NA HET TALENTENGESPREK

SÖREN OVER VERKEERSPROJECT

Lang leve fluo!

december 2018 schoolkrant van HEMELVAART

“Je moet het
echt eens proberen.
Je wordt er
gelukkig van.”

Ik verwacht dat
het een jaar wordt
om voor de rest van
ons leven te onthouden.

“Het Waregemse
onderwijs heeft een hoge
kwaliteit en ik wil dat
graag zo houden en
eraan meewerken.”

JILL OVER HAAR LAATSTE JAAR

LORE OVER HET TUTORPROJECT

INDRA OVER HAAR SPORTDAG

“Ik vond het de beste avond
van mijn leven en ik zal het nooit
meer vergeten!”

“Het is leuk om te
weten hoe die zesdejaars
studeren. We kregen
handige tips en leerden
elkaar beter kennen.
Dit is leuker dan gewoon
naar de studie gaan.”

JOËLLE OVER HUN TWEEDAAGSE

TOPAVONTUUR
MET DE NIEUWE
KLASSEN!

JENS

De combinatie van het werk
met de paarden, het sociale
aspect en het feit dat je kennis
kan delen, maakt deze job
voor mij fantastisch.
HANNEKE OVER YOUCA

We waren vier uur weg,
maar het leek alsof het maar
één uur was.
NORAH OVER EXCURSIE AARDRIJKSKUNDE

Voor de pastoraal op school is november tradi
tioneel een belangrijke maand. In onze november
vieringen gedenken we jaarlijks de mensen van wie
we afscheid moesten nemen. Dit jaar kreeg novem
ber een extra dimensie. Op 11 november was het
100 jaar geleden dat de wapens in de Groote Oorlog
zwegen. Niet voorgoed, jammer genoeg.

Wakker voor vrede
PASTORAAL

We waren op school nauw betrokken bij het project
‘Coming World Remember Me’ waarvoor leerlingen en
leerkrachten een beeldje maakten. Sommige klassen
hielpen dit voorjaar bij het plaatsen van de beeldjes
in domein De Palingbeek in Ieper. Het kunstwerk dat
symbool staat voor de 600 000 slachtoffers, gevallen
op Belgische bodem, siert het vroegere niemandsland
tussen de Engelse en Duitse loopgraven.

Mogen we een oproep doen, met een knipoog naar de parabel van de zaaier?
Gooi het zaad van de vrede niet op de harde grond van ruzie en vooroordelen …
Plant het niet tussen stekelige opmerkingen …
Laat het zaad van de vrede groeien op de vruchtbare grond van ontmoeting,
verbondenheid en respect.
Een oude boodschap, maar hij gaat nog wel een tijdje mee!
Ik maakte mijn beeldje toevallig op hetzelfde
moment als een klas die ik niet kende. De leerlingen
praatten over het project en namen het heel ernstig.
Sommigen gaven een persoonlijke toets aan hun
beeldje. Toen al kwam de gedachte in me op: zijn
jullie, jonge mensen, niet de ‘Coming World’? Is het
niet onze taak de herinnering aan wat een oorlog kan
aanrichten, levend te houden?
Zo groeide het idee een vredeswake te houden.
Een vredeswake om de slachtoffers van de Eerste
Wereldoorlog te gedenken, maar ook om jongeren
op te roepen om wakker te blijven voor vrede.
Op vrijdagmorgen 9 november stonden 1500
leerlingen ingetogen en respectvol te luisteren naar
muziek, zang, oorlogspoëzie en bezinningsteksten.
We drukten onze afschuw van oorlog en geweld uit en
deden een oproep om samen te werken aan een fijne
wereld. Want wij geloven dat het kan: een wereld vol
vrede en vriendschap. Vrede is immers een dagelijks
verhaal van mensen die het goede doen.
TEKST: ISABELLE AMERLYNCK LEERKRACHT
VOOR PAWER, DE PASTORALE WERKGROEP
ILLUSTRATIE: LISA VAN ACKER 6CM
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WOORD VOORAF
Macht kan gevaarlijk zijn. Niet iedereen gaat
er goed mee om. Lodewijk XIV stelde zich steeds
duidelijker autoritair op en was vooral bezorgd
om zijn eigenbelang. Hij vulde graag zijn eigen
zakken en dacht enkel aan zijn eigen succes.
Lodewijk waande zich God op aarde.
Zijn hofhouding, die mee genoot van de weelde
en die helemaal geen oog had voor het leed onder
de bevolking, hield hem stevig in het zadel.
Uit de geschiedenislessen herinner je je wellicht nog de fratsen van Lodewijk XIV. Hoewel
fratsen … Zijn uitspraak l’état c’est moi illustreert
zijn grenzeloze macht. Zijn oorlogszucht en zijn
jacht op luxe en weelde brachten Frankrijk op de
rand van het bankroet.

Ook nu nog raken leiders soms verstrikt in de
val van de macht. Echter, in een complexe wereld
als de onze hebben we meer dan ooit nood aan
een ander leiderschap. De Zonnekoning moest
zich bijvoorbeeld nog geen zorgen maken over
het klimaatvraagstuk. Dat is nu wel even anders.

Dienende leiders kunnen een antwoord geven
op de uitdagingen waarvoor we staan. Zij werken
in eerste instantie voor het algemeen belang van
de samenleving en de medemensen, pas daarna
komt hun eigenbelang.
De leiders van morgen zitten nu op onze
schoolbanken. Onderwijs is een belangrijke schakel in een evenwichtige groei van jonge mensen.
Niet enkel kennis en inzicht, maar ook menselijke
waarden en normen moeten tijdens het secundair
aan bod komen. Daar staat Hemelvaart garant
voor.
Als katholieke school laten we ons hierbij
graag inspireren door de figuur van Christus. Hij
was ook leider, maar alvast geen zonnekoning.
Zalig Kerstmis!
WIM DUFOURMONT TECHNISCH DIRECTEUR
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Sinds 1 september is Jens Vannieuwenhuyse onze
nieuwe administratief en financieel directeur in
opvolging van Elly De Vuyst. AanZet zocht hem op
en had een gemoedelijk, openhartig, verhelderend
en boeiend gesprek. Wat drijft/bezielt/inspireert
een competitieve jonge dertiger bij een nieuwe
stap in zijn carrière?
UW INTRO OP DE PERSONEELSVERGADERING WAS
ORIGINEEL EN GESLAAGD TE NOEMEN.

Er deden geruchten de ronde. En die wou ik bevestigen of corrigeren. Ik kom inderdaad van ’t College,
maar dat roze mijn favoriete kleur zou zijn, klopt
niet echt. Ik heb wel een paar roze T-shirts die ik
standaard in een bananendoos stopte toen ik op
Chiro-kamp vertrok. Inderdaad, ik ben leider,
volwassen begeleider en kok geweest. En sinds een
zestal maanden kopen we opvallend meer roze kledij
voor ons pasgeboren dochtertje Suze. Ik heb ook nog
een zoontje Senne, voor wie 3 september een speciale dag was: zijn eerste schooldag ooit. Roze heeft
anders wel een mooie symboliek: het is de kleur van
vriendelijkheid, vertrouwen, zorg en waardering voor
een ander … en dit zijn zaken die Hemelvaart toch
helemaal typeren.
U MAAKTE DE OVERSTAP VAN LEERKRACHT NAAR
LID VAN EEN DIRECTIETEAM. IS ZO’N OMSCHAKELING GEMAKKELIJK OF EVIDENT TE NOEMEN?

Vier jaar heb ik in de privésector gewerkt als medewerker in een onderzoeks- en adviesbureau. Zo moest
ik beleidsplannen uitschrijven voor openbare besturen en bedrijven. Ik heb er enorm veel bijgeleerd en
ook veel kansen gekregen.
Dan heb ik zes jaar les gegeven, hoofdzakelijk
in de handel. Ik heb het altijd belangrijk gevonden
dat leerlingen kennis konden maken met het facet
ondernemerschap in de brede zin van het woord. Ik
bouwde mee aan hun toekomst en had daar een goed
gevoel bij. Dat rechtstreeks contact met de leerlingen zal ik ergens missen, want dit is toch een totaal
andere functie.
Mijn nieuwe job beantwoordt met zijn verscheiden takenpakket wel helemaal aan wat ik ervan verwachtte. Ik werd alvast tijdens de vakantiemaanden
goed voorbereid en begeleid door mevrouw De Vuyst.
Het is een grote overstap en een en ander maakt je
leven heel wat drukker. Neen, het is geen nine-tofivejob. Naast de vele avondactiviteiten blijft er vaak
werk van overdag liggen. Desondanks probeer ik het
weekend in de mate van het mogelijke vrij te houden
voor het gezin. Gelukkig geniet ik de volle steun van
mijn vrouw.

Na mijn studies begon ik te fietsen en te lopen
en ik ben intussen wat men recreatief wielrenner en
jogger noemt. Ik fietste bijvoorbeeld de Marmotte
met zwaardere cols uit de Ronde van Frankrijk en
Luik-Bastenaken-Luik en liep twee marathons. Door
omstandigheden is de intensiteit wel gedaald. Ik probeer nu een drietal keer per week te lopen.
Sport maakt mijn hoofd leeg en vrij en daarnaast
is het ook een sociaal gebeuren. Sport brengt mensen samen in een gezonde en aangename sfeer. De
gesprekken nadien zijn vaak ontzettend boeiend. Ik
hoop volgend jaar met een groepje vrienden deel te
nemen aan een duatlon en aan de Amstel Gold Race.
AanZet wenst de nieuwe directeur alvast veel succes toe, én in de uitdagingen van zijn job én in die
van zijn hobby.
JAN DEPOORTERE LEERKRACHT

“Het Waregemse
onderwijs heeft een
hoge kwaliteit en
ik wil dat graag zo
houden en eraan
meewerken.”
JENS

“Persoonlijk contact is
erg belangrijk.”
JENS VANNIEUWENHUYSE, NIEUWE ADMINISTRATIEF EN FINANCIEEL DIRECTEUR

STAAT U NU ANDERS TEGENOVER LEERLINGEN?

Hoegenaamd niet. Een school moet de leerling centraal stellen. Een leerling moet kwaliteitsvol onderwijs
kunnen volgen in een gezonde omgeving. Daarom is
het personeel, waaronder ook het dienstpersoneel,
o zo belangrijk. Zij zorgen er grotendeels voor dat de
motor draait. Het Waregemse onderwijs heeft een
hoge kwaliteit en ik wil dat graag zo houden en eraan
meewerken.
IS ER IETS WAARVAN U OP KORTE TERMIJN WERK
WIL MAKEN?

Jawel, dat is ongetwijfeld het contact met de leerkrachten. Je beseft niet altijd wat er in deze job allemaal bij komt kijken en alleen al het beantwoorden
van de vele mails is heel tijdrovend. Zo geraak ik
tijdens de pauzes zelden bij de collega’s. Een persoonlijk contact in dit digitale tijdperk blijf ik nochtans
erg belangrijk vinden.
U HEEFT, NAAR WE VERONDERSTELLEN EN
HOPEN, TOCH TIJD VOOR EEN HOBBY.

