“ ‘s Morgens vertrok ik
zenuwachtig naar school
en ik kwam ‘s avonds met
een grote glimlach thuis.”

“De EU heeft
werkelijk geen geheimen
meer voor ons!”

OVER DE EERSTE SCHOOLDAG

NATUURLIJK HELPEN WIJ THINK PINK

“Geef om Haar, spaar je haar!”

“MODDER,
MODDER EN NOG
EENS MODDER!”

LEERLING OVER SPORTDAG

REACTIE OP EU-INFOSESSIE

“Reisje naar Mars gepland? Wij helpen!”
EVEN EEN WISKUNDETORNOOI AFWERKEN

“In de pauzes heb ik niet
genoeg tijd om én naar het toilet
én naar mijn locker te gaan.
Kunnen jullie me helpen?”

WAT MET YOUCA?

NIEUWE RUBRIEK: DE LEZERSBRIEVEN

“Het is een goeie
ervaring die bepalend
kan zijn voor je
studiekeuze.”

“Bij aankomst vlogen
we elkaar in de armen om
een ‘drukkie’ te geven.”
HELEMAAL ZUID-AFRIKA

AanZet december 2019 schoolkrant van

Achter het nieuws
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HELENA VAN TICHELEN 6WWI Het beste
moment van het voorbije jaar is het overwinningsgevoel toen ik de West Highland Way in
Schotland (150 km) had voltooid en dat de hele
tocht lang met 12 kilo op mijn rug. Ik wil reïncarneren als een dino. Maakt niet uit welk een.
Dat lijkt me wel eens een interessant leven!
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LOTTE TERRYN 6WWI Mijn favoriete
geluid? Als het maar muziek is! Heb ik een rare
gewoonte? Dat zou je eens aan mijn vrienden
moeten vragen .

6

SEPPE MANDERICK 5GL Mijn mooiste
moment van het voorbije jaar is zonder twijfel de uitwisseling met Saluzo! Mijn favoriete
geluid? Een vleugje klassieke pianomuziek.

WE PROUDLY PRESENT: DE LEERLINGENREDACTIE!

2
niet
op foto
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LAURENS MUYLE 6EE Mocht reïncarneren kunnen, dan wil ik wel eens een hond
zijn. Mijn levensmotto: doe wat je wil en laat
anderen doen wat ze willen, zo zal niemand
schade ondervinden.
MARIE-JULIE LAMBRECHT

Het
beste wat ik dit jaar meemaakte, was de reis
naar Zuid-Afrika met school. Dat was echt een
uitwisselingsproject om nooit te vergeten! Mijn
favoriete geluid is dat van de regen die op mijn
raam tikt als ik ‘s nachts in mijn bed lig .
6LM

3

NINA ANCKAERT 6LM Ik hou van schrijven en ik ben heel nieuwsgierig van aard. Ik
wil van elk verhaal het fijne weten. Ik ben bij
AanZet gekomen om al een beetje ervaring op
te doen voor later. Mijn raarste gewoonte? Ik
vind het superleuk om omgekeerd in de zetel
te gaan liggen/zitten.
ISAURA VANHOUTTE

Ik heb
schrijfopdrachten altijd al leuk gevonden en
AanZet leek mij wel een uitdaging. Mijn mooiste momenten zijn die wanneer ik samen ben
met familie en vrienden. De gezelligheid rond
Kerstmis is een topmoment!
3G4C
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ANNE-SOPHIE MANDERICK 5GL Mijn
levensmotto: “Everything will be okay in the
end. If it’s not okay, it’s not the end.” Als ik één
dag onsterfelijk zou zijn, dan zou ik uit een
vliegtuig springen!
WOUT CAPPELLE 5GL Ik heb de vreemde
gewoonte om lawaai te maken met iets kleins,
zoals met een stylo of met mijn handen op
de bank. De laatste tijd fluit ik ook veel. Ik
zou graag eens in de ruimte willen vliegen en
andere planeten zien.
RHANNA COOPMAN 6H Ik schrijf vaak
één zin van een tekst, denk dan tien minuten na
over wat ik eigenlijk wil schrijven en dan schrijf
ik de rest van de tekst in een keer. Het beste
van dit jaar is het moniweekend: een weekend
waarin we met alle moni's van de uit-Kajuitkampen weggaan.
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FATIMA EL HANKARI 7KA Als ik alleen
thuis ben, controleer ik het huis om de tien
minuten om te weten of ik wel écht alleen thuis
ben. Als ik één dag onsterfelijk zou zijn, dan
zou ik voor auto’s springen en mensen laten
denken dat ze me hebben aangereden .
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SARAH VERMEEREN 4E4 Ik heb iedere

14

INE CLAUS 6GL Mijn levensmotto is vooruitkijken. Wat gebeurd is, is gebeurd en je
kan de tijd niet terugdraaien. Leef dag per
dag, leef in het nu en geniet. Ik zou wel willen wederkeren als een boek. Het moet dan
wel een beroemd boek zijn, een boek dat door
vele mensen gelezen wordt: een boek om te
genieten en een boek dat een glimlach op jouw
gezicht tovert.
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ANOUK DE WINTER 3G4 Ik hou ervan
om artikels te schrijven, dus was AanZet een
logische stap. Mijn leven in drie woorden:
geluk, vriendschap en muziek.
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MARGOT VAN GOETHEM 4L4C De voorbije zomer was er een om nooit te vergeten: ik
kreeg mijn nieuwe paard en reisde naar Bali.
Genieten, eten en muziek: dat ben ik.

morgen een gigantisch ochtendhumeur. Mijn
levensmotto: “I let my music take me where
my heart wants to go.”
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ELVIRA SIMOENS 5GL Ik wil terugkeren
als een vogel. Ik zou graag eens de wereld van
bovenaf zien zonder Google Earth te gebruiken
of door een raampje in het vliegtuig te moeten
kijken. Het moet een zalig gevoel zijn om je
vleugels te spreiden en te vliegen.
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CASPER VERMEEREN 2GL Mijn levensmotto: “A person who never made a mistake,
never tried anything new.” Als ik één dag onsterfelijk zou zijn, dan sprong ik van een berg.
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MIGLÉ STROLYTÉ

Mijn levensmotto? “If it’s meant to be, it will be.” Mijn
minst favoriete vervoermiddel is de bus, omdat
ik nog nooit een bus in de juiste richting heb
genomen.
4L5C

MIGLÉ STROLYTÉ 4L5C & MARGOT VAN GOETHEM 4L4C

INHOUD
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Achter het nieuws
Woord vooraf
Colofon
Geef om Haar, spaar je haar!
Onze school ademt vernieuwing
Een heel fijne, nieuwe uitdaging
De eerstes vlogen erin!
Komt een oud-leerling op een oud-leerlingenavond
EU: niet langer een hol begrip
The sky is not the limit!
Handen vol hoop
Werken voor werk
Sporten geeft je vleugels
Hier voelen we ons thuis!
Een vers konijn kan je leven redden
Redactie to the rescue
Identiteit en identiteitswissel
Een goed ontbijt in de morgen
is een dag zonder zorgen
Baie gesellig!
Zie ik daar de uitgang in de verte?
Baskettoppers
Ça me plaît!
Familienieuws
Kalender
De rechtvaardige rechters

WOORD
VOORAF

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Dona Beunens, algemeen directeur
VORMGEVING

Verzetsels, Nick

In zijn column van 10 september prijst hij de
restauratie en de transformatie van het Mechelse
Predikherenklooster tot stadsbibliotheek. Het onterecht
lelijke eendje van weleer krijgt liefde en respect en wordt
omgetoverd tot een pronte paradijsvogel voor morgen.
Het feest kan voor mij helemaal niet meer stuk wanneer
ik op het avondnieuws zie hoe ‘De Predikheren’ geopend
wordt met toeters en bellen.

DRUK

puntgaaf

COLOFON

Waarom maakt dit hem nu zo blij? Ik moet dagelijks lezen (!) dat er almaar minder gelezen wordt, dat
het begrijpend lezen zienderogen achteruitgaat, dat
de kennis van en de interesse voor letters en letteren
krimpen. Ik sta vorige week nog te praten met een
schooldirecteur in Walcheren, die er prat op gaat dat
alle leerlingen in de eerste twee jaren van ‘het middelbaar’ alleen nog een iPad hebben om les te volgen,
oefeningen te maken en dingen op te zoeken. En neen,
geen boeken meer. Ik vraag hem of ze nog lezen. Lezen
om te lezen. Hij antwoordt, al wat minder prat, dat
ze door het continu gebruik van iPad en smartphone
en watweetiknog allemaal aan informatiestress lijden
en geen energie meer over hebben om nog een boek te
lezen. Hallo?

Met dank aan de opvoeders die alle beelden
in deze publicatie nauwgezet gecontroleerd
hebben op de specifieke GDPR-voorkeuren.
Indien er toch een fout is ingeslopen, willen
wij ons daarvoor verontschuldigen.

Op campus Hemelvaart scherpen we de liefde
voor letters en letteren heel graag aan. Daar maken
onze mensen dagelijks werk van. Sinds oktober 2016
beschikken ze daartoe ook over een nieuwe stads
bibliotheek. Dit architecturaal hoogstandje van
beton, hout, glas en licht werd polyvalent ontworpen
en straalt een uitnodigende huiselijkheid uit. Dank u
stad Waregem! Niets staat het ontdekken van goede
boeken nog in de weg!

Geef Om Haar,
spaar je haar!
Steun de Think Pink-actie en kom op 4 of
5 mei naar onze haarknipdagen. Doneer
30 cm van je haar en help zo mensen die
hun haar door kanker verloren aan een
echte pruik. In ruil krijg jij een mooie,
nieuwe coupe! Inschrijven kan op onze
website geefomhaar.sgsintpaulus.eu

De kans dat je Filip Canfyn kent, is klein. Hij is een
Kortrijks architect. In zijn column Steen en Been op
architecture.be is hij vaak niet mals voor zijn collega’s
en voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Hij neemt
geen blad voor de mond. Echter, als hij tevreden is, laat
hij dat evenzeer merken.

NATUURLIJK STEUNEN WIJ THINK PINK!
DIT PROJECT WORDT VOLLEDIG DOOR LEERLINGEN GEDRAGEN.

Niet meteen zin in een lijvig boek? Geen enkel
probleem. Laat je even tot lezen verleiden door de
artikels in deze AanZet en geniet van ons bruisend
Hemelvaartleven!
Zalig Kerstmis
WIM DUFOURMONT TECHNISCH DIRECTEUR

Studies over de invloed van een materiële omgeving op leerprestaties zijn in aantal eerder
beperkt. Uitzondering hierop zijn de vele onderzoeken inzake luchtkwaliteit. Een te hoge CO2concentratie in de lucht maakt mensen slaperig en
dit komt hun prestaties uiteraard niet ten goede.
Uit onderzoek is gebleken dat in traditionele klaslokalen die concentraties durven oplopen tot 2000
ppm (parts per million). In enkele extreme situaties kwam men uit op meer dan 4000 ppm. Voor
optimale leerprestaties blijft de CO2-concentratie
best onder 800 ppm.
WIM DUFOURMONT TECHNISCH DIRECTEUR

Uiteraard spelen nog heel wat andere factoren een
rol. Lichtsterkte, lichtinval, temperatuur, akoestiek
en kleur hebben eveneens een invloed. De studiezaal
in de Guido Gezellestraat scoorde op veel vlakken
minder goed en bovendien was er nood aan een grotere ruimte.
Vanuit die vaststellingen werd gesleuteld aan een
projectdefinitie en aan een programma van eisen. Die
werden vervolgens door architect I. Vandenbroucke
vertaald tot uitvoerbare plannen. De oppervlakte van
de studiezaal, die nu ook polyvalent bruikbaar is, werd
verdubbeld. Aansluitend werd eveneens een nieuw
sanitair blok ontworpen. Aangezien we de studiezaal
ook als lunchrefter gebruiken, is er ook een afwaskeuken voorzien. Verder kunnen in deze ruimte dankzij
de aanwezige multimedia allerlei evenementen georganiseerd worden.
Een goed architect is goud waard. Creativiteit is
belangrijk, maar een grote luisterbereidheid om aan
de gevraagde wensen te voldoen binnen een duidelijk vooraf bepaald (lees: begrensd/beperkt) budget
is even essentieel. Dat zat alvast goed. De keuze voor
een lokale architect had bovendien het voordeel dat
de werfopvolging zeer frequent plaats kon vinden.
Opnieuw winst.
Ondertussen zijn de werken afgerond. Grote
glaspartijen op het noorden in combinatie met
een lichte muurkleur zorgen voor een heldere zaal.
Energiezuinige ledverlichting kan bijspringen als
het donker wordt. Elektriciteit halen we deels uit de
PV-installatie van 39 kWp die onlangs op het dak van
blok T werd geplaatst.

