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Jij,
met je talent
Sinds 25 januari is Hemelvaart officieel de eer-
ste secundaire talentenfluisteraarschool van 
Vlaanderen en dat werd met de nodige luister 
aangekondigd!

PATRICIA BALCAEN LEERKRACHT 

HET OFFICIËLE LABEL 
25 JANUARI, 7.45 UUR – Vrolijke blikken als de leerlingen 
de kleurrijke vlaggenkettingen met talenten boven de 
speelplaats zien wapperen. 

10 UUR – Sjaloom vult het podium en zingt het talen-
tenlied uit volle borst: ‘Ken je dat zo van die uren die 
maar één seconde duren …?’ De speelplaats is massaal 
gevuld met groepsdieren, sfeervoelers, stille helpers, 
meetrekkers, sterkte-architecten, zinzoekers, mooi-
makers, beeldorganisatoren enz. Iedereen geniet!

10.05 UUR – Een spannend en pakkend moment! Talen-
tencoach Luk Dewulf overhandigt directeur mevrouw 
Beunens het label ‘Talentenfluisteraar’. Onze school 
wordt officieel de eerste secundaire talentenfluiste-
raarschool in Vlaanderen! Minister van Onderwijs 
Hilde Crevits feliciteert ons via een videoboodschap. 
Als Luk Dewulf vraagt: “Wie van jullie heeft er veel 
talenten?”, dan voel je de aarzeling op de speelplaats. 
Talent is niet ‘uitblinken in iets’, maar ‘iets wat je de 
tijd doet vergeten, iets wat je energie geeft en vrolijk 
maakt’.

10.10 UUR – Woordkunstenaar Jo Neirynck, schepen van 
Onderwijs, houdt de leerlingen in de ban met een 
‘korte’ speech waarin hij het talent van onze school 
belicht.

10.15 UUR – Ongeveer 1500 groenwitte Hemelvaartbal-
lonnen die het talent van Hemelvaart symboliseren, 
worden losgelaten op de tonen van het talentenlied: 
‘Hé, jij, kijk naar mij! Zie me staan, want dan kan 
ik het aan …’ RADIO MNM

Talentenfluisteraar mevrouw Lecluyse en oud-leer-
ling Leni Bekaert trekken op 21 februari naar de VRT 
om hun verhaal te doen aan Tom De Cock van MNM. 
Leni maakte een bewuste studiekeuze op basis van 
haar talenten. Ze studeerde WWg (wetenschap-
pen-wiskunde met uitbreiding Grieks), maar koos 
voor haar hogere studies voor sociaal werk. Over die 
keuze is ze nog steeds razend enthousiast.

WWWEB
De officiële benoeming tot Talentenfluiste-
raarschool, het talentenlied en de voorstelling 
bij MNM: de filmpjes op onze website en Face-
bookpagina vertellen je er alles over!

PEILEN NAAR JOUW TALENT
In de weken vooraf maken leerlingen en leerkrachten, 
onder begeleiding van het team talentenfluisteraars, 
via een sneltest kennis met achttien talenten uit het 
boek ‘Iedereen talent’ van pedagoog Luk Dewulf. 
Iedereen noteert op een gekleurd vlaggetje het ta-
lent dat helemaal z’n ding is. Een warme les waarin 
we op zoek gaan naar ‘wat diep vanbinnen zit en het 
energiepeil doet stijgen’. Voor sommigen heel evident, 
anderen zijn verrast dat hun talenten plots benoemd 
worden. 

‘Ken je dat  
zo van die uren  
die maar  
één seconde  
duren …?’



Woord 
vooraf

De Afspraak. Ik hoor Kristien Hemmerechts. 
Het gespreksonderwerp is haar nieuwe werk ‘Wolf ’. 
De klik die hij maakt, is dat hij beseft ik moet zelf 
lief hebben. Ik denk dat de fout die heel veel mensen 
maken, is dat ze het altijd bij anderen leggen. Ze 
geven de schuld aan de anderen. Het is de schuld 
van de politiek. Het is de schuld van dit. Het is de 
schuld van dat. Dan denk ik altijd kijk eens naar 
jezelf. Begin eens bij wat je zelf zou kunnen doen.

Winteruur. Peter Adriaenssens geeft commen-
taar bij een fragment uit een boek. De grootste 
stommiteit zou zijn dat ik zeg, doe het volgende: 
één, twee en drie. Dat werkt niet. Jij gaat op zoek. 
Jij zoekt antwoorden en daar hebben we het over.

Beide fragmenten doen me denken aan J. F. 
Kennedy die in 1961 tijdens zijn inhuldiging als 
president een ondertussen vaak herhaalde uit-
spraak deed. Ask not what your country can do 
for you, ask what you can do for your country. 
Het zijn telkens oproepen om samen aan de slag 
te gaan waarbij iedereen verantwoordelijkheid 
opneemt.

Onderwijzen betekent jongeren optimale kan-
sen bieden. Onderwijzen is op de beste manier 
leerstof aanbrengen. Onderwijzen is jonge mensen 
uitdagen en hen hun talenten laten ontdekken. Een 
goed leer- en leefkader moet door leerkrachten, op-
voeders en ouders gecreëerd worden. Daar ligt hun 
verantwoordelijkheid. Het grijpen van en het aan 
de slag gaan met de geboden kansen is de opdracht 
van de jongeren.

Zo kunnen we samen bouwen aan de toe-
komst. Daar maken we op Hemelvaart elke dag 
graag werk van. Een greep uit ons rijke school-
leven is in deze Aanzet gebundeld. Leerlingen én 
leerkrachten hebben daartoe samen het beste van 
zichzelf gegeven.

Veel leesplezier!

Zalig Pasen

WIM DUFOURMONT
TECHNISCH DIRECTEUR
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Een reis door  
Hemelvaart

Hemelvaart stond weer eens een hele week in het 
teken van de leerlingen van het zesde leerjaar. Wij, 
als vijfdejaars, stonden te popelen om ze te ont-
vangen. We lieten ze onze school ontdekken aan de 
hand van een avontuurlijke zoektocht ‘Expeditie 
Hemelvaart’.

YARA, JILL, LIEZE, WOUT, MARIE, ALISSA EN JULIE 5HB 

We verwelkomden 900 leerlingen in de grote 
sportzaal waar ze konden kennismaken met de 
vijfdes, leerkrachten en directie. Ze kregen het ta-
lentenlied te horen en een woordje uitleg van me-
vrouw Beunens. Daarna konden ze de verschillende 
vakken in het middelbaar ontdekken door rebussen 
te ontcijferen. 

In de speeltijd kregen ze lekkere chocomelk waar-
van iedereen weer warm werd en zo weer klaar was 
voor het tweede deel van de zoektocht, namelijk de 
turntoestellen beklimmen. De leerlingen waren heel 
enthousiast over het parcours in de turnzaal! Ook 
het versieren van een kaartje en de Hemelvaarttas 
viel in de smaak. 

Als afsluiter van de Expeditie kreeg iedereen nog 
een drankje en een warme hotdog aangeboden. Dan 
was de tijd aangebroken om afscheid te nemen.

De vijfdes hebben enorm genoten van het ge-
zelschap van de zesdeleerjaren. We zijn een mooie 
ervaring rijker en hebben ons als echte meters en 
peters gevoeld door de vele toffe vragen.

Second is the new first

Zaterdagavond, een volle studiezaal – Cervaux City 
voor de ingewijden – en de show is uitverkocht! 
Zelfs oud-leerlingen komen vrijwillig, op een 
weekendavond (!) de sfeer van weleer opsnuiven. 
Dit moet wel de moeite zijn? Een blik op de mooie 
prijzentafel en we knikken instemmend. Een roze 
flamingo en opblaasijsje lachen ons toe: hier wil-
len we voor gaan.

INKE DE LEEUW LEERKRACHT 

Twee nieuwe Chinese vrijwilligers verklaarden zich 
dit jaar bereid om ons een avond intellectueel vertier te 
bezorgen. Eén ervan komt ons wel heel bekend voor? 
Mevrouw De Vuyst bedankte de quizmasters bij de 
start voor hun inzet. In mijn gedachten zag ik een bre-
de waaier pauwenveren toen ze van het trapje stapte. 
Een goeie quizzer weet natuurlijk dat alleen een trans-
genderpauw zo’n klus zou kunnen klaren.

Het was een quiz in thema (herken ik daar het 
toetsenhoofd van Hemelvaart?), uitdagend (had ik 
vroeger toch maar beter opgelet bij meneer Tack bij 
vraagstukken) en gevarieerd. Geen tijd om je te ver-
velen. Je kon maar beter op een goed blaadje staan 

bij de ophalers die ongeduldig de antwoordbladen 
kwamen opwachten. Maar we moeten toegeven: ons 
vierkoppig team stond sterk. Zullen we trouwens ons 
geheim verklappen? Stilletjes samen nadenken … 
maar aan niemand doorzeggen, hé. 

Deze keer lieten we het Waregems Genootschap 
nog aan ons voorbijgaan. Dat is niet zo erg: ‘Second 
is the new first!’ Maar stiekem dromen we toch van 
onze foto op de Facebookpagina. Tot volgend jaar.
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Alcohol en 
rijden, dat 
botst

ENKELE CIJFERS
Wist je dat er in België per jaar ongeveer 600 doden 
en 8000 zwaargewonden* zijn door verkeersonge-
lukken? Uit onderzoek blijkt dat bij 45 % van deze 
ongevallen alcohol gemoeid was. 

FONDS EMILIE LEUS
Na de dood van Emilie richtten haar ouders, familie 
en vrienden het Fonds Emilie Leus op. Het heeft als 
belangrijkste taken sensibilisering en het financieel 
en psychisch steunen van verkeersslachtoffers. Op 
15 april organiseert het fonds de ‘9000 for Emilie’, 
een benefietloop waarmee geld wordt ingezameld 
om projecten in het kader van verkeersveiligheid te 
steunen.

Leus bracht een zeer boeiende en aangrijpende 
presentatie. Alle aanwezigen in de aula had hij volle-
dig in zijn greep. Hopelijk heeft hij zijn doel bereikt 
en zal iedereen die de presentatie bijgewoond heeft 
(of dit artikel gelezen heeft) twee keer nadenken voor 
hij onder invloed achter het stuur kruipt. 

*SLACHTOFFERS MET EEN NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

FOTO © HLN

Op 30 januari 2018 volgden alle 6es en 7es van 
onze school de voordracht ‘Jongeren in het ver-
keer’ door Vincent Leus. 

JEFFREY HANSSENS 6HA

Vincent Leus is getrouwd en heeft drie kinderen. 
Hij is de papa van Olivier, Axelle en Emilie. Emilie 
is zijn oudste dochter. Ze zou nu 27 jaar zijn. Op 11 
november 2009 was zij, samen met drie andere eer-
stejaarsstudenten geneeskunde, slachtoffer van een 
dodelijk verkeersongeval. Een jongeman die slechts 
zes maanden over zijn rijbewijs beschikte en 1,6 
promille alcohol in zijn bloed had (driemaal meer 
dan de toegelaten norm) reed de vier studenten aan. 
Haar vriendinnen Laetitia en Lauren stierven kort na 
het ongeval. Emilie overleed twee dagen later in het 
ziekenhuis, omringd door familie en vrienden. Het 
vierde slachtoffer heeft het ongeval overleefd.