Absoluut. In mijn jeugd was ik speler van SV
Waregem, voetbalde nadien bij Wielsbeke en Jong
Vijve. Ik speelde centraal in de verdediging. De
trainingen waren moeilijk te combineren met mijn
studies. Uiteindelijk hing ik na een periode bij het
cafévoetbal de schoenen aan de haak.
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Curieuzeneuzen
Hemelvaart deed mee aan het grootste bur
geronderzoek naar luchtkwaliteit ooit.
WAT WERD ER GEMETEN?

De concentratie NO2 in de lucht in de Keu
keldam.
WAAROM IS NO2 SCHADELIJK?

Hoge concentraties veroorzaken astma, infecties op de luchtwegen, longschade, hart- en
vaatziekten en vroegtijdige sterfte.

HOE KAN JE HELPEN DE LUCHTKWALITEIT
ROND DE SCHOOL TE VERBETEREN?

Verplaats je SLIM! Voor kleine afstanden kom
je best te voet of gebruik je de fiets. Wees niet
bang dat je dan te veel NO2 inademt. De weldaad
van de beweging compenseert ruimschoots het
negatieve effect van de luchtvervuiling.
Woon je te ver? Gebruik op de eerste plaats het
openbaar vervoer. Kom je toch met de auto,
parkeer op de ring, vermijd het centrum en
verplaats je voor de rest te voet.

WAT WAREN DE RESULTATEN?

De concentratie NO2 in de Keukeldam bedraagt
27,7 µg/m3. Dit is gelukkig nog onder het Vlaamse
gezondheidsniveau, maar toch boven het niveau
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO):
20 µg/m3.

PEGGY HEYERICK EN EVELIEN ALGOET LEERKRACHTEN
VOOR MOS (MILIEUZORG OP SCHOOL)

De laatste eerste schooldag
Altijd spannend die eerste schooldag, zeker als je
pas je eerste stappen in het middelbaar zet, maar
ook voor laatstejaars heeft die dag een speciale
betekenis. Hij markeert namelijk het begin van
hun laatste schooljaar in het middelbaar.
MARGOT VAN GOETHEM 3L4C

Wat vinden ze nu eigenlijk van die periode? Wat
zal hen het langst bijblijven en wat zouden zij doen
als ze directeur waren? We vroegen het aan Rien
Bettens (7KAGB), Jeanne De Pessemier (6HWi), Raf
Leveugle (6EMA) en Jill Vantieghem (6H).
WAT IS JOUW BESTE HERINNERING HIER OP
SCHOOL?
JEANNE De studiereizen naar Parijs en Canterbury
zijn ongetwijfeld mijn mooiste herinneringen aan
Hemelvaart. Ik was nog nooit in Parijs of Canterbury
geweest. Beide uitstappen waren goed voorbereid en
in combinatie met een toffe vriendengroep maakte
dit ze echt onvergetelijk.
RAF Dat zullen volgens mij TMF Stressfactor en Dag
van de leerlingen zijn. Dat waren twee dagen waarop
de leerlingen (helemaal) vrij konden zijn, eens zot
konden doen en de lossere kant van de leerkrachten zagen. Een andere troef was de groepsgeest: we
waren één school, iedereen deed mee en iedereen had
ook veel plezier.

WAT VERWACHT JE VAN JE LAATSTE JAAR?

JILL, JEANNE EN RAF

Veel, maar waar ik het meest op hoop is natuurlijk dat ik mijn diploma haal en na zes jaartjes
Hemelvaart deze school mag verlaten. Daarnaast
verwacht ik, juist omdat het ons laatste jaar is, dat
het ook het tofste jaar van allemaal zal zijn. Uiteraard
kijkt iedereen (die meegaat) uit naar de Italiëreis:
samen met je vrienden een week op vakantie gaan en
er niet alleen een culturele maar ook levenservaring
van maken.
RAF

JILL Ik verwacht dat het een jaar wordt om voor de
rest van ons leven te onthouden. Er staan echt leuke
activiteiten op de agenda, zoals de 100 dagen en de
Italiëreis. Het is ook spannend om te kiezen wat je
na het zesde jaar wil gaan doen. Gelukkig hebben we
daarvoor de SID-in beurs en het talentenproject. Ik
hoop dat we dit jaar in schoonheid kunnen afsluiten.

“Ik verwacht dat het een jaar
wordt om voor de rest van ons
leven te onthouden.”
JILL

WAT IS HET GRAPPIGSTE DAT JE HIER OOIT OP
SCHOOL MEEMAAKTE?
JEANNE Tijdens onze studiereis naar Rijsel raakten
twee klasgenoten betrokken bij een misverstand en
ze belandden op het politiebureau. Hierdoor konden
we niet op tijd vertrekken. De leerkrachten konden
er niet echt mee lachen, maar voor ons maakte deze
gebeurtenis onze dag compleet.
RIEN Het grappigste was toen mijn goede vriend zijn
broek gescheurd had. De achterkant was volledig
doorgescheurd en je kon zijn groene onderbroek zien.
Hij schaamde zich rot, maar nadien konden we er
wel om lachen.

WAT ZAL JE HET MEESTE BIJBLIJVEN?

Dat is de leerlingendag. Dit was de dag waarop
de leerlingen echt eens op nummer 1 kwamen te
staan. Er was een frietkraam voorzien en de Expo
was afgehuurd voor een ‘foute party’. Dat was ook de
dag waarop ik mijn huidige vriendin leerde kennen.

Het interessantste wat ik leerde, is met mensen
omgaan en hoe je in bepaalde situaties het beste kunt
handelen. Door de stage leer je ook heel communicatief bezig te zijn. Vroeger bezorgde telefoneren mij
bijvoorbeeld altijd stress, maar die stress is grotendeels verdwenen door op stage continu de telefoon te
moeten opnemen.
RIEN

WAT ALS JE DIRECTEUR WAS?
JILL Ik zou de 100 dagen een volledige week laten
duren, zodat er een hele week in het teken van de
zesdejaars staat. Ik zou ook meer leerrijke en leuke
schooluitstapjes invoeren. De middagpauze opvrolijken met muziek op de speelplaats en eventueel de
rijen afschaffen, zou een goeie zaak zijn. Ik zou de
oudere gebouwen moderniseren en opfrissen.

RIEN

RAF Dat zullen volgens mij mijn eerste en laatste
schooldag zijn. De eerste keer dat ik in zo’n grote
school binnenstapte, vreesde ik dat ik om de twee
of drie lessen verloren zou lopen. Ik nam de langste
routes omdat ik de kortste nog niet kende, terwijl ik
zo rap mogelijk naar een les wou. Nu ken ik wel de
kortste routes van lokaal naar lokaal, maar pak de
langste om op adem te komen ...

WAT IS HET INTERESSANTSTE WAT JE LEERDE?

RIEN Ik zou ervoor zorgen dat de leerlingen en leerkrachten meer inspraak hebben in bepaalde beslissingen. De leerlingenraad is daarvoor al een begin. Ook
zou ik ervoor zorgen dat bso-leerlingen zich evenwaardig voelen als tso- en aso-leerlingen. Daarmee bedoel
ik dat leerlingen en leerkrachten geen vooroordeel
zouden mogen hebben.

ALS JE ÉÉN IETS AAN SCHOOL KON VERANDEREN,
WAT ZOU HET ZIJN?
JILL Je kan altijd wel iets aan een school veranderen.
Daarom is het moeilijk om hier een antwoord op te
geven. Er komen ieder jaar nieuwe, betere of innovatievere dingen uit en volgens mij is het belangrijk
dat je als school hierop inspeelt.

JEANNE De godsdienstlessen van de voorbije drie jaren

waren voor mij het interessantst. Ze gingen niet
alleen over het christendom, maar we debatteerden
veel en behandelden veel zaken die echt wel nuttig
zijn in het dagelijkse leven.

RIEN

RAF Mijn tip is de school er minder ‘streng’ en een
beetje ‘jeugdiger’ laten uitzien. Er moeten niet alleen
stoelen en banken zijn, maar ook zithoeken en meer
lokalen zoals C-1. Ook wenselijk: ruimtes waarin de
leerlingen (eventueel met een laptop) tijdens de middagpauze of op andere tijdstippen kunnen werken en
studeren en ruimtes met gezelschapsspelen die in de
winter toegankelijk zijn.

BOEKEN ZOEKEN
BIBLIOTHEEKBEZOEK

In de bibliotheek van Waregem toonde een vriendelijke
mevrouw ons hoe je moet in- en uitlenen en ze gaf ons
uitleg over boeken, dvd’s, games, interactieve boeken …
Zo wisten wij beter hoe dat in elkaar zit. Wij zijn in alle
afdelingen geweest. Zo leerden we dat je ook kan kopiëren in de bibliotheek. We hebben ook in een paar leuke
chill zones gezeten, zoals de kinderzone. Daar hebben
wij uitgebreid de catalogus bestudeerd. Zo hebben wij
boeken over de oorlog opgezocht. Nadien mochten we
gaan neuzen tussen de boeken aan de hand van een
toffe quiz die zo’n vijftig minuten duurde. In groepjes
van twee moest je volgers krijgen door op zoek te gaan
in de bibliotheek en vragen op te lossen. Het was een
leerzame namiddag!
SHANNON VAN ASSCHE 1HD

je eerste stappen
TUSSEN LEIE EN SCHELDE

We zijn met de bus naar de Vlaamse Ardennen
geweest. Daar hebben we veel uitleg gekregen
en een bundel moeten invullen. We hebben
twee keer een busevacuatie geoefend en het
duurde 35 seconden vooraleer we van de bus
waren. De laatste opdracht was in Het Pand
waar we mensen mochten interviewen.

EXCURSIE AARDRIJKSKUNDE

Op 4 oktober zijn we met de eerstejaars op excursie aardrijkskunde geweest. We leerden over stenen,
zoals het gesteente van een vensterbank, maar ook
hoe we onszelf moeten oriënteren en over het reliëf.
Maar het leukste was de evacuatie op de bus.