ONZE NIEUWE ZITBANK. OPTIMAAL ZITTENBLIJVEN

De luchtkwaliteit wordt permanent gemonitord.
Met behulp van balansventilatie wordt het CO2gehalte beneden 800 ppm gehouden. Hierbij wordt de
warmte van de afgevoerde lucht herwonnen en aan de
binnenkomende lucht toegevoegd. Energiezuinigheid
is belangrijk. Om de verwarmingskosten verder te
minimaliseren werd het gebouw voorzien van een
dikke isolatiemantel.
Er werd ook ruimschoots aandacht besteed aan
de akoestiek. Het hemelwater wordt opgevangen
in ruime regenputten. Dit water wordt gebruikt als
spoelwater in het sanitair blok.
Naast de studiezaal in de G. Gezellestraat waren
er de voorbije maanden nog andere werven. De speelplaats van de Keukeldam werd vernieuwd en kreeg
een originele nieuwe zitbank. In Blok A kwam er een
nieuwe leerkrachtenrefter, vond een muzieklokaal een
onderkomen en werd de zolder volledig gestript en
ingericht als polyvalente ruimte.

Hemelwater is
het spoelwater in het
nieuwe sanitair blok.

DE NIEUWE POLYVALENTE STUDIEZAAL IS VERDUBBELD IN OPPERVLAKTE

VAARWEL ZOLDER. HALLO POLYVALENTE RUIMTE
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Onze school
ademt vernieuwing

Naast de vele eerstejaars was er nog een nieuw
gezicht op Hemelvaart dit schooljaar. Het directieteam werd uitgebreid met Frederik Stansens,
pedagogisch directeur van Hemelvaart 2. Hoog
tijd om eens uitgebreid kennis te maken.
BENT U AL ALTIJD DIRECTEUR GEWEEST?

“Nee, ik heb nu ongeveer vijf jaar een directiefunctie.
Daarvoor heb ik vijf jaar lesgegeven op een school
in Gent. Dat was een ietwat kleinere school dan
Hemelvaart. Het aantal leerlingen op die campus
was ongeveer een achtste (200) van het aantal hier.
Ik gaf er voornamelijk Nederlands en Engels, maar
ook een hoop andere vakken. Het lot van een beginnende leerkracht … Daarna mocht ik de pedagogisch
directrice voor een tijdje vervangen. Ik vond het een
toffe functie en ook de samenwerking met de collega’s
in de directie verliep vlot. Op die manier ben ik daar
wat ingerold en blijven plakken, zeg maar.”

“Ik hoop dat
elke leerling elke
dag met goesting
naar school kan
komen.”
FREDERIK

FREDERIK STANSENS, NIEUWE PEDAGOGISCH DIRECTEUR HEMELVAART 2

“Hemelvaart is voor
mij een heel fijne,
nieuwe uitdaging”

HOE BENT U DAN OP HEMELVAART
TERECHTGEKOMEN?

“Toen ik de vacature zag, heb ik vrijwel onmiddellijk
toegehapt. Ik wou niet per se weg van mijn vorige
school, maar Hemelvaart leek me een heel fijne, nieuwe
uitdaging. Ik woon ook dicht bij de school en heb zelf
ooit in Waregem de middelbare school gevolgd. De
band met de stad Waregem is er altijd gebleven.”
WAARIN BESTAAN DE TAKEN VAN DE DIRECTIE
EIGENLIJK?

“Op Hemelvaart zijn de taken onder de directieleden
netjes verdeeld. Naast een administratief-financieel
directeur en een technisch directeur, staan we met
twee in voor het pedagogische luik.
Het takenpakket is heel divers. Een belangrijk luik
is de opvolging van leerlingen. Wekelijks is er een
overleg met opvoeders, leerlingenbegeleiders en CLB.
Daarnaast willen we graag investeren in het ondersteunen en begeleiden van (nieuwe) leerkrachten. Het
minst toffe aspect aan de job is het sanctioneren van
leerlingen.
Verder zijn we met het voltallige directieteam
uiteraard ook bezig met beleidstaken. Ik denk in de
eerste plaats aan de hervormingen in het onderwijs en
de samenwerkingen binnen de scholengemeenschap.
Een groot deel van onze tijd gaat dus naar (externe)
vergaderingen. In principe proberen we van zo veel
mogelijk zaken op school op de hoogte te zijn en te
vermijden dat er iets misloopt.”
WILT U DIT UW HELE LEVEN LANG DOEN?

Zolang ik voldoening blijf halen uit mijn werk, is er
geen reden om te veranderen. Ik doe het heel graag. Ik
hou van de klasbezoeken, het contact met de leerlingen, leerkrachten en andere collega’s. Het zou moeilijk zijn om daar afstand van te nemen.
ALS U GEEN DIRECTEUR WAS, WAT ZOU U DAN
BEROEPSHALVE WILLEN DOEN?

Wistjedatjes
COLA OF FANTA?

STELLA OF JUPILER?

Wel, ik ben een echte cultuurfanaat en ik hou van
reizen. Misschien zou ik dan wel iets in de toeristische sector willen doen. Alleszins een beroep dat
mij de mogelijkheid geeft om veel in het buitenland
te zijn. Je denkt misschien dat ik dan vooral naar
warme landen zou trekken, maar dat hoeft zelfs niet
voor mij. Is het mogelijk om als directeur mee te gaan
met één van de uitwisselingen op Hemelvaart? Ik ben
zeker kandidaat!
U WEET DAT HET JAARTHEMA ‘HOOP’ IS.

SNICKERS OF MARS?

STRAND- OF CULTUURVAKANTIE?

GROENTEN OF FRUIT?

OCHTEND OF AVOND?

APPLE OF ANDROID?

FILM OF SERIE?

WINTER OF ZOMER?

CHOCO OF CONFITUUR?

LOPEN OF FIETSEN?*

SANDALEN OF SCHOENEN?

* WANT MIJNHEER STANSENS HEEFT GEEN FIETS

WAAR HOOPT U OP DIT SCHOOLJAAR OF IN UW
VERDERE CARRIÈRE?

In de eerste plaats hoop ik dat iedereen zich thuis
kan voelen op Hemelvaart en dat elke leerling elke
dag met goesting naar school kan komen. Zo’n veilige omgeving is van groot belang voor leerlingen om
zich te kunnen ontplooien en op die manier tot leren
te kunnen komen. Voor hun verdere carrière, op de
arbeidsmarkt en/of in het hoger onderwijs, hoop ik
dat alle leerlingen kunnen doen waar ze zich goed bij
voelen. Dat is mijn grootste hoop.
FATIMA EL HANKARI 7KA, INE CLAUS 6GL EN LOTTE TERRYN 6WWI
TEKENING: OLENKA PANASOVSKA & NICK LAMBRECHT
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“Stress was nergens voor nodig.”
LEERLING OVER DE EERSTE SCHOOLDAG

EERSTE SCHOOLDAG
Eerste schooldag: kriebels in je buik! ‘s Morgens
ging ik zenuwachtig naar school en ik kwam ‘s avonds
met een grote glimlach thuis. We hebben veel gedaan
en ik heb ook veel vrienden gemaakt. De dag ging ongelooflijk snel voorbij. We hebben ons goed geamuseerd!
INTISSAR NOUHHAIDI 1EC

Het eerste moment op deze nieuwe school dacht
ik: wat is dit allemaal, ik ga hier zeker verdwalen. Ik
kende nog niemand, maar meteen maakte ik al een
nieuwe vriendin. Ondertussen heb ik al een heleboel
vriendinnen erbij. Ik wil nog heel veel plezier maken
op deze school samen met mijn vriendinnen.
EMILY DE MOL 1KMA

Ik was niet zo zenuwachtig op de eerste schooldag
omdat ik al heel wat mensen kende. Toch hoopte ik
dat ik er nog heel wat nieuwe zou leren kennen. Het
was ook eens iets anders dat de school zo groot was.
Ik wist wel niet dat er nog een deeltje van de school
in de Guido Gezellestraat was, dat was een verrassing.
In het begin zal het zeker nog wat zoeken zijn naar
alle lokalen.
NOA DUJARDIN 1MC

Mijn broer had me voor die eerste schooldag
eigenlijk een beetje bang gemaakt. Hij zei dat alle
leerkrachten heel streng zouden zijn, maar dat bleek
achteraf heel goed mee te vallen. Sommigen zijn zelfs
heel grappig. Stress was dus nergens voor nodig. Ik
wil dit jaar nog heel wat leuke dingen doen en veel
nieuwe mensen leren kennen.
SARAH VERVALLE 1MC

De eerstes
VERKEERSPROJECT
Het leukste van het verkeersproject vond ik het
verkeersspel. We moesten proberen zo vlug mogelijk
het juiste antwoord te geven door op een knop in een
koffer te duwen. Daarna fietsten we samen en leerden
we bij over het verkeer. Op een PowerPoint moesten
we tellen hoeveel mensen we in het donker zagen.
Dat vond ik ook leuk.