DOEL
Vincent Leus brengt deze presentatie al acht jaar in 
Vlaamse scholen. Hij draagt ze op aan zijn dochter 
en haar twee vriendinnen. Met zijn verhaal probeert 
hij jongeren bewust te maken van de gevolgen van rij-
den onder invloed van alcohol en zo hoopt hij nieuwe 
slachtoffers te vermijden. 

Op 22 februari trokken 5CM, 5HB en 5ST naar het 
domein De Palingbeek in Zillebeke om hun steentje 
bij te dragen aan het ComingWorldRememberMe-
project. Dat project wil in de vorm van een kunst-
installatie de vele slachtoffers herdenken die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog op Belgische bo-
dem stierven. 

WARD DELEERSNYDER EN STEF CLAERHOUT 5ST

Eén dag lang zetten we kleien beeldjes neer in 
een grote cirkel die zich over een volledig grasveld 
uitstrekt. De beeldjes hebben de vorm van een sol-
daat die in een gesloten positie zit en elk beeldje 
stelt een gesneuvelde voor. Deze beeldjes werden 
gemaakt door vele leerlingen uit verscheidene scho-
len, waaronder ook Hemelvaart. In het midden van 
de 600 000 beeldjes (elk met de naamtag van een 
slachtoffer) komt een kunstwerk. Het geheel creëert 
in het historische landschap van Ieper een fantastisch 
tafereel dat de gruwelijkheid herdenkt die er exact 
100 jaar geleden plaatsvond.

We werden verwelkomd door het CMxRM-team 
met een warm kopje koffie of chocomelk en kregen 
informatie over hoe de dag zou verlopen. Ze dank-
ten ons op voorhand voor onze inzet en motivatie. In 
minder dan vier uur tijd zetten alle leerlingen, samen 
met andere vrijwilligers, 12 000 beeldjes neer. 

Ondanks het ijskoude weer was het een toffe acti-
viteit om aan deel te nemen. Er was een aangename 
groepssfeer en iedereen werkte zeer actief mee. Het 
gaf veel voldoening om zelf ook deel uit te maken van 
de herdenking van de vele gesneuvelde soldaten. Het 
is een heel mooi initiatief en we zijn ervan overtuigd 
dat het resultaat de moeite waard zal zijn.

600 000 beeldjes, 600 000 namen



Allemaal schatten,
kostbaar in Zijn ogen

We stonden in de les stil bij twee figuren uit eigen 
land: priester Adolf Daens en zuster Jeanne Devos. 
Hun drijfveer was telkens een groot gevoel van ver-
ontwaardiging: de wereld is niet goed zoals hij nu is. 
Daar probeerden ze iets aan te veranderen. 

Adolf Daens verbond zijn lot aan dat van de arme 
fabrieksarbeiders in Aalst in de 19e eeuw. Jeanne 
Devos zet zich al meer dan 50 jaar in voor het verbe-
teren van het leven van de inwoners van de sloppen-
wijken in Mombay (India). Ik citeer haar: “Ik geloof 
niet dat deze wereld vol uitbuiting, vernedering en 
pijn de enige mogelijke wereld is. Ik geloof dat waar 
we samen strijden voor rechtvaardigheid en mens-
waardigheid voor allen, we samen groeien tot een 
menselijke wereld van vrede en vreugde.”

Waardoor zou onze bisschop Lode Aerts worden 
gedreven? Welke vraag zou jij aan de bisschop wil-
len stellen? Tijdens de les godsdienst verzamelden de 
leerlingen van 5 aso een hele reeks vragen die we de 
bisschop voorlegden. Hieronder lees je het antwoord 
op enkele van hun vragen.

WAS HET UW DROOM OM BISSCHOP TE WORDEN?

Ik denk niet dat veel mensen ervan dromen om bis-
schop te worden. Eerlijk: ik was zelfs wat bang om 
aan die opdracht te beginnen. Ik woonde in Gent, 
kende daar heel wat mensen en deed er zinvolle din-
gen. Het vroeg iets om dat alles los te laten en naar 
Brugge te komen, maar ik voel me al goed thuis in 
West-Vlaanderen. Vorig jaar heb ik zestien volle dagen 
uitgetrokken om West-Vlaanderen te leren kennen. 

HEBT U OOIT AAN UW GELOOF GETWIJFELD? 

Zeker. Toen ik een jaar of zestien was, had ik het 
moeilijk met geloof en met de situatie van de wereld 
eigenlijk. Ik had een zwaar gehandicapte zus die heel 
afhankelijk was. Zij kon niets uit zichzelf. We moes-
ten echt met alles helpen. Dat deed me grote vragen 
stellen: wat is het leven eigenlijk? Wat betekent ge-
loof dan? En bestaat God wel? 

WAAR HAALT U INSPIRATIE UIT?  
NAAR WIE KIJKT U OP?

Paus Franciscus inspireert me. Je ziet aan hem dat 
geloof veel voor hem betekent. Hij straalt als het ware 

de goedheid van het evangelie uit. En hij daagt de 
kerk uit om zich niet op te sluiten in zichzelf, maar 
naar buiten te gaan. Heel inspirerend!

Ik heb ook veel bewondering voor gewone mensen 
die zich, vaak ver weg van de camera’s, dagdagelijks 
inzetten. Ik denk bijvoorbeeld aan zuster Carina die 
samen met enkele andere zusters in Brugge woont 
en dag en nacht zorg draagt voor mensen die het 
moeilijk hebben. 

HOE STAAT U TEGENOVER DE VLUCHTELINGEN-
CRISIS?

Onlangs bezocht ik het asielcentrum in Langemark-
Poelkapelle. Daar verblijven mensen die een asielvraag 
hebben ingediend en wachten op een uitspraak rond 
hun dossier. Dat heeft me geraakt. Weet je, er zijn we-
reldwijd meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. 
We kunnen toch niet blijven kijken en niets doen? 

WAT ZIJN UW CONCRETE ACTIES TEGEN ARMOEDE?

Zelf probeer ik bij mensen in armoede aanwezig te 
zijn en te helpen waar ik kan. Op oudejaarsavond 
bijvoorbeeld heb ik er uitdrukkelijk voor gekozen 
om deel te nemen aan een feest voor mensen die het 
financieel moeilijk hebben of alleen zijn. Of ik denk 
aan de vieringen die ik onlangs meemaakte in de ge-
vangenis van Brugge.

Daarnaast vind ik het als bisschop heel belangrijk 
om parochies, scholen, christelijke instellingen … op 
te roepen om echt het verschil te maken voor mensen 
in problemen. Ik heb al heel wat mooie initiatieven 
leren kennen. Ik denk aan Poverello waar maaltijden 
voor mensen in armoede bereid worden. Of Moeders 
voor moeders die kledij of voedsel voorzien. 

WAT IS UW FAVORIETE BIJBELVERS?

Bij mijn bisschopswijding koos ik als spreuk 
‘Kostbaar in Gods ogen’. Ze komt uit het Bijbelboek 
van de profeet Jesaja. Jesaja schreef dit in moeilijke 
tijden, een tijd een beetje zoals de onze: er is veel 
angst, onzekerheid en verwarring. En midden die 
moeilijke tijden klinken die sterke woorden: je bent 
kostbaar in Gods ogen. Iedereen, gelovig of niet-ge-
lovig, voorbeeldig of niet-voorbeeldig, iedereen is in 
de ogen van God kostbaar.

“Don’t look back!”
“Don’t look back.” Dat is de boodschap die Orpheus 
meekreeg van Hades, god van de onderwereld. 

MARGOT VAN GOETHEM 2GLAC

De leerlingen van de 2e Griekse kregen een work-
shop toneel over Griekse goden en mythen voorge-
schoteld. We werden allemaal omgetoverd in een god 
of een muze met bijpassende kostuums en attributen, 
totdat de hele familie goden en muzen gevormd was. 
Bovendien kregen we leuke weetjes over Griekenland 
en de goden te horen. 

We speelden de mythe van Orpheus en Eurydice 
na waarin verteld wordt hoe Orpheus naar Hades 
(de heerser over de doden) toegaat om zijn geliefde 
Eurydice uit de onderwereld terug te halen. Hades 
stemt toe en Orpheus en Eurydice beginnen aan hun 
reis naar huis. Ze kruisen het pad van de Danaïden, 
Tantalos en Sisyphus, de eeuwig gestraften in de on-
derwereld. Ze passeren ook Cerberus, de hellehond 
met drie koppen. Als plots een slang voor Eurydices 
voeten kronkelt, gilt ze. Orpheus kijkt om … Pas als 
het al te laat is, beseft hij dat hij dat niet had mogen 
doen. Hades had Eurydice namelijk alleen laten gaan 
op voorwaarde dat Orpheus nooit achterom zou kij-
ken om te zien of ze hem nog volgde. Eurydice sterft 
opnieuw en Orpheus heeft heel veel verdriet. 

Het was een leuke en interessante workshop. We 
leerden nieuwe mythes kennen en konden ons hele-
maal inleven in het tragische verhaal van Orpheus en 
Eurydice. Een geslaagde voormiddag dus!

PASTORAAL 
Waardoor wordt iemand gedreven die zijn/haar 
leven opoffert voor het leven van een ander?

JULIE BOEDTS LEERKRACHT

Dat heeft me geraakt. 
We kunnen toch niet 
blijven kijken en  
niets doen?

MGR. LODE AERTS
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BRIEF VAN DE MAMA VAN RIANLI  
AAN MARGOT VANDENBROUCKE (5LE)

Vandag is dit Sondag die 4de Feb 2018. Die spanning 
en opgewondenheid vier hoog gety in die Badenhorst 
huis in die dorp George in SA. Sy is amper hier ons 
spesiale gas vanuit Belgie. Ons tel die ure af tot ons 
voor sekondes staan wanneer ons Outeniqua Skool 
Bussies deur ons skool hekke gery kom met 'n spesiale 
gas, maar vreemd ons almal is ook onseker oor hoe 
die ontmoeting en volgende twee weke gaan verloop. 
Soos ons Rianli ken wil sy altyd net die beste vir haar 
maats gee en sodoende moes ons natuurlik sorg vir die 
Grootste Goue letter M sodat haar gas Margot weet dis 
vir haar en dat sy spesiaal mag voel.

Van die eerste oomblik af wat ons Margot ontmoet 
het was ons seker dat sy die regte keuse vir ons gesin 
was. By die huis het Boetie en die vier been troeteldiere 
ook geduldig gewag. Ja haar lyf taal en gelukkige gesigs 
uitdrukking was vir almal tevredenstellend en gou het 
ons lekker gelag en gesels.

Maandag oggend was vir ons maar 'n senuweeag-
tige oggend, want gaan Margot ons kos eet en was sy 
te vrede met haar bed en kussings en het sy ooit kon 
rustig slaap. Was sy nie dalk bang nie en of voel sy nie 
dalk siek nie. Duisende gemengde gevoelens het deur 
die Ma van die huis se kop gespoel. En die Skooldrag 
ag vrek gaan die Skool rok nie te kort wees nie, en die 
Skool Baadjie o genade ek en Rianli is oortuig sy gaan 
verdrink in die oor grote baadjie maar genade dis al 
wat ons kon kry …

Uiteindelik tot ons ALMAL se verligting en verba-
sing kom ons vinnig agter dat Margot baie aanpasbaar 
is en dat sy regtig nie veel tierlantyntjies het nie. Margot 
is eintlik nes my eie kind soos mens in Engels sal se: 
she just goes with the flow.