MAITE FIERENS 1MA

ALIXE KEMSEKE 1MA

We hebben heel veel gezien en
we mochten iemand interviewen. We waren vier uur weg,
maar het leek alsof het maar
één uur was.
NORAH KNOCKAERT 1MA

Het was heel leuk! We moesten een brand
oefening doen in de bus. De eerste keer
was de oefening mislukt, dus hebben we
het op het einde nog eens gedaan.
JUSTINE GEEROMS 1MA

Het was leuker dan de gewone lessen,
want je ziet alles in het echt. Het uitzicht
was supermooi. Alleen stonk het heel
veel door alle tractoren.
LIESL DESPEGHEL 1MA
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ZIEN EN GEZIEN WORDEN
VERKEERSPROJECT

Tijdens het verkeersproject hebben we veel bijgeleerd,
bijvoorbeeld over voorrang verlenen. Eerst snapten we
er niet zoveel van. Door zelf te fietsen op een parcours,
leerden we de voorrangsregels. Dit was niet gemakkelijk. We moesten niet alleen letten op de voorrang,
maar we moesten ook op elkaar letten. Als het fout
ging, begonnen we heel erg te lachen. We kregen ook
veel tips.
JULIE DE NIL EN RANI DUPON 1MI

Nu weet ik hoe ik
veilig een kruispunt
moet oversteken.
AMÉLIEN PLATTEEUW 1MI

Ik vond het verkeersproject superleuk. Het
verkeersspel was heel leerrijk. De uitleg die
we kregen was interessant, maar vooral
het filmpje was echt leuk. We moesten tellen hoeveel mensen we konden zien. Nu
weet ik zeker dat donker gekleurde kleren
in het donker veel minder zichtbaar zijn
dan lichte kleuren. Lang leve fluo!
SÖREN VERMEEREN 1MI

in hemelvaart
LIEN VERHAMME, MELISSA PLATTEAU EN ELKE BALLOIS LEERKRACHTEN

OOK ZONDER WOORDEN
THEATER IN DE KLAS

Op maandag 24 september hadden wij Theater in de
klas. Het was heel leuk en vooral grappig. Je leerde
iedereen op zijn eigen manier kennen. We moesten in
een kring staan en de begeleider nadoen. In de namiddag moesten we per twee een toneeltje spelen met een
emotie of een gevoel. Dat was superleuk!
ROMY VROMAN 1MB

Theater in de klas was een topervaring waar mijn
klasgenoten en ik een fantastische dag van maakten. Het was vooral leuk met de stilte in het begin die
toch wel voor spanning zorgde. Je kon je helemaal
uitleven en genieten van de leuke acts die je mocht
uitvoeren zonder erbij na te denken. Er waren dus
geen grenzen. Kortom, een onvergetelijke dag!
TYANA DESMET 1MB

We vonden het allen heel erg leuk en grappig. Je kon jezelf eens
uitleven en je toneeltalent laten zien. De meneer die ons die les
gaf, kon ons heel goed entertainen. Hij maakte het ook een beetje
spannend door in het begin niet te praten en grappige stemmetjes
na te doen. In de namiddag mochten we zelf toneelspelen. Hij
gaf ons een onderwerp en dan mochten we zelf iets verzinnen.
ELISE VANDENBERGHE 1MB
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In het kader van de lessen kunst- en kostuum
geschiedenis, creatie, mode en Frans trokken de
enthousiaste leerlingen van 6CM op donderdag
25 oktober naar Roubaix. Deze Noord-Franse
kunst- en geschiedenisstad, vroeger een stad van
textielindustrie, beschikt over talrijke troeven. Wij
bezochten deze ‘coups de coeur’:
LAURENCE VEYS LEERKRACHT

LA VILLA CAVROIS

“Een ‘wow’-dag en ook al
ben ik niet zo goed in Frans,
ik kan meer dan ik dacht”.

Roubaix,
de Hemel van het Noorden!

De villa Cavrois werd ontworpen tussen 1929 en
1932 en was de gigantische privéwoning van het gezin
van Paul Cavrois, een rijke industrieel van luxestoffen.
In dit imposante, hedendaagse kasteel combineerde de
architect Robert Mallet-Stevens klassiek ontwerp met
modernistische esthetiek. Na jaren van verval werden
de villa en de tuin tussen 2001 en 2015 tot in de details
in ere hersteld. Prijskaartje: 23 miljoen euro.

LA PISCINE
In de namiddag namen we een duik in het museum
La Piscine. In dit oude art-decozwembad uit de jaren
1930 kan je zowel rond het bad als in de voormalige
kleedhokken en badkamers genieten van beeldhouwwerk, schilderkunst, keramiek, tekeningen, enz. Dit
is ongetwijfeld het mooiste zwembad van Frankrijk!

LES MAISONS DE MODE
Als afsluiter flaneerden we door enkele Maisons
de Mode. Dit zijn kleine boetiek-ateliers waar beginnende ontwerpers met de nodige begeleiding de kans
krijgen om hun eerste collecties te creëren, tentoon te
stellen en te verkopen. Van kinderkledij, hippe sneakers, futuristische badpakken tot siliconen kleedjes
voor Madonna: het was de moeite waard om te zien
hoe de ontwerpers gedreven bezig waren.

“Krijg je ook zin om deze drie
pareltjes te bewonderen? Zeker
doen, want Roubaix is niet de
Hel van het Noorden, maar
een echte aanrader”.

Talentgericht denken is iets wat al lang in
Hemelvaart leeft. Getalenteerde leerkrachten
nemen leerlingen mee in hun verhaal, verrijken
hun kennis en helpen ze beetje bij beetje hun
talenten kennen.
Het zou fantastisch zijn als elke leerling in
Hemelvaart afstudeert met een duidelijk inzicht in
wat zijn of haar talenten zijn en in functie daarvan de
studies of zelfs het latere beroep kiest. Talenten inzetten in je dagelijkse leven zorgt elke dag voor nieuwe
energie en maakt je dus gelukkig.
We willen alle leerlingen de kans geven om in
de loop van het jaar een talentengesprek te voeren
met een talentenfluisteraar. Op 24 september en
23 oktober kwamen al heel wat leerlingen op gesprek.
De kracht van dit initiatief vertaalde zich in voelbare,
positieve energie.
Wil je jezelf wat beter leren kennen en op zoek
gaan naar wat jou blij maakt en jou de tijd doet vergeten? Kom dan op 19 maart, 25 april of 24 mei om
13 uur naar de Ensor voor een talentenfluistergesprek.
Nieuwsgierige talentenfluisteraars helpen jou om
jouw talenten te ontdekken en te benoemen.

“Ik vond het superleuk
en weet nu veel meer
over mezelf.”

“Je moet het echt
eens proberen. Je
wordt er gelukkig
van.”

TEKST: PATRICIA BALCAEN LEERKRACHT
ILLUSTRATIE: HELENA VAN TICHELEN 5WWI

talentengefluister
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“Leuk gesprek. Ik werd er rustig
van en denk er nu meer over na.”

En wat vonden de eerstejaars er zelf van?

IK LEER, JIJ LEERT,
WIJ LEREN SAMEN!
TUTORPROJECT 6HW

Het tutorproject bestaat erin dat leerlingen van
het zesde jaar Humane Wetenschappen leerlingen
uit het eerste jaar bij het studeren begeleiden. Zij
helpen hen hun studiemethode ontdekken, geven
hun trucjes om te studeren, maken schema’s, plan
ningen en nog zoveel meer.
“Ik werkte samen met vier eerstejaars en dat was
heel tof. In de kleine tutorgroepjes leerden we elkaar
beter kennen en wisselden we onze ervaringen uit.
Tijdens de sessies was er tijd om hen met hun huiswerk te helpen of we leerden samen voor hun toets.
Handig toch, want zo konden de leerlingen hun studietijd optimaal benutten. Ik vond het een erg fijn
project en ik kijk er met veel plezier op terug. Mocht
het kunnen, dan doe ik het zo opnieuw, want het is
een project waaruit ik als laatstejaars ontzettend veel
geleerd heb.”
JANA STRUYVE

“Ik keek ernaar uit om in de vrije ruimte het tutorproject met de eerstes op te starten. Tijdens de grote
vakantie gaf ik ponykampen aan jongeren uit die leeftijdsgroep. Het leek me interessant om te ervaren of
er een groot verschil is in hun gedrag tijdens hun vrije
tijd/hobby en op school. Dat bleek inderdaad zo te
zijn, maar ik heb de indruk dat als je op een enthousiaste manier jongeren stimuleert, het een positieve
impact heeft. Zo maakte ik zelf een toets op voor wiskunde en zo gaf ik hen de kans de leerstof nog eens te
herhalen en vragen te stellen indien nodig. Het leuke
was dat ze de week nadien alle vier konden pronken
met een goede toets wiskunde. Ik kijk dan ook met
een positief gevoel op het project terug, ook al was
het soms een uitdaging voor mij om met vier jongens
aan de slag te gaan.”
INA HEYERICK

“Bij de start zag ik wat op tegen het tutorproject,
want omgaan met jongeren is niet zo mijn ding. Toen
de drie meisjes die ik zou begeleiden bij mij in het
groepje kwamen, veranderde mijn oorspronkelijke
twijfel meteen. We werkten elke les aan een bundel
rond leren leren en ik kon hen helpen met studeren
of huistaken maken. Ik heb de meisjes alle drie op
een andere manier leren kennen. Het was een toffe
ervaring en ik heb veel bijgeleerd over mezelf.”

“Ik vond het leerrijk en leuk. We hebben een
bundeltje doorgenomen met allerlei studietips
en leuke weetjes om te studeren en huiswerk te
maken. Samen met de zesdejaars hebben we ook
wat gepraat over hoe de eerste dagen op deze
school verlopen zijn. Het was heel erg leuk om je
verhaal eens met iemand te delen.”
ELISE VANDENBERGHE 1MB

“Ik vond het tutorproject interessant. Het is leuk
om te weten hoe die zesdejaars studeren. We kregen handige tips en leerden elkaar beter kennen.
Dit is leuker dan gewoon naar de studie gaan.”
LORE D’HONT 1MB

“Ik vond het tutorproject een heel goed idee
want het helpt je goed met het studeren van
toetsen en het maken van je huiswerk. Het zijn
toffe begeleiders uit het zesde jaar. Ook kregen
we af en toe tips om de dingen die je moet kennen beter te onthouden. Ik kijk al uit naar de
volgende keer!”
METTE COEMAN 1MB

“Ik zat in een fijne groep met een leuke begeleider. We hebben eerst in een bundel gewerkt
waarin we allemaal tips kregen. Dan hebben we
onze studiebuddy, een blaadje om woordjes te
oefenen, uitgeknipt. Ik vind dat superhandig.
Ten slotte hebben we gestudeerd volgens de tips
die we gekregen hadden.”
HANNE DECLERCK 1MB

BRITT DESMET
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Een bomvolle sporthal, opgewonden stem
men, hartelijk gelach, nieuwsgierige blik
ken, geanimeerde verhalen, anekdotes uit
een schoolverleden die klinken alsof ze gis
teren pas gebeurden. Het kan niet anders, of
je bevindt je op de jaarlijkse oud-leerlingen
reünie van Hemelvaart.
CARINE CARTON LEERKRACHT

Onverwoestbare
vriendschapsbanden

Je smeedt ze op Hemelvaart! Toch?
Zo’n reünie is een gedroomde gelegenheid om verloren vriendschapsbanden weer aan te halen, of al
die tijd gekoesterde vriendschappen nog eens extra
aan te scherpen. De klasgenoten van Gudrun Sabbe
(6e Latijnse, afstudeerjaar 1978) zijn altijd contact
blijven houden en ter gelegenheid van hun ‘jubileum’
blikt Gudrun even terug op die sterke en warme
vriendschap die nu al zo lang standhoudt.

LANG GELEDEN
was 1 september voor ons precies wat het ook nu nog
is voor alle eerstejaars. We waren jong en keken vol
verwachting uit naar die nieuwe, beloftevolle start.
Het was spannend en leuk tegelijk. Alleen droegen
we toen wel een blauwe uniformschort. Allemaal
lekker gelijk!

ZES JAAR LATER ...
Wat hadden we een fantastische tijd beleefd! We
waren echte vrienden geworden en helemaal klaar
voor het volgende hoofdstuk van ons leven. En zo is
het nog steeds voor alle laatstejaars die na zes jaar
de poort van Hemelvaart achter zich dichttrekken.