BIBLIOTHEEKBEZOEK

INES LAKFIF 1SVB

Het leukste vond ik de quiz want wij waren de
winnaars. De theorie vond ik wat minder leuk. We
hadden heel veel geluk met het mooie weer. Door
alle activiteiten heb ik geleerd dat we veiliger moeten
zijn in het verkeer.
OLIVIA DEWITTE 1SVB

“Het was een leuke en
leerrijke uitstap. Hopelijk
doen we dit vaker!”
LEERLING OVER BIBLIOTHEEKBEZOEK

Op 8 november gingen we met onze klas naar de
bibliotheek van Waregem. We hebben veel bijgeleerd
en weten nu ongeveer waar alles ligt. In het begin
kregen we een rondleiding. Dat was leuk. We zijn ook
naar de fluisterhut geweest. Dat is een gezellige plek
waar alleen kindjes mogen komen. We hebben geleerd
hoe we boeken moeten ontlenen en terugbrengen, en
hoe we boeken, strips, dvd’s en cd’s kunnen opzoeken.
Als afsluiter speelden we een spelletje op de tablets.
Bij elk juist antwoord kreeg je 100 volgers. Wie de
meeste volgers had, was de winnaar. Het was een
leuke en leerrijke uitstap. Hopelijk doen we dit vaker!
AMBER LANDSHEERE EN NONA DESMET 1WEA
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THEATER IN DE KLAS

“Iedereen schrok ervan hoe
goed en grappig ze dat deed!”
REACTIE NA THEATER IN DE KLAS

‘Theater in de klas’ was een heel leuke dag.
We hebben heel veel gelachen. De spelletjes die
we speelden, waren heel leuk. In het begin stond
de meneer aan de deur en hij verwelkomde ons
allemaal met een hand, een vuistje … We moesten
elkaar eerst knuffelen en tegen elkaar roepen. Dat
vond ik raar, maar tegelijkertijd ook leuk. Net voor
de middag begon de meneer te praten. Dat vonden we grappig. Na de middag deden we vooral
spelletjes i.v.m. gevoelens. We moesten bijvoorbeeld een familie van dieren spelen. Ik vond het
een toffe dag!
TILLE VANDEKERKHOVE 1SVB

De theaterklas was een heel leuke ervaring.
Iemand uit onze klas die normaal niet zo snel iets
voor de klas wil doen, deed nu ook volop mee in
een toneelstuk. Iedereen schrok ervan hoe goed en
grappig ze dat deed! Dat was echt mooi om te zien.
MARGAUX VANRYCKEGHEM 1MB

EERSTES IN CIJFERS
Hoeveel eerstejaars …
— zijn er op Hemelvaart?
— hebben Tutti Frutti?
— engageren zich voor het schoolkoor?
— hebben een locker?
— blijven in de avondstudie?
— eten warm op school?
— verblijven op het internaat?
— hebben een broer of zus op school?

vlogen erin!

338
117
28
338
136
196
7
83

LIEN VERHAMME, ELKE BALLOIS EN
JOLINE VANKEIRSBILCK LEERKRACHTEN
MARIE-JULIE LAMBRECHT 6LM

VELDLOOP
Toen de meisjes van het eerste jaar al vertrokken
waren, waren mijn vriendinnen en ik nog niet mee.
We zijn uiteindelijk een paar minuten later vertrokken. We moesten meteen heel erg hard lopen, want
meteen daarna zouden de jongens starten. We zijn
gelukkig op tijd over de meet geraakt.

TRIBUNE EERSTEJAARS

NOA PROVIJN 1MB

BOEKENTASPROJECT
Het boekentasproject was voor mij best grappig,
want mijn boekentas zat nog vol met eten. In
plaats van de ideale 5 kg, woog mijn boekentas
7,3 kg. Hij zat dus vol met onnodige dingen zoals
chips, snoep, cola en zelfs een beschimmelde wafel.
Nadat ik al die spullen eruit had gehaald, woog
mijn boekentas nog slechts 4 kg. We moesten hier
allemaal heel erg om lachen.
CHELSEY DE CABOOTER 1MB

OP DE WEEGSCHAAL
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4 oktober, halfacht, sportzaal. We krijgen een
warme ontvangst van de leerkrachten, net zoals
de drommen oud-leerlingen die een sticker dragen
met hun naam op. We voelen al een eerste wolk van
verbazing op ons afkomen: nooit hadden we kunnen vermoeden dat zoveel oud-leerlingen elkaar,
hun leerkrachten en hun school terug wilden zien.

“Nooit hadden we kunnen vermoeden
dat zoveel oud-leerlingen elkaar,
hun leerkrachten en hun school
terug wilden zien.”

ELKE ZOMERLINCK EN BRITT DECOUTERE 6ST
NATHALIE DEBAERE LEERKRACHT

Ze begeven zich kwebbelend, lachend, kussend,
handenschuddend naar een tafel waaraan een ballon
is bevestigd met hun afstudeerjaar en verzamelen
rond bloemen, hapjes en drankjes. We kunnen ons
dat eerste halfuur nog niet inbeelden dat we zo graag
terug zullen komen. Wij, zesdejaars, willen vooral weg.
De sfeer tussen de oud-leerlingen en leerkrachten
is zoals die tussen vrienden. Er zijn luchtige gesprekken en mopjes tussendoor. Aan de ramen hangen
oude klasfoto’s en die lokken veel reacties uit. We
vangen het meer dan één keer op: ‘Niets veranderd,
alleen een beetje verdikt misschien.’ Ze zeggen het
terwijl ze een hapje pasta eten. Wij kijken mekaar
veelbetekenend aan.
Dan besluiten we om mee op rondleiding te gaan
met een groepje oud-leerlingen. Geuren zoals die in
de turnzaal roepen soms hilarische herinneringen op,
memorabele lessen en anekdotes komen boven. Zo
horen we het verhaal van een leerkracht die per ongeluk een proefwerk projecteerde of van een leerkracht
die met twee verschillende schoenen voor de rij stond.
Onze blikken kruisen mekaar bij de verhalen over
een verantwoordelijke die aangesteld was om de borden af te vegen en bordenwissers uit te kloppen. De
witte wolken waar de oud-leerlingen het over hebben,
zijn ons onbekend. En dan zijn er nog de verhalen
over blokken F en G, waar je ’s winters blijkbaar kon
bevriezen en waar je op je stoel zat te trillen telkens
er een vrachtwagen of een bus door de Keukeldam
reed. Huh? Blokken F en G? Het alfabet is in de loop
der jaren blijkbaar een onvolledig gebit geworden.
Wat later op de avond blijkt er ook plaats en tijd te
zijn voor diepere gesprekken en voor het uitwisselen
van nieuwe adressen. Er wordt nieuw leven geblazen
in bijna uitgedoofde vriendschappen en oude banden
worden verstevigd. We zien overal blije gezichten. We
kijken mekaar nog eens aan en weten het nu wel: ook
wij keren terug!

“Niets veranderd,
alleen een beetje
verdikt misschien.”

Komt een leerling op
een oud-leerlingenavond
OUD-LEERLINGENAVOND 2019

OUD-LEERLINGENNIEUWS
IN DE RAND
Wannes Destoop, gekend van vorige films als
‘Badpakje 46’ en ‘Billy the bully’ maakt en
regisseert voor Canvas de fictiereeks ‘Albatros’.
De reeks gaat over tien zwaarlijvige personen
die hun leven willen beteren in een afslankkamp in de Ardennen. Het wordt een mix van
humor en tragiek, met bekende acteurs als
Dominique Van Malder (medebedenker), Ruth
Beeckmans, Joris Hessels en Benny Claessens.
Deze achtdelige reeks wordt in het najaar van
2020 op Canvas uitgezonden.
Janne Blommaert heeft een single (‘IF’) met
videoclip opgenomen samen met Tom Helsen.
De bekende singer-songwriter zocht via de
sociale media een onbekende zangeres voor
een duet. Uit de meer dan 1 200 inzendingen
koos hij voor de fantastische stem van Janne,
studente jazz-pop-zang. Volgens MNM is ‘IF’
een heerlijke song!
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CARINE CARTON LEERKRACHT

EU:
niet
langer
een hol
begrip

Heeft u toevallig een vraag over de EU? De zesdes
aso zullen hem moeiteloos beantwoorden. De EU
heeft werkelijk geen geheimen meer voor ons:
Juncker en Ursula Von Der Leyen zijn geen onbekenden meer, we kunnen u perfect uitleggen wat
de Raad van Europa is, de brexit-saga begrijpen
we als geen ander, en dat allemaal dankzij de voordracht die we kregen op donderdag 10 oktober.
MATHIS VANHOUTTE 6EM

De Europese Unie, voor velen onder ons was het
slechts een abstract begrip. We hadden totaal geen idee
hoeveel invloed dit politieke systeem eigenlijk op ons
leven heeft. Is het clubje van Macron, Merkel & co. dan
zo belangrijk? Ja! Laten we even overlopen waarom.
1 Geen roamingkosten meer in de EU-zone!
Laten we eerlijk zijn, voor velen onder ons is
dit toch wel de belangrijkste verdienste van de
Europese Unie. Stel je voor dat we extra zouden
moeten betalen om een leuke post op Instagram
te zwieren tijdens de jaarlijkse skitrip?! Dankzij
de EU kunnen we overal in Europa aan hetzelfde
tarief internetten. Goed gedaan, meneer Juncker!
2 Vrede
Bijna even belangrijk als puntje 1, is toch wel dat
we dankzij de EU al meer dan 60 jaar vrede kennen! De basis van de Europese samenwerking

kwam er namelijk net na de Tweede Wereldoorlog.
De leiders van toen zorgden voor een diepgaande
samenwerking tussen de twee grote Europese concurrenten Duitsland en Frankrijk, zo diepgaand
dat een oorlog niet meer mogelijk werd.
3 Geen grenzen
Dankzij de Europese Unie is het ook zo dat we
tussen de Europese lidstaten geen grenzen meer
kennen. Dit heeft tal van voordelen: we kunnen
nu zonder douanecontrole naar het zuiden van
Frankrijk reizen; we mogen werken, wonen of
studeren waar we maar willen …
4 EUROpa
De Europese Unie zorgde ook voor één gemeenschappelijke munt voor de EU: de euro! Nu vinden we het heel normaal dat we van in pakweg
Frankrijk tot Griekenland met hetzelfde muntstuk
kunnen betalen, maar vroeger moest men bij elke
trip naar een ander land geld omwisselen.
Nadat we de geschiedenis, de belangrijkste verwezenlijkingen en de structuur van de Europese Unie
hadden overlopen, was het tijd voor een blik op de
actualiteit. We dachten uitvoerig na over de huidige
problematiek waarmee de Europese Unie wordt
geconfronteerd: vluchtelingen, de brexit, de opkomst
van nationalistische partijen …
Tot slot dachten we na over de toekomst van de
Europese Unie. Zal er meer Europese samenwerking
nodig zijn om tegen grootmachten als China, Rusland
en de VSA te kunnen opboksen? Of moeten we juist
terugkeren naar de tijd met grenzen, douanecontroles
en eigen munten? De meningen waren verdeeld.
Kortom, de zesdes aso kennen de Europese Unie
vanbinnen en vanbuiten dankzij deze enorm interessante voordracht!

Heb je je ooit al eens afgevraagd hoe snel een raket
afgevuurd moet worden om aan de zwaartekracht
te ontsnappen? Of hoe je een reis naar Mars best
plant? De leerlingen van 5WWi en 6WWi kunnen
je helpen met je uitstapje in de ruimte!
HELENA VAN TICHELEN 6WWI

De eerste drie weken van september zwoegden
we ons door een pak wiskundige berekeningen om
op 20 september naar Leuven te reizen, helaas niet
met een raket maar met de trein. Daar namen we in
naam van Hemelvaart deel aan een internationaal wiskundetoernooi. Terwijl we probeerden de duur van een
raketvlucht naar de maan te berekenen, werd diezelfde
vraag ook in Nederland in de universiteit van Radboud
en in de Duitse universiteit van Bonn opgelost.
Ooit al gehoord van een wiskunde-estafette?
Wel, dat was onze voormiddagactiviteit waarvoor
we in groepjes van vijf wiskundige raadsels moesten oplossen om zo punten te halen. In de namiddag
konden we dan onze ruimte-uitstapjes plannen met
de ruimtevaartvraagstukken.

The sky is not the limit!
De hoofdprijzen vielen helaas niet in onze handen, maar een geslaagde en toffe dag hadden we
zeker! Even het studentenleven in Leuven uitproberen, smaakte zeker naar meer! Helaas kunnen
wij volgend jaar niet meer meedoen, maar we
zijn er zeker van dat de volgende generatie van
Hemelvaart die hoofdprijs eens te pakken krijgt!
Wij zullen ons alvast amuseren met ons spelletje
dat we na het toernooi kregen!
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“Wat we
niet zaaien, kan
niet groeien.”