Soos ons deur die Belgiese uitruil program werk dag 
vir dag was die vroeg opstaan, sakke pak, klere pak en 
kos pak toe nie so erg nie. Want sien die Ma van die 
huis het besluit ek hanteer Margot soos my eie dogter. 

Ek het haar mooi laat verstaan en dit is ernstig – SA 
se son sal jou dood brand as jy nie sonblok smeer nie en 
Margot jy dra jou hoed en laastens Margot drink baie 
water hoor jy asseblief jy moet luister. Met groot oop 
gerekte oe en so 'n skewe glimlag kyk Rianli na my en 
ek besef met eens dat sy kan sien dat ek vergeet het dat 
Margot nie my eie bloed kind is nie.

Die tyd het net te vinnig omgegaan en als was vir 
ons so gejaagd, maar ons besef tyd is geld en dat al 
hierdie 24 kinders weer in die Skole moet kom. Ons 
verstaan terdee die gejaagdheid van die program, maar 
nog 'n rukkie langer sou nie skade gedoen het nie.

Met die afsluitings funksie waar totsiens gese was en 
die Tradisionele danse van die Belge. Dit sal ons altyd 
na aan ons harte dra want dit was vir ons so mooi, ons 
het dit altyd geniet. My trane as Ma het makliker gerol 
as die van Pa, mens weet mos mans moet mos wys hulle 
is hard maar ons weet hy get ook maar bewoe gevoel toe 
hulle moes groet. Daai laaste oggend se vinnige groet 
in die donker oggend ure voel soos 'n droom. Dit voel 
of dit net te gou was.

Vandag nadat ons gesin bietjie tot verhaal kan kom 
en weer kan asemhaal na 'n vinnige warwoel van twee 
weke besef ons die volgende. Om iemand van 'n ander 
nasie en kultuur te akkomodeer is nie so onmoontlik 
nie. Dit gaan als oor hoe jy as gasheer en jou gas se 
gesindheid is ten opsigte van die hele uitruil program. 
Wedersydse respek en goeie opvoeding, dink ons gesin 
is die sleutel tot 'n suksesvolle uitruil program.

Danksy die berisplike gedrag van Margot se mede 
studente en se goeie gesindheid teen oor ons SA stu-
dente sal ons gesin enige tyd gaste van Belgiese oor-
sprong akkomodeer. Margot het ons 'n goeie beeld van 
haar land, kultuur en mense gegee.

Dankie vir die voor reg.
Groete van uit Suid-Afrika
mama van Rianli

Post uit Zuid-Afrika

BRIEF VAN WARD DELEERSNIJDER 
(5ST) AAN CLAUDE

Claude, beste vriend

Die twee weken in Zuid-Afrika waren een echt 
avontuur. Het was fantastisch om eindelijk, na vier 
maanden lang wachten, jouw familie te ontmoe-
ten. Ik voelde me heel erg thuis bij jullie. Je ouders 
waren zeer gastvrij. Ze behandelden me alsof ik 
deel uitmaakte van jullie gezin en daar ben ik heel 
dankbaar om. Ik zal het erg missen hoe we samen 
braaiden en naar zee gingen. Dat zijn echt zeer fijne 
herinneringen.

Wat we samen en met de groep beleefd hebben, was 
fantastisch en het zijn herinneringen die ik voor al-
tijd zal koesteren. In Plettenbergbaai de africanyons 
trotseren, bergen beklimmen, van rotsen springen en 
tussen ravijnen zwemmen, dat zijn unieke ervarin-
gen! Dan heb ik het nog niet gehad over de surfles-
sen, de watervallen, de Valentynsokkie, Min Water 
of de catwalk waar we met leeuwen wandelden. Wat 
ik vooral zal missen, zijn de vriendschappen die er 
gesmeed werden. Alle twaalf Zuid-Afrikaanse leer-
lingen waren een voor een vriendelijke, hartelijke en 
warme mensen die elke dag opnieuw wakker werden 
met een lach op hun gezicht, klaar voor wat de vol-
gende activiteit hen brengt. Met jullie erbij werden 
de soms wel twee uur lange bustrips een groot feest, 
ook al werd er elke keer opnieuw datzelfde sokkie-
nummer of rapnummer gespeeld.

Daarom vond ik het afscheid ook zeer moeilijk. 
Niet alleen was het vier uur ’s ochtends en was ieder-
een doodmoe van de voorbije twee weken, iedereen 
wist dat dit vaarwel er een zou zijn voor een enorm 
lange tijd, al weet ik zeker dat ik niet voor het laatst 
in George was. De vriendschappen die hier gemaakt 
zijn, zijn veel te mooi om in de vergeetput te gooien. 
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen ooit opnieuw zal 
samenkomen en we allemaal opnieuw zullen kui-
eren, braaien, maar vooral, samen plezier maken!

Ward 

Hoe zal mijn gastgezin mij ontvangen? Wat 
zullen ze van mij denken? En zal ik er mij op 
mijn gemak voelen? Met deze vragen vertrok-
ken twaalf vijfdejaars en twee begeleidende 
leerkrachten naar George (Zuid-Afrika), waar 
ze van 3 tot 18 februari te gast waren bij leer-
lingen van de Outeniqua Hoërskool. De weder-
zijdse briefwisseling achteraf liegt er niet om: 
beide partijen vonden het een superervaring!

WARD DELEERSNIJDER 5ST EN MARGOT VANDENBROUCKE 5LE



ATLETIEK 
Victor Leenaert (2LAc) behaalde een knappe tweede 
plaats op de 800 meter en was best wel tevreden met 
zijn tijd. Viktor won zijn reeks in 2’19’’18 en versloeg 
de winnaar van vorig jaar. Omdat het tempo in het 
begin niet al te hoog lag, besloot Viktor om naar de 
leiding te gaan en het tempo te maken. Hierop re-
monteerde de jongen in tweede positie en nam de 
kop over. Na een kleine ronde kwam Victor opnieuw 
op kop en hij gaf die leiderspositie niet meer af. In 
de tweede reeks finishte een deelnemer in 2’18’’67, 
waardoor Viktor het zilver behaalde.

Sportsprokkels

SKISTAGE
Op vrijdag 9 februari vertrokken 39 enthousiaste 
eerste- en tweedejaars richting de Oostenrijkse ber-
gen. In Lofer, waar ze de hele krokusvakantie logeer-
den, kregen de leerlingen overdag Nederlandstalige 
ski- of snowboardles. Beginnelingen leerden de eer-
ste kneepjes van het vak, terwijl de gevorderden hun 
skills aanzienlijk hebben opgekrikt. Na een intense 
dag vol skipret en een avondactiviteit vielen ze als een 
blok in slaap. Het was opnieuw een onvergetelijke 
belevenis en het is nu al uitkijken naar de 7e editie 
van onze skistage. Tot volgend jaar!

CHRISTOF LEENAERT, KENNY DEPREZ, ANN HUBRECHT EN STAN NAUDTS

BASKET
Onze basketploegen meisjes laten van zich spreken! 
De cadetten van Hemelvaart speelden de finaleronde 
voor de beker van West-Vlaanderen tegen het college 
van Waregem en het Atheneum Pegasus Oostende. 
Ze wonnen beide matchen en kroonden zich zo tot 
West-Vlaams kampioen. (FOTO BOVEN)

De miniemen konden dat succes evenaren. De fi-
nale tegen het Atheneum Pegasus Oostende was een 
ware thriller die Hemelvaart na verlengingen met 
4 punten verschil won. (FOTO ONDER)

Beide ploegen stoten nu door naar de finaleron-
de voor het Vlaams kampioenschap die op 9 mei in 
Boom gespeeld wordt. Hopelijk worden we net als 
vorig jaar ook Vlaams kampioen!

BADMINTON 
Yoran Vandewiele (1MD) won een gouden medaille 
op het SVS badmintontornooi waaraan elf scholen 
deelnamen. In zijn poule waren er vijf deelnemers. 
Yoran speelde zes wedstrijden (vier groepswedstrij-
den, een halve finale en een finale). “Doordat ik drie 
keer per week train, waren de matchen niet heel 
spannend,” zo vertelt Yoran, “maar toch voelde ik me 
trots toen ik de gouden medaille in ontvangst mocht 
nemen!”

ATLETIEK 
Heike Vander Cruyssen (3HW4B) wierp bij kogel-
stoten haar persoonlijke record indoor met 800 m. 
Ze liep ook de 800 meter bij de cadetten, maar had 
in die race af te rekenen met pech. “Ik was goed ver-
trokken, maar na 100 meter trapte een meisje op 
mijn hiel waardoor ik mijn schoen verloor. De reste-
rende 700 meter moest ik op één schoen afleggen.” 
Uiteindelijk werd Heike nog 6e in haar reeks met een 
tijd van 2'39"53, tien seconden boven haar persoon-
lijke record.
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deed ons beseffen dat het leven duur is en er na aftrek 
van die vaste kosten niet veel meer van het inkomen 
overblijft. 

VERKOOPTRUCS 
Kunnen we dan ergens op besparen? Jawel! We 
proefden pindanootjes van een A-merk en van het 
huismerk. Wat reclame ook mag beweren: het witte 
product zag er beter uit, smaakte beter en was ook 
de helft goedkoper! 

De supermarkt plaatst bovendien merkproducten 
op ‘ooghoogte’ zodat ze goed opvallen en bijgevolg 
vaker gekocht worden. De goedkoopste producten 
zijn onderaan in de rekken te vinden en ontsnappen 
zo makkelijk aan onze aandacht. Met aandacht win-
kelen is dus goed voor je budget!

Een tipje van de sluier

Dit baken van vertrouwen voor trouwlustige 
dames staat immers al generaties lang garant voor 
een perfecte trouwjurk. In een zee van witte zijde 
en kant konden de leerlingen kennismaken met 
dit specifieke en veeleisende modegenre om zo in-
spiratie op te doen voor hun eigen creaties. Met 
een hoofd vol ideeën en de wind in de rug keer-
den onze leerlingen gezwind terug naar Waregem 
waar ze de volgende stap van hun geheime mas-
terplan in werking konden zetten. 

Een goed uitgegeven euro is er twee waard
De meeste leerlingen gaan na schooltijd wel eens 
naar de winkel omdat het hongergevoel de boven-
hand neemt. Eigenlijk is dit heel duur en wat ga je 
doen als je later zélf geld moet verdienen? 

JENNY VANHOECKE 4HW5

ONTNUCHTEREND 
Op de budgetbeurs zagen we enkele filmpjes waar-
uit we konden besluiten dat het leven oneerlijk en 
ongelijk is. Het begint al bij zakgeld. De een kreeg 
200 euro per maand, een ander 10 euro en een derde 
kreeg niets omdat ze al zelfstandig woonde en afhan-
kelijk was van het OCMW. 

Het tweede deel van de voormiddag was inter-
actief: we moesten ons in de plaats stellen van een 
bepaalde persoon die een vooraf bepaald bedrag 
verdiende. Met dat geld proberen rond te komen 
(huishuur, belasting, water en elektriciteit betalen),  
 

Tijdens de lessen Creatie en Mode werkten ze 
de voorbije maanden ijverig aan het ontwerp en 
het realiseren van de stukken. Deze ontwerpen 
werden zorgvuldig geheim gehouden tot ‘le mo-
ment suprême’: de 100 dagen.

Tijdens de sfeervolle show die dag voerden de 
leerlingen in tenue een openingsdans uit die niet 
zou misstaan op menig glamourhuwelijksfeest. 
Om de herinnering aan deze ‘mooiste dag’ leven-
dig te houden, hielden we een uitgebreide foto-
shoot waarvan het resultaat binnenkort te zien 
zal zijn in blok E.