EN JA HOOR!
De vriendschapsbanden die op Hemelvaart gesmeed
werden, houden stand. Nog elk jaar komen we samen.
De reünie dit jaar was een jubileumeditie: we maakten er een ‘super-dol weekend’ van in Dordrecht!
Ach, konden we nog maar eens opnieuw beginnen ...
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Het is iets wat je dagelijks gebruikt en het bevindt
zich op school. Natuurlijk, we hebben het over de
kluisjes! Een nieuw schooljaar, een nieuw kluisje!
INE CLAUS 5GL EN LOTTE TERRYN 5WWI

Ben je het al een beetje gewoon of moet je elke dag
een halfuur zoeken vooraleer je je kluisje gevonden hebt?
Of weet je niet goed hoe je het in gebruik moet nemen?
Geen nood! Hieronder vind je enkele leerlingen die hun
‘eigendom’ met jullie willen delen. Misschien kunnen we
nog wat van hen leren. Of toch niet?!

te huur
Onze eerste kluisjesdeler is Timme Troch uit 1MI.
Timme startte niet alleen een nieuw avontuur op
Hemelvaart, ook de kluisjes zijn een hele uitdaging
voor hem! Wij kwamen namelijk te weten dat Timme
een nogal apart gebruik heeft van zijn kluisje. Laten
we zeggen dat hij nog wat aan het principe moet wennen óm het te gebruiken. Als je te weinig ruimte hebt
in je eigen locker, kan je misschien even bij Timme
aankloppen? We kunnen besluiten dat deze avonturier liever het zekere voor het onzekere neemt …

te benijden
Natuurlijk zijn er mensen op Hemelvaart die wel
gebruik maken van hun locker zoals Wout Cappelle
uit 4G4. Wij gingen met plezier naar zijn kluisje kijken. Geloof het of niet, maar wij hadden nog nooit
zo’n propere locker gezien! Het is een echt voorbeeld!
Laten we niet vergeten dat Wout een ‘jongen’ is. Dat
is toch wel uitzonderlijk, niet? Ja, hij geeft het zelf
toe, hij is een beetje perfectionistisch. Echte perfectie
bestaat niet, maar Wouts locker bewijst het tegendeel! Niet alleen zijn locker ligt er tiptop bij, ook zijn
boekentas is geen flopper maar een topper! Dus beste
lezers, laten we een voorbeeld nemen aan Wout …

LOCKER
OF FLOPPER?

te vermijden
De tegenhangers van de perfectionisten zijn vast en
zeker ook op Hemelvaart te vinden. Een goed voorbeeld hiervan is Luca Jouini uit 1HB. Zij neemt het
niet zo nauw met orde en netheid. Ondanks het goede
voornemen om haar locker ordelijk te houden, is hij
meestal na een week weer de oude. Ik denk dat velen
onder jullie zich hierin wel pijnlijk goed herkennen.
Je kent het wel: de bel gaat en dan realiseer je je dat
je nog naar je locker moet. Dan moet alles (héél) snel
gaan, met alle gevolgen van dien …

te plunderen
Iemand die ook thuishoort in onze vorige groep is
Justine Decock uit 6EE. Haar excuus? Haar locker
heeft een dubbele functie. Het is namelijk ook een
soort mini-koekenkast, voorzien van een echte koekendoos. Zo heb je altijd een tussendoortje bij de
hand om je honger te stillen. Ook de vrienden kunnen
hiervan meegenieten. Als je zelf een klein hongertje
hebt, kan je misschien eens bij haar aankloppen? Of
zorg met je vrienden voor een eigen koekendoos! Zo
moet je nooit honger lijden tijdens de lessen. Hup,
weg die grommende buikjes in de klas …

Ziehier de vier meest voorkomende types locker
gebruikers op Hemelvaart. Tot welk type behoor
jij? Misschien heb je je nu voorgenomen alsnog een
ultieme poging te doen om je (slordige) locker proper
te houden. Maak van die flopper dus een echte locker!
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EERSTES SPORTEN OOK!

(GEEN) MAN OVERBOORD!

SPORTDAG 1ES

SPORTDAG 3ES

Alle eerstejaars gingen op 11 september op
sportdag. Iedereen kwam in sportieve kledij
toe op school. Daarna gingen we samen met
de bus naar de sporthal van Deerlijk.
Daar werden er tientallen sporten voorgesteld zoals muurklimmen, trampolinespringen,
badminton, karate, oriëntatietocht, pingpong,
Kubb en nog een aantal andere sporten. Als je
rondvraagt bij de eerstejaars, dan plaatsen de
meesten muurklimmen op nummer 1. Mijn
lievelingssport was toch wel trampoline.
Mijn ervaring is dat de sportdag de allereerste dag is dat een klas elkaar beter kan leren
kennen. Als we in teams moesten spelen, dan
moesten we wel vertrouwen hebben in iemand
en samenwerken, maar dat was niet het enige.
Je leerde elkaar ook kennen, bijvoorbeeld
dat iemand hoogtevrees heeft of dat iemand
muurklimmen als hobby heeft.
Topavontuur met de nieuwe klassen!

De sportdag van de derdes in Ronse was
er eentje vol uitdagingen, niet alleen om in de
proef te slagen, maar ook om je klasgenoten
een loer te draaien.
Vijf vrienden trokken elkaar non-stop in het
water bij het modderparcours. Toen ze met een
bootje naar de overkant moesten, wiebelden
ze continu om toch maar iemand overboord
te krijgen. Als ze over paaltjes moesten lopen,
sprongen ze ervan om elkaar in het water te
trekken. Daarbij ontstond een heftig moddergevecht. Gelukkig hadden ze droge kleren mee.
Bij de Highland games kregen we wel iets
heel raars te zien. Toen een leerling met een bal
van 10 kg moest lopen, viel die uit zijn handen
op de grond. Om niet te veel tijd te verliezen,
probeerde hij een koprol te maken en de bal
mee te trekken over zijn hoofd, maar het lukte
niet en hij viel, waardoor hij alsnog tijd verloor.
Pech, maar we hadden wel een mooi staaltje
acrobatie gezien!

INDRA DERAMMELAERE 1MG

JOSSE DESPEGHEL 3WEBC

BLOED, ZWEET EN ... TRANEN
VAN HET LACHEN
SPORTDAG 5ES

Op de sportdag valt er altijd veel pret te
beleven en gebeuren er de gekste dingen, maar
de editie van dit schooljaar zullen de Hemelvaarders van het vijfde jaar niet snel vergeten.
Toen zes vijfdejaars op een billenkar
(gocart) zaten, raakte een zitje een beetje los.
Een leerlinge probeerde het zitje vast te maken
terwijl de gocart in volle vaart was. Je kan het
vervolg misschien al raden … De leerlinge
maakte een serieuze stuurfout en belandde
met kar en passagiers in de berm. Iedereen was
meteen nieuwsgierig en ook wel bezorgd. De
lachende gezichten tussen het gras maakten
snel duidelijk dat het niet zo ernstig was. De
‘slachtoffers’ kwamen er met de schrik van af,
al kon de bestuurder enkele dagen niet op een
deftige manier wandelen ...
WOUT CAPELLE 4G4

ALLE REMMEN LOS!
SPORTDAG 4ES

Toen de vierdejaars met de fiets naar de
Gavers vertrokken, werd er al wat afgelachen, maar het grappigste van de dag moest
nog komen. De eerste uren gingen we onder
andere kajakken, wat velen een kletsnat pak
opleverde. Vervolgens kwam het uurtje mountainbiken. Veel leerlingen reden te traag of
durfden niet over een heuvel en daar kwamen
natuurlijk botsingen en valpartijen van.
Het laatste uur van de dag mochten we
mountainboarden. Een mountainboard is
een groot skateboard met dikke wielen om op
ruig terrein te rijden. Bedoeling is rechtop op
het board te gaan staan en je voeten vast te
maken met de voorziene riempjes zodat je er
niet afvalt. We kwamen op het idee om naar de
molen te rijden. Eens op de heuvel gingen we
op ons board zitten en suisden dan onbeveiligd
naar beneden. Het werd een race om het snelst
beneden te zijn. Maar ... het pad kwam uit op
een kleine vijver zonder omheining en aangezien onze klas zeer competitief is, waren we
helemaal niet van plan te remmen. Je ziet het
al gebeuren: de helft reed los in het netelgewas
rondom de vijver en we vielen bijna het water
in. Met genetelde benen stapten we naar onze
fietsen en reden we terug naar school. Deze
blooper zullen we niet snel vergeten!
SEPPE MANDERICK 4G4

Wintertijd ... De een leeft zich helemaal uit op de
schaatsbaan, de ander zit toch liever voor tv met
een kopje warme chocolademelk. Wij laten je ken
nismaken met iemand die al van kinds af aan voor
de schaatsbaan kiest. Romee Verbeke (4HW4B) is
amper 15 en nu al een schaatstalent.
NINA ANCKAERT 5LM EN FATIMA EL HANKARI 6KA

WIJ BEKEKEN ENKELE VIDEO’S VAN JOU OP
YOUTUBE EN ONZE MOND VIEL OPEN VAN VERBAZING! HOELANG STA JE AL OP DE SCHAATSBAAN?

Schaatsen is mij met de paplepel ingegeven, want
mijn mama is ook schaatsster. Zij is trouwens mijn
trainer. Toen ik vier was, zette ik mijn eerste pasjes op
het ijs. Vanaf mijn zesde begon ik serieus te trainen
en leerde ik allerlei sprongen. Nu train ik zes dagen
per week. Die ene dag dat ik niet schaats, ga ik naar
de kinesist om mijn stabiliteit te verbeteren.
IS ER DAN NOG TIJD VOOR SCHOOLWERK OF
ONTSPANNING?

Mijn schoolwerk maak ik als ik thuiskom van de training en als het echt nodig is, studeer ik in de auto
op weg naar de schaatsbaan. Mijn vrienden vinden
het allemaal megacool dat ik schaats, maar af en toe
klagen ze wel eens als ik weer niet mee op stap kan.
SCHAATS JE ALLEEN OF IN GROEP?

Ik heb al vaker in groep geschaatst, maar nog nooit
als duo. In groep schaatsen vind ik niet zo leuk.
Iemand heeft me ooit laten vallen waardoor ik kwaad
werd midden in de wedstrijd.
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JE NAM DEEL AAN HET BELGISCH KAMPIOENSCHAP.
IS DIT VOOR HERHALING VATBAAR?

Van oktober tot mei neem ik deel aan verschillende
wedstrijden. Ik reisde hiervoor al naar Frankrijk,
Duitsland, Nederland, Luxemburg en Kroatië. Vorig
jaar nam ik inderdaad deel aan het BK omdat dit een
verplichte wedstijd is. Daarom staat die ook dit jaar
op mijn programma.

Geen
koud
kunstje
DROOM JE VAN EEN DEELNAME AAN DE
OLYMPISCHE WINTERSPELEN?