Handen vol hoop
“Waar hoop je op voor dit schooljaar?” vroegen
we op de eerste schooldag aan leerlingen, ouders,
opvoeders en leerkrachten. Hun hoopvolle boodschappen, genoteerd op kleurige post-its en handjes, vormen een stevige basis voor ons jaarthema
‘Handen vol hoop’.
Het is met hopen zoals met vieren en alle mooie
dingen in het leven: hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. In je eentje zitten hopen, is niet alles. Hoop
doet leven, vooral als je die hoop mag koesteren met
anderen om je heen. Laten we als zaaier in de wereld
gaan en zaden van hoop zaaien, op hoop van zegen.
Op een hoopvol schooljaar!
STEFAN VANDORPE LEERKRACHT

Handen vol hoop
Hoop is een weg.
Doorheen de wildernis
van twijfel en onzekerheid
vormt hoop een vast pad,
een weg naar je dromen.
Zelfs wanneer jij
het pad niet ziet,
wandel je nooit alleen.
Hoop is als vleugels,
zij laten je vliegen.
Weg van zorgen en angst
zweef je boven de wolken,
een vlucht naar de sterren
die al je wensen vervullen.
Zelfs wanneer het stormt,
vlieg je nooit alleen.
Hoop is wie we zijn,
een band die ons allen verbindt.
Zelfs wanneer het moeilijk is
en de hoop soms klein lijkt,
is er Iemand, vol liefde,
die ons hoop kan geven.
Zo hebben we samen, altijd,
handen vol hoop.
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Als we onze hoop delen
dan kunnen wensen en dromen
werkelijkheid worden.
Dan wandelen we samen
op het pad door de wildernis,
dan vliegen we samen
op de vleugels van
HOOP
REBEKKA VANBRABANT LEERKRACHT

Op 17 oktober was het weer Youca Action Day! Op
deze dag gingen alle leerlingen van 6 tso een dag
werken bij een bedrijf, een organisatie, een overheid
of een particulier, net zoals vele andere Vlaamse
scholieren. Ze kunnen zo werkervaring opdoen en
tegelijk zetten ze zich in voor het goede doel.

WIE:

JANA VAN DEN BERGHE 6 SECRETARIAAT-TALEN

Provincie Oost-Vlaanderen,
dienst Communicatie
BELANGRIJKSTE SKILL: veel geduld hebben
WAAR:

Ik vond deze job via mijn zus, die er werkt. We
maakten een promotiefilmpje voor elektrische auto's
en ik hielp bij het opnemen en monteren. Ik vond
het jammer dat we vaak opnieuw met de opnames
moesten beginnen, want zo werd het een beetje
eentonig. Ik vind het heel goed dat onze school aan
Youca Action Day deelneemt, want zo komen jongeren heel vroeg écht in contact met een goed doel.
Het is ook een goeie ervaring die bepalend kan zijn
voor je studiekeuze.

RHANNA COOPMAN 6H

Het loon dat de leerlingen verdienen, gaat dit jaar
naar projecten in Guinee waar men ijvert voor meer
werkgelegenheid voor jongeren. Maar liefst 75 % is
er werkloos! Men wil meer jongeren de kans geven
zelf een zaak te starten want als je je eigen baas bent,
hoef je niet meer op zoek naar werk.
Onze jongeren moesten wél op zoek naar werk,
maar kregen daar een heel leerrijke ervaring voor
terug. Benieuwd naar wat de werknemers vonden
van hun eerste werkdag?

CHARLOTTE MARIJSSE EN PHUONG-THU DANG 6H,
DEPREDOMME INTERIEUR

WIE:

ELKE ZOMERLINCK 6 SECRETARIAAT-TALEN

WAAR: Schouwburg
BELANGRIJKSTE SKILL:

Kortrijk
organiseren

Ik hielp voor een dagje mee in de Schouwburg in
Kortrijk. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik erg geïnteresseerd ben in muziek. Helaas heb ik geen grote
artiest kunnen ontmoeten. Ik heb wel veel geleerd
over de marketing in de Schouwburg en ik weet nu
hoe belangrijk het is dat de voorstellingen niet in het
honderd lopen.

HAMZA BOUFARSE 6H,
DRINXIT DRANKCENTRALE IN OESELGEM

LARS BUYCK 6H EN KRIJN VANOMMESLAEGHE 6BI,

WIE:

ZULTE-WAREGEM

WIE:

LARS BUYCK

CHLOÉ COOREVITS 6 BOEKHOUDEN-INFORMATICA

WAAR: Dreamland
BELANGRIJKSTE SKILL: praten
6 HANDEL

Voetbalclub Zulte-Waregem
BELANGRIJKSTE SKILL: grote supporter zijn
WAAR:

Ik heb me enorm geamuseerd bij Zulte-Waregem
en zou het zeker opnieuw doen. Later zou ik hier ook
wel willen werken, hoewel het werk soms zwaar en
minder tof is. Ik moest bijvoorbeeld de doeken die
over de reclameborden hingen, oprollen. Ik vond het
vooral interessant om als grote supporter van ZulteWaregem ook eens achter de schermen te mogen kijken. Het is een kans die je niet vaak krijgt en ik ben
blij dat ik ze heb kunnen grijpen.

MARIE DE GRAEVE 6H, KABINET HILDE CREVITS

WIE:

MARIE DEGRAEVE 6 HANDEL

WAAR:

Als kind vond ik het altijd ontzettend fijn om naar
Dreamland te gaan. De winkel stond in de Youca jobbank en dus was de keuze snel gemaakt. Ik heb die
dag vooral geleerd dat hier werken ingewikkelder is
dan het lijkt, en dat goede communicatie heel belangrijk is. Het leukste vond ik dat ik de klanten blij kon
maken door hen te helpen. Als ik nog eens aan Youca
Action Day kon meedoen, zou ik kiezen voor een job
met meer uitdaging en afwisseling en voor iets wat
meer met mijn toekomstplannen te maken heeft.

Kabinet van minister Hilde Crevits
‘ik’ zeggen

BELANGRIJKSTE SKILL: nooit

Ik heb een dag meegelopen met minister Hilde
Crevits. Het was een leerrijke dag, want achter de
schermen van het parlement gaat het er heel anders
aan toe dan op tv. Ik heb veel geleerd over de werking
binnen het kabinet. Zo spreken ze nooit in de ik-vorm
en zijn spiekbriefjes verboden. Dit is geen 9-to-5-job;
ik mocht pas om 19 uur naar huis. Ik zie mezelf deze
job later zeker doen, want ik ben heel geïnteresseerd
in politiek. Ik had ook totaal niet het gevoel dat ik
dit 'moest' doen voor een schoolopdracht; het was
gewoon een leuke ervaring!

EMILE EMBO 6BI, DE SLOOVERE BVBA IN ANZEGEM

PIETER-JAN DELIE 6BI,

NAAM:

BROUWERIJ DIKKE JAN IN DESSELGEM

WIE:

Sloovere BVBA in Anzegem
uit de mouwen steken

BELANGRIJKSTE SKILL: handen

ROBIN VANNESTE 6 HANDEL

zelfstandig schrijnwerker
BELANGRIJKSTE SKILL: willen werken

WAAR:

Ik heb een dag geholpen bij mijn vader, die zelfstandig schrijnwerker is. ’s Ochtends moest ik vroeg
opstaan, want in de voormiddag moesten we op verschillende plaatsen materiaal gaan halen. Daarna gingen we naar afspraken met klanten. Om meer te leren
zou ik graag eens in een sterrenrestaurant werken. Ik
ben blij dat er een initiatief zoals Youca bestaat, want
zo kunnen jongeren elkaar helpen.

EMILE EMBO 6 BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BEDRIJF: De

MARGOT ESPRIT 6H

Ik ben een dag gaan werken bij De Sloovere BVBA.
Het was zeker niet mijn eerste dag in het bedrijf. Ik
doe er ook mijn vakantiejob. Ik heb die dag heel wat
machines hersteld en onderhouden. Zo heb ik een
nieuwe beveiliging geplaatst, en startknoppen en
elektriciteitskasten geplaatst. Het was een fantastische dag met heel wat plezier en mopjes. Het was een
dag in het echte werkleven, heel vroeg beginnen maar
ook vroeg gedaan. Ik zou die job later wel willen doen
want de uren vliegen er voorbij.

Werken voor werk
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sporten
geeft je
vleugels
ALLES VOOR EEN LOLLY
SPORTDAG 1ES

Op 10 september gingen we met alle eerstejaars naar Deerlijk voor een fantastische
sportdag. Er waren verschillende activiteiten
zoals muurklimmen, pingpong, judo, dansen,
airtrack, trampolinespringen, kubb en een
soort vijfbal.
Het was een fantastische dag met de nieuwe
klas. Er waren zoveel leuke dingen te doen
dat ik niet kan kiezen wat het leukste was! ’s
Middags hebben we tijdens de picknick veel
gelachen met onze vrienden en met andere
klassen. We hebben ook op het speelplein
gespeeld. Mevrouw Spriet wou van een glijbaan
glijden. Dat was wel grappig! Ze zei dat ze niet
meer zo lenig is. Daarna gingen we verder met
de sportactiviteiten. Toen het tijd was om naar
huis te gaan, waren we volgens mij allemaal
wel een beetje moe.Het was een heel fijne en
bijzondere dag!
GITTA VANDENBULCKE 1WEA

De sportdag vind ik het leukste moment dat
we op school al hebben meegemaakt. Er is dan
ook iets heel grappigs gebeurd. We moesten
enkele trucjes doen op de trampoline. Ik ben
natuurlijk weer gevallen. Het was een beetje
pijnlijk, maar ik kon er wel hard om lachen
samen met mijn nieuwe vriendinnen.
ANISA OMEROVIC 1MB

Het kubbspel zal ik niet snel vergeten. We
hebben eigenlijk een klein beetje vals gespeeld …
Van onze klassenleraar, meneer Eggermont,
kregen we een extra challenge. Als we het blokje
in één keer konden omgooien, kregen we een
lolly. We wilden natuurlijk heel graag die lolly
en op het moment dat onze klassenleraar even
niet keek, hebben we het blokje gewoon met
onze voet omver geschopt. Zo leek het alsof het
in één keer werd omgegooid en iedereen kreeg
een lolly.
SCHARISSA VERMEERSCH EN EVA LAUWAERTS 1MB

DE DODENSPRONG
SPORTDAG 5BSO-TSO

De sportdag is de ultieme dag waarop je een
hechte band kan scheppen met je – misschien
wel nieuwe – klas. En dat we ons geamuseerd
hebben, dat is zeker! Wij trokken met z’n allen
naar Beernem waar we allerlei avontuurlijke
activiteiten uitvoerden. We gingen van start
met een uitdagende fietstocht op de mountainbike. Daarna kregen we allemaal de kans om
een deathride te maken en die kans liet niemand liggen. Eenmaal boven op de hoge toren
werden we klaargemaakt voor de adembenemende afdaling en beneden zorgden klasgenoten voor een (niet altijd) zachte afremming. In
de namiddag stond kajakken op de planning.
Dat zeer rustgevende tochtje op het water met
een vriend of vriendin kon er natuurlijk niet
aan ontbreken. Het was een zeer vermoeiende,
maar zeker boeiende dag!
DALI PANNECOUCKE 5BI