Het schooljaar was amper uit zijn startblokken ge-
schoten of daar trapten de meisjes van 6CM lustig 
doch stiekem op hun fiets naar Deerlijk. Hoewel 
Deerlijk op weinig toeristische highlights kan bo-
gen, hadden onze dames toch een duidelijk doel 
voor ogen: Prima Donna.

JEROEN DEGRIJSE LEERKRACHT
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Volg je passie en maak je dromen waar! Dat is 
de weg die twee talentvolle en gepassioneerde 
oud-leerlingen uit Creatie en Mode afleggen. Cas 
De Keyzer volgt momenteel de academische op-
leiding Beeldende kunsten: mode aan het KASK 
in Gent en Cédric Houfflyn volgde Beeldende 
vormgeving aan de LUCA School of arts in de 
Arteveldestad.

JULIE VANDEVELDE 6CM EN THIBAULT DEWAELE 5HA

WAT ZETTE JE AAN OM DIE STUDIERICHTING  
TE VOLGEN?

CAS Mijn passie voor mode was (en is nog altijd) te 
groot om daar niets verder in te doen. Het was dus 
een no-brainer.
CÉDRIC Ik koos voor Beeldende vormgeving omdat ik 
er nog niet helemaal uit was wie ik als ontwerper ben, 
maar ook omdat ik me wou ontplooien in iets anders 
dan mode.

WAT HOUDT DE OPLEIDING IN?

CAS Creatief én functioneel denken tegelijkertijd. De 
lessen gaan van technisch patroontekenen over mo-
deactualiteit tot schoenen maken. De richting bekijkt 
mode heel ruim, maar je collectie staat centraal.
CÉDRIC Grafisch ontwerp is veel meer dan logo’s en af-
fiches ontwerpen. Het is ook concepten bedenken en 
uitwerken, een branding opbouwen, met verschillen-
de materialen experimenteren ... Mijn bachelorproef 
bijvoorbeeld was een project rond Lady Gaga en haar 
wereldvisie. Hiervoor startte ik een online- en offline-
campagne met onder andere affiches, statements en 
een boek (een soort Gaga-bijbel). De opleiding bete-
kende voor mij vooral zoeken naar en ontdekken wie 
ik als creatief persoon ben.

WANNEER IS HET GEVOEL VOOR MODE  
BEGINNEN GROEIEN?

CAS Mode is mij bij wijze van spreken met de paplepel 
ingegeven, maar mijn interesse groeide vooral in het 
vierde leerjaar. Toen ontdekte ik Top Model boeken 
en Project Runway, een Amerikaanse modetalenten-
show. Beetje cliché, maar het heeft me gebracht waar 
ik nu sta.
CÉDRIC Vanaf mijn lagereschooltijd merkte ik dat ik al 
snel mijn eigen goesting wou doen op vlak van kledij. 
Dus de kleren die mijn mama klaarlegde, waren al 
snel niet goed genoeg meer.

VERGELIJK JE STUDIE HOGER ONDERWIJS EENS 
MET CREATIE EN MODE?

CAS CM is een technische richting met veel aandacht 
voor afwerking en naar mijn mening wat te weinig 
voor het creatieve. Aan het KASK is afwerking ook 
belangrijk, maar je moet dat zelf een beetje uitzoe-
ken. Ik heb nu pakken meer werk en dat was wel 
even aanpassen. Nu kan ik daar echt wel mee om 
omdat school niet echt voelt als school, maar eerder 
als een soort groot kunstwerk waaraan ik bezig ben. 
Ik ben blij dat ik iets doe waarvoor ik me 100 % kan 
inzetten.
CÉDRIC Het zijn beide creatieve richtingen, maar dan in 
twee verschillende werelden. Het denkproces is ook 
gelijkaardig. De richting Beeldende vormgeving legt 
de nadruk vaak op groepswerken en stoomt je klaar 
voor de arbeidsmarkt. 

WAARDOOR LAAT JE JE INSPIREREN?

CAS Meestal door beelden, sferen, van alles eigenlijk. 
Mijn huidige collectie vertrekt van het concept dat 
twee extreem verschillende gedachtegangen een com-
pleet ander beeld van iemand kunnen scheppen.

CAS EN CÉDRIC STELEN DE SHOW

CAS DEKEYSER

1E JAAR, 2E OPDRACHT 

UNIFORM(ITY) IN JEANS 

1E JAAR, 1E OPDRACHT

STUDY OF SHAPEN IN CALICO

JEFF KOONS GOES MSK (SCHOOLTASK)

JEFF KOONS GOES MSK (SCHOOLTASK)

2E JAAR, SFEERBEELD COLLECTIE

EIGEN SCHILDERIJ

FRAGMENTION 2

BEAR

LADY GAGA MET CEDRICS BRIEF EN JASJE

2E JAAR, 1E OPDRACHT

HISTORISCH KOSTUUM, HELEN KELLER, 1894

CÉDRIC HOUFFLIJN



De eerste workshop dompelt ons onder in de we-
reld van hackers. Dhr. Deneut straalt een aansteke-
lijk enthousiasme uit en al gauw hangen we aan zijn 
lippen Hij vertelt over WannaCry, botnets, phishing 
enz. De digitale wereld lijkt voor niemand nog veilig. 
Een tipje van de sluier is het document /robots.txt …, 
maar eigenlijk is dit top secret. Wiskundig inzicht 
zoals 1=1 brengt ons bij een héél belangrijke regel  
‘or 1=1 #’ and password=‘blablaba’.

Na de pauze genieten we van de vele wijsheden 
van dhr. Callewaert. We worden wegwijs gemaakt in 
de logica achter encryptie. Voor de docent is het heel 
logisch, maar zien jullie het verband tussen ‘Bjqptr 
tu Mjrjqaffwy’ en ‘Welkom op Hemelvaart’? Gewoon 
modulo 26 rekenen … Simpel toch?

Na de middag tracht dhr. Derre ons in te wijden 
in de wereld van blockchains, een nieuwe techno-
logie die vertrouwen probeert te implementeren 
via de digitale wereld en dé technologie achter bit-
coins. Een ‘doorzichtige box’ en een sleutel die via 
een hash-functie aangemaakt wordt, zorgen ervoor 
dat niemand iets kan wijzigen zonder dat een ander 
het opmerkt. Deze technologie biedt vele perspectie-
ven in de wereld van bijvoorbeeld digitaal geld, con-
tracten, stemmingen en officiële documenten. Onze 
‘knappe koppen’ worden zwaar onder vuur genomen 
en de meesten geven het op, het wordt té moeilijk, 
Ook voor mij.

We hebben veel bijgeleerd, maar ook geleerd dat 
we nog heel veel kunnen bijleren!

CÉDRIC Ik ben al sinds het eerste middelbaar gefasci-
neerd door de popcultuur: mode, muziek, videoclips, 
awardshows … Mijn grote voorbeeld is Lady Gaga, 
toch één van de spilfiguren in de popcultuur. Zij zet 
me ertoe aan om niet zomaar iets vanzelfsprekend 
te vinden, maar verder te denken over concepten en 
uitwerkingen. Daarnaast laat ik me ook inspireren 
door de ruimte, ogen, Griekse beeldhouwkunst en 
dinosaurussen.

HEB JE EEN EIGEN STIJL? 

CAS Ik denk van wel, ja. Wat me tot mode heeft aan-
getrokken en me blijft fascineren, is een obsessie voor 
het vrouwelijk lichaam. Ik voel me hard aangetrok-
ken tot grote vrouwen. Sterke vrouwen. Ik denk dat 
mijn stijl het best te omschrijven valt als kledij voor 
grote en (niet letterlijk) sterke vrouwen. Dat zie je wel 
in mijn tekeningen, denk ik.
CÉDRIC Ook al ben ik nog dagelijks bezig met mode, 
toch heeft grafisch ontwerp voorlopig de bovenhand 
gekregen. Mijn stijl als modeontwerper is voorlopig 
nog een zoekproces. Mijn stijl als grafisch ontwerper 
is kleurrijk (ook al zal je weinig of geen kleur in mijn 
kledij zien), organisch en speels. Ik zoek graag de grens 
op waar een ontwerp als kinderlijk bekeken wordt. 

WAT WIL JE MET JE CREATIES BEREIKEN?

CAS Zelfexpressie. Ik maak mijn creaties vooral voor 
mezelf en minder voor iemand anders. Natuurlijk is 
het doel wel om werk te vinden in de mode-industrie.
CÉDRIC Mensen wat langer laten staren naar of stil-
staan bij mijn werk. Ik wil hen even laten nadenken 
over mijn werk, ook al geven ze het een volledig an-
dere betekenis. Dan is voor mij een creatie geslaagd.

KIJK JE NAAR IEMAND OP? HEEFT HIJ/ZIJ 
INVLOED OP JE WERKSTUKKEN?

CAS Ik heb twee favorieten: McQueen en Thom 
Browne. Veel van hun stukken zie ik mezelf ook ma-
ken. Ik herken bij hen die fascinatie voor die grote 
en sterke vrouw.

ZIJN ER WERKSTUKKEN WAAR JE  
ECHT TROTS OP BENT?

CAS Ja, in het eerste jaar moesten we drie verschillen-
de silhouetten maken met een ander concept. Één 
daarvan moest uit jeans zijn en geïnspireerd op een 
bestaand uniform. Dat is mijn favoriete ontwerp.
CÉDRIC Ondertussen werk ik parttime bij een grafische 
studio in Gent, DIFT. Daar heb ik voor IKEA mogen 
meewerken aan een expo rond vluchtelingen. Met 
meer dan 300 meter stikzijde en hopen baalkatoen 
heb ik de tenten in elkaar gestikt. Hier kon ik mijn 
opleidingen mode en grafisch ontwerp voor het eerst 
in het werkveld combineren.

HOE VERLOOPT HET PROCES VAN IDEE  
NAAR PRODUCT?

CAS Je start met inspiratie zoeken en je erin te verdie-
pen. Je moet niet aan de oppervlakte blijven, maar 
echt diep gaan. Je mag niet snel tevreden zijn en moet 
heel veel onderzoek doen. De inspiratiefase neemt 
meer tijd dan het effectief produceren.

VERWERK JE WEL EENS EEN STUKJE VAN JE 
PERSOONLIJKHEID IN JE WERKSTUKKEN?

CAS Onbewust wel, want ik voel me ook verbonden 
met mijn creaties. Mocht een ontwerper dat niet 
doen, zou het werk nogal onpersoonlijk zijn. Iets 
persoonlijks in je werk steken vind ik dus wel nodig, 
hoe klein het ook is.
CÉDRIC Ik ben zelf een speels persoon, wat zich zeker in 
mijn werk reflecteert. Daarnaast ben ik vrij introvert, 
in tegenstelling tot mijn werk dat eerder opvallend is 
van kleur en vorm. 

CAS, HOE ERVAARDE JE JE MODESHOW  
IN JUNI VORIG JAAR?

Zalig! Dat was het hoogtepunt van mijn eerste jaar. 
Ik had heel veel stress, maar ik heb er zoveel voldoe-
ning uitgehaald. Het voelde ook als een echte mode-
show zoals je die op het internet ziet.

CÉDRIC, HOE KWAM JE ERBIJ EEN JAS  
VOOR LADY GAGA TE MAKEN?