Momenteel is dit niet mijn ambitie. De meeste deelnemers aan de Olympische Spelen concentreren zich
enkel op hun sport en gaan niet meer naar school.
Ik wil voor mijn diploma gaan. Bovendien zou het
financieel moeilijk zijn aangezien je alles zelf moet
betalen.
OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 10, HOE BELANGRIJK IS
SCHAATSEN VOOR JOU?

Schaatsen bepaalt voor een groot deel mijn leven,
want veel dingen kunnen niet omwille van het
schaatsen. Soms zijn er dagen dat ik denk: ik wil er
nu echt mee stoppen. Ik heb namelijk veel last van
rug- en andere fysieke klachten die het gevolg zijn
van intensief schaatsen. Ik kan bijvoorbeeld niet langer dan twee uur rechtstaan zonder last te krijgen van
mijn rug. Ik zou dus zeggen een 7.

Voor de zevende keer mocht onze school een dele
gatie ontvangen van de Outeniqua Hoërskool uit
George in Zuid-Afrika. Twee leerkrachten en
twaalf leerlingen verbleven twee weken in en rond
Waregem. Hier zijn twee getuigenissen: een van
Minke (leerling) en een van Gavin (begeleidende
leerkracht).
JAN DEPOORTERE LEERKRACHT

Dit was ’n
wonderlike
toer
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“Die Belgiese toer van 2018 het my teruggestuur
Suid-Afrika toe met meer as net asemrowende foto’s
en ’n uiterste verlies aan slaap. Die 17 dae gevul met
uitdagings, nuwe omgewings en ongelooflike mense
het my so-t-sê ’n nuwe lewensuitkyk gegee. Dag na dag
het ons plekke besoek wat ek vir jare net van gedroom
het. Alhoewel Parys, Amsterdam en Brussels pragtig
was, kon niks die klein dorpie, Waregem, oortref nie.
In Waregem aangekom op daardie besige Saterdag,
het 24 onbekende leerders in grys truie op ons afgestorm. Ek sou nooit kon raai dat daardie 24 vreemdelinge my familie sou word binne ’n tydperk van twee
weke nie. Ons het almal saam avonture beleef en
stukkie vir stukkie vriendskappe opgebou wat vir jare
nog sal hou. Ek sal nooit vergeet van ons treinreisie
met daardie oranje “reserved” papiertjies nie, asook
nie elke oggend se ontbyt van Speculoos en Nutella
op brood nie! Meeste van als sal ek nooit vergeet hoe

my gasfamilies my soos hulle eie dogter laat voel het
nie, die moeite, die geduld en die liefde in oorvloed
word hartlik waardeer. Ek het soveel geleer van meself,
geskiedenis en die wêreld met elke dag se uitstappie.
Ek was omring deur mense met harte van goud, wie
ek nooit sal vergeet niet.
Aan al die Belge, onderwysers, ouers en betrokke
personeel wil al die Suid-Afrikaners uit ons harte uit
dankie sê. Dit was ’n wonderlike toer, wat ek vir altyd
sal onthou en koester. Baie liefde uit SA.”
MINKE

“In a world that increasingly seems to be focusing on us and them instead of we, I feel this project,
which brings people together who might otherwise
never have had any contact, to be immensely valuable. I hope that it will continue for a long time.”
GAVIN

Met het hoofd in de wolken en
de pointes op de balletvloer
Deze zomervakantie trok Truus Vandebuerie
uit 6LE met haar balletschool Raymonda naar
Praag om er deel te nemen aan het ‘New Prague
Dance Festival’. Wat houdt zo’n dansfestival in?
Waarom dansen zoveel jonge meisjes in 2018
nog steeds klassiek ballet? Hoe succesvol was
de wedstrijd? We lieten Truus vertellen.
HELENA VAN DAMME 6WW EN MARGOT VANDENBROUCKE 6LE

HOE VERLIEP JE VERBLIJF IN PRAAG?

Het was een onvergetelijke tijd. De eerste twee
dagen kregen we veel vrije tijd zodat we Praag
konden ontdekken. De Karelsbrug wist me te
bekoren. Op de andere dagen volgden we in de
voormiddag een workshop en was er ’s avonds de
wedstrijd. Op onze vrije dag bezochten we het
concentratiekamp Terezin.
IS DIT EEN WEDSTRIJD ENKEL VOOR KLASSIEK
BALLET?

Je kan verschillende dansstijlen kiezen: klassiek
ballet, jazz, contemporary (modern), volksdans
en hiphop. Dit geldt ook voor de workshops. Wij
kozen voor klassiek ballet, modern en hiphop.
TRUUS VANDEBUERIE RECHTS

NEEM JE INDIVIDUEEL DEEL OF MET JE SCHOOL?

Je schrijft je in onder de naam van de dansschool
en beslist dan wat je gaat dansen. Ik danste
groepsstukken, maar onze groep koos ook voor
enkele solo’s en duetten.
WELKE WAREN DE DANSSTUKKEN?

Grote buit!
‘Mooimakers’, dat zijn onder andere onze eerste
jaars! Enkele jaren geleden stapte onze school
enthousiast in het gelijknamige project van
OVAM, Fost Plus en VVSG.
HANNELORE DEBAERE LEERKRACHT

Niemand hoeft nog te worden overtuigd dat
milieuzorg ook buiten de lessen natuurwetenschappen aan bod moet komen. Daarom engageren vrijwilligers van het eerste jaar zich sedert
vorig schooljaar om elke week de straten rond
onze school op te ruimen en zo een propere omgeving zonder sluikstort te creëren.

Gewapend met prikstokken verzamelen onze
leerlingen dapper het zwerfvuil. Elke keer weer
proppen ze een vuilniszak vol sigarettenpeuken,
papiertjes en blikjes, kauwgom en bouwafval. Dat
één van onze leerlingen bij de eerste opruimactie
van dit schooljaar tussen dat zwerfvuil ook een
biljet van 5 euro vond, wekte toch grote verbazing!
De opgestoken duim of de goedkeurende blik
van bewoners en voorbijgangers stimuleert onze
leerlingen zeker om deze actie met plezier verder
te zetten.

Het eerste groepsstuk ging over ‘The Wizard of
Ahhhs’, het tweede was een modern stuk op de
muziek van Games of Thrones en het laatste stuk
was een technical jazz-nummer.
VIELEN JULLIE IN DE PRIJZEN?

Ja hoor, als eerste Belgische groep ooit wonnen
we de Grand Prix, de meest prestigieuze prijs. Er
volgden snel tranen van geluk.
HOE LANG DANS JE EIGENLIJK AL?

Ik dans al van toen ik in het tweede leerjaar zat.
Sinds twee jaar volg ik ook lessen in balletschool
Raymonda, waar ik mijn techniek serieus kon bijschaven. Ik dans zo’n zeven uur per week.
BEOEFEN JE NAAST KLASSIEK BALLET NOG
ANDERE DANSSTIJLEN?

In balletschool Raymonda volg ik lessen klassiek
ballet, jazz, modern en soms tapdans. Vroeger heb
ik nog discodance en hiphop gedanst.
WAT SPREEKT JE ZO AAN IN KLASSIEK BALLET
OF DANSEN TOUT COURT?

Het helpt me om mijn zorgen te vergeten en mijn
gedachten vrij te maken als het al eens wat lastig is
op school. In dans kan ik al mijn emoties leggen,
het is mijn uitlaatklep.
VIND JE DAT KLASSIEK BALLET VOLDOENDE
GEAPPRECIEERD WORDT?

Er is inderdaad niet zoveel aandacht voor klassiek ballet. Jammer. Dans behoort tot de categorie kunst, maar het is zeker en vast ook sporten.
Klassiek ballet geeft je een goede controle over je
spieren. Zelf vind ik het prachtig om naar klassiek
ballet te kijken. Ik denk dat vooral de klassieke
muziek mensen afschrikt.
KIES JE VOLGEND JAAR EEN STUDIERICHTING
DIE MET DANS TE MAKEN HEEFT?

Ik kies voor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en wil me daarna specialiseren in sport.
Sinds ik zelf voor een blessure naar de kinesist
moest, vind ik het interessant te weten hoe een
lichaam werkt.
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Ligt je kamer er rommelig bij of heb je
voor alles een vaste plaats? Is je kamer
strak en sober ingericht of volgestouwd
met prullaria? De inrichting van de
kamer vertelt vaak heel wat over de
bewoner. Wij glipten nieuwsgierig enkele
internaatskamers binnen om te zien hoe
de internen proberen hun plekje op
school een persoonlijke tint te geven.
TEKST: RANI VIAENE OPVOEDER INTERNAAT
ILLUSTRATIE: MIEKE DEBAERE LEERKRACHT

In de kamer van MARIE VERVAECKE hangen
verschillende halskettingen en chokers die zij de
voorbije maanden met haar vriendin Pauline Cottyn
maakte. Zij vinden het heel leuk om samen creatief bezig te zijn en het heeft hun vriendschap nog
veel sterker gemaakt. De halskettingen, armbandjes
en chokers kan je vinden op de Instagrampagina
@jeweller_pms. Zeker eens opzoeken!

SOFIE DE CONINCK zit voor het eerst op
internaat. In haar kamer hangt een prachtige poster
van het smaragdgroene Ierse heuvellandschap van
Ladies View. Tijdens de voorbije vakantie was Sofie
een tweetal weken op reis in Ierland en ze ging speciaal op zoek naar deze mooie plaats voor het fantastische uitzicht. De bossen, meren en heuvels op de
poster vindt ze prachtig. Bovendien is het leuk om
een aandenken aan de reis in het prachtige Ierland
in haar kamer te hebben.

Wat hangt er aan je muren?

BARBARA VANDEZANDE heeft haar kamer
prachtig versierd met foto’s en lichtjes. De lichtjes zorgen voor een heel gezellige sfeer. Haar foto’s
tonen vooral vrienden en vriendinnen van vroeger
en nu, familieleden, maar ook sfeerbeelden van de
reizen die Barbara maakte. Er hangen opvallend veel
foto’s van het uitwisselingsproject met een school in
Valdepeñas in Spanje, een project waaraan ze heel
goede herinneringen overhoudt.

Ook bij LONNE BULCKAEN siert een fotomuur
de kamer. Daarop staan alle personen die in haar leven
belangrijk zijn: haar gezin, familie en vrienden van
school, de sportclub en de Chiro. Naast haar deur
staat een schoenenrekje met haar gewone schoenen,
maar ook de schoenen waarmee ze basket speelt. Die
hobby is meteen een van de redenen waarom Lonne
hier op internaat zit. Ze basket namelijk al negen jaar
en dankzij het internaat zijn de trainingen en het
schoolwerk voor Lonne makkelijker te combineren.

CARO PLATTEEUW heeft een heel mooie fotomuur naast haar bed. Op die muur vind je foto’s met
vriendinnen, een paar familiefoto’s en ook enkele
sfeerbeelden van op sociale media van onder andere
haar favoriete artiesten en stijlvolle outfits. De fotomuur maakt Caro’s kamer dus niet alleen minder
kaal, hij geeft ook een beeld van haar interesses.