ALLEEN VOOR DURVERS!
SPORTDAG 2ES

De sportdag van de tweedes was een absolute topper! Het zonnetje was van de partij en
ons programma was heel verscheiden: boogschieten, een modderparcours, een hoogteparcours en de pamperpaal. Een pamperpaal?!
Wat was ik benieuwd wat dat zou worden! Het
bleek een activiteit waarbij je op een hoge paal
klimt en vandaar naar een trapeze springt. De
meeste leerlingen vonden die pamperpaal en
het hoogteparcours het leukst. Het was ook
grappig om te zien wie klunzig genoeg was om
in de modder te vallen en spannend wie van de
klas de beste boogschutter zou worden. Niet
alle vooraf aangekondigde activiteiten konden
doorgaan. De Blob, waarbij je je klasgenoten
lanceert door op een groot luchtkussen te
springen, werd door gebrek aan tijd geschrapt.
Wie vuil was door de modder, mocht aan het
einde van de dag een duik in het water nemen.
Iedereen genoot met volle teugen!
CASPER VERMEEREN 2GL

“We hebben
een klein beetje vals
gespeeld …”

PLONS!
SPORTDAG 6ASO

Onze laatste sportdag bestond vooral uit
modder, modder en nog eens modder. Terwijl
sommigen doodsangsten uitstonden op het
hoogteparcours, was er niemand bang om in
de modder te springen tijdens het moerasparcours. Het was wachten op de eerste die viel
om te weten hoe diep het eigenlijk was. Nadat
die kopje onder was gegaan en ongedeerd weer
bovenkwam, waren we gerustgesteld en konden we zonder zorgen ‘per ongeluk’ in het water
vallen. We hielpen elkaar over de moeilijke
stukken en wanneer we nat maar heelhuids bij
het einde kwamen, konden we ons afspoelen in
het meer tijdens het kajakken. De heuvels waar
we in het terugkeren over fietsten, leken ineens
wel bergen na de vermoeiende maar toffe dag!
NINA ANCKAERT 6LM

De meeste leerlingen kunnen meteen na school
naar huis, maar 38 leerlingen verblijven hier op
internaat. Voor ons, externen, is dat leven op internaat één groot vraagteken. Daarom trokken we
met een vragenlijst naar de internen.
ISAURA VANHOUTTE EN ANOUK DE WINTER 3G4C

Hier voelen we ons thuis!
INTERNAAT IS LEUK!
De afstand tussen thuis en school is voor de meeste
leerlingen de reden waarom ze op internaat zitten,
maar velen vinden het ook gewoon leuk om elke dag
met vrienden, zussen, nichtjes samen te zijn. Anderen
zien het als een kans om zelfstandig te zijn, of ze kunnen hier beter studeren dan thuis. Sommigen kiezen
voor het internaat omwille van de structuur, de sfeer
en de vriendschap.

STEEDS OP TIJD
Op internaat verblijven biedt blijkbaar heel wat
voordelen. Je moet niet zo vroeg opstaan (om 6.55
uur) en er is ook voldoende studie. Er is veel sfeer
en de oudsten bekommeren zich om de jongsten. Er
is kamerbezoek op bepaalde dagen en je maakt veel
nieuwe vrienden, maar het meest praktische is dat je
nooit te laat op school kan komen!
Minder leuk vinden de internen van de eerste
graad dat ze hun gsm om 20.45 uur moeten afgeven.
De internen worden ook met een bel gewekt, wat iets
minder interessant is als je een ochtendhumeur hebt!

ALTIJD IETS TE DOEN
Op internaat verveel je je nooit, want de opvoeders zorgen voor heel wat activiteiten ’s avonds en op
woensdagnamiddag. De uitstappen naar Avanco en
Jump vielen tot hiertoe het meest in de smaak. Het
zijn heel uiteenlopende activiteiten. Sommige hebben
met sport te maken zoals voetbal of fitness, andere
zijn eerder ontspannend zoals een halloweenfilm of
gaan zwemmen. Voor iedereen wat wils, dus.

EEN EIGEN PLEKJE
De internen mogen hun kamer zelf inrichten
en versieren. De meeste internen omschrijven hun
kamer als gezellig, anderen als rommelig of toch wel
netjes. Sommigen vinden dat hun kamer nog wat leeg
is. Aan de kamer herken je de bewoner?
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EXTERN WORDEN?
Toen we vroegen of de internen liever extern
wilden worden, antwoordden de meesten ‘nee’.
De sfeer onder de internen zit helemaal goed
en ook tussen de opvoeders en de leerlingen
is er een goede band. Opvoeders helpen boekentassen maken, bieden structuur, spelen
mee gezelschapsspelen en staan open voor
een gezellige babbel. Bovenal proberen ze een
warm thuisgevoel te creëren.
Natuurlijk is samenleven niet altijd zo makkelijk, maar de opvoeders doen hun best om
het iedereen naar de zin te maken.

Welke sporen heeft de oorlog in jouw familie nagelaten? Op die vraag blijven leerlingen meestal het
antwoord schuldig tijdens de geschiedenisles. Eén
leerling kent misschien een ongeveer-verhaal over
een gevangengenomen betovergrootvader tijdens
WOI of twijfelt of het nu overgrootmoeder of overgrootvader was die tijdens WOII in het verzet zat.
TEKST: CARMEN COUSSEMENT EN CARINE CARTON LEERKRACHTEN
TEKENING: SARAH TERRAS 6EM

Om het oorlogsthema uit de beslotenheid van het
geschiedenislokaal te halen en heel tastbaar te maken,
vragen we onze leerlingen binnen hun familie op zoek
te gaan naar oorlogsherinneringen. Dat levert verhalen op van gewone mensen die in moeilijke omstandigheden trachtten te overleven, straffe anekdotes
van overgrootouders die de Duitsers het leven zuur
maakten, trieste gebeurtenissen met een dramatische
afloop of soms wel eens een romantisch verhaal zoals
dat van Eugenie en Maurice.
Als geschiedenisleerkrachten vinden wij het
belangrijk en waardevol dat deze verhalen bewaard
blijven en vooral dat leerlingen het verhaal van hun
eigen familie leren kennen. Naar aanleiding van 75
jaar bevrijding laten wij jullie kennismaken met
Georges, Elza, Eugenie, Aloïs, Maurice en Charles.

Georges Cackaert
OPGETEKEND DOOR CAROLINE DEVOLDER 6WW

Met grote karren trokken de eerste Duitsers
België binnen. Georges (°1936, Maldegem) en zijn
broer zagen ze door het raam voorbijtrekken. Een
slapende soldaat viel van de kar en die reed dwars
over zijn been. Aangezien hij niet meer geschikt was
om te vechten, schoten zijn Duitse medesoldaten hem
dood. Deze eerste confrontatie met de oorlog hakte
er bij Georges meteen in.
»«
De Duitsers haalden alle hoge gebouwen neer
opdat ze onbruikbaar zouden zijn als dienstpost. Op
een dag moest ook de kerktoren van Maldegem eraan
geloven. Toen de Duitsers ’s anderendaags de klokken kwamen ophalen om er wapens mee te maken,
hadden de inwoners erop geschreven: Wie met Gods
klokken schiet, wint de oorlog niet!
»«
Tijdens de Slag bij Moerhuize werden tien Canadezen bij de familie Cackaert ondergebracht. Ze wilden
hun eigen brood bakken in de bakkerij van Marcel
Cackaert en zorgden elke dag voor acht zakken bloem.
Eigenlijk hadden ze er maar twee nodig, de rest mocht
het gezin houden. De Canadezen brachten ook Amerikaanse sigaretten en corned beef voor hen mee. Slechts
twee Canadezen van het groepje zouden de oorlog
overleven. Een van hen verloor zijn armen en benen
tijdens zijn tocht van België naar Nederland, de andere
kwam de familie Cackaert na de oorlog bedanken.

Elza Douterloigne
OPGETEKEND DOOR SARAH TERRAS 6EM

Elza (°1913, Anzegem) moest met haar vier kleine
kinderen vluchten en kreeg onderdak in Passendale tot
ze naar huis kon terugkeren. Elza vertelt: “Onderweg
naar huis observeer ik de schade die is aangericht.
We lopen langs de Leie. Het water kleurt rood van
het bloed en ik krijg een naar gevoel. Ik denk aan al
die mensen die hier overleden zijn, aan de vijanden
die hun verdiende loon kregen, maar evengoed aan
de Duitse militairen die onterecht omgekomen zijn.
Niet alle Duitsers hebben kwade bedoelingen. Ik moet
denken aan die twee Duitsers die bij ons aanbelden
om naar het toilet te gaan. We kregen een reep chocolade als dank. Toen besefte ik dat de Duitsers ook
maar mensen zijn. Mensen met families, mensen die
hun gezin missen.”

“Duitsers zijn ook
maar mensen. Mensen
die hun gezin missen.”
ELZA DOUTERLOIGNE

Een vers konijn kan
je leven redden
Charles Bonnet

Maurice Dheedene

OPGETEKEND DOOR EMILE BONNET 6WW

OPGETEKEND DOOR JUSTINE DHEEDENE 6WW

Op een van de laatste dagen van de oorlog viel een
groep Duitsers binnen op de boerderij van Charles
(°1899, Frankrijk). Ze namen olielampen, voedsel
enz. in beslag, maar ook twee paarden en een houten
kar. Ook Charles moest mee. Zouden ze hem mee
nemen naar Duitsland of hem vermoorden als ze hem
niet meer nodig hadden? Gelukkig niet: 30 km verder
haalden ze de trein naar hun thuisland en ze lieten
Charles, zijn paarden en de kar gaan.

De jongere broer van Maurice (°1908, SintEloois-Vijve) was als werkweigeraar ondergedoken.
Alleen Maurice wist waar. Op een nacht doorzochten
de Duitsers zijn huis en bedreigden hem met hun
wapens, maar Maurice gaf de schuilplaats niet vrij.
Hij werd opgesloten in een gevangenis bij het station
van Kortrijk, maar wist er het vertrouwen van een
bewaker te winnen. In ruil voor een vers konijn liet
de bewaker Maurice vrij.

Eugenie Botchinskaya

Aloïs Naessens

OPGETEKEND DOOR NINA ANCKAERT 6LM

OPGETEKEND DOOR MARIE NAESSENS 6LM

Eugenie (°1918, huidige Oekraïne) werd aan de
fabriek waar ze werkte, opgepakt door Duitse soldaten. Zonder afscheid te kunnen nemen van haar
familie werd ze met andere vrouwen naar een werkkamp gebracht. In de werkplaatsen stonden vrouwen
een meter diep in modderig water om zijdedraad te
fabriceren. Enkele kinderen, die hun hoofd nauwelijks boven water konden houden, stonden tussen hen
in. Aan het einde van de dag merkte Eugenie een man
op die door het hek een broodje aan een kindje gaf.
Op haar vraag kreeg ze ook iets. Vanaf dan kwam
Maurice (Vandenheede), een Belg die in een minder
streng werkkamp zat, elke dag langs met iets te eten.
Na de bevrijding zijn Eugenie en Maurice getrouwd.

Aloïs Naessens (°1901, Waregem) werd opgeroepen om voor de Duitsers te werken, maar hij was
een werkweigeraar en vluchtte met zijn gezin naar
Aalbeke. Daar kon hij zich schuilhouden in een
pannenfabriek. Hij raakte er bevriend met George,
de eigenaar van een café waar vaak Duitse soldaten
kwamen. Vermoedelijk is George degene die hem uiteindelijk bij de Duitsers heeft verraden.
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“Ik heb een
groot probleem.”

Te laat in de rij

ANONIEMPJE

Beste redactie
Ik kom telkens te laat in de rij, maar in
de pauzes heb ik niet genoeg tijd om én
naar het toilet én naar mijn locker te
gaan. Kunnen jullie me helpen?

