryckoort, leerkracht
13-04-2022 Marie-Jozef Marysse, schoonmoeder van Evelien Algoet
13-04-2022 André Verbeke, grootvader van Leonie, 2LAc,  

 en Michelle, 1MC, Vanleeuwen
15-04-2022 Georges Vanderstichele, grootvader van Zoë Vanderstichele, 4MRP
19-04-2022 Hilaire Devos, grootvader van Maxime Devos, 2MWCc
20-04-2022 Hilda Careel, grootvader van Vic Locquet, 3B&OBc
25-04-2022 Eerwaarde Heer Joseph Vervaeke,  

 gewezen bestuurder van de Scholengemeenschap Sint-Paulus
28-04-2022 Monique Adins, grootmoeder van Janne Norman, 2LAc
16-05-2022 Marc Bonte, grootvader van Julie Vergote, 3LBc

GEBOORTEN

04-03-2022 Rove, kleindochtertje van Nadja Defrene, opvoeder
17-03-2022 Liam, kleinzoontje van Katrien Gistelinck, leerkracht
14-04-2022 Abel, kleinzoontje van Greet Cattoor, leerkracht
15-04-2022 Haylen, kleindochtertje van Ria Devos, leerkracht
20-04-2022 Lio, dochtertje van Joyce Adams, internaatsopvoeder
07-05-2022 Maxence, kleindochtertje van Jeannick Deconinck, opvoeder
13-05-2022 Loïc, zoontje van Roel Vanderauwera, kok 
17-05-2022 Nora, dochtertje van Joyce Landuyt, leerkracht

HUWELIJKEN

14-05-2022 Eva Vanhoutte en Laurens Roos
  dochter van Ann Hubrecht, leerkracht

2021–2022, 3E TRIMESTER 

Familienieuws

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

JEANNICK DECONINK OPVOEDER

Over the Moon, Neerpelt … Na een lange tijd 
kon Sjaloom eindelijk weer optreden! Het was 
voor velen heel spannend omdat het de eer-
ste keer was, maar naast de gezonde stress en 
spanning, hebben we vooral veel gelachen en 
veel plezier beleefd.

LANA GABRIËLS 4L4C & SOFIE DECAVEL DIRIGENT

Eerst was er het concert ‘Over the Moon’. Het was 
een magisch moment toen we in het Oblatenaudi-
torium stonden, de spots op ons gericht terwijl het 
muisstil was in de zaal. Met plezier zongen wij ons 
programma, afgewisseld door het volwassenkoor Lai-
dos uit Waregem en Voko, een groep ex-Sjalomers 
die graag nog eens het Europees Muziekfestival voor 
de Jeugd (EMJ) hadden meegemaakt. Zo kreeg het 
publiek een gevarieerd programma voorgeschoteld. 
Lang en hard hadden we ervoor gewerkt!

Sjaloom in de wolken

Ook onze dirigentes, Marleen Annemans en Sofie 
Decavel, waren heel blij dat we weer naar buiten 
mochten komen met ons Sjaloomkoor. Het was een 
periode van niet mogen repeteren, dan weer wel op 
twee meter afstand, of met mondmasker (inderdaad, 
zingen met masker is niet aangenaam!), dan mocht 
het weer niet meer ... Zij bleven er evenwel in geloven 
dat we ondanks de weinige repetities toch aan het 
EMJ konden deelnemen. Zij zijn dan ook meer dan 
tevreden met de inzet van elke Sjalomer! Sjaloom is 
helemaal terug!

Daarna was het tijd voor een feestje! Op de speel-
plaats van een school kwamen koren uit heel Europa 
samen om te dansen en te zingen op de liedjes die een 
fanfare speelde. Na een optocht door Pelt in een uit-
gelaten sfeer, was het tijd voor de prijsuitreiking. Wij 
haalden een mooie eerste prijs (tussen de 80 en 89 %)! 

Nog meer feestvreugde: ook Voko, het gelegen-
heidskoor van ex-Sjalomers dat mocht aantreden 
omdat ze door corona zoveel optredens gemist 
hadden, kaapte een eerste prijs weg! Wij mochten 
dus trots naar het thuisfront terugkeren. Het klinkt 
cliché, maar dit was zonder twijfel een dag om nooit 
te vergeten!DOOR DE STRATEN VAN PELT

Het orgelpunt van het jaar kwam op zondag 1 mei 
toen we, samen met 1500 andere jongeren uit Europa, 
deelnamen aan het EMJ in Pelt. Onze opwarming 
deden we natuurlijk met Jo (Annemans), zodat we 
helemaal klaargestoomd waren voor het podium. 
Eenmaal ‘on stage’ verdween onze stress en voelde 
je de magie in de zaal. Na ons optreden kregen we 
een oorverdovend applaus dat we met een glimlach 
in ontvangst namen. 