Ik had tickets voor 10 Joanne World Tour concerten 
en voor elk concert heb ik outfits gemaakt voor mij 
en mijn vrienden. Voor het concert in Antwerpen ver-
trok ik om vijf uur ’s ochtends naar het Sportpaleis 
met twee van die jassen: een voor mezelf en een om 
op een of andere manier aan Lady Gaga te bezorgen. 
Superimpulsief eigenlijk … 

HAD JE VERWACHT DAT LADY GAGA JE JAS  
OOK ECHT ZOU AANTREKKEN?

Net voor ‘The Cure’ gooide ik de jas met een brief 
voor haar eraan vastgemaakt, op het podium. Toen 
ik plots die roze jas in haar handen zag, was ik om 
eerlijk te zijn de eerste seconden gewoon in shock. 
Mijn handen waren volledig verkrampt! Daarna was 
het echt genieten: door haar oprecht geëmotioneerd 
te zien door mijn brief, door haar in mijn jas te zien, 
door de oprechte connectie die ik voelde. Als ik eraan 
terugdenk, ben ik een heel gelukkig mens! 

WAT ZIJN JE VOORUITZICHTEN?

CAS Ik heb het gevoel dat ik meer mezelf kan zijn dan 
vorig jaar. Verder in de toekomst wil ik nog niet kij-
ken omdat de modewereld niet zo rooskleurig is. Als 
ik afstudeer, zie ik wel welke opportuniteiten zich 
aanbieden.
CÉDRIC Tijdens mijn opleiding Beeldende vormgeving 
heb ik mode nooit volledig willen of kunnen loslaten. 
Het plan is om in de toekomst mode te combineren 
met grafisch ontwerp. Ik ben nu dus volop aan het 
experimenteren hoe ik dit kan bereiken.

De trein is altijd een beetje reizen en ook lopen om 
de gereserveerde plaatsen tijdig te bereiken. Een 
file van studenten wijst ons de weg naar Howest 
(Brugge) waar wij, ‘knappe koppen’ van 5BI en 
6BI, ontvangen worden. Drie workshops zullen 
onze dag vullen.

ANN BLONDEEL LEERKRACHT

Gewoon modulo 26 rekenen …  
Simpel toch?

Knappe 
koppen
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Op straat zie je niet iedere dag een scheurkalen-
der, een bruid of zelfs een bowlingbal lopen, maar 
op vrijdag 23 februari, de dag waarop de zesdejaars 
hun laatste 100 dagen in het middelbaar vierden, 
kon alles! 

Voor de laatstejaars is dit een heel speciale dag, 
een bekroning van al het werk dat ze de voorbije 
maanden in hun 100 dagen staken: een thema 
kiezen, een pak ontwerpen, muziek selecteren, een 
choreografie bedenken en inoefenen … Alle zesdes 
genoten die dag van een heerlijk ontbijt, alternatieve 
lessen, een spel tussen de middag, een bord pasta en 
vooral, van hun optreden en alle aandacht! 

Na afloop van het feest konden de laatstejaars 
nauwelijks verwoorden hoe ze hun dag hadden erva-
ren. ‘Leuk’, ‘tof ’ of ‘zalig’ zeggen niets in vergelijking 
met wat de 100 dagen echt voor hen betekenen. We 
laten daarom de beelden maar spreken!

SANDRA BAHLOUL LOZANO 6EE

Pak
fluitje
oordopjes
confetti



Wij nodigen jou uit voor de 17e editie 
van het Bal van Hemelvaart in OC De 
Coorenaar in Desselgem. Dit jaar zullen 
er weer top dj’s van de partij zijn! We 
verwelkomen:

DJ FELIZ 
AJBEATS 
DJOTTY 
ELEMAIDS 
ALTREC
Laat je betoveren door de wereld van 
de Moulin Rouge! Er staat je een spet-
terende show met spektakel, dans en 
vooral veel muziek te wachten.

ELINE VERMEIRE 6HA

DE OUDERRAAD EN DE LEERLINGENRAAD PRESENTEREN

No laws. 
No limits. 
One Rule. 
Never fall in love.
MOULIN ROUGE! (2001)

HILDE DONCKELS, MARTINE VERCAEMST, GUDRUN SABBE LEERKRACHTEN

Karo-oké!
Une activité hors du commun: ‘chanter Karo-
oké’ pour les élèves du 3 et 4 tso, 4 bso et 2 aso.

‘Chanter Karo-oké’ wil leerlingen op een ludie-
ke, interactieve en toegankelijke manier kennis la-
ten maken met de wereld van het Franse chanson. 
Karo leert de leerlingen in groep enkele Franse 
nummers aan. De leerkrachten kunnen liedjes 
selecteren of de leerlingen kunnen zelf nummers 
aanvragen. Ze brengt instrumenten (voor ritme) 
mee die interactief gebruikt worden. Leerlingen 
die dit willen, kunnen ook vooraan komen mee-
zingen. De zangeres maakt van samenzang ‘une 
vraie fête.’ Dit is Frans leren op de leukst denkbare 
manier!

Quelques réactions des élèves de la 2ième an-
née sur l’activité ‘Chanter Karo-oké’:

La chanteuse est très gentille et 
elle sait chanter super bien. Quel 
talent. Elle joue de la guitare. Elle 
parle le français tout le temps. Je 
la trouve géniale. Elle est très en-
thousiaste et nous aussi. Elle a su 
nous enthousiasmer. C’est même 
contagieux, son enthousiasme.

Au début nous étions dans un 
cercle et nous faisions du rap avec 
notre nom: un exercice de voix et 
de rythme. Entretemps nous fai-
sions de petits pas de danse. 

Je trouvais l’activité ‘Karo-oké’ 
très cool. C’était très chouette 
avec tous les instruments que 
Karo avait apportés: le kazoo, 
le tambourin, le triangle, les 
boomwhackers ...

Les deux heures se sont passées beau-
coup trop vite. C’était une activité 
très amusante aussi. On a bougé et 
on a chanté de tout coeur toutes les 
chansons célèbres comme: Dernière 
danse, Plantation, Sur ma route, Aux 
Champs-Elysées, Papaoutai, Pour 
un flirt et Non, non, rien n'a changé. 
Après deux semaines, certaines chan-
sons restaient dans notre tête.

C’était fantastique de chanter des chan-
sons françaises connues avec ses amis et 
camarades de classe. Il y avait une bonne 
ambiance. Tout le monde est spontané. 
Chanter ensemble, c’est amusant. Cette ac-
tivité nous a rapprochés en classe.

C’est à refaire cette activité! On 
s’est bien amusés et on a appris 
beaucoup d’une manière amu-
sante et chouette. Tout le monde 
était actif.

C’est une activité originale 
où on se détend et où on 
fait de la musique nous-
mêmes. Tout le monde 
peut jouer d’un instrument, 
la prof en a pour tout le 
monde. Super-chouette. 
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Freek Braeckman. Dat is de enige (ex-)scher-
mer die wij kennen. Wie ongetwijfeld meer 
weet over schermen, is Alix Bamelis (2GLAc). 
Zij startte met die sport toen ze tien jaar was en 
schermt nu ongeveer vier jaar. Benieuwd naar 
wat zij erover te vertellen heeft? Lees maar mee.

MARIE DOOMS 2MEC EN MARGOT VAN MAELE 2GLAC

WAAROM KOOS JE VOOR SCHERMEN  
ALS HOBBY?

Mijn papa beoefende deze sport al langer en als 
ik naar een training of een wedstrijd ging kijken, 
kreeg ik zin om het ook te leren. Het zag er zo leuk 
en vooral ook stoer uit. 

ZIJN HET OVERWEGEND JONGENS OF MEISJES 
DIE SCHERMEN?

In onze club zijn er meer jongens. Volgens mij 
krijgen sommige meisjes schrik als ze horen dat 
het eigenlijk wel een gevechtssport is. Schrik moet 
je nochtans niet hebben, er worden heel veel tech-
nieken aangeleerd. 

ZIJN ER VEEL SCHERMCLUBS IN VLAANDEREN?

In Vlaanderen zijn er ongeveer 20 schermclubs, 
wat wel veel is voor een niet zo bekende sport.

WAAR OEFEN JIJ EN HOE VAAK TRAIN JE?

Ik scherm in Gent bij de club Catena. Ik train een 
keer per week en dat op woensdag van 18.30 tot 
21 uur.

WORDEN DE SPELERS INGEDEELD PER NIVEAU 
OF LEEFTIJD?

Dat gebeurt volgens leeftijd. Zo zijn er de pous-
sins, pupillen, miniemen, cadetten, junioren, 
senioren en veteranen. Ik ben miniem, dat is de 
groep van de 13- en 14-jarigen.

WAT HEB JE ALLEMAAL NODIG QUA KLEDING 
EN MATERIAAL?

Mijn outfit bestaat uit een borstplaat, een onder-
vest, een vest, een masker, lange dikke kousen, een 
broek, een degen en een lichaamsdraad (de draad 
die het wapen met het registreertoestel verbindt). 
Het duurt soms een tijdje voor ik alles goed en 
wel aanheb. 

KAN JE JE BEZEREN TIJDENS EEN DUEL?

Dat gebeurt frequent. Uiteraard heb je bescher-
mende kledij aan, maar je hebt al snel een blauwe 
plek.

Schermen is duidelijk geen sport voor ‘watjes’, 
je moet letterlijk en figuurlijk tegen een stootje 
kunnen. Attaque!

Is het een 
vliegtuig, 
is het een 

vogel …
Een felblauwe hemel, een mooi weertje en een 
goed humeur. Tijd om te zweefvliegen! Jelto 
Neyrinck uit 5WWI heeft net zijn eerste jaar 
zweefvliegen achter de rug en vertelt graag over 
zijn ‘ongewone’ hobby.

INE CLAUS 4G4 EN NINA ANCKAERT 4L5

“Zweefvliegen is een luchtsport die je zowel re-
creatief als competitief kan beoefenen”, zo begint 
Jelto. “Het is vliegen met een vliegtuig zonder mo-
tor. Je steunt dus op de stijgende lucht waardoor 
je blijft zweven, vandaar ‘zweef ’vliegen. Je kiest 
zelf of je lange afstanden wil vliegen of hogerop 
gaan of …”

VRIJ ALS EEN VOGEL
Jelto kwam in contact met zweefvliegen via zijn 
vader die in het leger zit. Hij besloot deel te nemen 
aan de selectieproeven en voor hij het goed en wel 
besefte, had hij die proeven doorstaan en mocht 
hij op theoriekamp. Dat kamp heeft zijn interesse 
serieus aangewakkerd. 

Hoe voelt het in de lucht te hangen? Jelto: 
“Als ik met een instructeur zweefvlieg, heb ik veel 
stress. Ik wil dan altijd het beste van mezelf ge-
ven omdat ik zijn toelating wil om solo te vlie-
gen. Daarnaast heb ik het gevoel van vrijheid. 
Voldoening. Je ziet prachtige uitzichten waarvan 
je denkt: dit kan niemand me ooit nog afnemen. 
Je hebt gewoon het gevoel dat je leeft. Jij, samen 
met je vliegtuig.”