Zware boekentas

Hallo, tien minuten is inderdaad niet veel tijd.
Toch zijn er genoeg oplossingen om op tijd in de
rij te staan. Als je van jezelf weet dat je vaak in de
pauzes naar het toilet moet, kun je ‘s ochtends de
mappen van de eerste vier lesuren al in je boekentas steken. Zo moet je in de pauze al niet meer
naar je locker gaan.

Hallo redactie!
Ik zit in het eerste middelbaar en na
de boekentassenweging bleek dat mijn
boekentas veel te zwaar is. Kunnen jullie
mij helpen?
Tja, een te zware boekentas is bij veel leerlingen
een probleem. Het helpt om je locker efficiënt te
gebruiken. Steek tijdens de lesdag enkel de vakken
die je de komende twee of vier uur nodig hebt in je
boekentas. De vakken die je de volgende dag weer
nodig hebt, kan je ‘s avonds in je locker laten, tenzij
je een taak of toets hebt natuurlijk of de leerstof wil
instuderen! Probeer ook om enkel het materiaal dat
je echt nodig hebt in je boekentas te steken. Je hebt
bijvoorbeeld geen tien verschillende markeerstiften
nodig. Een te zware boekentas kan je ook vermijden
door een kleinere boekentas te kopen. Dan stop je
er sowieso enkel het essentiële materiaal in.

REDACTIE TO THE RESCUE!
Map vergeten en
morgen toets Frans

Lockersleutel
vergeten/kwijt

Hey redactie!
Ik heb een groot probleem. Morgen
hebben we een grote toets van Frans,
maar ik ben mijn map vergeten.
Wat moet ik doen?

Hallo redactie!
Ik heb net ontdekt dat ik mijn
lockersleutel kwijt ben. Ik heb hem
overal gezocht, maar vind hem
nergens! Wat moet ik nu doen?

Ne t’inquiète pas! Stuur vlug een berichtje
naar een van je klasgenoten om te vragen of hij/
zij de notities Frans eens wil doorsturen. Desnoods
vraag je hulp aan je leerkracht door een mailtje
te sturen. Als je alsnog niet geholpen bent, kun je
het digitaal bordboek op Knooppunt raadplegen.

Hallo, je bent zeker niet de enige met dit probleem. Je moet vooral niet panikeren en eens
rustig nadenken waar je hem voor het laatst
gehad hebt. Als je hem niet direct vindt, kun je
in het secretariaat vragen of iemand hem daar
voor je heeft achtergelaten. Vind je hem daarna
nog steeds niet? Contacteer dan een opvoeder
om een nieuwe lockersleutel aan te vragen.

Ik kan zeer
slecht plannen
Dag redactie!
Ik zit nu in het eerste middelbaar en ik heb heel
veel moeite om mijn taken en toetsen goed in
te plannen in mijn agenda. Hebben jullie tips?
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Hallo! Het beste lijkt ons om in het weekend
al eens te kijken wat je voor de komende dagen
precies voor elk vak moet leren en doen. Probeer in
te schatten hoelang je ongeveer aan elke opdracht
zal moeten werken. Dan kun je vakken waaraan je
het langst zal werken al in het weekend inplannen
en de dag voor de toets nog eens herhalen. De
vakken die minder tijd vragen, kan je gerust een
of twee dagen voor de toets inplannen.

TEKST: NINA ANCKAERT 6LM EN ANNE-SOPHIE MANDERICK, SEPPE MANDERICK EN ELVIRA SIMOENS 5GL
TEKENING: OLENKA PANASOVSKA & NICK LAMBRECHT

Identiteit en identiteitswissel, (zelf-)perceptie, identiteitsvorming
201 berichten

2.052 volgers

824 volgend

- Foto/fotoreeks/film/animatiefilm/bandopname/installatie/performance.
- fictie versus realiteit, echt & onecht, META …, verantwoordelijkheid van het publiek, social media, structures
behind the scene, niets is wat het lijkt, ontsnapping uit de bestaande wereld, sleutels, simulacre, alles is ijdelheid.
PROJECT GEVOLGD DOOR SARAH & CHARLES’S IN THE HANDS OF PUPPETS, BEPART, 6EM, WW, ME, MIEKE DEBAERE + NOG

‘Als je over iets je hoofd breekt, zal het niet
lukken. Je moet het tijd geven.’

‘Identiteit vormen op je eigen unieke
manier.’

‘Wees niet te overhaast in het leven en help
anderen.’

‘Niet alles moet perfect zijn! Laat je eens
vaker gaan!’

‘Dat ik mijn mening mag uiten. Dat ik op
mezelf kan rekenen.’

‘Ik voel me niet zo mijn gemak in het bos.
Ik heb het niet voor kikkers.’

‘Je mag niet opgeven. Uiteindelijk komt
alles goed.’

‘Ik heb nog eens mijn doorzettingsvermogen ontdekt.’

‘Ik zie niet zoals jullie zien, maar wat ik zie,
is wel hetzelfde.’

‘Ze hielpen ons nieuwe ‘luikjes’ te openen.’

‘Het was een proces met veel emoties en een
duidelijke evolutie.’

‘Soms botste het wel eens met de leerkracht,
maar achteraf bleek dat ook nodig.’

Op donderdag 24 oktober kwamen alle vierdejaars
in sportieve kledij naar school voor de projectdag
‘Walking dinner’. Dit is een project dat de fysieke
conditie van leerlingen test en hen informeert over
gezonde voeding.
SARAH VERMEEREN 4E4C

De leerlingen deden conditietesten en maakten
fruitsla, smoothies en een groentedip. Er was een
geocaching met stappenteller in park Casier, ze kregen uitleg over de voedings- en bewegingsdriehoek
en ze konden kennismaken met minder gekende
fruitsoorten.
In dit artikel gaan we na hoe het zit met de ontbijtgewoontes van een aantal vierdes en geven diëtistes
Nell Lateur en Laura Boccauw van Geniet.Eet.Leef
tips voor een gezonder ontbijt.

Een goed ontbijt in de morgen
is een dag zonder zorgen!
DELPHINE CYPERS

JOSSE DESPEGHEL

Mijn ontbijt bestaat uit brood, fruit, noten, water
en soms ook een ei. Ik drink vooral water bij mijn
ontbijt en soms ook thee. Ik sla het ontbijt alleen
over als ik echt geen tijd heb, maar dat is zelden het
geval. Afhankelijk van wanneer ik opsta ontbijt ik
10-20 minuten. Tijdens de schoolweek ontbijten we
meestal apart omdat mijn gezinsgenoten al vroeger
naar school of het werk vertrokken zijn. In het weekend ontbijten we wel altijd samen.

4WEC

Ik sla het ontbijt nooit over. ‘s Morgens eet ik
altijd een boterham met choco en gewoonlijk drink
ik daarbij fruitsap. Dat is mijn vaste ontbijtmenu,
ook in het weekend. Ik eet nooit fruit bij het ontbijt.
Meestal kan ik op het gemak ontbijten, zo’n 10 tot 15
minuten. Ik eet altijd apart omdat ik langer slaap dan
mijn gezinsgenoten.

Advies van de diëtiste
Hier kan ik eigenlijk heel weinig op aanmerken. Je
doet het zeer goed! Zorg voor veel afwisseling doorheen de week en gebruik vooral volkorenproducten.
HET ONTBIJT VAN DELPHINE CYPERS 4E4C

CLÉMENCE VAN HOVE

Advies van de diëtiste
Wat goed dat je elke dag tijd neemt om te ontbijten! Om je ontbijt te vervolledigen kan je ervoor
kiezen om er toch een stuk fruit bij te eten met daarbij
eventueel een yoghurt of glas melk.
Wissel ook eens af met het beleg op je boterham:
kaas, confituur, fruit, choco … Kies liefst voor bruin
of volkorenbrood. Een glas fruitsap bevat geen tot
weinig voedingsvezels en veel snelle suikers waardoor
je snel weer honger zal krijgen. Daarom raad ik aan
om eerder voor een stuk fruit te kiezen in plaats van
een glas fruitsap.

ULTIEME TIP VAN DE DIËTISTE
Groenten en/of fruit bevatten veel vitaminen, mineralen en voedingsvezels. Per dag heb
je zo’n 300 gram groenten en 2-3 stukken fruit
nodig. Ideaal als je al een portie bij het ontbijt
binnenkrijgt dus!

TAYLON VANDENBROECKE

4HA

Mijn ontbijt bestaat uit cornflakes of koffiekoeken.
Daarbij drink ik meestal fruitsap of water. Fruit vind
ik overbodig bij mijn ontbijt. Tijdens weekdagen ontbijt ik nooit omdat ik te weinig tijd heb. In het weekend kan ik uitgebreid ontbijten, wel tot een half uur
lang. In ons gezin eet iedereen apart omdat iedereen
zolang slaapt als hij wil. Eigenlijk zou ik graag een
gezonder ontbijt willen met meer variatie.

Advies van de diëtiste

HET ONTBIJT VAN TAYLON VANDENBROECKE 4HA
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4E4C

Het is belangrijk om elke dag te ontbijten omdat
dit je start van de dag is. Je zal je beter kunnen concentreren tijdens de lessen en je zal geen hongergevoel
hebben in de voormiddag.
Water is zeker een goede keuze bij het ontbijt.
Fruitsap zou ik minder vaak nemen omdat hier weinig
tot geen voedingsvezels meer inzitten (omdat het fruit
geperst is) en omdat het enkel snelle suikers bevat
(daar krijg je snel weer honger van). Ook cornflakes
en koffiekoeken bevatten veel snelle suikers en weinig voedingsvezels. Het is aangeraden om 2-3 porties
fruit per dag te eten. Het kan handig zijn als je al een
portie bij je ontbijt eet.
Een ontbijt hoeft niet zoveel tijd te kosten. Een
potje yoghurt met een stuk fruit en wat muesli is een
voorbeeld van een snel ontbijt.

4K

’s Morgens eet ik een boterham met choco. Soms
eet ik eens een stuk fruit, maar niet vaak. Ik drink
meestal water en soms chocomelk. Het gebeurt vaak
dat ik het ontbijt oversla. Meestal is dat omdat ik mij
moet haasten. Ik zit nog geen minuut aan de ontbijttafel. Op zaterdag en zondag is het ontbijt uitgebreid
met ontbijtkoeken van de bakker. Dan kan ik wel een
uur ontbijten! In de week eten we apart en in het
weekend meestal samen. In de week zou ik het ontbijt graag wat uitgebreider willen met bijvoorbeeld
eitjes en spek.

Advies van de diëtiste
Probeer om elke dag te ontbijten. Desnoods sta je
een klein beetje vroeger op. Een ontbijt zorgt ervoor
dat je geen honger krijgt in de voormiddag en dat je
je beter kan concentreren. Water is een goede optie
bij het ontbijt. Chocomelk kan ook, maar dan zou ik
kiezen voor de magere variant. Een boterham met
choco kan af en toe zeker geen kwaad, maar ik zou
eens afwisselen met verschillende belegsoorten. Denk
maar aan een geplette banaan, confituur of een snede
kaas. Geef ook de voorkeur aan bruin of volkorenbrood want hierin zitten meer voedingsvezels.