De laatste kamer is die van TESSA DE FOUR.
Zij zit hier al zes jaar op internaat, net zoals AXELLE
BOSSAER. Zij kunnen het internaatsleven alleen
maar aanraden omdat het je leert om zelfstandiger
te zijn. Je leert er ook met allerlei persoonlijkheden
samen te leven en respect te hebben voor elkaar. Dat
de oudere internaatsleerlingen naar ruime kamers in
Het Huis in de Guido Gezellestraat kunnen verhuizen, is zeker iets om naar uit te kijken!
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BALOU
Ellen Polfliet (5H) vindt het leuk om zich
bezig te houden met haar hond, kat, kippen
en haar gans. Haar hond heet Balou, haar
kat Jommeke. Jommeke haalden ze in huis
omdat katten je gezelschap kunnen houden.
Als Ellen bijvoorbeeld tv-kijkt, komt Jommeke
er gezellig bijliggen. Op een dag bewoog en at
Jommeke niet meer. De dierenarts vertelde dat
ze er net op tijd bij waren, anders zou hij het
weekend niet gehaald hebben.

FILOU
Elise Vandoorne (2MGc) is dol op haar konijntjes Sumba, Filou en Bo. Haar konijntjes springen
graag in het rond, wat Elise wel grappig vindt. Ze
geeft heel veel liefde aan haar konijntjes. Naast
haar schattige konijntjes heeft ze nog een paard
Ginger. Elise is echt dol op paarden, al van kleins
af aan. Ze vindt het grappig als haar paard een
appel eet. Elise brengt Ginger ongeveer twee keer
per week een bezoekje, om voor hem te zorgen en
om paard te rijden.

Op 4 oktober was het Werelddierendag,
een dag die wereldwijd op de agenda staat
en waarop dieren extra aandacht krijgen.
Naar aanleiding van die dag had AanZet een
gesprek met vier leerlingen en één leerkracht
die een bijzondere band met dieren hebben.
EMMA DECOCK 4HW4A EN
CASSANDRA COENAERTS 4HW4A

BABETTE
Helena Waelkens (4HW4A) heeft twee katjes
die ze Jingle en Bell noemden omdat ze rond kerst
geboren zijn. Gelukkig was het gezin van Helena
bereid om katjes te houden, anders zouden ze om
het leven gebracht worden … Helena heeft ook
een paard Dolly en een shetlandpony Babette. Het
gezin van Helena wilde al lang paarden, maar er
was niet genoeg plaats. Nu ze verhuisd zijn, hebben ze hun wens kunnen vervullen. Haar favoriete
huisdier is haar hond Rox. Rox komt uit een nest
waar alle honden een naam met de letter R moesten hebben. Ze heeft met hem een speciale band
en ze kent hem door en door.

BEESTJES EN BAASJES
WERELDDIERENDAG

FELIX
Michelle Vandeghinste (4HW4B) houdt enorm
veel van haar dieren en vindt het fantastisch om
ermee bezig te zijn. “Het leuke aan zoveel huisdieren
is dat je nooit alleen bent en dat je altijd tegen hen
kunt praten. Ook al kunnen ze niet antwoorden, je
hebt toch het gevoel dat ze je kunnen horen!”, vertelde Michelle ons. Ze heeft een kat met de naam
Felix. Oorspronkelijk zou ze Feline heten, maar na
een bezoekje aan de dierenarts bleek de lieve kattin
een kater te zijn ... Michelle heeft ook een zwarte
labrador Jack, genoemd naar Black Jack. Naast de
kater en de hond heeft ze nog drie kippen, vier konijnen, drie kanaries, zes zebravinkjes, een kwartel en
een heleboel vissen.

KITTY EN MONTY
Mevrouw Huygebaert heeft twee schatten van katten:
Kitty en Monty. Deze lieverds zijn wel op leeftijd, ze zijn
twaalf en veertien jaar oud. Ze adopteerde de katjes uit
het asiel opdat ze nog een mooie oude dag zouden hebben ... Ondertussen heeft ze met hen een hechte band.
De poezen hebben een eigen karakter. Kitty is zeer eigenwijs en koket, terwijl Monty een zeer rustige en trouwe
kater is. “Hij houdt wel van janken, maar Kitty is diegene
die mij telkens wakker miauwt ‘s ochtends. Monty volgt
me overal en kan me echt niet missen als ik op vakantie
ben bijvoorbeeld. Deze zomervakantie was ik een weekje
weg en toen ik terugkwam zat mijn thuisgebleven schoenenpaar onder het kattenhaar. Blijkbaar vond hij het
nodig om elke dag een paar kopjes aan mijn schoenen
te geven!” (nvdr: Monty overleed kort na dit interview)
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Wie zijn we werkelijk in tijden van
Instagram, selfies en Facebook?
Leerlingen uit 6WW, LI en ME gingen
met deze vraag aan de slag.

PERSONA

Patersholle

MIEKE DEBAERE LEERKRACHT

Ei ig

Geïnspireerd door de tentoonstelling ‘Fantômas’ van Caroline Achaintre
(Toulouse) in Bepart demonteerden ze
een afgedankt strijkijzer, vliegenvanger,
stofzuiger … Met de diverse onderdelen
vormden ze een masker. Wie zijn we en wie
willen we zijn of kunnen we helemaal niet
zijn: dat waren de gestelde vragen.
Het masker droegen ze tijdens een fotoshoot. Het hele project resulteerde in een
artistieke installatie op selecte plaatsen in
en rond Het Pand waarbij de leerlingen de
confrontatie met een publiek aangingen.

kaarsloos Schijnen
in de KERKER
10 minuten voor middernacht.
THOMAS VANDERBEKEN

Zolang hij op het water dreef,
ging hij niet onder.
MEREL VANDENBOSSCHE

Spiegel
Vlug
kloppende stroom
in de kruin
Hart van de Nacht.
AAGJE VANDRIESSCHE

Schijn
Zacht
verwarmende lach

Leuk om eens creatief
en met de handen
bezig te zijn. Totaal
ander concept dan
passief lessen volgen.
Door de kunst die in
ons project verwerkt
is, krijg ik een
bredere en creatieve
kijk op dingen en leer
ik mezelf kennen.
WARRE RYSMAN

Jeugd
Donker
storend lawaai
aan de computer
dag in, dag uit.
CARO PLATTEEUW

bij het water
tussen de fonkelende sterren.
LENI VAN PRAET

18

NON PERSONA
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YOU CAN DO IT: VAN DE
SCHOOLBANKEN NAAR DE
WERKVLOER (EN TERUG …)

3

1

HANNEKE BOTHA

6ST

medewerker bij Sport Vlaanderen Waregem
Ik begeleidde sportklassen op de manege. Ik koos
voor deze job omdat de manege voor mij een vertrouwde plek is. Tijdens de schoolvakanties begeleid
ik er de wekelijkse sportkampen. De combinatie van
het werk met de paarden en de kinderen is zo fijn.
Om deze job te kunnen uitvoeren, moet je minimaal
beschikken over het diploma Aspirant-Initiator
Paardrijden van de Vlaamse Trainersschool. Vandaag
heb ik samen met de leerlingen stallen uitgemest, de
paarden gevoederd, geborsteld en opgezadeld en ik
gaf voltigeles (acrobatiek op een bewegend paard).
De combinatie van het werk met de paarden, het
sociale aspect en het feit dat je kennis kan delen,
maakt deze job voor mij fantastisch.
2

SEPPE LAPEIRE

6H

schepen voor één dag
Ik mocht voor een dag meelopen met Michaël Vannieuwenhuyze, schepen van Sport, Jeugd en Personeel van Harelbeke. Ik werd hartelijk ontvangen op
het stadhuis, waar we uitgebreid met mekaar kennismaakten. Daarna maakten we een rit door Harelbeke
en Michaël toonde me wat hij de afgelopen jaren als
schepen had gerealiseerd. We zijn ook bij de jeugddienst en Arktos langs geweest. Arktos zet zich in
voor jongeren die een moeilijke thuissituatie hebben
en daardoor hun talenten en kwaliteiten moeilijk
ontdekken. Ik vind het een heel nobel initiatief om
hen in die zoektocht te begeleiden.
3

BRIT VANMECHELEN

6BI

medewerker bij Sanicomfort
Ik koos ervoor om mijn dag door te brengen in
Sanicomfort waar ik alle aankoopfacturen moest
inscannen en ordenen. Ik genoot van de familiale sfeer
én van het feit dat ik eens op de werkvloer was in plaats
van op school. Bovendien mocht ik met de CEO op de
foto, die ’s avonds al op hun site te zien was.

YOUC A
4

ELIAS BELO

6ST

secretariaatsmedewerker op Hemelvaart
Tijdens het eerste lesuur moest ik alle tafels en stoelen in het Aquarium tellen en een schets van het
lokaal maken. Dit gebeurde als voorbereiding op de
proefwerkperiode, waarin iedereen een plaats in een
lokaal moet krijgen.
Tijdens het tweede lesuur moesten Thibault De
Waele en ik kauwgom van tafels krabben, een absoluut onprettig karwei. Ik doe hier meteen een warme
oproep om geen kauwgom meer onder tafels, onder
stoelen of op trapleuningen te plakken!
Na de pauze mocht ik mijn administratieve vaardigheden tonen. Ik moest alle schriftelijke leerlingenfiches nakijken en controleren of ze juist ingegeven
waren in een Excelbestand. Ik moest er mijn kopje
bij houden.
Ik ben heel dankbaar voor deze kans en zeer
gelukkig omdat ik anderen op deze wereld, die het
moeilijker hebben dan ik, heb mogen helpen.
5

STEF CLAERHOUT

6ST

YOUCA is een organisatie die zich jaarlijks
inzet voor een duurzame en rechtvaardige
samenleving over de hele wereld. Dit jaar zet
de organisatie zich in om jongeren uit Ecuador
te helpen meer gendergelijkheid in hun land te
creëren door bijvoorbeeld ook meisjes mee te
laten beslissen in hun gemeenschap.
Wij werden uitgenodigd om voor één dag
in een bedrijf naar keuze te werken. Het loon,
50 euro, gaat integraal naar YOUCA. Het is
dus niet alleen een leerrijke, maar ook een
solidaire actie.
WARD DELEERSNIJDER EN STEF CLAERHOUT 6ST

6

ELINE VAN GOETHEM

6H

assistent directeur van Mens
en Samenzijn Kortrijk
Ik heb de dag doorgebracht met de directeur van Mens
en Samenzijn van de stad Kortrijk. Eerst werd ik ontvangen door de burgemeester van Kortrijk, samen met
enkele leden van de pers, wat al heel spannend was! Ik
kreeg wat administratief werk, maar ik ben ook naar
vergaderingen en een tentoonstelling geweest. Zelf
vond ik het een heel leerrijke en toffe dag!
7

EVY VERLOOVE

6ST

Customer Support Agent bij TUI Brussels Airport

medewerker in een kinderdagverblijf

Ik liep mee met de Customer Support Agents. Zij
ondersteunen de passagiers die op het punt staan
op vakantie te vertrekken. We gingen onder andere
eens kijken hoe de boarding in z’n werk gaat en we
moesten ook vouchers uitdelen waarmee passagiers
iets te eten of drinken kunnen halen als hun vlucht
vertraging heeft. We waren er ook bij toen een vliegtuig vertrekkensklaar werd gemaakt en we bezochten
de bagageafhandelingsruimte.
Ik leerde dat je als CSA vooral rustig moet kunnen
blijven in stressvolle situaties.