STRENGE CRITERIA 
“Voor zweefvliegen moet je fysiek volledig in orde 
zijn: je zicht, je gewicht, je gehoor …”, vertelt Jelto. 
“Er wordt streng gecontroleerd op technische de-
fecten en je hebt altijd iemand bij je. Voor speciale 
gelegenheden heb ik een uniform, maar als ik ga 
zweefvliegen, draag ik gewoon een overall. Je moet 
ook allerlei documenten bij je hebben die bewijzen 
dat je wel degelijk mag vliegen zoals je medische 
licentie, je vluchtboekje voor administratie en je 
studieboekje. Als de zon hevig aan het schijnen is, 
zijn ook een hoedje en een zonnebril verplicht. Zo 
heb je een beetje het gevoel dat je in Hawaï aan het 
vliegen bent …”

Op de vraag welke persoonlijke eigenschappen 
belangrijk zijn, antwoordt Jelto: “Zweefvliegen 
vereist geduld. Je moet in je achterhoofd houden 
dat wat je doet niet gemakkelijk is en tijd vraagt. 
Het is best frustrerend als je ziet dat anderen eer-
der dan jou solo mogen vliegen. Je moet ook te al-
len tijde kalm blijven. Angst is fataal. Je mag niet 
toegeven aan je angst. Als je geen controle meer 
hebt, gaat het vliegtuig op z’n neus en recupereert 
het vanzelf weer. Handig, toch? En voor wie het 
zich zou afvragen, ik ben nóg niet gecrasht.”

Momenteel vliegt Jelto niet omdat het winter 
is. Het vliegseizoen begint weer in de paasvakantie 
en daar kijkt hij verlangend naar uit. “In de paas-
vakantie kan je een vliegweek volgen en daarna 
zijn er vijf vliegweekends waarvoor je vrijwillig 
kan inschrijven.” 

En garde!
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Bij Melanie moet iedere dag van de 
proefwerkperiode op dezelfde manier verlopen. 
Als er iets misloopt, raakt ze al snel in paniek.

MELANIE, 5WW

Sara is altijd bang dat ze niet klaar zal zijn met 
het instuderen van de leerstof. Ze heeft ook 

constant jeuk in haar haar en kijkt voortdurend 
naar de klok, denkend aan wat ze allemaal wil 

doen in de komende vakantie. 
SARA, 6EI

Black-outs en buikpijn 
horen er ook bij! 

MARGOT, 6HWIA

Het is niet voor iedereen een moeilijke periode: 
Luna kan zich beter concentreren en organiseren. 

De proefwerken hebben geen slechte invloed op 
haar; ze noemt het ‘gezonde stress’. 

LUNA, 6HB

Ook Emilie vindt dit de rustigste periode van 
het jaar. Er is geen reden tot stress als je goed 

gestudeerd hebt. 
EMILIE, 3G5

Wout snoept niet alleen veel, hij is ook een beetje 
(bij)gelovig. Voor elk proefwerk maakt hij nog even 

snel een kruisteken. 
Wout, 3G4

Ook bij Margot zit het bijgeloof erin: 
ze studeert en maakt haar proefwerken altijd 

met dezelfde balpen. 
MARGOT, 5LE

En als je last hebt van examenstress, wat doe je 
dan? In je stressbal knijpen, natuurlijk! 

KIMBERLY, 2MVV

Bij Yorben helpt diep in- en uitademen 
heel goed om tot rust te komen. 

YORBEN, 2KVVVB

Gooie bijt op haar nagels 
en begint te bibberen. 

GOOIE, 7KAGB

Terwijl de een te weinig eet, eet de ander 
juist te veel, zoals Glenn. Hij doet ook mee 

met het nagelbijten. 
GLENN, 7KAGA

Ijane bijt ook op haar nagels, 
ze eet te veel chocolade en stampt 

met haar voet op de grond. 
IJANE, 4HA

Dat schoppen en stampen is ook 
Isaura niet vreemd. 

ISAURA, 1BA

Anouck praat veel met haar 
ouders en vrienden over van alles 
en nog wat. Dat helpt haar echt 

om te ontspannen 
ANOUCK, 3K

Hélène vindt dit, raar maar waar, eerder 
een grappige periode. Ze lacht met alles en 

eet alles wat er te vinden valt. Ze is wel 
vergeetachtig en heel chaotisch. 

HÉLÈNE, 5LE

Stress? Dat zit er bij Manou niet in, maar 
ze wordt wel heel actief eenmaal ze het 

proefwerklokaal binnenstapt. Staat stress dan 
toch in je woordenboek, Manou? 

MANOU, 4HW4A

Emma’s hoofd zit vol vragen zoals: 
“Zal het mij wel lukken?” 

“Ben ik (n)iets vergeten te studeren?” 
EMMA, 5HWI

Mana daarentegen zegt dat je duidelijk aan haar 
uiterlijk ziet dat ze stress heeft. Ze heeft last van 

puistjes en wallen en ze drinkt te veel koffie, maar 
zoals ze zelf altijd zegt: “Life goes on!” 

MANA, 6STA

Liefde om van weg te dromen
Jij met jouw sprankelende ogen
Waarom heb je zondag tegen me gelogen?
Vrijdag toonde je me jouw glimlach
en begon je lichtjes te blozen
Weet je het nog?
Ik stond vlakbij, naast die bloeiende rode rozen
Zaterdag stond je naar me te staren
Je ging maar door met het ontcijferen van mijn 
simpele gebaren …
Ik ging de hoek om en je zette de achtervolging in
Ik hield jou in de gaten
en dat was duidelijk naar je zin
Toen ik je uit het oog verloor, vertraagde ik
Plots stond ik stil en zag ik recht voor me, jouw 
stralende blik!
Daar stonden we dan, te midden de straat
Gek genoeg sloegen we amper aan de praat
Jouw hand ging door m’n blonde haren
Alsof we elkaar al kenden, al jaren
Wat voelde het goed
Om maar te zwijgen van wat jouw liefde allemaal 
met me doet
Toen ’s zondags de vogeltjes ontwaakten
en zachtjes begonnen te fluiten,
stapte ik uit bed en keek naar buiten
De droom deed me pijn
Ik had dat meisje met die blonde haren écht wil-
len zijn.

TEKST: SARA CLAUS 6EI

TEKENING: HELENA VAN TICHELEN 4G5

Proefwerken:  
slecht voor de lijn!

TEKST: FATIMA EL HANKARI 5KA, RHANNA COOPMAN 4E4A  

EN MARIE-JULIE LAMBRECHT 4L4 

TEKENING: HELENA VAN TICHELEN 4G5

Liefde om 
van weg 
te dromen

Nagelbijten, snoepen, altijd dezelfde balpen gebrui-
ken … Hebben jullie ook zulke gewoontes tijdens de 
proefwerken? Veel medeleerlingen alleszins wel, zo 
leert een navraag. Eén voor één erkennen ze al dan 
niet vervelende ‘tics’ te vertonen tijdens deze stres-
serende periode.
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Wat ga je volgend jaar doen? Hogeschool of uni-
versiteit? Op kot of niet? Laatstejaars of niet, het 
kan nooit kwaad om eens na te denken over hoe 
jij je latere leven ziet! 

Voor sommigen is dat al heel duidelijk en voor 
anderen wat minder. Ben jij iemand die kijkt naar 
wat je graag doet om van daaruit een keuze te maken, 
of som je eerst op wat je helemaal niet ziet zitten, om 
dan te focussen op wat overblijft? En als je iemand 
bent die beweert alles al gewikt en gewogen te heb-
ben, maar nog steeds geen raad weet, wat dan?

Iedereen raadt ons aan om alles tijd te geven en het 
keuzeproces stap voor stap te doorlopen. Misschien 
helpt het SAndRA-stappenplan je wel op weg!

TEKST: SANDRA BAHLOUL LOZANO 6EE EN SARA CLAUS 6EI

TEKENING: KATOO DEBOSSCHERE 6EM

“Dankzij de SID-in beurs heb ik mijn twijfels 

aan de kant kunnen zetten en een richting 

gekozen die ik volledig zie zitten!”

LOUISE PLATTEAU 6STB

“De Bio-Wiskundedag was niet echt mijn ding, maar 

toekomstige bio-ingenieurs vinden dit top. Zeker aan 

te raden voor wie deze richting wil volgen!”

MADELINE HOUVENAGHEL 6WW

SOS SOS SOS SOS SOS Studiekeuze
3 ZOEK NIET TE VER
En vergelijk ...
En kies!
Denk niet dat de moeilijkste keuze je het 
verst zal brengen,
vaak is het tegenovergestelde waar!
Besef goed wat je sterktes en zwaktes zijn.
Misschien wordt je hobby later jouw job!

Ons ‘latere leven’ komt steeds dichterbij. 
Binnenkort moeten we écht de knoop 
doorhakken, maar een definitieve beslissing 
zal het nooit worden. Flexibiliteit is wat de 
maatschappij nodig heeft.

Al benieuwd naar de uiteindelijke 
studiekeuze van enkele zesdejaars? In het 
juninummer van AanZet zullen we onze 
keuze toelichten!

2 KEN JE OPTIES
En lees de boekjes! 
Nee, niet ‘Dag Allemaal’ of ‘Story’, maar de 
brochures van het hoger onderwijs of de 
universiteiten.

Begin september vond ik die studieboekjes 
in de brievenbus zàlig! Iedereen krijgt toch 
graag post? ‘s Avonds las ik telkens wat in 
bed. En dacht ik na …

Zou die studierichting iets voor mij zijn? Of 
eerder die?  
En nog eens na …

Nu heb ik er even genoeg van.

Het is paasvakantie en de boekjes stromen 
nóg mijn brievenbus binnen. Soms gooi ik ze 
rechtstreeks in de papiermand, omdat ik niet 
wil dat mijn twijfels toenemen.

Ik heb namelijk een plan! Weldra zal ik alles 
schrappen wat niets voor mij is!

1 KEN JEZELF
En hou van je talenten!
Het wordt tijd om je talenten eens op te 
schrijven. Bekijk het maar lekker ruim!

Van ‘gezichten tekenen’ tot ‘op feestjes het 
langst blijven’. Graag tekenen kan leiden tot 
een studiekeuze met betrekking tot kunst. 
Uitgaan tot in de late uurtjes kan betekenen 
dat je zeer sociaal bent en bewust contact 
zoekt met mensen die belang hechten 
aan waarden die jou en anderen kunnen 
inspireren. Mogelijk is sociaal werk of 
psychologie dan iets voor jou!

Misschien keek je in de lessen slechts 
sporadisch naar jouw talenten en zag je geen 
enkele link met een toekomstige studiekeuze. 

Gaf het talentenproject je al nieuwe 
invalshoeken?

Geef jezelf tijd om erover na te denken.
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Peer mediation: being voices, not echoes
ERASMUSPROJECT IN POLEN, BELGIË, SPANJE EN TURKIJE

De derdejaars ontvingen in januari de Polen. Het 
was heel leuk om hen na zoveel maanden terug te 
zien! In mei vorig schooljaar hadden we immers 
met hen samengewerkt rond conflicten. 

ANNE-SOPHIE MANDERICK, ELVIRA SIMOENS  

EN SEPPE MANDERICK 3G4

De volgende dag leerden we ook de Turken en de 
Spanjaarden kennen die met onze vijfdes en zesdes 
rond hetzelfde thema werken. Op het programma 
stonden zowel activiteiten in Waregem, onder ande-
re onze projectactiviteiten rond peer mediation, als 
activiteiten buiten Waregem, met bezoeken aan Gent 
en Brugge. 

PEER MEDIATION
Binnen het thema peer mediation werkten we rond 
emotionele vaardigheden, non-verbale communica-
tie en het oplossen van problemen door met elkaar 
te praten. Hoe moet je omgaan met pesten? Hoe leer 
je in complexe situaties bemiddelen tussen twee par-
tijen? Kan je je inleven in een ander? Hoe voelt het 
om je te gedragen als je gastheer en te reageren op 
ongewone situaties net als je gastheer?