HET ZONDAGSE ONTBIJT VAN CLÉMENCE VAN HOVE 4K

Op 21 september was het eindelijk zover
voor de Belgische gastgezinnen: er kwam
hoog bezoek vanuit het verre Zuid-Afrika.
Bij aankomst vlogen we elkaar in de armen
om een ‘drukkie’ te geven.
WOUT CAPPELLE 5GL

Twee weken volgden met een mix van spanning, avontuur, humor en vooral gezelligheid.
We deden de gekste dingen zoals een deathride
van een bangelijk hoge toren, keihard vallen
tijdens het lasershooten of twee keer na elkaar
op de boomerang in Bellewaerde zitten en
niet misselijk worden. Voor iedereen waren
die twee weken dan ook een droom waarin
hechte vriendschapsbanden voor het leven
werden gesmeed.
Maar welke herinneringen hebben de ZuidAfrikanen dan meegenomen naar huis?

DE GRAPPIGSTE
NEDERLANDSE WOORDEN
·· holstraat (poep in het Afrikaans)

GROOTSTE VERSCHILLEN
MET HET THUISLAND

·· echt leuk

·· begroetingen zoals handen geven

·· tandjes poetsen

·· auto’s die rechts rijden

·· struisvogel

·· wortels in de broodjes van Hemelvaart

·· paraplu

·· de vele fietsers
·· de grotere feesten (fuiven genaamd)

Baie
gesellig!
DE MEEST MEMORABELE
UITSTAPPEN
·· het gezellige Antwerpen met het prachtige

DE VREEMDSTE ERVARINGEN
·· Een vogelnestje (een gehaktbal met een ei

erin volgens de Zuid-Afrikanen)
·· De Chinese invasie in Brussel
·· Er wordt drie keer gebeld om de klas binnen
te gaan.
·· Er wordt niet gebeden voor het eten.
·· Er zijn vele standbeelden van naakte mensen
te zien in de Belgische steden.

station en de confronterende wandeling door
de ‘chaussée d’amour’
·· operation Freddy: een doldwaze zoektocht die
ons naar alle uithoeken van Waregem leidde
·· Gent met het natte weer en de tsunami van
fietsen aan het station
·· Parijs en de Eifeltoren: eindelijk in het echt!
·· het karakter van het middeleeuwse Brugge en
de prachtige vaartochten

LEUK AAN BELGIË
·· het openbaar vervoer
·· iedere dag boterhammen met chocopasta

van Nutella
·· de enorme refters van Hemelvaart
·· een veilig land waar het wel een beetje stinkt

in de straten

HET LEKKERSTE ETEN
·· de overheerlijke wafels en pannenkoeken

in Brussel
·· de Belgische frieten van het ‘frietkot’
·· gourmet

DIT ZULLEN WE MISSEN
·· speculoospasta
·· de verschillende manieren van vlees bereiden
·· en vooral … de Belgische sfeer en gezelligheid!
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de stresskip
Het is de maand van de proefwerken. Nagelbijten
dus! Het is normaal dat je jouw nagels niet lakt
in de maand december. Voor de jongens is dat
trouwens doodnormaal. Als jij een stresskip bent,
dan hebben wij voor jou een paar handige tips:
neem genoeg slaap, begin tijdig met de voorbereiding van de proefwerken en vergeet jouw hond of
kat niet te voederen. Als je veel stress hebt, probeer
die dan om te zetten naar positieve stress en je
zal zien: het is allemaal niet zo erg als het lijkt …

de sloddervos
Januari. Happy New Year! Voor de sloddervos
is deze maand het hoogtepunt. Sloddervos, het is
niet het beste idee om je locker vol te proppen met
gekregen cadeaus. Er bestaan echt wel veel betere
plaatsen daarvoor …

de slijmerd
Als jij een slijmerd bent, dan ben je aan het juiste
adres in februari. Dit is niet enkel de maand van
de geliefden, maar ook van de slijmbal. Slijmen is
een goed plan als je het op de juiste manier doet.
Punten winnen bij de prof met een paar slijmtrucs,
dat mag je alvast op je buik schrijven …

de charmeur
Maart heeft zo z’n charmes en zeker voor de zes-

de dromer

“ZIE IK
DAAR DE
UITGANG
IN DE
VERTE?”
Je komt de schoolpoort binnen en je realiseert
je dat het laatste jaar Hemelvaart ingezet is. De
vraag is: hoe zullen wij, laatstejaars, dat jaar
opvullen?
TEKST: INE CLAUS 6GL EN ZOEBAÏDA ERRADY 6EM
TEKENING: HELENA VAN TICHELEN 6WWI

Het is september, maar in jouw gedachten is
het nog hartje zomer. Je zit in de klas en het is alsof
je de leerkracht niet echt hoort. Laten we zeggen
dat je wel in de klas bent, maar mentaal ben je
er nog niet helemaal klaar voor. Herkenbaar? De
leerkracht stelt je een vraag en voor je het weet zit
je weer in de realiteit. “Stop met dromen, back to
reality!” Dat is natuurlijk wel een beetje moeilijk
als je naast het raam zit. Misschien moet je de
volgende keer een plaatsje kiezen aan de andere
kant van het klaslokaal, maar … wel nog in het
klaslokaal, hé .

de perfectionist
Ben jij een perfectionist? Alles moet geordend zijn,
toetsen moeten op voorhand gestudeerd worden,
elk titeltje moet een kleurtje hebben … Wij, zesdejaars, weten dat het volgend jaar zo niet zal
gaan. Tempo en discipline zullen dominant zijn.
Het is oktober en voor de meeste laatstejaars
misschien wel de laatste herfstvakantie. Misschien
loont het de moeite om dat perfectionisme achterwege te laten en nog eens extra van de vakantie
te genieten …

de luilak
November, de maand voor de kerstproeven.
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Voor de luilakken heeft deze maand de meeste
charme. Wat staat er op het programma in het
weekend? Luilakken. Wat ga je in de studie doen
vandaag? Luilakken. Wat is jouw lievelingsvak op
school? Luilakken. Oei, dat is geen vak op school
( jammer?). Luilak, als we jou een tip mogen
geven: met luilak-zijn kom je er niet. Je mag best
luilakken, maar wees liever een happylak dan een
luilak .

dejaars. 100-dagen, here we come! Het belooft
weer een topspektakel te worden! Wij, zesdejaars,
zullen jou met onze charmes en dansjes inpalmen!

de slaper
Nee, het is nog geen bedtijd! Het is tijd om de
aprilse grillen tegemoet te gaan. Nog beter,
de zesdejaars gaan, zoals het de traditie is op
Hemelvaart, op Italiëreis! Daar hoort veel slapen
niet bij.

de pessimist
Ons avontuur op Hemelvaart is bijna ten einde
en dat bezorgt ons niet echt positieve gevoelens.
Enerzijds wel, maar anderzijds ook weer niet.
Misschien is het tijd voor de pessimist om eens
iets te doen waar hij blij van wordt. Nood aan uitgaan? Was mei niet de maand van het Bal van
Hemelvaart?

de optimist
Je hebt een goed feestje achter de rug en beseft dat
het tijd is om te gaan … naar een nieuwe school!
Je kijkt nog eens achter je en je ziet Hemelvaart,
de school die jou gemaakt heeft tot wie je nu bent.
Ready to go! Hemelvaart, adios!

Deze zomer beleefden twee sportieve Hemelvaarders één van
de hoogtepunten uit hun sportcarrière. Emma Vindevogel
(4E4c) en Nastja Claessens (4E5c) mochten deelnemen aan
het EK-basketbal U16 en eindigden op een mooie zesde plaats.
Redenen genoeg voor een boeiend interview over hun sport en
hun prestaties.
SEPPE MANDERICK EN WOUT CAPPELLE 5GL

HOE KWAMEN JULLIE BIJ BASKETBAL TERECHT?
N Mijn ouders speelden ook basket. Mijn mama is Russische en
kreeg als speelster een aanbod om bij een Belgische ploeg te spelen.
Mijn papa baskette ook; zo hebben mijn ouders elkaar overigens
leren kennen. Ik ben er dus eigenlijk ingerold.
E Ik wilde gewoon een sport doen en basket was de eerste sport
die bij mij opkwam. Ik vond het best een leuke sport, dus ik ben
het blijven doen.

HOE VERLIEP JULLIE PARCOURS TOT NU TOE?
E We zijn allebei samen gestart toen we vijf jaar oud waren en we
bleven ook samen spelen.
N Nu spelen we bij de ouderen.

WAREN JULLIE ZELF VERBAASD VAN JULLIE EK-SELECTIE?

Er zijn eerst de preselecties waarvoor je een stage moet volgen
en daardoor wisten we eigenlijk al dat we bij de selecties voor het
nationale team zaten, maar dat we effectief deel zouden uitmaken
van het nationale team, wisten we niet. Totdat onze trainer het
ons vertelde.
N

JADE LENAERTS 5WW (MIDDEN)

Ça me plaît!
Jade Lenaerts is Franstalig, komt uit Louvain-La-Neuve en
volgde twee maanden les in 5WW. Ambitie: het Nederlands
onder de knie krijgen.
HOUDA EL BALI EN SORAYA LOZANO Y ANNAERT 6ST

LIGT ER NIET TE VEEL DRUK OP JULLIE SCHOUDERS?
E Er zijn wel mensen die op de duur veel van je verwachten omdat
je bijvoorbeeld op het EK hebt meegespeeld.
N Druk van de coach hebben we niet echt. In het EK was er wel
zo’n regeling waarbij je naar het WK mocht als je bij de top 5 zat.
Dat was dan ook ons doel, maar we werden jammer genoeg zesde.
Mijn mama heeft overigens iets gelijkaardigs meegemaakt toen ze
aan het EK deelnam: een zesde plaats leverde een ticket op voor
het WK, maar ze werd zevende.
E Alle ouders van de club in Waregem kennen elkaar en ze weten
ook dat we een slechte dag kunnen hebben.
N Onze ouders zetten ons totaal niet onder druk.

WAT ZIJN DE MINDER LEUKE MOMENTEN IN JULLIE CARRIÈRE?

Ja, er zijn natuurlijk de onvermijdelijke blessures.
N Ik heb al eens een scheur gehad in mijn achillespees omdat ik
te snel groeide. Je kunt ook je voet omslaan of je enkel bezeren,
maar daar genees je snel van.
E

HOPEN JULLIE OOIT NOG EEN EK OF EEN WK TE SPELEN?

Natuurlijk!
Met de U16 gaan we sowieso geen WK kunnen spelen want we
zijn niet gekwalificeerd, maar met de U18 later, zou dat wel kunnen.
N

JADE, WIJST JE FAMILIENAAM OP EEN VLAAMSE
ACHTERGROND?

Nee. Een van mijn oma’s heet De Backer, maar ook zij heeft
geen Vlaamse familie.
WAAROM WILDE JE IN VLAANDEREN STUDEREN?

Ik wilde via een nieuwe ervaring mijn kennis en beheersing
van het Nederlands verbeteren en een echt taalbad is daarvoor
de meest aangewezen methode. Bovendien hoop ik later mijn
kansen op een job ‘ergens in België’ te verhogen.
HOE KWAM JE OP ONZE SCHOOL TERECHT?

Mijn mama ontdekte een initiatief dat steun verleent aan uitwisselingsstudenten. Zo kreeg ik de kans om twee maanden les
te volgen in Hemelvaart.
WAAROM BLIJF JE NIET HET HELE SCHOOLJAAR?

Ik zou graag veel langer blijven, maar de lessen die ik in
Wallonië gemist heb, moet ik allemaal inhalen. Langer blijven
zou daarom niet haalbaar zijn.

E

Baskettoppers

HOE IS DE BAND MET JE KLASGENOTEN?

Iedereen verwelkomde mij met open armen, ook al beheerste
ik de taal niet. Ik leerde hen en Waregem snel kennen.
IS ER EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN STUDEREN IN
VLAANDEREN OF IN WALLONIË?