Ik koos voor kinderverblijf ’t Torreke in Waregem
omdat ik graag met kindjes omga en omdat ik later
een job in de zorgsector wil. De kindjes waren heel
schattig en lief. Ik heb hen eten gegeven en met ze
gespeeld. Na mijn Youca-dag miste ik hen al!
Deze ervaring heeft mijn studiekeuze dus nog
versterkt. Ik bewonder de mensen die in het kinderdagverblijf werken omdat het niet altijd makkelijk is
om alle kinderen rustig en tevreden te houden. Mijn
collega’s voor één dag toonden trouwens veel belangstelling voor dit project.
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Dagen met of
zonder vlees
Op 25 oktober namen de vierdes deel aan het project
‘Walking Dinner’. De hele dag werden we ondergedom
peld in de wereld van gezonde voeding en sport. We maak
ten kennis met een nieuwe kijk op onze voeding en onze
eetgewoonten.
ANNE-SOPHIE MANDERICK 4G4, ELVIRA SIMOENS 4G4 EN KATRIJN VAN
GEERTRUYEN 4HW4A

Wij waren vooral geïntrigeerd door vegetarische voeding.
Wij vroegen ons af wat de eetgewoonten van onze medeleerlingen zijn en polsten bij Imani Vera (2GLAc), Axelle Dequesne
(3MRP), Talya Haustrate (3MRP), Kumari Putman (4HT) en
Parijata Serbruyns (5ME) naar hoe zij tegenover vegetarische
voeding staan.

IMANI VERA
Ik probeer gezond te eten door bijvoorbeeld kleine porties te eten.
Ik eet dus ongeveer vier keer per dag. Daartussen snoep ik wel een
beetje of eet ik fruit. Thuis hebben we geleerd om veel groenten en
fruit te eten. Zo starten we de dag telkens met een portie fruit. Bij
iedere maaltijd eten we meestal twee à drie soorten groenten. Toch
ben ik geen fan van vegetarische voeding. Ik zal nooit uit eigen
beweging een vegetarische maaltijd klaarmaken of bestellen. Ik
eet veel te graag een stukje vlees.

AXELLE DEQUESNE
Ik eet ongeveer twee keer per week vegetarisch. Een echte vegetariër ben ik dus zeker niet, ik zou mezelf eerder omschrijven als
een flexitariër. Vlees vind ik lekker, maar ik vind het jammer dat
er zoveel dieren geslacht worden. Daarom probeer ik af en toe het
vlees weg te laten. Als we dit allemaal eens probeerden, dan zouden
we ervoor kunnen zorgen dat er minder dieren geslacht worden.

TALYA HAUSTRATE
Ik eet minstens één keer per week vegetarisch, omdat ik vlees niet
zo lekker vind. Ik zou het iedereen aanraden, want het is veel
gezonder en lekker!

KUMARI PUTMAN
Ik neem een ontbijt, middagmaal, vieruurtje en avondmaal. Door
de dag heen eet ik soms nog eens een koek of fruit. Sinds we
‘Walking Dinner’ hebben gehad, ben ik me ervan bewust dat we
gezonde voeding nodig hebben. Ik zal er daarom nog meer op
letten dat ik gezond eet, maar vegetarisch voedsel is niets voor
mij. Ik heb er wel al over nagedacht. Toch denk ik dat je vlees
nodig hebt om sterk te zijn en om stevig op je benen te staan.

Twee dagen met je klas op uitstap, mét overnachting. Twee
dagen samen fietsen, samen lachen, samen koken, samen
teambuilden. Voor de leerlingen van 2BVL waren die twee
dagen veel te vlug om! Enkele reacties.
ELKE BALLOIS EN CARINE CARTON LEERKRACHTEN

“We maakten toastjes met zelfgemaakte tonijnsalade. Dit was
ons aperitiefhapje voor het avondeten. Het grappigste was dat ik
voor het avondeten al de helft van de toastjes had opgegeten. Ze
waren heerlijk! We deden er namelijk extra veel mayonaise in.”
AHMED 2KVVVB

Voor herhaling
vatbaar!
“’s Avonds mochten we een half uurtje op onze gsm. Sommigen
waren aan het bellen, anderen zaten op sociale media, maar ik
keek naar een voetbalmatch. Het was een moment waarop iedereen blij was. Toch vind ik het goed dat we de gsm bijna de volledige
dag niet bij ons hadden. Hij bezorgt me alleen maar stress.”
AYOUB 2KVVVA

PARIJATA SERBRUYNS
Ik ben ‘vegetarisch opgevoed’, maar ik heb wel altijd de vrijheid
gekregen om ook vlees te eten. Toch ben ik bewust vegetariër. Ik
vind het erg dat de meeste dieren op een wrede en respectloze
manier geslacht worden. Bovendien kunnen mensen nu perfect
overleven zonder vlees. Het liefst eet ik gewoon een pizza: een pizza
met groenten en tofu of een pizza margherita. Je ziet, vegetarisch
eten hoeft niet speciaal te zijn zoals veel mensen denken. Op school
wordt er ongeveer één keer per maand iets vegetarisch geserveerd.
Voor mij zou dit gerust wat meer mogen zijn!
PARIJATA, AXELLE, IMANI, TALYA EN KUMARI

“We speelden ‘muzikaal pak’. De challenge was om één minuut op
één been te staan. We hielden het langer vol, ik denk wel vijftien
minuten. Uiteindelijk bleven we met vier winnaars over. Samen
met mijn vrienden en de leerkrachten heb ik heel erg gelachen.
Ik vond het de beste avond van mijn leven en ik zal het nooit
meer vergeten!”
JOËLLE 2KVVVB

“De tweedaagse was echt top! Jammer dat het niet langer duurde.
Het ‘slapen’ overtrof alles. Ik denk wel dat de leerkrachten het wat
minder leuk vonden. Voor ons was het een geslaagde missie. De volgende ochtend moesten we wel vroeg uit de veren …”
OMAR 2KVVVB

“De tweedaagse was één van de beste dagen ooit!
Ik wil nog een keer op tweedaagse!”
MADJ 2KVVVB

Welke Vlaamse stad is volgens de Amerikaanse
nieuwszender CNN de mooiste van ons land en
staat in de reisgids Lonely Planet genoteerd als
een van de tien mooiste steden wereldwijd?
Gent, natuurlijk! De leerlingen van 3HW en
6HW gingen daarom maar wat graag op ont
dekkingstocht in deze historische stad.
MARIE DOOMS 3HW4AC, FIEN DE RAUW 6HW
EN MIEKE DEBAERE LEERKRACHT

PRIKKELS VOOR 3HW
In het kader van de lessen gedragswetenschappen
trokken we naar het Museum Dr. Guislain voor
de tentoonstelling ‘Prikkels’. Die vertelde ons, in
een aantal kunstwerken, hoe wij in een wereld
vol prikkels leven. Sommigen beleven dit als zeer
aangenaam, voor anderen is er een voortdurende
overdaad aan prikkels.
Na een korte pauze startten we in het centrum van Gent met de zoektocht voor het vak
cultuurwetenschappen. We ontdekten nieuwe
plaatsen zoals het Huis van Alijn, snoepwinkel
Temmerman, de Dulle Griet, de Vrijdagsmarkt en
de nieuwe stadshal. De opdracht was vooral zoeken naar het verhaal achter de gevel, het gebouw,
het beeldhouwwerk. Wie in Gent eens omhoog
kijkt naar de gevels, ontdekt de stad op een heel
nieuwe manier.

KOUDE DOUCHE VOOR 6HW
De leerlingen van 6HW bezochten de permanente
tentoonstelling in het Museum Dr. Guislain. Een
gids schetste ons de evolutie van de psychiatrie en
vertelde hoe men in verschillende tijden met geestelijk zieken omging. Ze lichtte ons ook in over de
verschillende soorten psychiatrische stoornissen
en welke methodes er zoal werden toegepast om
mensen te behandelen. Zo liet men mensen, opgesloten in een kooi, in een ijskoude vijver vallen in
de hoop dat de schok hen zou genezen. Of men
zette mensen in bad, niet voor een uurtje, maar
een paar dagen lang om ze zo tot rust te brengen.

Daarna loodste mevrouw Rosseeuw ons met
stevige pas door het middeleeuwse Gent. Ze deed
ons op een heel andere manier naar de stad kijken
en vertelde ontzettend veel over het Gravensteen,
de gevels, de Pensmarkt, het Groot Vleeshuis, de
Lakenhalle, het Belfort, de St-Baafskathedraal en
de gewoonten en gebruiken in de middeleeuwen.
Ze was een erg boeiende gids door deze mooie stad.
Na deze leerrijke dag stonden we versteld van wat
Gent ons te bieden had.

In de namiddag werden we in het Design
Museum verwacht. Hier gingen we aan de slag
voor het vak esthetica. We namen foto’s van verschillende objecten en schetsten een voorwerp
naar keuze vanuit vier verschillende posities. Ik
vond het alvast een zeer interessante dag!

Wie is de mooiste van het land?
OUD NAAST NIEUW IN HET
DESIGN MUSEUM
Loodgrijs was de lucht, maar de leerlingen van
6HW lieten dit niet aan hun hart komen. Onder
de indruk van de mooie rococogevel van het voormalige stadspaleis, trokken ze nieuwgierig naar
binnen. De ene na de andere kamer opende haar
deuren voor wat een prachtige setting van oude
versus nieuwe designobjecten was. Behangpapier,
overgordijnen van weleer accordeerden mooi met
de kleuren van de nieuwe Poème Brut.
Vervolgens kwamen de leerlingen in wijde witte
ruimtes waar verrassende combinaties werden
gemaakt tussen bijvoorbeeld een vaas uit de eighties en een knalrode lamp uit de sixties. Stoelen in
allerlei vormen, lijnen, technieken en materialen
stonden er mooi naast elkaar te pronken.
‘Het wilde ding’ van Maarten van Severen werd
er voorgesteld in tekening, maquette, prototype
en ten slotte als eindproduct. Heel interessant was
de link tussen inspiratiebron en kunstwerk.
Het bezoek werd na ijverig schetswerk en een
uitgebreide fotoshoot beëindigd in de luie stoeltjes op de statige binnenkoer.
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2E TRIMESTER 2018–2019
JANUARI
08 junior college voor 6LE, 6LM en 6LI
		 ‘KBC Get-a-teacher’ voor 5EM, 6EE en 6EI
		 medisch onderzoek voor 3E5, 3E5c, 3L4
en 3L4c
10 bezoek budgetbeurs voor 4HW4B en 4HW5
		 Franse film voor 1es bso/tso
11 bezoek rechtbank Oudenaarde voor 6EE,
6EMB en 6EI
15 medisch onderzoek voor 3G4c, 3G5 en 3G5c
		 film ‘Just Charlie’ voor 5es aso, 6HW
en 6HWi
17 bezoek budgetbeurs voor 6KA
		 ‘Ondernemer voor de klas’ voor 5BI
18 ‘Advocaat in de klas’ voor 6LE, 6LI en 6LM
21 Franse film voor 2es aso
22 drugstories voor enkele 5es
		 medisch onderzoek voor 3L5c
		 voorstelling ‘Getikt’ voor 1es en 2es bso
23 bezoek rechtbank Oudenaarde voor 6LE, 6LI
en 6LM
24 drugstories voor enkele 5es
25 pop-up talentfluisteren
28 Franse film voor 4es aso
		 ‘Chanter Karo-oké’ voor enkele klassen
1es tso, 2es aso, 3es tso en 4K
29 medisch onderzoek voor 3E4 en 3E4c
		 voorstelling ‘Vuil vel’ voor 4es aso
31 voordracht over jongeren in het verkeer
voor 6es en 7es