Er was ook tijd voor een mooie en aangrijpende 
film: The kite runner. Deze film, gebaseerd op het 
boek ‘De vliegeraar’ van Khaled Hosseini, gaat over 
de ongelijkheid in Afghanistan en de gevolgen van de 
verschillende oorlogen. We vulden daarna een formu-
lier in over de personages en over hoe ze zich gevoeld 
moeten hebben in de verfilmde gebeurtenissen. 

CULTURELE UITSTAPPEN
In Gent moesten wij met zoveel mogelijk monumen-
ten een selfie maken, wat voor ons een speciale erva-
ring betekende. De uitwisselingsstudenten bezochten 
ook Brugge, een fantastische stad volgens hen. 

Het was voor ons alvast een zeer leerrijk project 
en een bijzonder interessante ervaring. Uiteraard 
was deze uitwisseling een uitstekende gelegenheid 
om vlotter Engels te leren spreken.

R S R E I K S T O O B W O N S

W E R W T E N S O E P S T U M

I S V S P N G L U H W E I N E

T H A I I O O R W A R M E R S

L N A J U S P E I P G W U L W

A E S N R H N W R J U L P R S

N S K E D E C E U E S J A A L

G T R T E S T S E E T B T D I

L A U N N N C N W U E N A L O

A A I A I D S H I U W N I A F

U H K W U I G L O W E V S W N

F C H O C O L A D E M E L K E

E S K L A B W U E E N S N O R

N E N E O H C S W U E E N S K

T R U I P A A L S R E T N I W

Woordzoeker

JEANNICK DECONINCK OPVOEDER

CHOCOLADEMELK
ERWTENSOEP 
GLAD 
GLUHWEIN
HANDSCHOENEN
IGLO
IJS
IJSBAAN
KOUD
KRUIK
LANGLAUFEN
MUTS
OORWARMERS
SCHAATSEN
SJAAL
SKIERS

SLEE
SNEEUW
SNEEUWBAL
SNEEUWPOP
SNEEUWSCHOENEN
SNEEUWSCHUIVER
SNEEUWVLOK
SNOWBOOTS
TRUI
WANTEN
WINTER
WINTERJAS
WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT

Vorm met de overgebleven letters het thema van deze woordzoeker.
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De leerlingen van 6HW en HWiB mochten op het 
feest van de cultuurraad een trofee in ontvangst 
nemen voor hun filmpje over de Waregemse ver-
zetsheld Jozef Duthoy.

CARMEN COUSSEMENT LEERKRACHT 

Het filmpje waarmee ze de wedstrijd ‘Helden van 
Arnout’ wonnen, ging ook in Waregem niet onopge-
merkt voorbij. De overgrootvader van Cato Duthoy 
was lid van het verzet en werd bij de bevrijding van 
Waregem samen met andere verzetslieden geëxecu-
teerd. Een heel aangrijpend verhaal dat in Waregem 
nog sterk leeft.

In september kregen we een mail van Arnout 
Hauben met de vraag om een soort trailer over een 
lokale verzetsheld te maken. De klas schoot meteen 
in actie. Nadat ze het scenario hadden geschreven en 
een draaiboek gemaakt, konden ze gaan filmen. Op 
een zonnige vrijdagmiddag doorkruisten ze Waregem: 
van het archief tot de Jozef Duthoystraat, van de oude 
begraafplaats tot het monument op de markt.

Heel mooi om te zien wat voor een dynamiek er 
in de klas ontstond: er kwam spontaan een regisseur, 
cameraman en een monteur naar voren. Heel veel ta-
lent en grappige momenten. Zo ging een van de leer-
lingen plat op de buik voor de poort van Hemelvaart 
om toch maar het juiste shot te hebben. Iedereen 
was bruisend enthousiast in de bezoekersruimte van 
het archief! Vooral bij het zien van de revolver van 
Jozef Duthoy slaakte menige leerling een kreet van 
verwondering. Heel veel dank aan Thomas Bertrem 
van het stadsarchief.

Arnout Hauben reikte als prijs een videowork-
shop uit. Alleen kreeg de geschiedenisleerkracht 
een telefoontje dat hij het gemaakte filmpje eigen-
lijk niet meer kon verbeteren. We trekken in april 
naar Brussel voor een VIP-rondleiding door de VRT-
studio’s. Samen met Arnout zullen we het filmpje nog 
eens bekijken.

Op de Junior College Dag mogen de leerlingen 
zich al even student wanen en colleges van profes-
soren uit het gekozen vakgebied bijwonen. 6WWi 
volgde die dag aan de Kulak drie STEM-colleges 
en een lezing over de digitalisering van het onder-
wijs. Of ze het interessant vonden, vertellen ze zelf.

EVELYNE DEBACKER LEERKRACHT 

EEN NIEUWE THUIS, 
EN ER IS TRAPPIST!

Exoplaneten, een moeilijk woord voor een makke-
lijk begrip: een planeet buiten ons eigen zonnestelsel 
en dus mogelijk een nieuwe thuis. Aan de Kulak 
leerden we hoe men deze planeten ontdekt en of ze 
nu echt een nieuwe thuis kunnen zijn. 

De laatste drie jaar zijn er meer planeten ontdekt 
dan alle voorgaande jaren samen. Een van de recent-
ste ontdekkingen is die van Trappist-1. Tot onze te-
leurstelling bleek dit geen bier te zijn, maar wel een 
ster die relatief dicht bij ons staat en ontdekt werd 
door een Belg. Deze ster heeft een aantal exoplane-
ten die mogelijk leefbaar zijn. Die leefbaarheid hangt 
af van een aantal factoren zoals de afstand van de 
planeet tot zijn ster, of het een aard- of gasplaneet 
is en of er water aanwezig is. Deze planeten zouden 
in de verre toekomst de plek kunnen zijn voor een 
nieuwe Aarde.

BAPTISTE SNAUWAERT, FLORE LAVAERT EN HANNE DE BLANCQ 6WWI 

DE WERELD ZAL WISKUNDIG 
ZIJN OF NIET

In dit college maakten we kennis met computer-
simulaties. Via proefjes in een labo wordt heel wat 
informatie verzameld voor het aanmaken van de si-
mulatie. Hiermee kunnen gevaarlijke, onethische en 
dure proeven op een eenvoudige manier nagebootst 
worden. 

Zo plaatste men via een computermodel een 
ebolapatiënt op het vliegtuig van Ghana naar Groot-
Brittannië. Die simulatie maakte duidelijk hoe snel 
ebola zich zou verspreiden en uiteindelijk de hele 
wereld zou uitroeien. Andere interessante simula-
ties toonden hoe een verloren lading badeendjes zich 
over de zee verspreidt en hoe men de werking van een 
hartspier kan nabootsen. 

YALENKA LANDRIEU EN CAROLE DE SLOOVERE 6WWI 

VAN STREEPJESCODE TOT DVD
Klinkt boeiend toch? Dat het college gegeven werd 
door de zeer ervaren prof. P. Igodt maakte het nog 
interessanter. We leerden fouten ontdekken in een 
boek en dat achter elk rekeningnummer en elke 
streepjescode een bepaald systeem zit. Wel jammer 
dat de microfoon het af en toe liet afweten. 

We hebben een eigen codeersysteem 
ontwikkeld: de letters van het alfabet komen 
overeen met cijfers: A=1, B=2, C=3 enz. Bij 
elk cijfer hebben we 4 opgeteld. Als je de 
code kan kraken, lees je een woord. 

Voorbeeld: MO = 13 15, min 4 levert 9 11 op. 
Het gecodeerde woord is dus ‘ik’. 

En nu is het aan jullie! 
Welk woord zit achter EESDIX? 
Nog eentje: LIQIPZEEVX = ?

Om af te sluiten geven we jullie nog een klein 
weetje mee. Wist je dat bij een streepjescode niet 
de zwarte lijntjes worden gelezen, maar wel de witte 
streepjes ertussen?

HANNE DELBEKE EN LORENZO VAN GEELE 6WWI

Cultuurprijs 
voor 6HW en 6HWiB

eesdix = aanzet
liqipzeevx=hemelvaart

OPLOSSING CODE: 

Thuis is 
waar mijn 
trappist 
staat

JUNIOR COLLEGE DAG
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LEERLINGEN VAN DE EERSTE GRAAD TSO

Creatief 
met 
poëzie

De digi-generatie

VEELGEBRUIKERS
Uit ons onderzoek blijkt dat 95 % dagelijks gebruik 
maakt van sociale media, waarvan 91,26 % langer 
dan een uur. Die hoge cijfers verbaasden ons niet. 
Toch beweert 41,51 % dat ze zonder sociale media 
zouden kunnen. Wat hen tegenhoudt, zijn factoren 
als groepsdruk, de vrees dat ze iets zouden missen en 
minder contact met elkaar zouden hebben, en het feit 
dat ze die media vandaag de dag voor van alles nodig 
hebben. Facebook is, zo blijkt uit ons onderzoek, de 
populairste app (zie grafiek).

IDEAALBEELD
Creëren sociale media een ideaalbeeld? Meer dan 
55 % van de ondervraagden vindt van wel. Iedereen 
lijkt het perfecte leventje te leiden. Je kan overal be-
werkte foto’s plaatsen en al je leuke uitstapjes delen, 
waardoor anderen zich afvragen waarom iedereen 
toffe dingen doet terwijl ze zelf maar een ‘gewoon’ 
leventje hebben.

PESTEN
Via het internet worden er niet alleen ideale plaatjes 
gedeeld, het wordt ook vaak gebruikt om mensen te 
pesten. Dit kan heel gemakkelijk doordat je het ano-
niem kan doen. Liefst 26 % van de ondervraagden 
beweert al eens gepest te zijn via sociale media. Uit 
ons onderzoek blijkt verder dat de meesten iemand 
die digitaal gepest wordt, niet te hulp zouden snellen. 
67 % zou het gewoon laten gebeuren.

Dankzij de digitalisering was het nooit zo gemak-
kelijk om met elkaar in contact te staan, maar we 
moeten ons ook bewust zijn van de negatieve kanten 
van sociale media en ons afvragen of we er wel ver-
standig mee om gaan.

Jongeren zouden verslaafd zijn aan digitale me-
dia, ze worden zelfs de digitale generatie genoemd, 
maar klopt dat beeld wel? Zijn ze slaafse gebrui-
kers van sociale media, of zijn ze zich ook bewust 
van de minder aangename kanten ervan?

PAULINE DERYCKE EN FLEUR JANSSENS 5EMA

Als opdracht voor de vrije ruimte Marktonderzoek 
hielden wij een enquête onder 111 jongeren uit het 
middelbaar en hoger onderwijs en wij verwerkten de 
resultaten.
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Er was eens een school die belang hechtte aan het 
milieu en die leerlingen wilde leren de handen uit 
de mouwen te steken om zwerfvuil op te ruimen. 

HANNELORE DEBAERE LEERKRACHT

U dacht dat dit de eerste zin uit een hedendaags 
sprookje was? Niks is minder waar! Op Hemelvaart 
gaan leerlingen uit het eerste jaar op vrijwillige basis 
en onder begeleiding van hun klassenleraar en leden 
van de werkgroep Lover.com elke vrijdagmiddag op 
stap om op te ruimen. Gewapend met prikstokken 
en vuilniszakken schuimen ze in groepjes Markt, 
Keukeldam en Guido Gezellestraat af om alle zwerf-
vuil te verzamelen. Vieze sigarettenpeuken en kauw-
gom vinden onze leerlingen bij de vleet, maar tot hun 
grote verbazing rapen ze ook bouwmateriaal, verpak-
kingen allerhande en kranten van de straat.