O ja! Mijn school in Wallonië is zeer klein. Jullie school is voor
mij gigantisch. Het lesniveau is hier ook hoger dan bij ons.
Het is best moeilijk bij jullie. Wij hebben slechts een beperkt
aantal richtingen terwijl jullie tussen zoveel opleidingen kunnen kiezen.
WAT VIND JE NU VAN DE NEDERLANDSE TAAL?

Ça me plait! Ik vind Nederlands zeer mooi, maar moeilijk. Ik
heb ook ontdekt dat er verschillende soorten Nederlands zijn
zoals tussentaal, dialect en sms-taal.

Het was een
fijne ervaring!
JADE LENAERTS

NASTJA CLAESSENS 4E5C (RODE SHIRT)

EMMA VINDEVOGEL 4E4C

21

Familienieuws
1E TRIMESTER 2019–2020
OVERLIJDENS
25-05-2019
01-06-2019

02-06-2019
08-06-2019
10-06-2019
13-06-2019
06-07-2019
18-08-2019

23-08-2019
30-08-2019
03-09-2019
10-09-2019
11-09-2019
14-09-2019

		
15-09-2019
18-09-2019
22-09-2019

		
02-10-2019
10-10-2019
10-10-2019
18-10-2019
23-10-2019

12-11-2019
14-11-2019
14-11-2019

		

Clarisse Van Aelst, overgrootmoeder van Marie-Julie Feys, 3CMA
Herwig Vanhoutte, grootvader van Laura, 6HW,
en Helena, 3HW4Bc, Vanhoutte en Jana Neirinck, 5LM
Marie Benoit, schoonmoeder van Ria Devos, leerkracht
Charles Geudin, grootvader van Victoire Geudin, 3H
Albert Vandorpe, grootvader van Nele Vandorpe, leerkracht
Zuster Mauritia, Zuster van het Geloof
Jan Devos, man van Fransisca Welvaert, leerkracht
Kristof De Smet, pluspapa van Emile, 6WW,
en Maïté, 3G5c, Bonnet
Arthur Deconinck, neef van Babette Vanderstraeten, 6HWi
Willy Delafontaine, grootvader van Ruben Delafontaine, leerkracht
Maria Dewyn, overgrootmoeder van Yentel Soetaert, 1LC
Emiel Degrande, neef van Babette Vanderstraeten, 6HWi
Jacqueline Lefevre, grootmoeder van Mauro Dhaene, 1SVA
Maurice Van den Bossche,
schoonvader van Ingrid Casier, opvoedster
Prudent Damman, grootvader van Emiel Verheye, 3WEBc
Denise Verschuere, overgrootmoeder van Hanne Coopman, 1KM
David Dewyn, papa van Febe Dewyn, B1KMA
oom van Yben, 5BI, en Yann, 2MDc, Vanmaele
Linde Van Tieghem, dochtertje van Line Monkerhey, leerkracht
Lea Deschuyter, overgrootmoeder van Emma De Clercq, 1KM
Monique Van Herpe, grootmoeder van Kjenta Desmet, 6K
Frederik Kerckhoeve, oom van Nienke Demeyere, 6BI
Jules Declercq, grootvader van Julie, 5EE, Tom, 4L5c,
en Amélie, 2LBc, Van Geluwe
Majo Simoens, oud-leerkracht
Carlos Devlaminck, grootvader van Lou Devlaminck, 3HW4
Hubert Bridelance,
overgrootvader van Yuna Vanmeerhaeghe, 3WEBc

GEBOORTEN
19-06-2019
21-06-2019
03-07-2019
04-07-2019
23-07-2019
02-08-2019
06-08-2019
11-08-2019
13-08-2019
14-08-2019
24-08-2019
05-09-2019
29-09-2019
23-10-2019

Renee, kleindochtertje van Gudrun Sabbe, leerkracht
Cyriel, zoontje van Kenny Deprez, leerkracht
Olivia, dochtertje van Lien Bonte, leerkracht
Jules, kleinzoontje van Vera Ostyn, leerkracht
Felix, kleinzoontje van Hilde Coorevits, leerkracht
Axelle, dochtertje van Sophie Verhille, leerkracht
Edgard, kleinzoontje van Isabelle Amerlynck, leerkracht
Ebba, kleindochtertje van Hilde Lefebre, leerkracht
Vic, zoontje van Roel Vanderauwera, kok
Syrah, kleindochtertje van Carine Carton, leerkracht
Hannah, dochtertje van Bruno Van Beversluys, leerkracht
Edmond, zoontje van Ine D’heygere, leerkracht
Léon, zoontje van Nena Bogaert, pedagogisch coördinator
Jules, kleinzoontje van Heidi Van Autryve, leerkracht

HUWELIJKEN
14-08-2019

Ruth Bekaert, leerkracht, en Kristof Van den Bossche
TEKST: JEANNICK DECONINCK OPVOEDER

Kalender
2E TRIMESTER 2019–2020
JANUARI
07 Junior College-dag voor alle 6es aso
		 medisch onderzoek voor 3Hc en 3HT
		 voorstelling ‘Dethleff ’ voor de 7es
08 advocaat in de klas voor 6GL-LE-LM
09 voorstelling ‘Dethleff ’ voor 4es bso, 4es tso,
5es bso, 5es tso en 6es bso
10 workshop: ‘Get a teacher: ondernemen is
spannend’ voor 5EM
13 Franse film voor 2es aso
14 medisch onderzoek voor 3E4 en 3E4Ac
15 bezoek rechtbank Kortrijk voor 6GL-LE-LM
		 wiskundeolympiade voor 3E5, 3E5c, 3G5c,
3HW5, 3HW5c, 3L5c, 3WEAc en 3WEBc
		 wiskundeolympiade voor 4E5, 4E5c, 4G5,
4G5c, 4HW5, 4L5, 4L5c, 4WE en 4WEc
		 wiskundeolympiade voor 5EI, 5WW, 5WWg,
5WWi, 6EI, 6WW, 6WWg en 6WWi
17 workshop: ‘Get a teacher: ondernemen is
spannend’ voor 5EE-EI
20 Franse film voor 2es aso
21 medisch onderzoek voor 3G4c en 3G5c
		 voorstelling ‘Zonder u’ voor 1es bso, 2es bso,
3es bso
22 voorstelling ‘Zonder u’ voor 3es aso en 3es tso
23 bezoek budgetbeurs voor 4HW4c en 4HW5
24 SID-in voor 6es aso en 6es tso
27 Franse film voor 4es aso
28 medisch onderzoek voor 3HW4, 3HW5,
3L4c en 3L5c
30 voordracht over jongeren in het verkeer voor
alle 6es
		

22

FEBRUARI

Franse film voor 1EA, 1EB, 1KM, 1SVA,
1SVB, 1WEA, 1WEB, 1WEC, 1S en1WED
04 medisch onderzoek voor 3HW4Ac en
3HW5c
06 bezoek budgetbeurs voor 6K
10 Franse film voor 1LA, 1LB, 1LC, 1MA, 1MB,
1MC en1MD
11 medisch onderzoek voor 3WE en 3WEAc
		 Franse film voor 3es bso
12 bedrijfsbezoek Ardo voor 3E5, 3E5c
en 3E4Bc
13 workshops en ouderavond Italiëreis voor
6es bso en 6es tso
		 Franse film voor 4es bso en 4es tso
14 studiereis Brussel voor 4es aso
17 Franse film voor 6es aso
18 bedrijfsbezoek Ardo voor 3E4 en 3E4Ac
		 Franse film voor 3es bso en 3es tso
20 vaccinatie ‘diteper’ voor alle 3es
03

MAART

leerlingen uit Brattvag en Marseille
op bezoek
		 uitwisseling naar Saluzzo en Montenegro
		 Franse film voor 3es aso
05 Franse film voor 5es bso en 5es tso
06 100 dagen
10 Excursie Brugge voor 5GL-LM
12 excursie Ath in het kader van verdieping
Frans voor 1MA, 1MB, 1MC en1MD
		 begeleidingsdag Ecoman voor 6H
16 Franse film voor 5es aso
23 medisch onderzoek voor 3E4Bc
27 benefiet ten voordele van Senegal
30 uitwisseling naar Burdur en Valdepenas
02

Dit is een voorlopige kalender.
Op www.hemelvaart.be
kan u alle aanvullingen en
wijzigingen vinden.

TEKST: KRISTIEN NIJS LEERKRACHT
ILLUSTRATIE: HELENA VAN TICHELEN 6WWI

De rechtvaardige rechters
Op 14 oktober brachten de laatstejaars uit de
economische richtingen een bezoekje aan de
correctionele rechtbank van Oudenaarde. In de
voormiddag woonden ze echte processen bij en
in de namiddag konden ze zich verdiepen in het
rechtsgebeuren. Dit deden ze aan de hand van
een rollenspel: de leerlingen kregen een fictieve
zaak voorgeschoteld en moesten handelen naar
hun gekozen rol. Zij deden het geweldig, maar wat
weet jij over de rechtbank?

Test je kennis aan de hand van dit kruiswoordraadsel. Veel plezier!

HORIZONTAAL
Uitspraak van de rechter waarin er al
dan niet straffen of maatregelen worden
opgelegd.
Deze rechtbank behandelt vooral
verkeersmisdrijven.
De persoon die rechtspreekt, een oordeel
uitspreekt over het geschil dat hem
voorgelegd werd.
Straf waarbij de veroordeelde onbetaalde
arbeid verricht.

3

6

10

11

WIST JE TROUWENS …

VERTICAAL

De procureur stelt een zeer strenge straf voor en
het verraste mij hoe hard deze straffen kunnen zijn.
Hierna probeert de advocaat van het slachtoffer, of
de burgerlijke partij, extra schadevergoedingen te
verkrijgen en de straf hoog te houden. Daarna mag
de verdediging beginnen: deze somt de feiten uit het
onderzoek op en wijst op verzachtende feiten zoals
slechte jeugd, slechte vrienden en het zoeken naar
werk. Het doel hiervan is niet om vrijgesproken te
worden, maar om een werkstraf of uitstel onder voorwaarden te krijgen. Tot slot beslist de rechter welke
straf het best past. In zijn oordeel moet hij onpartijdig
zijn en juist beslissen.

1

2

4
5

7
8

9

Iemand die voor een rechtbank ergens van
wordt beschuldigd.
Een instelling om gedetineerden in bewaring
te stellen of in hechtenis te nemen.
Dit is een geldstraf.
Persoon die door een derde iets onaangenaams is aangedaan.
Officieel gewaad dat gelijkheid symboliseert.
Een raadsman of raadsvrouw die in
een proces een partij bijstaat en deze
vertegenwoordigt.
Verzameling van wetten en voorschriften.

1

2

Horizontaal: 3 vonnis, 6 politierechtbank,
10 rechter, 11 werkstraf
Verticaal: 1 beklaagde, 2 gevangenis, 4 boete,
5 slachtoffer, 7 toga, 8 advocaat, 9 wetboek

3
4

5

Sommige zaken zijn niet zoals ze lijken. De vergoedingen die de beklaagden moeten betalen, lijken
soms laag (86 euro bijvoorbeeld), maar deze moeten
allemaal met 8 vermenigvuldigd worden omwille van
de inflatie.

6

7

8

9

OPLOSSING:

10

11

IMME DESMET EN LAURENS MUYLLE 6EE

VIA EEN ROLLENSPEL
MAAKTEN DE LAATSTEJAARS
KENNIS MET DE WERELD
VAN JUSTITIE.

OOK 4HW VERSCHEEN VOOR DE RECHTBANK
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