Kalender
FEBRUARI

MAART

01 bezoek budgetbeurs voor 4HW4A
		 ‘Chanter Karo-oké’ voor enkele klassen 1es
tso, 2es aso, 3es tso en 4K
05 biowiskundedag voor 6EI, 6LI, 6WW
en 6WWi
		 Howest gastseminarie rond Odoo voor 6BI,
6H en 7KAG
07 voorstelling ‘De stelling van A’ voor alle 1es
en 2es
12 voorstelling ‘Komt goed’ voor 5es tso en 7es
14 Franse film voor 4es tso/bso
		 relatiedag voor 4G4, 4G5, 4HW4A, 4L4,
4L5, 4CM en 4HT
15 relatiedag voor 4E4, 4E5, 4HW4B, 4HW5,
4WE en 4H
19 medisch onderzoek voor 3WEA en 3WEAc
21 Franse film voor 2es bso/tso
		 ondernemer voor de klas voor 6H
		 ouderavond Italiëreis 6es bso/6tso
22 studiereis Brussel voor 4es aso
		 uitwisseling naar Valdepenas voor 5es
25 pop-up talentfluisteren
		 Franse film voor 6es aso
28 bezoek budgetbeurs voor 6KB

07
08

12
14

		
		
18

		
19

		
20
21
25
30

lln uit Bratvag, Colmenar en Chieti op bezoek
uitwisseling naar Montenegro en Marseille
voor 5es
vaccinatie ‘diteper’ voor 3es
ecoman voor 6H
Franse film voor 3es bso/tso
wiskundeolympiade voor 1es aso/tso
Franse film voor 5es aso
project ‘Gezondheidseducatie’ voor 4HW4A
medisch onderzoek voor 3WEBc en 3HW5c
pop-up talentfluisteren
project ‘Gezondheidseducatie’ voor 4HW4A
Franse film voor 5es bso/tso
project ‘Gezondheidseducatie’ voor 4HW4A
uitwisseling naar Turkije, Bratvag
en Colmenar

Dit is een voorlopige kalender.
We verwijzen ook graag naar
onze website www.hemelvaart.
be waar u alle aanvullingen en
wijzigingen kan vinden.

KRISTIEN NIJS LEERKRACHT

Familienieuws
1E TRIMESTER 2018–2019
OVERLIJDENS
30-05-2018
06-06-2018
23-07-2018
24-07-2018
30-07-2018
06-08-2018
20-08-2018
21-08-2018
28-08-2018
01-09-2018

01-09-2018
04-09-2018
10-09-2018
15-09-2018
15-09-2018

21-09-2018

23-09-2018
28-09-2018
10-10-2018

12-10-2018
16-10-2018
16-10-2018
02-11-2018

Alfred Vandenberghe, grootvader van Stefanie De Smet, leerkracht
Alfred Nuytens, grootvader van Elise Nuytens, 4E4
Gabrielle Anckaert, grootmoeder van Elise Veranneman, 6ST
Noël Duyck, grootvader van Daniëlla Vermeeren, 5CM
Denise Cauwelier, schoonmoeder van Stefan Van Dorpe, leerkracht
Zuster Bernadette, Zuster van het Geloof
Jean-Pierre Debaene, grootvader van Fran Debaene, 2MVV
Zuster Innocentia, Zuster van het Geloof
Frans Vanlancker, grootvader van Elize Devos, 1LB
Simonne De Gheselle,
overgrootmoeder van Josephine Vandenbulcke, 2MA
Reginald Pareit, grootvader van Robbe Pareit, 6HW
Nabor Lefebvre, grootvader van Helena Lefebvre, 4MRP
Pierre Beernaert, grootvader van Amber Vandevelde, 3HW4A
Agnes Christiaens, grootmoeder van Elana Vyncke, 2GLAc
Albertine Balcaen, overgrootmoeder van Warre Rysman, 6WW
en Julie Baert, 1CVB
Charles Lavaert, vader van Hilde Lavaert, leerlingenbegeleider
pleegopa van Indra Goethals, 5CM
André Delobelle, overgrootvader van Kimberly Kints, 6CM
Jan Fortry, oom van Paulien Dekyvere, 1MG
Raymond Decock, grootvader van Karen Decock, leerkracht
overgrootvader van Arne Vergote, 3Hc
Andries Sonck, grootvader van Eva Sonck, 1MB
Elza Calleeuw, overgrootmoeder van Britt Gheeraert, 1MF
Paul Vanmarcke, grootvader van Indra Decuypere, 2MFc
Jeannette Delchambre, grootmoeder van Leòn, 3HT,
en Odar, 1MF, Eeckhout
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05-11-2018
06-11-2018
09-11-2018
10-11-2018
11-11-2018

Patriek Hostijn, grootvader van Ella Vandewynckele, 3HA
Ief Pardon, oom van Miel en Stef Archie, 2MCc
Eddy Peperstraete, oom van Amber Vranken, 2HB
Marcel Claus, vader van Linda Claus, leerkracht
Hilda Galle, moeder van Marieleen Tomme, leerkracht

GEBOORTEN
12-06-2018
11-07-2018
18-08-2018
06-09-2018
09-09-2018
10-09-2018
21-09-2018

Oscar, kleinzoontje van Marleen Denorme, leerkracht
Zjef, kleinzoontje van Hilde Lefebre, leerkracht
Julia, kleindochtertje van Vera De Baere, leerkracht
Odile, dochtertje van Saraï Desauw, leerkracht
Robbe, zoontje van Jan Flamant, leerkracht
René, zoontje van Delphine Vuylsteke, leerkracht
Wout, zoontje van Roel De Meulemeester, leerkracht

HUWELIJKEN
23-06-2018
30-06-2018

28-07-2018

29-09-2018
05-10-2018

12-10-2018

Ruth Vroman en Mathieu Raes, dochter van Kathleen Spriet, opvoeder
Isaura Van Lancker en Mathias Vanmarcke,
zoon van Marianne Claerhout, opvoeder
Laura De Lombaert en Rob Dhaene,
zoon van Heidi Van Autryve, leerkracht
Elin Pauwels en Jelle Dhaene, zoon van Heidi Van Autryve, leerkracht
Anneleen Desloovere en Tom Vanderghinste,
dochter van Ria Devos, leerkracht
Kyra Mommerency en Vincent Van de Walle,
zoon van Agnes Eggermont, leerkracht

JEANNICK DECONINCK OPVOEDER

WELK DIER ONTBREEKT?
DE WOORDPUZZEL KAN JE HELPEN!
1

Elk
diertje
zijn
pleziertje

2

3

4

5

6

7

8

Omdat het op 4 oktober Werelddierendag
was en onze geliefde diertjes toen even koning
waren, zetten we ze ook in onze rubriek
Ontspanning in de schijnwerper. Hopelijk heb
ben jullie ook het artikel over Werelddierendag
in deze AanZet gelezen!
WOUT CAPPELLE 4G4

RARA ...?
A

Wat is het properste dier dat er bestaat?

B

Waarom leggen kippen eieren?

C

Hoe noem je een koe in een tornado?

D

Welke ezels hebben aan drie poten genoeg?

De slapende ... loopt geen schaap in de muil.
Je moet werken voor de kost.
Dat kan de ... noch de hond verstaan.
Dat is niet te begrijpen.
Hij is een grijze ...
Hij is een saai en burgerlijk persoon.
Een ... heeft wel een krul in zijn staart.
Zelfs de eenvoudigste man heeft wel iets waarop hij trots kan zijn.
Hij zit als een ... op het droge.
Hij heeft geen geld meer.
De ... bij de horens grijpen.
De zaak aanpakken.
De veren maken de ...
Wie goed gekleed gaat, maakt een betere indruk.
Er zijn veel ... met twee benen.
Er zijn veel domme mensen.
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wasbeer
gooien zou de eieren kapotmaken
een milkshake
schildersezels

OPLOSSINGEN:

Gefluisterd, geschreeuwd, gepreveld, gezongen,
geschreven … Soms heb je duizenden woorden
nodig om je verhaal te brengen, soms is één
woord genoeg om alles wat je zeggen wou dui
delijk te maken.
HANNELORE DEBAERE LEERKRACHT

Auteurs verwennen ons dagelijks met hun
rijkdom aan woorden. Dat mochten we ervaren
tijdens ons jaarlijkse bezoek aan de Boekenbeurs
in Antwerpen. Een aantal leerlingen vond uit de
duizenden titels het perfecte boek om tijdens de
winteravonden te lezen.

FC DE KAMPIOENEN
Ik heb die strip gekocht omdat ik strips van ‘De
Kampioenen’ verzamel. Ik had dit stripverhaal
nog niet, dus heb ik het gekocht!
NOMAD D’HAENE 2HB

sleze ;legov ;eok ;siv ;nekrav ;sium ;tak ;flow

DE WAANZINNIGE BOOMHUT
VAN 91 VERDIEPINGEN

ULE, IK WAS 14 IN 1914

Andy Griffiths, Terry Denton

Ik heb dit boek gekocht omdat het van Marc De
Bel is en omdat het over WO I gaat. Die oorlog
interesseert mij. Ik ben gewoon benieuwd hoe het
verhaal zal aflopen.

Ik heb dit boek gekozen omdat ik al eerder zo’n
boek heb gelezen. Ook de tekeningen in het boek
zijn mooi. De avonturen die de personages beleven
zijn heel leuk.
ALEJNA DUGUM 2HCC

FANTASTIC BEASTS AND
WHERE TO FIND THEM
J. K. Rowling
Ik heb dit boek gekozen omdat ik dit genre boek
het liefst lees. Het is een fantasy/sciencefiction
roman. De verfilming van dit boek is heel mooi!
Het is zoals de boeken van Harry Potter. Dus als
je veel van Engelse schrijvers houdt of van fantasy,
is dit boek zeker een aanrader.

Marc De Bel

SHANIA ROTTÉ 2CVB

TRUTH OR DANCE
Chinouk Thijsen
Ik zag het boek in een kleine hoek en dacht dat ik
maar beter eens kon gaan kijken. Toen dacht ik:
‘Dit moet ik hebben!’ Ik heb de flaptekst gelezen
en toen was ik het 100 % zeker. Het boek gaat over
een vriendschap en de duistere kant van ballet.
EMELY DELPORTE 2CVA

CIARA DEPOORTERE 2CVB

Ule van FC Beasts danst waanzinnig