Dapper zetten ze de kruistocht tegen deze vorm 
van milieuvervuiling tot het einde van het school-
jaar verder. Onze leerlingen verdienen een pluim voor 
hun inzet: klein gebaar, groot resultaat!

Confi’choc: 
niet alleen lekker!

Dat de leerlingen van 7KAGA en 7KAGB konden 
pronken met een originele en professionele stand was 
volledig de verdienste van Kevin Vereecke. Wat begon 
als een idee op papier, werd al snel met veel passie tot 
uitvoering gebracht. Het resultaat mocht er zijn! Ze 
kregen dan ook heel wat lovende commentaar van 
andere standhouders en bezoekers.

Ook Samya Lekfif mag met trots terugblikken op 
het memorabele verkoopmoment. Haar klantvrien-
delijkheid, enthousiasme en productkennis bleven 
niet onopgemerkt bij de jury. Ze waren het unaniem 
eens over hun keuze. Met haar overwinning als beste 
verkoopster kan zij binnenkort genieten van een bal-
lonvaart, geschonken door het Ring Shopping. 

Bedankt aan alle leerlingen van het Confi’choc-
team voor hun volgehouden inzet en enthousiasme 
en aan Caro in het bijzonder voor de organisatie van 
deze verkoop. Zonder hen was dit succes niet mogelijk!

De minionderneming Confi’choc viel twee keer in 
de prijzen in het Ringshopping Kortrijk-Noord: 
ze behaalden de prijs voor mooiste stand en beste 
verkoopster!

DE TROTSE RAADGEEFSTERS VAN CONFI’CHOC

ANN CIERS EN SOFIE DEBLAUWE LEERKRACHTEN

Bah!Da’s vies!
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2E TRIMESTER 2017-2018

OVERLIJDENS

29-10-2017 Lisa Vermeulen, nicht van Laura Dejager, 6KA
16-11-2017 Willy Vacquier, overgrootvader van Floor Vacquier, 2MBc
22-11-2017 Simonne Vanbuckhave
  grootmoeder van Stefanie De Smet, leerkracht
22-11-2017 Frans Robesyn, overgrootvader van Douwe Cappelle, 2MD
23-11-2017 Jeannine Claerhout, grootmoeder van Stef Claerhout, 5ST
01-12-2017 Roger Vande Velde
  schoonvader van Christine Platteau, dienstpersoneel
01-12-2017 Raphaëlla Beernaert, overgrootmoeder van Caitlin Baert, 2GLAc
01-12-2017 Willy Vander Cruyssen
  grootvader van Laura, 6EE, en Indra Vandendriessche, 3E5
04-12-2017 Bernard Vincent, grootvader van Margaux Vincent, 3HW4B
13-12-2017 André Verbeke, grootvader van Line Monkerhey, leerkracht
16-12-2017 Jeannette Peers, overgrootmoeder van Margot Vandenabeele, 2GLAc
03-01-2018 Gery Moerman, grootvader van Merel Moerman, 2HCc
05-01-2018 Anna Maes, grootmoeder van Jonaline Vanneste, 4HW4B
06-01-2018 Christiane Dewijn, grootmoeder van Griet Deboiserie, 6STB
06-01-2018 Leen Quartier, oud-leerkracht lichamelijke opvoeding
15-01-2018 Luc Van de Wiele, oom van Jelena Heernaert, 1MB
17-01-2018 Bernadette Parmentier, grootmoeder van Marie De Coninck, 4G5
18-01-2018 Noël Vandendriessche
  grootvader van Herlinde, 4L5, en Ruben Vandendriessche, 2GLAc
18-01-2018 Gerard Van Houtte, grootvader van Nena Van Houtte, 2MEc
20-01-2018 Albert Schamp, grootvader van Margot Callens, 6HW
25-01-2018 Nicole Pannecoucke, grootmoeder van Léon Dewaele, 1MB
03-02-2018 Norbert Carnel, overgrootvader van Férike Vervaecke, 4HW4B
04-02-2018 Georges Boury, schoonvader van Ann Van Ackere, leerkracht
06-02-2018 Carlos Debrouwere, grootvader van Jana Debrouwere, 3MRP
11-02-2018 Remi Lingy, grootvader van Evelyne Debacker, leerkracht
12-02-2018 Jean-Pierre Vanhulle, grootvader van Ulrike Debrabandere, 3HW4B
12-02-2018 Marie Madeleine Vromant, grootmoeder van Nina Bruggeman, 1MD
18-02-2018 Roger De Winter, grootvader van Marie Bossuyt, 5KA
28-02-2018 Elias Wydooghe, leerling uit 1MF

GEBOORTEN

18-12-2017 Diete, dochtertje van Dries Casier, leerkracht
26-12-2017 Amélie, dochtertje van Romanie De Clerck, leerkracht
15-01-2018 Juna, dochtertje van Lien Verhamme, leerkracht
09-02-2018 Kamiel, zoontje van Jan Buysens, leerkracht

TEKST: JEANNICK DECONINCK OPVOEDER

TEKENING: JULIE VANDE VELDE 6CM

Onverwacht moesten we
afscheid nemen van 
Elias Wydooghe

LEERLING UIT 1MF

2 FEBRUARI 2005 – 28 FEBRUARI 2018

“Weet je,” zei de prins,
“als je ’s avonds naar de sterren kijkt, zal je weten dat ik daar 
ergens ben. Mijn ster is wel mooi, maar ze is te klein om zich 
te onderscheiden van de andere.
Maar het is beter zo, want nu zal mijn ster voor jou één van 
de vele sterren zijn. Je zal de sterrenhemel bewonderen en àlle 
sterren zullen je vrienden zijn.
En dan geef ik je nóg een cadeau.”
De kleine prins begon te lachen.

“Ach,” zei z’n vriend, “wat hoor ik je graag lachen!”

“Wel, juist mijn lach zal mijn geschenk zijn”, antwoordde de 
kleine prins. 
“Want als je ’s avonds naar de hemel kijkt en aan mij denkt, 
als je je herinnert hoe dikwijls we samen hebben gelachen en 
samen plezier hebben gemaakt …,
dan zal het zijn of alle sterren schaterend lachen en je zal 
nooit alleen zijn.
Ik zal altijd bij je zijn.”

NAAR “DE KLEINE PRINS”, ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

In memoriam

Familienieuws
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APRIL

 16 bezoek IMOG: alle 2es ~ STEM
 17 tweede vaccinatie BMH: meisjes 1es 

theater ‘Wilt hard’: 3 en 4 bso
 18 medisch onderzoek: 3HW4A

bezoek IMOG: alle 2es ~ STEM
 19  medisch onderzoek: 1MG

muziekconcert: 1BA, 1BB, 1LA, 1LB, 1LC, 
1MA, 1MB, 1MC, 1MD, 1ME, 1CVA, 1CVB, 
1HA, 1HB, 1HC, 2KVVVA en 2KVVVB
theater ‘Wilt hard’: 2 aso
Franse fi lm ‘Demain, tout commence’: 6 bso/
tso

 20 muziekconcert: 2 aso/tso
 21 infodag
 22-28  uitwisseling Turkije: enkele 5es

ontvangst Senegalese delegatie ~ uitwisseling 
met de afdeling mode

 23 uitwisseling Italië: enkele 5es
relatiedag: 4 bso/tso
fi lm ‘Die Welle’: 5 aso

 23-30 uitwisseling Noorwegen: enkele 5es
 24 studiereis Ath: 1 aso

bezoek VRT: 6HW en 6HWiB
dansvoorstelling ‘Popcorn’: 1 en 2 bso
workshop door ACV-medewerker: 5 en 6 MRV

 25 medisch onderzoek: 3HW4B en 3HW5
 26  studiereis Ath: 1 aso

uitstap Antwerpen met Senegalese delegatie: 
5K, 5 en 6MRV 

 27 studiereis Parijs: 3HW4A, 3HW4B en 
3HW5 

 30  facultatieve vrije dag

MEI

 01 Dag van de Arbeid
 02 excursie Vlaamse Ardennen: 6CM, 6STA en 

6STB
medisch onderzoek: 3L4 en 3L5
pop-up modecafé

 03 studiereis Doornik: 3 tso
ondernemer in de klas: 6HA, 6HB, 6STA, 
6STB en 6BI
excursie Vlaamse Ardennen: 6BI, 6HA en 6HB
infoavond CLIL: 1L, 1M en 1H

 04 studiereis Parijs: 3E4, 3G4 en 3G5
workshop ‘Jobstudenten’ door 
ACV-medewerker: 5KA

 07 workshop ‘Rechtvaardig Recht’: 6EE
studiereis Antwerpen en Breendonk: 4 tso
fi lm ‘Le nouveau’: 3 aso
oudercontact: 2 aso/bso/tso

 08-09 studiereis Londen: 5 tso
 08 medisch onderzoek: 3WE

workshop ‘Jobstudenten’ door 
ACV-medewerker: 5KB
oudercontact: 2 aso/bso/tso

 09 medisch onderzoek: 3MRP
pop-up modecafé

 10 Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart
 11 brugdag Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart
 14 oudercontact: 4 aso/tso
 15 excursie Vlaamse Ardennen: 6EE, 6HW en 

6HWiB
bedrijfsbezoek TVH: 5BI, 5HA en 5HB
oudercontact: 4 aso/tso

 16 medisch onderzoek: 3KA
infoavond

 17-18  tweedaagse in de Westhoek: 5 aso
 17 studiereis Zeebrugge en Zwin: 2HA en 2HC

excursie Vlaamse Ardennen: 6HWiA en 6LE
 18 studiereis Parijs: 3E5, 3L4, 3L5 en 3WE

studiereis Pairi Daiza: 1 tso
studiereis Zeebrugge en Zwin: 2CV en 2HB
excursie Vlaamse Ardennen: 6EM, 6EI, 
6LM, 6ME, 6WW, 6WWi en 6WWg

 21  Pinkstermaandag
 22 infoavond 1e Latijn: overgang naar 2e jaar
 23 medisch onderzoek: 3CM
 24 uitreiking Price of Freedomaward: 5 aso
 25 studiereis Xanten: 2 (Grieks)-Latijn

studiereis Canterbury: 2es moderne
 28  medisch onderzoek: 3H
 29  eindejaarsviering
 30  eindejaarsviering

medisch onderzoek: 3HT
 31 eindejaarsviering

studiereis: 5MRV en 6 bso
workshop RSZ: 4E4A, 4E4B en 4E5

JUNI

 01 eindejaarsviering
 06 medisch onderzoek zieke leerlingen
 25 proclamatie aso
 26 proclamatie bso/tso

Kalender3E TRIMESTER 2017-2018

KRISTIEN NIJS LEERKRACHT 

Dit is een voorlopige kalender. 
We verwijzen naar onze website 
www.hemelvaart.be waar u alle aan-
vullingen en wijzigingen kan vinden.

hemelvaart
Infodag 21 april 9 tot 18 uur
Infoavond 16 mei 16 tot 20 uur

Je bent van harte welkom om samen met je ouders 
onze school te bezoeken op de infodag of infoavond. 
Welkom! 

www.hemelvaart.be
facebook.com/olvhemelvaart



Wij zijn hemelvaart!