ONZE OPWARMING MET JO

WIJ WETEN HOE JE EEN OPTOCHT LOOPT
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Sjaloom in de wolken

Billy Summers 
van Stephen King

Het is zomer. Billy Summers brengt zijn zomer door 
in Midwood, een klein stadje in Amerika. Hij is daar 
niet voor vakantie, nee, maar om te werken. Hij is 
namelijk huurmoordenaar en klaar om ermee op te 
houden, maar daarvoor moet hij nog één klus klaren 
voor 1,5 miljoen dollar. Hij heeft er een raar gevoel 
bij, maar 1,5 miljoen euro … dat is wel heel veel geld. 
Wat zou er kunnen misgaan? Al enkele maanden op 
voorhand infiltreert hij in het dagelijkse leven. Hij 
drinkt pintjes in de tuin met zijn buurman, speelt 
spelletjes, gaat naar de kermis met zijn kinderen en 
gaat op date met een vrouw die hij heeft leren kennen. 
Even voelt het alsof hij een normale man is met een 
normale job en een normaal leven. Maar dan komt 
de dag van de moord. Opnieuw speelt het rare gevoel 
op, maar hij mist nooit een schot en is een meester in 
het verdwijnen. Wat zou er nu nog kunnen misgaan? 
Wat dacht je van … alles? 

Dit is hét ideale 
zomerboek voor wie 
van een gezonde portie 
spanning houdt! 

@ LANA GABRIËLS

Boek nu je vakantie!

Liefde en Gelato 
van Jenna Evans Welch 

Een zomer doorbrengen in Italië, wie heeft daar 
niet van gedroomd? Lina. De warme Toscaanse zon 
pikeert haar, de imposante Duomo maakt geen enkele 
indruk op haar en la dolce vita lijkt haar maar fan-
tasie nu haar moeder gestorven is. Ze wil helemaal 
niet naar Italië en al zeker niet als ze bij haar vader, 
van wie ze nooit iets gehoord heeft, moet wonen. 
Het was evenwel haar moeders laatste wens en ze 
wil haar niet teleurstellen. Ze probeert haar vader 
te leren kennen, maar het loopt allemaal heel onge-
makkelijk. Wanhopig begint ze een ontsnappingsplan 
te bedenken, tot ze haar moeders geheime dagboek 
vindt. Lina gaat op zoek naar de waarheid samen met 
Lorenzo, een irritante, knappe en charmante Italiaan. 
Achterop zijn Vespa vertrekken ze op een avontuur 
vol Italiaanse gelato’s. Ga jij met hen mee? 

Aan te raden voor wie 
op een rustige dag in de 
zomervakantie vanuit 
zijn zetel voor een aantal 
pagina’s op reis wil naar 
de warme regio van 
Florence! 

@ MARIA MIHUT

Na een lastig jaartje school is het eindelijk weer 
vakantie, de perfecte tijd om op reis te gaan. 
Misschien wordt het dit keer wel een speciale 
reis waarin je je laat leiden door boeken. Als 
je mee wil, brengen onze aanraders je van een 
romantisch Italië naar een mysterieus Amerika. 
Ook de verre planeet Mars zit in ons reispakket, 
al is dat niet zonder gevaar. Je kan zelfs terug 
naar het verleden voor een tochtje door de 
geschiedenis van de mens. Steek deze boeken 
maar in je valies en dan kunnen we vertrekken! 

@ LILLAN DHONDT

TEKENING: NOOR VAN ISEGHEM 5HWA

Sapiens 
van Yuval Noah Harari

Geschiedenis was nog nooit zo interessant. In deze 
graphic novel wordt de kleine geschiedenis van de 
mensheid beschreven van de prehistorie tot nu. 
Harari beschrijft de verschillende revoluties waardoor 
de mensheid ingrijpend verandert. De hoofdvraag 
hierbij is: waardoor is de mens de grootste diersoort 
op aarde geworden? 

Het boek bevat een vleugje eigenzinnige humor. 
Aan de hand van prachtige en schetsmatige tekenin-
gen komt dit verhaal nog meer tot zijn recht. Kan je 
maar niet genoeg krijgen van het eerste deel? Dan 
heb ik goed nieuws, want er is ook al een tweede deel: 
Homo Deus. In dit boek gaat Harari in op de toe-
komst van de mensheid. 

Een beetje cultuur 
opsnuiven in de  
vakantie is nooit 
verkeerd, dus waar 
wacht je nog op? 

@ SARAH VERMEEREN

The Martian 
van Andy Weir

Denk je vaak na over leven op Mars? Droom je er 
wel eens van astronaut te worden? Misschien moet 
je toch twee keer nadenken, want niet elke expeditie 
loopt foutloos af … Als Mark Watney met zijn crew 
op Mars aankomt, gaat opeens alles fout, waardoor 
hij alleen wordt achtergelaten op de desolate planeet.

Het boek is erg onvoorspelbaar. Hoe goed alles 
ook lijkt te gaan, steeds weer gaat er iets fout. Of er 
is een zandstorm op komst, of er scheurt een stuk 
van de ruimtebasis of … Op die manier blijft het ver-
haal spannend. Het perspectief verandert vaak om te 
tonen hoe het er op aarde aan toegaat en hoe de inge-
nieurs bij NASA proberen het probleem op te lossen.

Hoewel ik Mars niet echt kan aanraden als locatie 
voor je zomervakantie, is het belangrijk om te beseffen 
dat leven op andere planeten waarschijnlijk het lot 
van de mensheid is.

Als je geïnteresseerd bent 
in astronomie of 
ruimtevaart, raad ik dit 
boek sterk aan! Het is 
behapbaar, niet moeilijk 
geschreven en je leert  
erg veel bij. 

@ CASPER VERMEEREN




